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isoladas de chuva '07

Carione Pavanello eleito presidente da Câmara
CESAR JUNKES

Overeador Carione Pavanello (PFL) foi eleito presidente
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, commandato
de um ano a partir de janeiro de 2006. O pefelista recebeu
seis votos: dele próprio, de Dieter Janssen e Rudolfo
Gesser, ambos do PP; Eugênio Garcia (PSDB) e dos
vçreadores JaimeNegherbon e JurandirMichels, os dois do
PT, que na eleição passada votaram em Ronaldo Raulino

(PL). Desta vez, o bloco de sustentação ao prefeito
Moacir Bertoldi (PL) lançou'Maristela Menel, que
recebeu quatro votos. Ainda para presidente, Pedro
Garcia recebeu um voto, dele próprio. O novo vice

presidente é Jurandir Michels.
Na edição de amanhã, você confere a entrevista com

Carione Pavanello, eleito presidente pela segunda vez.

DINHEIRO PÚBLICO
\

Estatuto do PT é desrespeitado
pela maioria dos integrantes

GOVERNO TAMANINI

TCE emite parecer pela rejeição
das contas de Corupá em 2004

o Tribunal de C�ntas do Estado emitiu parecer prévio.pela
rejeição das contas de Corupá referentes ao último ano de
mandato do prefeito Tamanini (PMDB), que vai pedir
reapreciação. Os outros municípios da microrregião
tiveram. as contas aprovadas. Tamanini justificou dizendo

que os conselheiros não aceitaram" o pagamento de bolsa
de estudo para os professores como item 'da Secretaria de

, Educação, o que justificaria a diferença entre o percentual
apresentado por ele e o do TCE. O ex-prefeito ainda
declarou que a administração tinha saldo de R$ 265 mil em
31 de dezembro de 2004. - PAGINA 3

Segundo o estatuto do PT, nenhum filiado ao partido
poderia receber por convocações e ou sessões'
extraordinárias. Mas apenas dois deputados petistas
abriram mão de receber os salários adicionais da

convocação extraordinária: Rosinha (SP) e Vicentinho
(PR)., Os outros 92 -11 senadores e 81 deputados- já
receberam a primeira parcela (R$ 12.847,20), paga na

semana passada. E devem embolsar a segunda parcela, de
mesmo valor, prevista para fevereiro. Também recusaram

os salários extras os deputados Chico Alencar (RJ) e

Orlando Fantazini (SP), ambos do PSOL. - PAGI�A3
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FORA DÁ TOMAbA

Cuidados evitam prejuízo com

aparelhos elétricos no verão

'/

Antes de partir de viagem lembre, todos os

eletrodomésticos devem ser retirados da tomada,
incluindo telefones, rádio-relógio, microondas,
computadores e televisão, inclusive a conexão 'com

antenas e satélites. A dica é do assessor regional da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa Catarina) Denilsom Bello. °

Segundo ele, o consumidor deve deixar apenas geladeira e-
freezer ligados na rede elétrica:' _ PAGINAS'

Você escolhe, nós transportamos.
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Lixo e ág�a
o número de mu

nicípios com órgão am

biental aumentou de 3.769
para 3.953 e passou de
68% do total para 71% de
2002 para 2004, revela a

pesquisa, Perfil dos

Municípios Brasileiros,
dívulgada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística. A pesquisa
investigou ainda a

formação de parcerias por
meio de convênios para

cooperação, conselhos de
meio ambiente, comitês de
bacia hidrográfica e

consórcios intermunicipais.
Os, convênios aconteciam

em 40% dos municípios.
�este total, '73% eram

firmados com outro órgão
públicd (federal, estadual
õu municipal). Cerca de

fO% dos municípios do país
participam de consórcios

.FRASES

intermunicipais. Entre os na pesquisa do IBGE,
temas mais freqüentes, Jaraguá do Sul lidera na

destacam-se disposição de região movimento para
resíduos sólidos domésticos implantação do chamado.
ou industriais (vazadouro consórcio das águas: Que
de lixo), com mais de 60% tem, como mote principal,
dos municípios tratando gerenciamento considerado
dessa questão, e o uso de não satisfatório pela Casan
recursos naturais (poluição nos outros quatro
da água e recuperação de municípios que já assinaram

� Pesquisa revela que cerca de 20% dos

municípios participam de consórcios'

intermunicipais para gerenciamento regional
áreas degradadas) .

De uma forma geral, o

lixo é sempre depositado nas
áreas periféricas das grandes

/
'

cidades. Por se tratar de um

encargo municipal, são

comuns os consórcios para

cuidar do problema. Outra
atribuição municipal diz
respeito ao tratamento das

águas poluídas. Na questão
da água, a exemplo do citado

Sul, Schroeder e Guaramim
pagam preço alto para

transportar os resíduos até

aterros especializados
localizados em Brusque,
Blumenau ou Curitiba. Está
em -curso projeto para
aterro regionalizado,
porém, esbarra em pesados
investimentos com os quais
os .municípios não podem
arcar. Assim, de modo
isolado, Jaraguá do Sul
tenta repassar à iniciativa

,

privada, a quem caberia
todos os custos com

benefício de contrato

mínimo por dez anos. São

problemas _ que,

.obrigatoriamente, terão de
ser resolvidos a curtíssimo

prazo, sob pena de se criar
um quadro ambiental
irreversível, sem falar nas

penas pecuniárias previstas
na legislação vigente.

protocolo de intenções. A
idéia central seria conceder
ao Samae a

responsabilidade pelo
gerenciamento do sistema,
visando receitas que

possam permitir a aplicação
imediata dos recursos nas

cidades integrantes, do
consórcio.

No que toca ao destino
final do lixo, Jaraguá do

-"Ficou claro que o mensalão de fato existiu, fosse .urn "semanão" ou "dlarião" ou .como

�: quiserem chamar':

}',. Do deputado Eduardo Paes, relator adjunto da CPI dos Correios, na entrega do relatório parcial da Comissão.

•
�

.

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

:Corupá tev� as contas de
'2004 rejeitadas pelo TCE, �

,

Florianópolis - OTribunal de Contas

po Estado rejeitou as contas de 2004 do

[nunlcíplo de Corupá. Foi a única cidade
da região que não "passou de ano" -

Jaraquã do Sul, Schroeder, Mas

saranduba e Guaramirim tiraram "nota
azul" e' passaram por média, sem

segunda época. Agora, o ex-prefeito
Lui:z CarlosTamanlnl vai ter que ajudar
a preparar a defesa para recorrer da
decisão. Segundo o reE, o des

cumprimento do artigo 42 da Lei de

Responsabllidade Fiscal foi a

irregularidade mais freqüente
constatada nos rnunlclpios que tiveram
éofitas rejeitadas. Este dispositivo veda

, ao titular de Órgão ou Poder, contrair,
obriqaçáo de despesa que não possa ser

cumprida integralmente dentro dos
dois últimos quadrimestres do seu

mandato ou que tenham parcelas a

serem pagas no exercício seguinte sem

recursos suficientes em caixa.A
ocorrência de déficit de execução
orçamentária, ou seja" quando as

prefeituras' gastam mais do que'
arrecadam, também foi constatada em

grande parte das contas rejeitadas.

Último lote
o Tribunal de Contas de Santa Catarina
concluiu esta semana a emissão dos

pareceres prévios sobre as contas do
exercício de 2004 dos municípios
catarinenses. Na última sessão do ano, o

Pleno recomendou a rejelção das finanças
de 31 Executivos rnunlcipais e a aprovação
de outros 29. Com estas decisões, 216
(73,7%) cidades tiveram os seus balanços
de 2004 aprovados e 77 (26,3%) rejeitados.

Rejeição sobe
os resultados já estão disponíveis no site
do Tribunal (www.tce.sc.gov.br).
Comparado com o exercício anterior, subiu
17,8% o índice de rejeição. Em 2003,
apenas 25 cidades tiveram as suas contas

rejeitadas.

Na mão da Câmara
Prefeitos e Câmaras de Vereadores podem
solicitar a reapreciação das contas anuais

depois da manifestação do Corpo
Deliberativo, conforme prevê a Lei Orgânica
do TCE. Chefes dos Executivos têm 15 dias

após a publicação da decisão do Pleno no

Diário Oficial do Estado para fazer o pedido
de reapreciação. Os legislativos municipais
têm 90 dias, contados a partir do

. recebimento do processo. Embora a análise
das contas e a emissão do parecer prévio
sejam atribuições dei Tribunal de Contas, o
julgamento final da matéria é de

responsabilidade das Câmaras de
Vereadores,

BarraVelha
Entre os municípios que tiveram as

contas/2004 rejeitadas pelo TCE estão,
além de Corupá, Cerro Negro, Sangão, Rio
do Campo, Treze de Maio, Erval Velho,
Lebon Régis, Dionísio Cerqueira, Lauro
Muller, Correia Pinto, Itapoá, Içara,
Tubarão, São Lourenço do Oeste, Itapema,
Santa Cecília, Criciúma, Penha.jlhota,

,

Salete, Santa Terezinha do Progresso, São
Cristóvão do Sul, Presidente Castelo
Branco, Timbó Grande, Palhoça, Imbituba,
Herval D'Oeste, Porto Belo.Romelándia e

Balneário Gaivota. Barra Velha também
"não passou':

Meio ambiente
Vinte e dois jovens delegados da rede

pública municipal e estadual 'da Educação
vão representar o Estado de Santa
Catarina na 2a Conferência Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente;
Vivendo a Diversidade ria Escola, de 19 a

24 de março, em Brasília. O Núcleo de

Educação Ambiental da Secretaria da

Educação, Ciência e Tecnologia,
juntamente com a Comissão Organizadora
Estadual e o Coletivo Jovem, selecionou
20 trabalhos ambientais dos alunos,
professores e comunidade, além de duas

ações afirmativas de comunidades
indígenas e quilombolas e dez cartazes

que ressaltam a importância do cuidado
com o meio ambiente. Cada jovem
delegado irá apresentar o trabalho da sua

escola no Congresso Nacional.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br
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Lutas e conquistas
de 2005

o ano de 2005 chega ao fim e

felizmente nos traz a ótima sensação
da missão cumprida. Não foi um ano

fácil, é preciso recorihecer, já que
todas as forças derrotadas em 2002
se uníram com o propósito de

aniquilar O PT e os petistas.
Obviamente não conseguiram
porque o part id.o é feito de
trabalhadores que sempre deram
muito sangue, suor e lágrimas pela

, construção de um Brasil melhor. Tivemosum ano duro,
mas também alcançamos vitórias magníficas, como a

diminuição da pobreza, recordes na geração de empregos
e a quitação da dívida com o FMI, esta última nossa vitória
mais recente.

Na Assembléia Legislativa de SantaCatarinalevamos
adiante' o' compromisso de realizar um mandato
democrático e part}cipativo, que não repr,:senta apenas
um grupo, mas o conjunto da sociedade. Pelo terceiro ano'

consecutivo, integramos a Comissão de Agricultura,
lutando para melhorar as condições de vida do homem
do campo. Promovemos uma ;érie de 12 seminários sobre'
agregação de valor na agricultura familiar, divulgando
oportunidades e projetos para agregar renda na pequena

proprie�ade. Também realizamos discussões sobre crédito
fundiário, levantando sugestões para o aperfeiçoamento
da política do governo federal que financia a aquisição de
terras para os agricultores familiares.

A defesa da bananicultura e a articulação de soluções
para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva
da banana também �ortearam nossas ações na

Assembléia Legislativa. Conseguimos modificar a

instrução normativa do governo federal que regulamenta
o comércio do produto das regiões com registro de sigatoka
negra, solucionamos conflitos gerados pelo embargo da
banana catarinense no mercado interno e em países do
Mercosul e obtivemos a prorrogação das dívidas dos
bananicultores com o Pronaf, uma grande vitória para os,

produtores, que estavam descapitalizados em função das

perdas acumuladas no setor.

Na Comissão de Finanças e Tributação tivemos a

honra de relatar projetos importantes ao longo de 2005,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o projeto que
altera o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento do Estado

para 2006. Foi a primeira vez que umdeputado da região
de Jaraguá do Sul ássumiu a relataria do orçamento, o

mais importante projeto que tramita no legislativo
estadual durante o ano. E discutimos a proposta
orçamentária à exaustão, com os diversos segmentos da

sociedade, incluindo' emendas para garantir as principais
reivindicações da comunidade. Graças a esse trabalho, '

asseguramos mais R$ 2,5 milhões em recursos para os

bombeiros voluntários, que receberiam apenas R$ 992
mil em 2006, pela proposta orçamentária originaL
Também atuamos pela redução do déficit habitacional,
propondo a criação de cesta básica de materiais de

construção, e pela derrubada do decreto governamental
que exige o registro em cartório dos contratos de,1
alienação fiduciária (financiamentos).

À frente da Comissão de Segurança Pública tivemos a

oportunidade de pautar a discussão. de diversos temas

polêmicos em 2005 - a implantação do Sistema Nacional
dé Defesa do Consumidor (Sindec), o Referendo do

Desarmamento e diversas denúncias que chegaram até a

comissão. Foram'muitos, também os projetos nos quais
atuamos e que fizeram de 2005 um .ano produtivo e

gratificante. A aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional das terras indígenas, que autoriza OS

governos,a participar financeiramente do reassentamentO
e indenização dos agricultores que ocupam terras

indígenas, e do Projeto de Lei que desobrigou as empresas
de pequeno porte de instalar o equipamento de

Transmissão Eletrônica de Fundos (TEF) são apenas doiS
entre os que mereceriam destaque.

Esperamos que 2006 seja ainda mais positivo, repletO
de conquistas e realizações. Feliz Natal e um Ano NovO
cheio de luz para todos!

o deputado estadual Oionei Walterda Silva escreve
às sextas nesta coluna
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� É,lei
Em Blumenau, a obrigatoriedade dos

proprietários de imóveis em construir

calçadas e mantê-Ias em bom estado,
deixou de ser artigo do Código de
Posturas e virou lei aprovada pela,
Câmara de Vereadores. Buracos,
ondulações, desníveis ou obstáculos

que impeçam o trânsito livre e seguro
dos pedestres vai dar multa das boas,

Enquanto isso, em Jaraguá dó Sul, para
não falar das áreas periféricas, no centro
urbano as calçadas, salvo raríssimas

exceções, são verdadeiras armadilhas.

Principalmente quando chove.

� Extras 1
"Se dependesse da legislatura passada
.as extraordinárias continuariam sendo

pagas." A frase é do vereador Terrys
da Silva (PTB), corrigindo nota da
coluna. De fato, foi nesta legislatura
que ocorreu o fim das sessões
extraordinárias pagas, o que não é
mérito, apenas do Legislativo
jaraguaense. Outras Câmaras, inclusive
da região, também não pagam. Na

legislatura passada, na verdade,
vereadores do PT tentaram, mas foram
derrotados pela maioria que apoiava
o ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB).

'� Nada sabemos
lo Correio do Povo não tem nada a

Iver com rifa de um 'notebook Toshiba,
com "fins, sociais" mediante

"contribuição expontânea" de R$ 5,00.

E menos ainda, com a publicação dos

r�sultéidos nos dias 20, 21, 22 e 23 de

dezembro conforme, consta dos

bilhetes, encimados com o logotipo da

; CDI Informática, localizada na rua

Reinaldo' Rau e onde ninguém
responsável foi encontrado pelo jornal
para dar explicações. O sorteio se daria

pela loteria federal do dia 17/12,
corr�spondente ao primeiro prêmio.

� Extras2
"No meu pronunciamento em relação
a este assunto na Tribuna, não fiz alusão
ao Correio. Pedi apenas que a

imprensa falasse mais dos avanços desta
legislatura, ou seja, a não remuneração
das extraordinárias e a redução do

recesso,mudanças estas que ocorreram
apenas neste ano, por decisão destes

vereadoresfconcluiu Terrys. Na verdade,
o vereador pegou um "gancho" de
queixa da vereadora Maristela Menel

(sem partido) e, do modo como se

expressou, ficou claro que, embora com
outras palavras, incluía o jornal.

� Extras 3
Quanto a achar que a imprensa não tem

correspondido às expectativas dos vereadores,
segundo ele, não divulgando com a freqüência
necessária aquilo' que o Legislativo faz de bom,

'

é relativo. Depende do modo como alguém lê
<:

um jornal. No nosso caso, cabe relatar aos leitores (

aquilo que de fato.ocorre em plenário ou nas ':
comissões internas. Nosso papel não é o gejogar "

confetes, .como não poucos o fazem e, aí sim,
tidos como imprensa positiva. Nem tampouco
o de escamotear fatos a troco de contrato ;:
mensal.Nossa responsabilidade é como leitor t,

,

e para elestrabalhamos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.b_

"Minhas contas entreguei com
recursos em caixa. Nos nossos

cálculos, investimos 29% na

Educação. Eles alegam que a

porcentagem foi de 24,3%. Por este
motivo rejeitaram. AI; demais contas
,estão tudo corretas, dentro do que
rege à: Lei de Responsabilidade
Fiscal", informou.

Tamanini disse que os

conselheiros do Tribunal "não

I

� Ex-prefeito diz que
tai pedir reapreciação
�a decisão ao
i

Tribunal de Contas
I
i
I

i CORUPÁ-OTCE (Tribunal de
çontas do Estado de Santa

Catarina) emitiu parecer prévio
pela rejeição das contas de Corupá
referen'tes ao último ano de
I

'

mandato do prefeito Luiz Carlos
I
Tamanini (PMDB), que vai pedir
�eapreciação. Foi o únicomunicípioI
da microrregião com as contas

tejeitadas pelo Tribunal, que
balizou quarta-feira as apreciações
aas contas dé 2004 dosmunicípios
fatarinenses. Dos 293 balanços, 216
173,7%2 foram aprovados e 77

\26,3%) foram rejeitados. No
I '

comparativo com 2003, quando as

�ontas de Corupá foram aprovadas
pelo TCE, ÇlS rejeições em 2004

�veram um acréscimo de 17,8%,52

rmnúmeros absolutos.
I O ex-prefeito disse que ainda

pão recebeu notificação oficial; mensalidade e todos eram

mas já foi informado sobre o teor do
I
parecer. Segundo ele, a rejeição

�eu-se porque oCorpoDeliberativo
.�oTCE entendeu que o percentual
�osmvestímentos da Secretaria d€
fdwcação não foi o declarado.
,
,

aceitaram" o pagamento de bolsa
de estudo para os professores como
item da Secretaria de Educação, o

,

que justificaria a diferença entre o

percentual apresentado por ele e o

do TCE. "O relator interpretou que
aquelas pessoas relacionadas não

eram professores, mas anexarei a
folh� de pagamento e ficha da

contratação e comprovarei que
aquelas pessoas são professores",
explicou.

De acordo com ele, o

pagamento de bolsa de estudo é

preconizado pela Lei de Diretrizes
Básicas da Educação. Na sua

administração, informou, a bolsa

arcava, com 80% do valor da

contemplados. "Quando assumi, eu

acredito que 5% dos professores
tinham. formação. Quando sai,
apenas 3% não tinham cursá

superior. Por isso, mesmo que
continuem rejeitando as contas,

NEGATIVA

Tamanini: "Tenho certeza que não haverá problema"
estou certo que fiz", declarou.

Tamanini disse que vai pedir a
reapreciação das contas, o que pode
ser feito no prazo de 15 dias,
contados da publicação do parecer
prévio no DiárioOficial do Estado.
Além disso, informa o' ex-prefeito,
poderá ser feita defesa verbal e, se
ainda rejeitado, uma segunda
reapreciação. Ele lembra, ainda, que
o parecer do TCE é uma

"recomendação", que poderá ou

não ser acatada pela Câmara de
Vereadores de Corupá. "Mesmo

que ficar rejeitado pelo Tribunal,

acho que a Câmara de Vereadores
é super madura e inteligente em

aprovar. Eles conhecem minha

postura política", apostou.
O ex-prefeito informou que a

administração tinha�aldo d� R$ 265
mil em 31 de dezembro de 2004,
último dia de mandato. "Estou

tranqüilo, sem problema nenhum.
Eu que deixei dinheiro em caixa

tenho as contas rejeitadas, e a

Ângela Amim (ex-prefeita de

Florianópolis, do PP), que deixou
R$ 48 milhões de déficit, teve as

contas aprovadas", alfinetou.

II

PL Jovem reúne 180 filiados
em encontro de encerramento J

JARAGUÁOOSUL -OPLJovem
reuniu aproximadamente 180

pessoas, entre filiados e convidados,
no encontro de encerramento das
atividades deste ano, na noite de

quinta-feira, na boateHari'On. A
confraternização contou com a

presença do prefeito Moacir

Bertoldi, da vice-prefeita
Rosemeire Vasel, do presidente da
Câmara de Vereadores Ronaldo
Raulino e do presidente do diretório
municipal do PL, LeônidasNora.

O presidente do PL Jovem,
Eduardo Bertoli, disse que o evento
foi um "momento político e de

confraternização" e fez uma

avaliação das ações. "2005 foium
ano de formação, estudos e

contatos para o PL Jovem.
Acredito ter sido um grande início
e em 2006 o PL Jovem virá forte,

d
com grandes projetos e campanhas
para movimentar a política jovell)-
em nossomunicípio", disse

-

Eduardo Bertoldi tambérrl
d 'd J
estacou que o parti o, estam

focado nas eleições e apontou a�
pré-candidatos "que os jove�
se identificammuito": o presidentt)
da Câmara de Vereadores Ronaldo ,

Raulino para deputado estadual�
a vice-prefeita Rosemeir�
Vasel para deputada federal. "É
muito importantetambém registrar- .

que a presença jovem na política é Ifundamental. Através de idéias i
novas e força de vontade I
podemos com certeza, criar um I

futuro melhor, desenvolvendo I
projetos ,� campanha� que venham Iiproporcionar aos Jovens uma

igualdade de oportunidades'�
declarou. '

DIVULGAÇAG-

Moacir Bertoldi, Leónidas Noras e Eduardo Bertoldi, do PL Jovem';

Petistas ignoram estatuto.
DA REDAÇÁü- Em seuartigo

69, inciso terceiro, o estatuto do
Partido dos Trabalhadores diz

que
" desde o pedido de

indicação como pré-candidato a

cargo legislativo, o filiado

comprometer-se-á rigorosamente
a: se eleito, comb�ter rigoro
samente qualquer privilégio ou

regalia em, termos de
vencimentos normais e extra

ordinários, jetons, verbas

especiais pessoais, subvenções
sociais, concessão de bolsas de
estudo e outros auxílios,
convocações extraordinárias ou
sessões extraor-dinárias inj
ustificadas das Casas Legislativas
e demais subterfúgios que possam
gerar, mesmo involuntariamente,
desvio de recursos públicos para
proveito pessoal, próprio ou de
terceiros, ou ações de caráter

eleitoreiro ou clientelista."
Mas, para receber os dois

,

salários adicionais (R$ 25.694,40)

.

-,

pagos durante o período d�
autoconvocação extraordinária d§
Congresso, nada menos que 92,'
parlamentares do PT rasgaram Q
estatuto do partido. Ao todo, 12

�

senadores e 80 deputados. Só dois
deputados petistas informaranl
publicamente que abriram mão d�,
receber os salários adicionais d'J
convocação extraordinária: Di:
Rosinha (SP) e Vicentinho (PR)'!
Os outros 92 já receberam a pri>
meira parcela (R$ 12.847,20). E
devem embolsar a segunda'parcela,
de mesmo valor, prevista pa�,
fevereiro. _

Além de Dr. Rosinha .�
Vicentinho, recusaram os saláriÓS
extras os deputadosChi�o Alencar
e Orlando Fantazini, ambos dó
PSOL. Incluindo os custos

administrativos e o pagamento do
\funcionalismo do Legislativó, a

autoconvocação doCongresso sairá
para o contribuinte certa de R$
100milhões.

Garcia disse ontem ao Correio do Povo que pretende mover

rnandãdo de segurança contra o Executivo com base em projeto
de lei, também aprovado pela maioria do Legislativo, criando mais

quatro cargos de confiança na Prefeitura. Um de Diretor de

Segurança e Cidadania, com salário de R$ 5.700,00, e outros três de
coordenadores de segurança e patrimônio público, de defesa civil

(que estaria reservado ao atual diretor do Gabinete de Comunicação
e membro da Comissão Municipal de Defesa Civil) e da guarda
municipal. O vereador lembra que o projeto de criação da guarda
municipal ainda nem chegou para a apreciação da Câmara,"mas os

cargos já estão sendo criados, ou seja, a carroça vem na frente,
quando deveria ocorrer o contrário': Lembra, ainda, promessa 'de
campanha do prefeito Moacir Bertoldi (PL), de reduzir em 50% os

cargos de confiança que existiam na administração passada, ou
economizar R$ 500 mil mensais na folha de salários. "Nem uma

coisa, nem outra, pelo contrário, este governo já criou até agora
mais 38 cargos de confiança': E concluiu:"É o próprio prefeito e seus

assessores que dizem para a população que os recursos do

município estão esgotados':

Corupá recebe parecer pela
.relelção das contas de 2004
I
tAROLlNA TOMASELLI

frojeto altera conteúdo de lei sobre resíd�os sólidos
� i JARAGUÁ DO SUL - ACâmara

. (PSDB). "Ora, qual empresa que, desenvolvido pela Prefeitura. "Há ramo", disse o vereador, acrescen-
�e Vereadores aprovou projeto de vencedora da licitação, vai instalar levantamentos indicando que o tando que "como somos minoria

lei doExecutivo alterando disposto uma usina de reciclagem de lixo preço cobrado pela empresa na Câmara (o bloco de oposição
�a lei 3942/05, que trata da comprando o equipamento à contratada (Engepasa) é mais alto tem, hoje, cinco vereadores) tudo
poncessão dos serviços de vista?", indaga o, vereador, que o praticado por outras do é aprovado", (Celso Machado)
itratamento e destinação final dos lembrando que se, durante o prazo

resíduos sólidos urbanos, que prevê de concessão, houver rescisão de

F construção, aparelhamento, contrato por iniciativa da

lnstalação de operação de uma Prefeitura, caberá ao município
r- pela iniciativa privada através indenizar os investimentos já feitos

�e empresa vencedora de pela empresa concessionária. ,

�oncorrência pública lançada "E qual o investimento para

i
este ano pela Prefeitura. Pelo varrer ruas além de vassoura emão-.

projeto 351/05, fica revogado o de-obra?", questiona Garcia,
, ,)
prazo de concessão à iniciativa lembrando que, também neste

privada, de no máximo 20 anos, caso, já que o serviço foi incluído

,prOrrogáveis pelo mesmo período, no projeto de tratamento de
para 10 anos e, se for o caso, outros resíduos sólidos, cabe indenização,
110 anos para exploração do serviço. O tucano entende que, serviços
i Na esteira das mudanças, concedidos pelo município à

;Outros serviços afins, como a iniciativa privada deveriam ter

:VarriÇão de ruas, que não constava contratos de validade somente

� �a lei anterior também foi durante o mandato do prefeito que
�ncluída. Um dos três votos os assina. -o próximo que renove

[COntrários à proposta do Executivo ou não", defende. Cita o caso de
fOI do vereador Eugênio Garcia programas de asfaltamento de ruas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO

!Reajustes
:0 Capam voltou a elevar a

'previsão de reajuste para os

:combustíveis em 2005. A

projeção passou de 7,6% para
'8%. No início do ano, o

:colegiado trabalhava com a

.expectatlva de que os preços
ido combustível não subiriam

: neste ano. A avaliação é que os

: preços internacionais de

.petróleo ainda representam
;um fator de risco.

Avaliação

Influência
No início de setembro, a

Petrobras anunciou o reajuste
do preço da gasolina em 10%
e do do diesel, em 12%. Para
o Capam, esse aumento
continua a exercer influência
sobre os preços dos dois
últimos meses. Em novembro,
o IPCA (lndlce de Preços ao

Consumidor Amplo) foi de
0,55%, ante 0,75% no mês
anterior.

Mais reajustes
A previsão dei Capam para o

gás de botijão também foi
alterada, e passou de uma

redução de 0,9% para 0,3%.0
Capam também alterou a

expectativa para o reajuste
das tarifas de energia
residencial que vão subir mais.
A projeção passou de 7,8%
para 8%. Já a previsão para a

tarifa de telefonia fixa foi
mantida em 6;7% em 2005.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Comunicado

PERFILMAX IND. COM. DE
PLASTICOS LTDA

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS: A Empresa Perfilmax Ind. E
Com. De Plásticos Ltda. - CNPJ n.O 02:544.818/0001-09
Inscrição Estadual, n.O 254.351.247, Rua: 1005 Albina Kogus
Piazera, Lado 441, Barra do Rio Cerro, Cidade de Jaraguá
do Sul,SC, comunica o Extravio de 10 blocos de NF n.O

000001 à 000039 usadas e do 000040 à 000500 não

usadas, serie IS, conforme registro na Delegacia de Polícia
Civil n.O 00050-2005-06188 em 07.12.2005 às 15:31 '.

SEXTA-FEIRA, 2,3 de dezembro de 2005 C11na:JMttlmlqul...

META ALCANÇADA

uma "grande parceria". "Nosso
objetivo para 2006 é fazer com

que mais empresas e entidades
venham aderir a campanha para
que tenhamos uma só campanha
em Jaraguá do Sul, já que o

cadastro das famílias carentes

será único no município",
declarou. Para ela, quando se faz

campanhas independentes,
corre-se o risco de beneficiar uma
determinada família várias vezes
e deixar outras de fora.

Maria destacou
envolvimento da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento
Social e Família, representada
pela diretora Maria Rech
Schiochet, também presidente do
Conselho Municipal de
Assistência Social, com

participação efetiva em todas as

etapas da campanha. A
Secretaria foi responsável,
inclusive, pela coleta dos
alimentos e brinquedos doados.

A coordenadora da

Promoção Humana Social
J araguaense e integrante do
Conselho de Assistência Social,
Ana Elisa Moretti Pavanello,
também destacou a adesão,
principalmente, das instituições
religiosas, que foram a Promoção
Humana. "A campanha foi

positiva e muito feliz, porque

Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), contribuiumuito e ajudou
a darmais credibilidade ao projeto",
elogiou.

Alves lembrou do papel social
desempenhado pelo veículo na

prestação d€ serviços, seja através
do próprio jornalismo ou com a

disponibilização de material de
pesquisa para os chamados TCCs

(Trabalho de Conclusão de Curso) .

Só este ano, informou, as

publicações do Correio do Povo
serviram de base ou foram tema de

quatro projetos de acadêmicos de

PRESENTE SURPRESA

CampanhaNoiteMuito Feliz"�
arrecada mais de 16 toneladas

Visita do P-apai Noel do' Pósto Cidad� nos bairros carentes
dia 18/12/2005.

o

o Banco Central avalia que a condução da política monetária tem

sido adequada para garantir a convergência da inflação para a trajetória
demetas e que ela não compromete as conquistas dós últimos meses,
segundo a ata da reunião do Capam realizada entre os dias 13 e 14
de dezembro, que reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira
�Selic) de 18,5% para 18% ao ano."A flexibilização gradual da política
monetária não comprometerá as importantes conquistas obtidas no
tombate à inflação e na preservação do crescimento econômico
com geração de empregos e aumento de renda real" diz a ata.A

manutençáo dos juros elevados durante o ano e a morosidade na

redução das taxas tem gerado .diversas críticas ao BC, que se

,ntensificaram após a queda de 1,2% do PIB no terceiro trimestre.O

tilBC e os demais integrantes da equipe econômica chegaram a ser

apontados como culpados pelo encolhimento da economia brasileira
até mesmo por ministros e autoridades petistas.
!
ICrescimento
,

Na ata, oCopom não faz
comentários sobre a quedado
:PIB. Afirma apenas que os jureis
não comprometem o

:crescimento.Com a retração,
:criou-se a expectativa de que o

!BC pudesse acelerar a queda
nos juros. No entanto, o corte

:foi de 0,5 ponto percentual.O
;Copom prevê a recuperação e

;expansão da atividade econô
rnica nos próximos meses. '

,
'

,
,

CAROLINA TOMASELLI

� Cerca de 550

famílias receberam
cestas básicas para
passar bem o Natal

}ARAGuÁ DO SUL - A

Campanha "Noite Muito Feliz
Ano 2", promovida pelo Correio
do Povo em parceria com a

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e

Família, Conselho de Assistência
Social e Promoção Humana
Social Jaraguaense, arrecadou
16,5 mil quilos de donativos,
entre 'roupas, brinquedos e

alimentos, que constituíram a

maioria predominante das

doações. Com o número, a meta
de triplicar a arrecadação com

relação à edição do ano passado
foi alcançada, beneficiando em

torno de 550 famílias carentes do

município, que receberam as

cestas básicas às vésperas do
Natal.

Uma das coordenadoras da

campanha, Maria Aparecida
Alves Hohl, considerou como um
dos aspectos mais importantes da
edição deste ano a participação
de diversas entidades através de

Coordenadora Ana Elisa (O) separa os alimentos recebidos

todos vestiram a camisa junto
com o Correio do Povo, não só a

coordenação, mas todas as

pessoas que atuaram direta Ou

indiretamente", elogiou.
Ana Elisa também sugeriu

que no próximo ano, a campanha
inicie mais cedo, em outubro, "o
mês das crianças", para que seja

ampliada a arrecadação de"
b

'

d "N° hrinque os. os crescemos'
.

muito 'nessa parceira, as próprias J
entidades cresceram juntas, 'i

sempre pensando naNoite Muito;;J�
Feliz, para que não faltasse')}
comida e brinquedo para as'o]
famílias 'mais necessitadas;,,tuil
avaliou.

Diretor comemora resultado: "o grande feito do ano"
Jaraguá do Sul, [oinville, Itajaí e
Blumenau.

Ainda na área social, o diretor
aponta como desafio a realização
de projeto voltado a Ajadefi
(Associação J araguaense dos
Deficientes Físicos), com quem o

jornalmantém parceria hámais de
oito anos. A intenção, explica
Alves, é criar um "canal de

comunicação", através da

publicação de coluna voltada a este
público específico. "Estamos
estudando uma proposta para que
todos os deficientes tísicos

cadastros a entidade, hoje em !

tomo de,400, recebam assinaturas';'
"

)JL
com preço promocional adiantou,

W�

Segundo o diretor, hoje a

d
,Btn

associação sofre com a - falta e
o I
d}recursos, e conseqüentemente, ,e",

estrutura PO.\ ser gerenciada pelos (;�
próprios deficientes físicos. "Temosfi�
que dar força para a Ajadefi se]1,
reestruturar. Vamos discutir os

projetos com o governo federal,
r.

estadual e municipal e reivindica�:�
o que é de direito, porque a(,','
sociedade já tem contríbuído'i,
avaliou.

'

�
• Cotação U$$ Compra Venda.;

� Comercial 2,328 2,330 Â
-

. Paralelo 2,420 2,513 ...

Turismo 2,270 2,440 Â

• Cotação Euro Compra Venda

2,757· 2,758
�
·CUB RS: 859,40 (dezembro)

·Indices Pontos Oscilação,

Boves�a 33.512 0,01% ...

• Ilaw JaDes ' 10.887 0,50% .Â

Dasdaq 2.245 0,63% Â

• Poupança (%) 0,7357

$ILVIO JOSÉ FELlPPI, comunica que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - FATMA, Licenciamento Ambiental
(LAP,LAI,LAO), para galpões para depósitos conforme DIV 816,
com localização no município de Jaraguá do Sul, Rua 849 -

Alfredo Emilio Ernesto Benkendorf, Bairro Santo Antônio.
O prazo de impugnação junto à FATMA é de 20 (vinte) dias
corridos a partir da data desta publicação e o licenciamento
será concedido se atendida a leqislação ambiental.

<' O diretor administrativo do

JornalCorreio do Povo, Francisco
Alves, disse que, se em 2006, a

campanha conseguir repetir o

resultado obtido este ano,

"ficaremos todos satisfeitos". "Este
foi o grande feito de 2005.

Conseguimos finalizar o ano de
forma prazerosa, não só pelo
volume de produ tos, mas

principalmente pelo ama

durecimento da campanha. Unir
pessoas com representação, a

exemplo da participação das
funcionárias da Acijs (Associação

Evento realizado dia 17 de dezembro na escola Victor Meirelles ,v
em Três Rios do Norte.
Reuniu aproximadamente 300 crianças de toda localidade, com a

)1

participação pe varias atrações, dentre elas, a chegada do Papai Noel, "

distribuição de presentes a todas as crianças, brincadeiras, pintura ,

facial, brinquedos de ar, (balão pula pula, piscina de bolinhas, e
),

escorregador), distribuição de pipoca, refrigerantes e balas a todos, i;
O evento fora organizado pelo Miro Bakun, com a participação de "

várias pessoas, entre elas o pessoal do SESI.

1.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CUIDADO

) Chuvas de verão podem causar

danos nos aparelhos elétricos
:B; J CAROLlNATOMASELLI

II' ' Tirar da tomada

o eletrodomésticos
19 e ita prejuízos,
:r, ai rta assessor

IJARAGUÁOOSUL-Evitardorde
calleça aovoltar da praia e encontrar
'aparelhos elétricos queimados pode
sermuito simples, Basta retirar todos
os leletrodomésticos da tomada,

r,i induindo telefones, rádio-relógio,
iiI miproondas" computadores e

II,) telhisão, inclusive a conexão com

[iI antenas e satélites, A dica é do
;:. ass�ssorregional daCelesc (Centrais

I

EI�tricas de Santa Catarina)

DeFilsom Bello. Segundo ele o

co�sumidor deve deixar apenas
1,/ geladeira e freezer ligados na rede
�,I; elétrica,

Com a chegada do verão e

':J chuvas no final da tarde,
r:, normalmente acompanhadas de

trovoada, aumentam o número

eletrodomésticos queimados. A
Celesc não tem nenhum tipo de

\ seguro para estes incidentes. Mas a

resolução 61 de abril de 2004 da
Aneel (Agência Nacional de

Energia Elétrica) obriga as conces

sionárias do setor a investigar e

ressarciras consumidores que tiverem

Assessor da Celesc, Bello conta que no ano passado agência recebeu 127 solicitações de reparo
,

danos elétricos emequipamentos que
dependam da eletricidade.

Só no ano passado, na Agência
daCelesc de Jaraguá doSul registrou
127 solicitações de reparos, destas 44
foram comprovados os danos e a

CelescgastouR$ 10.1n para ressarcir

os consumidores. Este ano, foram 95

solicitações, 41 foram aprovadas, num
montante deR$ 12.447.

Para ter direito ao ressarcimento
o consumidor não pode mandar o

aparelho elétrico parao concerto. "Ele
deve procurar a agência paramarcar
uma visita dos nossos técnicos",
explicou Bel1o. Épreciso levar a cópia
de alguns documentos, como a fatura
de energia, CPF, identidade e nota

fiscal da compra do aparelho. 'Além
disso é preciso que o consumidor

descreva, demaneira simples, como
ocorreu a queima do aparelho",
afirmou.

A concessionária tem até 20 dias

r

Declaração retificadora tira da malha fina
JARAGUÁ DO SUL - Por causa

de divergências de rendimentos na
declaração de imposto de renda
muitas pessoas ficaram presas na
malha fina da Receita Federal. Para
legalizar a SItuação com o fisco e

assim poder receber a restituição
do IR basta que o declarante faça
uma Declaração Retificadora,
através do software da Receita.

"São principalmente pessoas
que esqueceram de declarar os

rendimentos de dependentes,
aposentados que continuam

"li trabalhando", explicou o chefe da
Agência da Receita Federal de
Jaraguá do Sul, João Batista Nunes.
Segundo ele, para saber se está

:I� entre os que ficaram namalha fina ,

basta acessar o site

W�w,receita.fazenda.gov.br ou
'li ligar para o 0300780300. "Lá elesI
f) explicam porque a sua declaração
)� fic,ou retida", explicou.

: Se a culpa for mesmo do
::' d�clarante ele deve fazer a

1t d�claração retificadora, mas se o
:i erro foi da fonte pagadora é preciso
Ip que o contribuinte peça para que

Chefe da agência de Jaraguá orienta contribuintes fazer ratificação
a empresa faça a correção. Não há
prazo para a entrega da declaração
retificadora; mas segundo Nunes,
quanto antes ela for corrigidamais
cedo o contribuinte receberá a

restituição. "O tempo de liberação
da restituição é de três meses a

,

cinco anos, mas emmédia a receita

libera em até três anos", afirmou.

Declaração de isento
Quem não fez a DAÍ (De-

claração Anual de Isento) também
pode legalizar a situação com a

Receita Federal. Para quem,

perdeu o prazo basta se dirigir a

uma agência do Banco do Brasil
ou da Caixa Econômica Federal.

Já os que por algummotivo, como
ter uma empresa, não conseguiram
entregar a declaração devem fazer
a declaração de Imposto de Renda.
Amulta para quem não declarou
é de R$ 165,74. '

) SDR libera'R$ 324 mil para o Hospital Iaraguá
JARAGUÁ DO SUL - O diretor

r ��trativo doHospital Jaraguá,dano Dallmann assinou ontem
f, dois convênios co:U o Governo do

Estado. Ao todo o hospital vai
,I receber ate janeiro de 2006 R$ 324

�. Amaior parte do dinheiro (R$
00 mil) vai ser investida na

�onstrução de umaUTI (Unidade
� Terapia Intensiva) com 10 leitos.
restante da verba será usado na

Co
.

rnpra de equipamentos de

informática,
A construção da UTI deve

começar emmarço e até o final do
próximo ano deve estar concluíd�.
"Com o investimento doGoverno
Estadual fica mais fácil conseguir
os cerca de R$ 700 mil restantes
necessários para a conclusão da
obra", explicou Dallmann. O resto

do investimento deve vir de

doações de empresários, governo
municip'al e até mesmo estadual.

A construção daUTI faz parte do
projeto global de ampliação do

Hospital Jaraguá. Devem ser

investidos ao todo R$ 15 milhões e

as obras devem durar quatro anos.

"ESperamos que este seja o primeiro
de muitos investimentos do '

Governo no Hospital Jaraguá",
destacou a secretária de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul, Niura Demarchi
dos Santos.

para fazer a inspeção nos aparelhos
danificados. "Nós temos feito a

inspeção em até três dias, para evitar
perdas, principalmente de alimentos
refrigerados" .

Quem tiver dúvidas pode entrar
em contato com a Celesc, pelo
telefone 3372-8614, comDenilsom
ou pelo site da empresa:
www.celesc.com.br. A resolução 61
pode ser encontrada no site da
Aneel: www.aneel.gov.br.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
'Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

NOTA DE ANULAÇÃO
EDITAL DE CONVITE n0 140/2005

GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TIPO TÉCNICA E PREÇO i

I

-i
OBJETO: Contratação de serviço especializado na área IIde informática, para licença de uso de softwares para i

Gestão Pública Integrado, compreendendo: Sistemas de
J I

Contabilidade Pública e Orçamento, Compras e' ILicitações e Almoxarifado, bem como Serviços de

IIImplantação e Treinamento nos referidos sistemas,
conforme as condições estabelecidas no Edital e seus

Anexos.
MOTIVO: A vista da manifestação exarada pela
Procuradoria Jurídi.ca do Município, opinando pela
procedência do recurso administrativo apresentado pela.
empresa IPM 'Automação e Consultoria Ltda., contra a

decisão da Comissão que a inabilitou, face ao

descumprimento do item 5.2.4, requerendo a sua,

habilitação no respectivo processo licitatório: nos termos
da fundamentação exposta pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, o Poder Público Municipal, no uso das,

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em

vigor e atendendo os pressupostos da Lei n° 8.666/93 e

alterações, em especial o.Art. 49, resolve ANULAR a

licitação, bem como todos os seus atos.Jaraguá do Sul, SC,
19 de dezembro de 2005.

Moacir Antonio Bertoldi
Prefeito Municipal

Apartamento$..de:2 Dormnório$ (18 m2)
ou 3 Oo'rmit6rios (86 m2)
Garagem
Descontos especiais

.

Financ:íamento direto em at,é 60 me$e$

...•• 41 1ft.....�••r�... :

LUlU'': I
transporte e turismo IL_--------------------------------�I

�_'I

9109-5999
9961-7820

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fabiana Lombardi.
Em Corupá as férias

começaram no dia 21 de dezembro
e vão até o dia 10 de janeiro,
quando o atendimento à

população será normal. As
'secretarias de Obras e Saúde estão
de plantão no período das férias.

Em Massaranduba as férias
coletivas dos servidores públicos vai
até o dia 23 de janeiro de 2006.
Mas uma equipe está de plantão
na prefeitura no horário normal de
atendimento, das 8h30 às 11h30 e

das Üh30 às 16h. Nos dias 26 de
dezembro e 2 de jarie iro foi
decretado no município ponto
facultativo.

1::61 PANORAMA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

NOTA DE ANULAÇÃO'
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 117/2005

GABINETE DO PREFEITO

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: A aquisição de um veiculo zero quilômetro,
monovolume, conformidade as' especificações do
Anexo I do Edital- Especificações Mínimas.

I
MOTIVO: A vista da decisão do Exmo.Senhor Prefeito

! Municipal, corroborado pela manifestação jurídica e

i Decreto Municipal n.O 5.604/2005, e nos termos da
i fundamentação .exposta, considerando' as

i incoerências de ordem técnica, que importarão em

! dúvidas quando da seleção e julgamento da proposta
! mais vantajosa, alicerçado nos princípios da
! objetividade e competitividade, onde o edital deve
conter dados claros e precisos sobre o objeto licitado;
conforme artigo 40, da Lei N° 8.666/93, bem como

considerando que os preços propostos ultrapassaram
ao valor estimado, o que ofende aos princípios de
direito financeiro, o Poder Público Municipal, no uso

i das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
; em vigor e atendendo os pressupostos da Lei na 8.666/
! 93 e alterações, em especial o Art. 49, resolve ANULAR
i a licitação, bem como todos os seus atos. Jaraguá do
I

Sul, se, 10 de outubro de 200S.

,
"

Moacir Antonio Bertoldl
Prefeito Municipal

C.P JURíDICO' ------�
,

I

i Ingestão de álcool pelo segurado não desobriga
: seguradora de indenizar por acidente
Conforme julgamento .realizado recentemente, no dia ·13 de dezembro do

corrente ano, a ingestão de álcool não implica isenção por parte da seguradora
da obrigação de indenizar, tendo em vista que a cobertura securitária visa,
precisamente, cobrir os danos advindos de acidentes.

O entendimento é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual
acompanhou a conclusão do ministro Aldir Passarinho Junior, para quem não

! se espera que esses sinistros sejam, sempre, causados por terceiros.Trn grande
,

parte, provocam-nos os próprios segurados que cautelosamente se fazem cobrir

pelo pagamento de um oneroso prêmio'; entende.
A questão foi definida em um recurso especial apresentado por uma segurada
contra decisão da Justiça mineira que deu ganho de causa à Companhia de

Seguros Minas Brasil.
O Tribunal de Alçada de Minas Gerais entendeu que, tendo constado, no boletim
de ocorrência, que a segurada se negou a fazer o t'este do bafômetro e

apresentava sintomas de embriaguez ou de ingestão de substancias tóxicas e

não se fazendo qualquer prova em contrário, deve-se julgar improcedente o

pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização. Para o

tribunal mineiro, o boletim goza de presunção relativa de veracidade.
A decisão fez a segurada recorrer ao STJ, alegando que não houve intenção de

provocar o sinistro, o qual deve ser ressarcido pela seguradora. O acidente, afirma,
deveu-se à conduta culposa, mediante direção do veículo com negligência,
imprudência ou imperícia, inserindo-se no risco a que está obrigada a empresa.
No acidente, ela colidiu com quatro veículos estacionados na via pública.
A seguradora contestou, argumentando não ser possível a análise do recurso,

já que as alegações da segurada não foram objeto de análise no Judiciário

mineiro, além do que envolveria revisão de provas, o que não é possível ao STJ

fazer, diante da proibição contida em sua súmula 7.

Ao apreciar o recurso, o relator, ministro Aldir Passarinho Junior, destacou que
o tema já foi analisado diversas vezes pelo STJ, sendo a conclusão 'diversa da

alcançada pela Justiça de Minas Gerais.

Em precedente da própria Quarta Turma, definiu-se que, para a configuração
da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no artigo 1.454 do

. Código Civil, exige-se que o segurado tenha diretamente agido de forma a
.

aumentar o risco, o que não ocorre meramente pelo fato de ter sido constatado
haver ingerido dose etílica superior à admitida pela legislação de trânsito, sem

que tenha a seguradora, cuja atividade se direciona exatamente para a

cobertura de eventos incertos, demonstrado concretamente que, sem tal
: estado, o sinistro não ocorreria.

Destaca o relator que, no caso, apesar de constar do boletim que a segurada
I

•

apresentava sintomas de embriaguês e se recusou a usar o bafômetro, não foi feita
: . nenhuma prova da quantidade de álcool no sangue. "Tampouco é afirmado,
: peremptoriamente, que a causa do acidente foi a embriaguez." Dessa forma, declara

o dever de a seguradora indenizar a segurada pelo acidente, determinando o envio

do processo aoTribunal de Justiça deMinas Gerais - diante da extinção dos tribunais
de alçada pela reforma do Judiciário - para que se prossiga o julgamento quanto
à eventual perda total do bem. A decisão foi unânime (fonte STJ).

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

SEXTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2005 CIU"a iiI(IIneli'UI*,
MICRORREGIÃO

Funcionáriosmunicipaisentram
em férias,serviços só de plantão!

MARCIA BENTO

� Em Jaraguá ,

prefeitura volta
funcionar no dia
, 6 normalmente

JARAGUÁ DO SUL - Os
funcionários das cinco prefeituras
damicrorregião entraram em férias
coletivas. O atendimento deve ser
realizado em sistema de plantão
nas áreas prioritárias, como saúde
e obras.Em Jaraguá os servidores
municipais já estão de férias voltam
ao trabalho no dia 16 de janeiro de
2006. Vários setores, como os

atendimentos IlOS Pamas (Postos
de Atendimento Médico

Ambulatorial) e alguns postos de.
saúde vão continuar funcionando
em regime de plantão (confira
Box). "Na volta das férias nós não
vamos trabalhar em horário de

verão, com turno único para não

prejudicar o atendimento aos

cidadãos", destacou o secretário de
comunicação Carlos Alberto Dias.

Em Guaramirim as férias
coletivas vão até o dia 20 de janeiro
de 2006. Mesmo os setores

que vão ficar de plantão não

devem funcionar nos dias 26 de

dezembro e 2 de janeiro. I

Ficam de plantão para

atendimento da população o Posto
.

de Saúde do Centro, Setor de
Obras e alguns setores internos da
Prefeitura, como; Saúde,
Secretaria de Agricultura, (Epagri
e Serviço de Inseminação
Artificial), Vigilância Sanitária e

Conselho Tutelar.
Em Schroeder, os servidores

ficam de férias até o dia 23 de

janeiro. Os três postos de saúde vão
continuar com atendimento

normal, das 8h às 12h e das Uh às

16h. "Os caminhões pipa e as

patrolas continuam trabalhando

normalmente, com revezamento

das ruas", explicou a responsável
pelo departamento pessoal Keila

Secretaria de Saúde

PREfEITURA DEJARAGUÃ DO SUL - 26(12/0S A 1 S/01/06

Pama I (Czerniewicz) 26/12/05 a 13/01/06 8h às 17h (segunda a sexta-feira)
J

Clínica qeral e pediatria
Pama II (Barra do Rio Cerro) 26/12/05 a 13/01/06 . 8h às 17h (segunda a sexta-feira)
Clínica geral e pediatria
Posto de Saúde da Estrada Nova A partir-de 05/01/06 7h às 17h (segunda a sexta-feira)
Posto de SaúdeSanto Estêvão A partir de 05/01 /06 7h às 17h (segunda a sexta-feira)
Hospital eMaternidadeJaraguá A partir de 19/12/05 Plantão 24h

Pediatria
Policlínica de Especialidades 26 a 30/12/05 9h às 11 h30 e 13h às 15h30

Odontologia 02 a 13/01/06 . 7h30 às 11 h30 e 13h às 15h39 ,

(segunda a sexta-feira)
Farmácia Básica A partir de 26/12/05 8h às 12h e 13 às 17h (segunda a

J

(na Policlínica de Especialidades) sexta-feira) [

Todas as demais unidadesmunicipais de saúde voltam a funcionar normalmente em 16/01/06 'i

CORREIO TV
-,

i
redacao@jornalcórreiodopovo.com.br

Gisele
A edição de final de ano da revista "New York" traz uma lista das }1

123 razões para se amar No�a York. G item número 43 é made "

in Brazil:"Porque Gisele mora aqui" diz a publicação. ;)

Mocinho ;)

Fábio Assunção fará uma participação especial na minissérie "JK'; ,J

como o pai de Juscelino Kubitschek. Depois. disso, ele vai !O

estrelar a novela de Gilberto Braga, em 2007, sucessora de ;J

"Páginas da vida; de Manoel Carlos, que sucederá a ,

"Belíssima'."'Não sei nada sobre o personagem. Falta muito ,q

ainda. O Gilberto me convidou e eu aceitei. Em 1994 fiz 'Pátria ','

minha; de autoria dele. Depois, fiz 'Labirinto; 'Força de um JS

desejo' e 'Celebridade" enumerou o ator. lU

Recusa
Pelo visto, o posto de Bond Girl anda fora de moda. Duas das p

atrizes cotadas para o papel recusaram. Primeiro foi Charlize o)

Theron, que abandonou as pré-filmagens de "007 - Casino

Royale" Ela não quis comentar o motivo. Agora é Sienna

Miller (foto) que acaba de negar o convite. Mas a namorada )1

de Jude Law tem uma explicação. Não é o momento de

fazer esse tipo de papel. O trabalho pode atrapalhar sua
imagem, já que é,muito comercial.

o',

'J)

. Férias
Xuxa foi com a filha para Nova York em férias.Apesar de estar animada com

o filme "Xuxinha e Guto Contra os Monstros do Espaço" que estréia neste

domingo, a loira viajou preocupada, segundo pessoas próximas. A
apresentadora está ansiosa e apreensiva quanto ao resultado da bilheteria
do filme.

.

DNAdáaudiência
Ratinho, que não faz mais teste de DNA (ainda bem!), ficou alguns minutos
atrás de Sonia Abrão no Ibope (ela deu picos de 10 pontos contra 4 do SBT).
O assunto do programa de Sonia, na Record, era o teste de DNA de um

cantor sertanejo famoso, cujo nome não foi identificado.

Contratação
Ana Paula Padrão tirou da Globo o repórter Mauro Tagliaferri. É a primeira
contratação do SBT para reforçar o time de jornalistas que fará a Copa do
Mundo em 2006.

Pantanal
Os direitos sobre o texto de "Pantanal;que eram de Benedito Ruy Barbosa,
foram adquiridos pela Globo. A emissora fará um remake da novela que foi

sucesso na TV Manchete em 1990..
.

Matadora
Além de emagrecer e malhar, Maria Paula vai pintar os cabelos de
vermelho e fazer um megahairaté a cintura.Tudo para estar fatal no longa
metragem do "Casseta & Planeta':

Ao vivo
A Globo vai transmitiro show do U2 ao vivo, nó lugar do "Tela quente" do
dia 20 de fevereiro. O show acontecerá no estádio do Morumbi, em São

Paulo, e Roberto Talma vai dirigir.

Verzebrinhas
Eliana passará o Natal em São Paulo com a família. Em seguida, a
apresentadora, que está fazendo um ano de casada com Eduardo Guedes,
planeja comemorar com uma viagem à África.

Mudança deelenco
A longa amizade de Miguel Falabella e Claudia Jimenez está estremecida.

A atriz seria a protagonista de "Polaroides urbanas; o primeiro filme de

Miguel como diretor.Mas, depois de tudo sacramentado,Claudia pediu para
sair. Miguel cogita de Regina Casé e Marília Pêra para substituta.

.,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RECUPERAÇÃO

Itaqui já treina com bola e

deve voltar no fim de janeiro
ER

�PIVATTO

� Jogador .consequlu
Q passe livre e' não

esconde a vontade

I, de voltar ao Juventus

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
oito meses parado, o lateral

esquerdo ltaqui começou a treinar

GOm bola esta semana e acredita

qlle pode superar a previsão do

médico. O jogador, que foi um dos

hlróis da conquista da Série Bl

lG do Catarinense com o Juventus,
,,� foi operado do ligamento colateral
'd lateral do joelho esquerdo e espera

voltar no fim de janeiro, ao invés
de março, como previa o médico

que o operou. Morando em

Ri [araguá do Sul, Itaqui disse que
está se recuperando bem.

"Já estou trabalhando com

bola e sinto que estou indo bem.
Devo ser totalmente' liberado pelo
médico no dia 9 de janeiro",
comunicou o jogador. Mas ele sabe
que ainda não está na melhor
forma física. "Mas eu não tenho
dificuldades para perder peso". O
professor Everson Stinghen, que

Ii; acompanha Itaqui nos treinos,
dísse que a força de vontade do

'li ,.-:Jogador está ajudando na

], recuperação. "A avaliação que eu

Itaqui treina diariamente com o professor Everson para voltar a jogar no fim de janeiro

faço é muito boa, pois graças à

vontade e à determinação dele,
percebe-se que a cada dia ele está

melhor", comentou.
Stinghen disse também q�e ele

faz praticamente todos os

movimentos, com exceção do chute
de trivela. "Omédico não o liberou

para isso ainda, mas em breve ele

poderá fazer qualquer jogada Clue
fazia antes". O professor também
começa o trabalho para a recu-

peração da forma física e, para isso,
Itaqui deverá perder de cinco a seis

quilos. "Também estamos treinando

para que ele, fique em forma o mais

rápido possível".
Durante a semana, o lateral vem

treinando em dois períodos. De
manhã faz academia para reforço
muscular e à tarde os treinos com'

bola. Para ajudar aindamais na recu
peração, Itaqui nem terá férias-Na
semana que vem ele vai para a praia,

onde treina asemana inteira, e volta

para Jaraguá do Sul no dia dois.
Sobre o futuro, Itaqui ainda não

sabe onde vai jogar, pois prefere
esperar pela recuperação. Dono do
próprio passe, o lateral não esconde
avontade devoltar a jogarno tricolor
jaraguaense. "Já recebi propostas de
outros clubes, mas a prioridade é o

[uventus. Mas ainda não tenho
nada acertado ICdfu ninguém",'
comentou o jogador.

I Beto Schumi fecha o ano com quatro títulos no Velocross
� GUARAMIRIM - o ano do piloto
Ipi Beto Schumi Alchini não poderia
" ser melhor. Ele participou de duas
»

,
competições, competindo em duas

;) : categorias, e ficou campeão em

i]
, todas.NoCampeonatoParanaense,

IG disputando pela primeira vez, ficou
'" como título naNacional250cc e na

" Força Livre Nacional. E no Sul
;j Brasileiro foi também omelhor nas
rí' mesmas duas categorias. "Foi um
1& : anobempositivo, pois atingitodos os
iG : objetivos estipulados", comemorou

,

opiloto.
Para o prólÚmo ano, Beta já

adiantou que vai continuar

competindo no Paraná. "Lá o

número de pilotos inscritos émaior
e também o nível técnico é mais
forte. Agora é procurar manter os
patrocínios e conseguir outros para
manter emelhoraronosso trabalho",
disse. Dentre os objetivos dele para
o p�óximo ano', está amudança de
categoria. Beto vai comprar uma

: moto para correr nas categorias
125cc Especial e Força Livre

: Especial. "Ainda não está

totalmente certo, mas estamos
, vendo os detalhes".

O Outro objetivo é começar a
escrever seu nome no Brasil, já que

DIVULGAÇÃO

Beta' Alchini foi campeão em duas competições diferentes e já faz planos para o próximo ano

tem grandes chances do Velocross brasileiro", informou Beto. (2000/01/02/03), bicampeão sul
Beto começou a praticar brasileiro {200l/05) e campeão

Velocross em 2000, quando foi paranaense (2oo5).Opilotocompete
com apoio daNetuno Transportes,
AzevedoAutomóveis,ÁguiaMotos,
Posto 28, Guenther Despachante,
Academia Corpo e Mente e Nene

tetracampeão norte-catarinense 'Motos Imports.

ter sua primeira competição
nacional. "Se não acontecer em

2006, deve começarno ano seguinte.
Amodalidade está começando a se

projetar para as regiões sudeste e

centro-oeste hápouco tempo, porisso
ainda não existe um campeonato

campeão catarinense. No ano

seguinte, ficou em segundo lugar, e
conquistou fiais três de 2092 a 2004.
Neste período foi' também

f
, Venda de Iô gera atrito entre diretoria 'corintiana e MSI

DA REDAÇÃO .:_ A venda do
i, ,atacante [ô ao CSKA, da Rússia,

. ior U�$ 5 milhões (cerca de R$
, 2 milhões), virou mais um

�Otivo de discórdia entre a

dIretoria doCorínthíans e o grupoe Investidores MSI, parceiro doclube do Parqué São Jorge. De
aCordo com o jornal Folha de

S.Paulo, os dirigentes corintianos
se recusam a repassar aoMSI 20%
do valor arrecadado, embor� o

contrato preveja o pagamento do
percentual em caso de

negociação de jogadores
formados pelo clube.

'

Para justificar a direção, a

cúpula do Corinthians cita

cláusula que prevê desconto de
custos e despesas decorrentes dos
coi'ttratos e afirma que só deverá

pagar os 20% quando tiver"

recuperado os gastos com a

formação de [ô, 18, que atua pelo
alvinegro paulista desde os 10 anos
de idade. Ainda não há cálculo

que quanto teria sido "investido"

no atleta, mas o valor superaria os

US$ 5 milhões, enquanto o clube

já recebeu US$ 3 milhões pela
venda.

A direção da MSI não se

manifestou sobre o caso, 'mas não
teria participado das negociações
que culminaram na transferência
de [ô para a Europa.

LINHA D'E FUNDO________,
JULlMAR PIVATTO

Há interesse sim!
O diretor de futebol Alcir Pradi disse com todas as letras e reforçou
por várias vezes que o Juventus tem grande interesse em contratar

o lateral-esquerdo Itaqui. Mas, só vai contratar o jogador depois
que tiver a liberação do médico para que ele' possa começar a

treinar. "A gente nunca escondeu o interesse, já que ele foi

importante para o clube. Mas precisamos do aval do médico, pois
o queremos em totais condições de jogo'; comentou o dirigente.
O tricolor também ajudou o jogador na cirurgia, em parceria com

o empresário dele e a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul. Bom

para a torcida, que sempre manifestou a vontade de ver o jogador
novamente no Moleque Travesso.

I'
I

,

Detido Retificação
I
i<Cill

Maradona foi detido após Na matéria que saiu na

causar uma confusão no edição de ontem do
Terminal 2 do Aeroporto Correio sobre o atletismo,
Internacional Antônio Carlos cometemos dois erros sobre
Jobim, na manhã de ontem, informações da Olesc. Na
no Rio Janeiro. De acordo verdade, as informações que
com informações da Polícia tiramos do site da Fesporte
Federal, o craque teria ficado não foram atualizadas. Ao
irritado com a perda do vôo invés do sexto lugar no
para destino a Buenos Aires. masculino, foi um quinto, já
Ao lado de mais quatro que depois da soma dos

pessoas, ele teria danificado pontos foi retificada a

dependências de uma das colocação dos jaraguaenses.
áreas VIPs do aeroporto. Também ficou faltando o

bronze de Dione Balena nos

Recuperação 110m com barreiras.

O atacante brasileiro

Adriano, da Inter de Milão, Adaptação
que desmaiou ao se chocar Este parece ser o problema
violentamente de cabeça de Rabinho no Real Madri.
com o zagueiro Raggi, do Ao menos foi o que falou o

Empoli, passou por novos empresário do jogador,
exames na manhã de ontem. Wagner Ribeiro. Nas últimas
Apesar de passar bem, o duas partidas do time
jogador da Seleção Brasileira merengue, o jogador foi
ficará sob observação substituído no intervalo.
durante todo o dia. Há Ribeiro comentou que,
suspeitas de que Adriano quando conseguir superar
deva ficar por até três isso, Robinho será o mesmo
semanas longe dos jogador que encantou o

gramados. Brasil. julimar@terra.com.br

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Gestão

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal d�. Jaraqué do Sul

EDITAL
PREGÃO-N° 160/2005

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
Menor preço por item

OBJETO:Aquisição de lâminas paraMotoniveladora
(patrola).
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002.
ENTREGA DOS ENVELOPES,do CREDENCIAMENTO
e a'SESSÃO DE ABERTURA: Às 14:00 horas dodla

12/01/2006, no endereço abaixo, na Divisão Licitações.
OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá:
ser obtida no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt :
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de!
Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br. !
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos:
poderão ser obtidos no endereço acima, 'pelo fone (47) :
3372-8Q58, fax (47)3370-7253 ou pelo e-mail;
licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (Se), 20 de dezembro de 2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPECIAL SEXTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2005

ONDAS DO RÁDIO

Studio FM faz festa e distribui prêmios
}ARAGUÁ .DO SUL - Cerca de

20mil pessoas prestigiaram a festa
dê 16 anos daStudíoFM na última
sexta-feira na Praça Ângelo
Piazera. O evento começou cedo
com o preparo d� sete porcos
assados no fogo de chão.O preparo
atraiu a curiosidade de 'centenas

a
de pessoas desde o período da
manhã e no final da tarde a praça
já estava lotada. Também foram
distr ibuídos refrigerantes,
geladinhos, sorvete, panetone,
tudo de graça para acompanhar a
comida.

Em seguida, no palco da praça,
o público foi ao delírio com o show
nacional com Lilian Donadelli,
Legião Urbana Cover e a Banda
Alta Rotação. Durante todo o

evento os comunicadores da
Studio FM distribuíram dezenas
de prêmios, entre eles, celulares,
microsystens, disc-rnans,
camisetas, entre outros. No palco
uma banheira de hidromassagem
também foi utilizada para muitas
brincadeiras e na rua, em frente',
um super show de motocilicismo
com o Star Boys.

O coordenador da Studio Fm,
Luciano Zerbinatti comemorou o
resultado. ''A festa superou todas
as expectativas, foi um sucesso,

um evento para ficar na história
da rádio e da cidade", avalia.

Entrega de prêmios
Depois de percorrer mais de 20

bairros de Jaraguá do Sul,
distribuindo balas, livros, cestas de
natal, perus fresqui da Uesa, kit
de roupas Marisol, kits de
alimentos Bretzke, cestas de
alimentos e muitos brinquedos, a
promoção "Natal Mais Solidário"
da Rádio Studio Fm (99,1) chegou
ao final com o sorteio de dois
caminhões superlotados de

prêmios. Na última segunda-feira,
durante o programa Chá das 05,
foram sorteados os dois caminhões
cheios de móveis para duas
famílias carentes. Os ganhadores
foram Marcelo Gust, da Barra e

Hugo Henrique Souza do Bairro
Tifa Martins.

Foram dois jogos completos de
quarto de casal, incluindo cama..

colchão, criados mudos e roupeiro
seis portas, dois jogos completos de
quarto de solteiro e dois jogos de
sala completos com jogo de sofá de
canto, mesa de centro, mais rack e

ainda dois jogos de cozinha

completos, com mesa de seis

cadeiras, paneleiro, armário

americano e pia. O coordenador
da rádio Studio FM, Luciano
Zerbinatti, avalia a promoção como
uma das maiores premiações- do
rádio catarinense. "No' ano que
vem temmuito mais", anuncia.

_" Lilian Donadelli encantou a platéia e deu um show de postura e criatividade durante apresentação Banda Alta Rotação cantou para cerca de 20 mil pessoas que prestigiaram a festa de aniversário
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FAÇA o CÁLCULO E VEJA QUE
NAo VALE A PENA! ()

H&'Ieleo d.
Corr.to". d. S.aurol

CAPACITAÇÃO DE NÚCLEOS SETORIAIS

"TRANSPORTAR COM EFICIÊNCIA
E RAPIDEZ É NOSSA OBRIGAÇÃO"

Jaraguá do S�I • garcia,l@ferramom:br
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o Núcleo dos Corretores de Seguros ACI]S,
APEVI continua com acampanha de

conscientização e humanização.no trânsito para

que em 2006 o motorista some atitudes

pacifistas e conscientes. Informações sobre o

Núcleo e suas ações, com Carmen pelo
telefone (47)275-7028 ou e-mall:
carmen@acijs.com.br

1\, C
DIRIJA COM PRUDENCIA! I�='-

RESPEITE A VIDA!

\\A Empresa nunca é maior ou
mais forte que sua I iderança"

Com reflexão, Assim-começou o. debate com o Superintendente da Menegotti Industrial,
Eduardo F. Horn, dia 06 de dezembro no Centro. Empresarial de Jaraguá do Sul com o tema,
"O Papel do Líder nas Organizações". Com uma platéia de líderes de diversos segmentos,
profissionais de RH e estudantes o debate se estendeu a esclarecimento� do público presente.
Mas coma ser líder, e manter uma equipe motivada? Esta foi uma dúvida unânime, onde o

debatedor apresentou algumas características do líder nos novos tempos, na "era do
conhecimento". "Esta sendo visualizado um novo perfil de liderança onde o gestor não apenas
manda, ele conquista autoridade". Segundo o debatedor, a melhor maneira de conquistar esta
autoridade 'é servindo, ou seja; ele ajuda e recebe respeito, integração e iniciativa para
crescimento mútuo. Se antes as lideranças se pautavam em estilos autoritários, hoje as

empresas procuram gestores com perfis totalmente diferentes. As corporações buscam líderes

participativos, que valorizem a prática do feedback. Flexibilidade, intuição e saber trabalhar
em equipe também são competências indispensáveis para o gestor. Questionado sobre seu

perfil de liderar o palestrante afirma: "meu estilo é planejar muito, dividir responsabilidades,
delegar e não controlar as pessoas, mas buscar resultados". Estes novos tempos trouxeram
grandes desafios para o mundo corporativo. Alinhar caminhos, preparar e acompanhar
pessoas, numa visão integrada de resultadoscoletivos tem sido desafiador para os lideres, "é
preciso visualizar que quando sozinho (indivíduo) o sucesso se limita ao próprio crescimento

enquanto líder o sucesso depende dos outros", argumenta Eduardo. O líder deverá cada vez

mais focar a suaatuação no desenvolvimento das pessoas, levando em conta seus interesses,
motivações e talentos com as metas e direcionamento da organização, harmonizar os

.

interesses de forma a atrair sempre o melhor para ambos. "O chefe deve conhecer sua equipe
para delegar desafíos''; conclui o empresário. -

Para 2006 o Programa de Capacitação de Núcleos Setoriais preparou uma gama de cursos

imperdíveis, confira no quadro a seguir, Agende-se e Participe.
'

.

NETWO'RI<S

WWw.proserv.cnt.br
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: (47) 33725300
, www.marlian.com.br
,
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3276·2000
R. Feliciano Bonollni, 1110

Barra do Rio Cerro

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

3371·8333
PLANTÃO 24HS

R. Cal. Procópio Gomas Oliveira, 1900
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CORRETORA DE SEGUROS

3370-0212
cassius@netuno.com.br

, R. João Marcatto, 260 • Ed. Tower Cenler 604

3371·1788 .

R. Epitácio Pessoa, 1336 . Centro
garcia@segurosgarcia.com.br

9102-6951
Rua Angelo Rubini, 820

Barra do Rio Cerro

Depois da correria do ano, uma festa é sempre bem vinda para
brindar as coisas boas de 2005. O Núcleo de Cabeleireiros
Profissionais ACI]S-APEVI não deixou por menos e promoveu-um
Jantar Dançante, com os músicos Kauã e Kauê e banda Xodó
Nacional na SER Marisol, dia 12 de novembro. Animação não

faltou aos 164 participantes que comemoraram a passagem do dia

profissional da Beleza (03 novembro) e o sucesso dos eventos no
decorrer do ano. Durante este período, o Núcleo trabalhou
arduamente para conseguir a aprovação da Lei Municipal, que
estabelece normas para quem explora as atividades de

Cabeleireiro, Barbeiro, Manicura, Pedicura e Estética em [araguá
do Sul, aprovada em 09 de junho. Efetivando assim algumas
normas quanto à adequação de espaço físico, utilização de

produtos e equipamentos com inspeção sanitária e registro no

Mi'rüstério da Saúde, normas de esterilização e desinfecção de
materiais, bem como critérios para abertura de novas empresas,
obedecendo a normas de higiene e saúde pública. Aos associados

ACOMAC e Núcleo de
Informátlca 'prestam
conta? de /
2005. .A�.�i:��!!' }.I, Jaraguá do�Ulon5tru��o de

,
'

e Reglao '

O Núcleo de Informática ACI]S - ��."� /

APEVI e a ACOMAC - Àssociação dos
Comerciantes de Materiais de Construção de

[araguá do Sul e Região - prestam contas dos
trabalhos realizados neste ano. A ACOMAC
promoveu 28 eventos com a participação de
622 pessoas, dando destaque para o trabalho de

parceria realizado entre o Núcleo e empresas
que distribuem produtos para o setor, Através
deste trabalho, orientação sobre tubos e

conexões, vedações e impermeabilização
foram oferecidas para os profissionais pedreiros
e pintores, que ·são. clientes das lojas associadas, proporcionando
treinamento específico para quem aplica o produto, e não somente

para quem vende, Também orientações sobre linhas de crédite para

construção e casa própria foram amplamente discutidos, Instituições
financeiras realizaram apresentações aos nucleados exemplificando
qual linha é ideal para cada situação, o que possibilita ao vendedor da
loja associada orientar seu cliente, evitando burocracia e filas em

banco. A ACOMAC ainda trabalha no planejamento do evento do
14º ECOMAC - Encontro dos Comerciantes de Material de

Construção da Região Sul, que acontecerá no município no próximo
ano. No Núcleo. de Informática, a implantação do pólo tecnológico
tem movimentado discussões já que o grupo participa do processo de

instalação deste novo negócio que deve ampliar o mercado de
informática e softwares em [araguá do SuL O Núcleo promoveu
durante o ano intercâmbio com outros Núcleos de informática para
troca de informações e serviços em outras regiões, Também foram
realizados 21 eventos com 410 participantes, entre eles a participação
no 9º EOI.
Informações sobre os núcleos podem ser obtidas com Marisa

pelo Telefone (47)275-1012 ou e-mail: núcleos@acijs.com.br.

...........................................................................

__

CORREIO DO POVO,

Núcleo de Comércio
,-_"_ ;::.":-,,,- -:{-- ,;�, .

,I::

Exterior comemora 5 anos.

Importante Estado exportador, Santa Catarina
ocupa o quinto lugar no ranking nacional de
exportação. Jaraguá do Sul compõe este cenário,
com a participação de diversas empresas dos ramos

.

metalmecânico, têxtil e alimentício, dentre 'outros

segmentos com.atividade exportadora. Com O

aumento cja atividade de comércio exterior nó

município, surgiu à necessidade de se ter um órgão
que oportunizasse a realização de fóruns de debate,
troca de informações e orientação, para as

empresas que desejassem se atualizar ou
organizações que pretendiam integrar este
mercado. Nasceu assim o Núcleo de Comércio
Exterior ACI]S-APEVI, em dezembro de 2000,
com a premissa de fortalecer as empresas ,

integrantes, possibilitar a troca de informações,
buscar representatividade política, e prospectar
novos mercados, Atividade que completa neste'
mês cinco anos. No ano de 2Ô05 o Núcleo passou
a ser conduzido pela Câmara de Negócios
Internacionais (CAMBRA), o que' fortaleceu ainda

mais suas atividades. Em destaque neste exercício pode ser
consideradas a participação 1º Encontro de Negócios
Internacionais, no mês de julho, em [araguá do Sul, com a

participação de 350 participantes de todo o Estado e

também do Paraná, onde' executivos, prestadores de S iço
em comércio exterior 1. P��fissiohais que atuam. .n�s de..
exportação, debateram pr?postas pára impulsioriar , t
exportações qe empresas'catarinenses, a organj.zaçã;:;�"

l'

participação da Missão Internacional a Itália, em'outubro e,
a visita ao Terminal Portuário de São Francisco do Sul no

,< �

mesmo mês. Também foi oferecido aos associados a
.

apresentação de empresas cfe fomento a exportação e

_ importação, oportunizando o networking, como também'
capacitação através de cursos e eventos, O Núcleo é aberto
a todas as empresas do setor e é um importante meio, que
permite um contato mais préiximo entr1 profissi
vivenciam as mesmas

.

s e demandam
necessidades específiçª
Informações podem 5 btldas com Jordana
pelo telefone (47)275-7013 Ou

e-mail jordana@portalcambra.com.br.
'

Automecânicos comprometidos' Q
com a Comunidade.

'

�
Comemorar cada vitória e no dia seguinte P

,

d bé Núcleo de Aut '. Iroporcionan o tam em o
"R'GUA GOomecanicaspartir para uma nova conquista foi uma das lições conhecimento aos nucleados '�recebidas pelos participantes do Núcleo de foram oferecidos cursos nasmais' '--.. <

Automecânicos ACI]S-APEVI neste ano. Entre os diversas áreas: atendimento ao cliente, vendas,
diversos trabalhos realizados pelo núcleo, a negociação para automecânicos, palestras técnicas
preocupação com o meio ambiente e comunidade (suspensão automotiva, juntas e retentores), segurança
foram fatores que influenciaram na escolhas dos no trabalho, recolhimento e tratamento dos resíduos
cursos e treinamentos oferecidos aos seus líquidos, até destinação correta de lixo de acordo com

associados. A realização da 5ºinspeção veicular leis ambientais, foram temas abordados. O Núcleo de : I
gratuita em junho, no Parque de Eventos Automecânicos trabalha para aprimorar a qualidade no

Municipal foi um sucesso com a participação de segmento, mantendo metas claras com foco na

mais de 150 pessoas, onde foram inspecionados 15 capacitação e treinamento, Como alerta Roberto
itens dos veículos, inclusive a emissão de gases Shinyashiki no artigo "Sucesso e fracasso são
poluentes, possibilitando a orientação ao temporários, o que permanece é a competência" no site
proprietário do automóvel quanto á segurança de Aprendiz, "O pódium é daqueles que aprendem a lutar
circular com um veículo em perfeito estado, bem por suas metas", desta maneira este grupo caminha firme
como estar atento à poluição do meio ambiente, para oferecer a seus clientes um serviço de qualidade e a

De relevância ímpar, o curso de mecânica básica seus colaboradores, uma empresa comprometida com o

para mulheres em 2005 atendeu aproximadamente meio ambiente e a comunidade onde atua, Se você é
40 motoristas, em três edições, dando noções vitais profissional do setor e quer participar, informe-se.

'

de manutenção e conservação do veículo, regras Esclareéimentos com o consultor Francisco, pelo
básicas para procedimentos de emergência e telefone (47)275-7012 ou através do
conhecimento básico de mecânica, e-mail: francisco@acijs.com.br.

",

Cabelei rei ros Profissionais
em ritmo de festa. ,�.,

.��.T? PROFISSIONA.
I n er:

•Ya/orizan.J IS OE "'RAGUA O<to suap o SUL

ersona/idadt
_ e

foram �_
oferecidds cursos de -'--�.,� ..

colorimetria, escova progressiva,
penteados e técnica de embelezamento de unhas,
também aperfeiçoamento técnico em cortes e

palestras na área de legislação trabalhista,
procedimentos para abertura de empresa, fidelização
de clientes, e missão técnica a COSMOPROF 2005

(Feira Internacional de Beleza), O Núcleo também

participou de duas ações comunitárias (Unerj,
WEO) onde realizou 362 cortes de cabelo

gratuitamente', Através do associativismo estes

profissionais realizam ações para colaborar com
comunidade onde atuam,

Informações sobre o Núcleo podem ser obtidas
com Carmen pelo telefone (47)275-7028 ou

e-mail: carmen@acijs.com.br

,

B'·"""J)",,·,:;·\)t"i;';;'0� 1
y Y, �

< "

Corretor lIe S�m.ro�
<

�

� l&" � �

3372-3425 - 3370-9145
?975-2298

Para, a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitácio Pessoa, 985

215 .. 164/
3371-1478

Hélvio Demarchi

R. 11 de novembro, 3811 si 01
Massaranduba

Fone: (47) 3379-5047 Rua Roberto Zlemann, 3733 . Amizade

�
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRlcOLAS LTDA.
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o Núcleo de Comunicação ACI]S-APEVI apresenta os

úmeros deste exercício
e apresenta bons resultados. Durante

n

ano foram realizados 25 eventos com 1.793 participantes.

�m destaque apresenta a festa dos anos 80 "SaturdayNíght
Revival" realizada em setembro na casa noturna Notre, em

·0 araguá do Sul, com a presença de Cacau Menezes,
e.. comentarista do Jornal do Almoço e colunista do Diário

Catarinense, que nesta noite foi Dj , embalando o pessoal no

dancing days. Em outubro a 5ª Semana da Comunicação, que
correu entre os dias 03 e 06 com o tema central "Não entre

o
f

.

, em crise. Crie!". Trouxe pro issionais importantes da
.

l
, comunicação como: Max Gehringer, articulista das revistas

"Exame" e "Você S/A" e comentarista da Rádio CBNi Stalimir
,

Vieira, publicitário, escritor, ex-diretor de criação na DPZi
to

r Construção C ivi I: .

lição de Cidadania.

; Além de participar do

I Programa Brasileiro de

II Qualidade e Produtividade
no Habitat (PBQP-H), com a

i certificação de 05 empresas

ji'
entre os níveis B, C e D,
respectivamente, e com a

.Certíficação Nível A de uma
'. 'associada em 2005, o Núcleo

da Construção Civil ACIJS - APEVI participa
também da elaboração do plano diretor de Jaraguá do Sul.

No primeiro item, o PBQP-H é um programa que visa

aumentar a qualidade e produtividade das empresas, sendo

controlados e verificados 25 processos e 30 materiais

utilizados nas construções, oferecendo assim a população

: I uma obra de qualidade e garantia, seguindo padrões
rigorosos de segurança habitacional. A participação no

Plano Diretor mostra que o Núcleo está ligado às atividades
da Prefeitura, preocupado com o crescimento e

desenvolvimento da cidade, organização do espaço urbano,
e manutenção da qualidade de vida dos cidadãos

jaraguaenses. Esta segunda atividade deve seguir até .

outubro de 2006 quando a Prefeitura deve adaptar seu
plano diretor ao estatuto das cidades, conforme exigência

Núcleo da

Construção Civil
Jaraguá do Sul - se

I� Núcleo de Comunicação
contabiliza sucesso em 2005. C Núc'eode

A�S":!�'!!��oção
_

. OSUl
-_-....II!L&II!_J.5l_3j\W.i_5l".",.''''1""_w._...�.,�_ ...

Petrônio Correa, presidente do
Conselho Executivo das Normas Padrão (CENP) i
Giuliano Donini, diretor de Marketing da Marísol,
eleito "Profissional de Marketing 2005" e Laurentino

Gomes, superintendente do Grupo de Revistas da
Editora Abril. O evento agregou informações
importantes ao segmento e foi um marco para o

Núcleo, que prepara com empenho a versão 2006, e
pretende superar o número de 968 participantes. As

,portas estão abertas paras os profissionais de'
comunicação que quiserem participar do Núcleo.
Informações com a consultora Denara, pelo
telefone (47) 275-7026 ou

e-mail: denara@acijs.com.br

do Ministério das Cidades. Ainda em 2005 o Núcleo

participou da'Missão Internaci�nal a Itália entre os dias

10 e 22 de outubro, com o objetivo de fortalecer as

relações entre empresas do mesmo setor e atrair

investimentos ao município. Também participou da
Missão a FElCOM 2005 (Feira Internacional da
Industria da Construção), e realizou 25 eventos com a

participação de 267 pessoas, entre eles a realização do
curso de Gestão Financeira e a palestra sobre a

'

Instrução Normativa Nº 100 e mercado da Construção
Civil. Para 2006 o Núeleo planeja mais cursos de

capacitação e novas missões internacionais.

Informações podem ser obtidas com a consultora
Denara, pelo telefone (117) 275-7028 ou
e-mail: denara@acijs.com.br

Qualidade é satisfação docliente?
o conceito de "Qualidade" surgiu associado à \. ��'definição de conformidade às especificações de

'

normas. Posteriormente este conceito evoluiu para
i

a visão de satisfação do cliente, mesmo ela não

.

sendo resultado apenas e tão somente do grau de NÚCLEO DA

conformidade com as especificações técnicas, mas QUALIDADE
também de fatores como prazo, pontualidade de ._ ;

-�,,�
.. -

entrega, condições de pagamento, atendimento pré e pós
venda, flexibilidade, entre outros. Através da evolução do
conceito de Qualidade, surgiu a afirmativa de que o mesmo

era importante no 'posicionamento estratégico da empresa
perante o mercado. Com o passar do tempo, o planejamento
estratégico enfatizando a Qualidade já não era suficiente
para seu sucesso. O conceito de satisfação do cliente foi
então estendido para outras entidades envolvidas com as

,

atividades da empresa: os "stakeholders" (entidades
coligadas, parceiras). .

A qualidade representa a excelência organizacional
e a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todas as

entidades significativas na existência da empresa. Assim o

Núcleo de Qualidade da AC]IS-APEVI promoveu durante
todo o ano de 2005 atividades que possibilitaram a troca de
mformações e integração entre profissionais da área. Foram
realizados 30 eventos com 1021 participantes. Entre estes, a

realizações de 04 estudos de caso, onde os nucleados
apresentam "Cases" de sucesso, tomando, por exemplo, o
caminho já trilhado por grandes empresas, como WEG, Duas

\

I Rodas, Marisol e Indumak. A

\ealização
do III Seminário da

Qualidade em 30 de agosto com a

"

participação de grandes gestores como
Ricardo Dohler (Grupo Dohler),

.

'Eduardo Horn (Ind. Menegotti) e

Aline Peres de Oliveira (Natura), com
um público de 400 pessoas e intermediação de Mário
Motta (RBS TV) foi um dos mais significativos do ano,

prometendo repetir o sucesso em 2006. Em Novembro a

palestra "Gestão Classe Mundial- Excelência e

Competitividade ao alcance das Organizações" no dia

08, no Pequeno Teatro da SCAR, comemorou o Dia
Mundial da Qualidade, com o palestrante Sr. Ernesw
Heinzelmann, Presidente do Conselho Superior do
Movimento Catarinense para Excelência - MCE, e pela
Sra. Luciana Matos Santos Lima, Diretora Executiva do
MCE. Neste evento reuniram-se gestores de Curitiba,
Blumenau, [araguá do Sul e região. O Núcleo da

qualidade trabalha para incentivar a melhoria da

qualidade e produtividade das organizações públicas e

privadas. E em 2006 pretende continuar com o trabalhá
de persistência na busca da Qualidade Total.

Informações sobre o Núcleo com o consultor
Alberto pelo telefone (47) 275-7000 ou e-mail:
alberto@acijs.com.br

, O Nú�leo de Drogarias ACIJS-APEVI criado em 25 de

jul1tode 2005 desenvolveu seu planejamento para o
'c,

lQ;9-DO. Em fase de consolidação o Núcleo pretende
.. ,

os farmacêuticos e atendentes de farmácias

ONúcleo" tem como objetivo a união dos profissionais
através ç!o'associativismo, fortificar o segmento � focar as

açõ�s relacionadas à ética, capacitação, treinamentos e

qu

Núcleo de Responsabilidade-.>::<;
.. A- " �

("11+,,··;,,,,1 pá raben i z

árlado
e dezembro é comemora dia Internacional

ntário e o Núcleo de Responsabilidade Social

ACI]S-APEVI, homenageia todas as pessoas que trabalham

por uma sociedade mais justa. Nessa data o mundo inteiro
comemora o t�abalho e a motivação de quem dedica seu

tempo, esforço e talento em favor do outro. Estas pessoas
fazem par5e do exército da s�lidariedade, chamado

ariàdo. EI1'l Jaraguá do' Sul são 'as as instituições
-,

olvern'trabalho$ de a ecessitadas,
o feócinhécimento d os da
O Núcleo que inicial! ade em: 12 de
com o intuito de melhorar, nicar e expandir a

responsabilidade social dentro das organizações esta

realizando seu planejamento para2006 e convidam

pro�siQnais da área, entidades representativas e

comunidade a participar das discussões de engajamento
':

Participe e faça a diferença.
é!ções com o consultor Alberto pelo telefone
-7000 o�.e-mail: alberto(ijs.com.b�

Emp

porou o associatt;i
ais Núcleos, no mê

m projetor multimí&á
õw), que foi adquirido com

xl.'eémsos do VI ÉCAJE (Encontro
Cátatinense de Jovens Empreendedores e II Encontro Sul
"Brasileiro de Jovens Empreendedores); realizado em julho.
Alén\d<:,�te evento, o NJE se engajou e participou do Feirão
ç1Qlj'llposto realizado dia 06 de junho no Shopping
BfeithalJPt, mostrando o quanto à comunidade é ludibriada

's taxas de impostos embutidas nos produtos e

o público, esclarecimento ,. amo evitar

ívas. O Núcleo realizo des, com 1826 if.

eif, nas quais os nucleadc tiram os mais

mas, entre custos, características de
ores e boas praticas de comunicação.

Parat:Z006, o Núcleo continua corrí O de�afio de fortalecer o

segp;;;'to; e atrair mais jovens empresários ao

associativismo.

3371-8122

Auto mecâniCa
aORCHERS

Rua Alberto Picolli, 400 - Água Verde
borchers@brwnet.com.br

LUNELLI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3275-3553

SERVIÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376-3664

,

'3371·6828

�
,
,PJ*g�'l

,

UiJA DE CONVENIÊNCIA, lAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

R. Roberto Zlemann, 521 - Czernlewicz

postolaragua@brturbo,com,br

"

3370-8655

ltaIYtur@netuno.com.br
Av. Preto Waldemar Grubba, 1612 "

-'-'-��,��

V"
E
�
,..-

"" W�"" "_,_"_ .. " _""" _, _'"""_. "

R. João Planincheck, 521

-'
-,

-',

comercial@jornalcorreiodopovo,com,br

3371.1919

Transportes

Franqueados: \
HESS EXPRESS • SC/PRlRS

SUPER JÁ TRANSPORTES - SP .

EXPRESSO BRILHANTE
AC/AM/AP/DF/GO/PA/RO/RR/TO

(47) 3371-4910

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUALIDADE
DE VIDA E

SAÚDE SEXUAL
. Estatísticas brasileiras apontam: mais da metade

dos brasileiros casados· separam-se antes dos 10

primeiros anos, e relatam a Sexualidade como um dos

principais fatores de desentendimento. Fato
absolutamente compreensível, visto a falta de

informações acerca do tema durante toda a nossa vida.
Desde pequenos somos ensinados a não falar sobre
sexo. Raramente dentro das nossas famílias discutimos
intimidade. Se não bastasse, em outras instituições que
crescemos também não somos estimulados a falar sobre

prazer, paixão, amor e orgasmo, por exemplo. Sendo
assim nas primeiras dificuldades vividas em relação à
sexualidade nos desesperamos. Referindo-se aos casais,
seriam eles possíveis de eliminar os problemas se não
foram ensinados a lidar com tal queixa?

Somente as Forças Armadas Americanas investem.
mais em equipamentos bélicos para guerra que todos
os países de Terceiro Mundo somados em educação. E
quanto se investe em Educação Sexual? É triste

perceber que se gasta milhões para a manutenção do
ódio e da r*va, e pouco se investe para falar de
carinho, afeto e amor. Então como adultos, vamos para
as relações, achando que a nossa maneira de viver a
íntimídadeé a ideal e nos deparamos com o(a)
companheiro(a) desejando adequações. "Eu acho que

I

agrado, ela acha que me agrada" e rio achismo não
falamos. Vive-se a intimidade de forma fragmentada.

Por não viver a Sexualidade de forma íntegra
percebemos alguns "problemas", que somados ao ritmo
de vida, ao uso de drogas, má alimentação, ansiedade,
stress entre outros fatores, d�sencadeia no próprio
corpo alguns sintomas. Disfunção erétíl, ejaculação
rápida, falta de orgasmo, diminuição do desejo,
impossibilidades.do casal engravidar, dores na relação
sexual, são apenas algumas denúncias de que algo não
está bem. E aí percebemos as buscas incessantes por
"remédios" que na maioria das vezes somente auxiliam

para que o "problema" continue existindo. Queda de
cabelo, alterações na pele, dores em órgãos alvo, por
exemplo, estômago, tensão muscular, podem ser

'

expressões de uma Sexualidade não equilibrada.
A Terapia Sexual traz soluções quando se destina a

trabalhar a Sexualídade como um todo, reelaborando
as formas de ver e pensar o 'sexo, a fim de eliminar

disfunções e propiciar a vivência plena, sem medo nem

ansiedade de viver um ato de amor. Nessa proposta
aproximam-se casais, resgatam-se relacionamentos,
onde a busca pela qualidade de vida é a busca da
saúde, mas acima de tudo o cuidado com o próprio
corpo.

O Núcleo da Mulher Empresária promoveu neste

ano de 2005, 28 eventos com a presença de 1148
pessoas. O tema acima e apenas uma mostra das'

informações e oportunidades que o Núcleo oferece a

comunidade. Participe. Informações com a consultora
Carmen, pelo telefone (47) 275-7028 ou e-mail:

carmen@acijs.com.br. Colaboração: Marlon
Mattedi- Psicólogo - Terapeuta Sexual

o Núcleo de Transportes ACI]S-APEVI - NUTRAN através de seu coordenador, Altevir Simplício, entregou
ao Prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldo e a Vice-prefeita Rosemeire Vasel, no dia 08 de dezembro, a

proposta de alteração da Lei Municipal NQ 3.074/2002, que fixa normas para a execução do serviço de
transporte alternativo (transporte especial) de passageiros.
A solicitação, de maior estímulo para as atividades do setor, forma o conjunto das reivindicações que foram
apresentadas. Dentre elas a mudança de idade máxima de circulação dos veículos, capacidade mínima e

máxima de passageiros, registro de frotas, liberdade em função de situações circunstanciais (quebra de veículo
ou manutenção) e liberação de licença para trafegar.
Os empresários de transportes argumentam à necessidade de se fazer cumprir a lei, evitando aprestação de

serviços em veículos não autorizados (com placa branca, por exemplo) e com excesso de passageiros,
possibilitar a participação de micro e pequenas empresas para licitações da PMJS e de autarquias municipas
O Núcleo de Transportes é composto por micro e pequenas empresas e busca através do associativismo novai

soluções para o setor. As reivindicações têm o apoio da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, e da
Divisão de Trânsito da PMJS, que auxiliaram na definição da proposta. Informações sobre' o Núcleo ou o

projeto de Lei, com o consultor Alberto pelo telefone (47) 275-7000 ou e-mail: alberto@acijs.com.br.

TRANSPORTE EXECUT1VO, VANTAGEM SEMPRE

N UTRAN apresenta
projeto de alteração
a Lei Municipal.

Café de Negócios reúne1
i I

�_i
.

pareei ros e empresas
Transportadoras.

O N�cleo das Transportadoras ACI]S-APEVI promoveu dia 01 de dezembro
no Centro Empresarial de ]araguá do Sul, o I Café de Negócios, para a

apresentação das atividades do Núcleo aos parceiros e empresas interressadas em

prestação de serviços de transporte. O evento, destinado aos empresários e

compradores, teve como objetivo apresentar os benefícios do associativismo e as

oportunidades que podem surgir para a empresa que adota uma postura
comercial associativista, privilegiando as empresas locais e, conseqüentemente, a
nossa comunidade. Em 2005 o Núcleo realizou 35 eventos com 1507
participantes, dentre eles duas missões técnicas, uma a Coopercarga (Cooperativa
de Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina) e a Fabet - Fundação
Adolpho Bósio de Educação no Transporte, e a Transcredi - Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários de
Concórdia e região, a outra missão foi a FENATRAN 2005 (Salão Internacional
do Transporte). Realizou também a capacitação de 36 colaboradores das
empresas com' curso de Movimentação de Produtos Perigosos e Conferente de

Carga. Ainda realizou as parcerias para compra conjunta de produtos (pneus,
combustíveis e manutenção de frota) que beneficiaram diretamente os

associados, com redução de custos acima de 20%. O Núcleo trabalha forte para a

profissionalização e qualificação dos profissionais da área, pelo crescimento e

união do setor e para o concorrência leal, e busca ainda diferenciais competitivos
para o setor. Informações podem ser obtidas com o consultor Alberto pelo
telefone (47) 275-7000 ou e-mail: alberto@acijs.com.br

... EXPEDIENTE

·e
CROMOART·

Conselho Editorial: Edson R. Schmidt, Francisco Alves, �ércio Coelho, Rejane 'Bassi.
Jornalista: Marilaine Maciel.

Edição, composição e fotolito: Cromoart (473370-0816)
Impressão: Gráfica CP (4733707919)
Distribuição: jornal Correio do Povo.

Informações sobre os núcleos setoriais: (47) 3275-7012 • e-mail: nucleos@acijs.com.br
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COMUNICAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Q
�
LU

s
�
UJ

tü
cc.
I
Z
UJ

SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Para resgatar a tradição, á. empresa

Marisol S.A. organizou uma grande
festa de Natal para os colaboradores e

comunidade de Jaraguá do Sul e região.
A celebração aconteceu no dia 09 de

dezembro e emocionou todos. A festa
aconteceu na entrada da empresa e

contou com diversas atrações como o

Coral Marisol, que interpretou as

tradicionais canções natalinas; a

participação dos personagens das grifes
Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre e, é

claro, a chegada Papai Noel, que
simboliza este lindo momento de paz e

confraternização.Um dos momentos de
destaque foi queima de fogos, com
duração de quatro minutos.
O diretor da empresa, Vicente Donini
disse que adata é o momento ideal

para refletir sobre tudo o que
aconteceu e desejou a todos um feliz
Natal. "No decçrrer do ano é muita

correria, não paramos para sentir a

verdadeira emoção e se confraternizar
com as pessoas que estão conosco",
falou.As pessoas presentes no evento

elogiaram a iniciativa da empresa.
A atividade comprova a política da

empresa onde as pessoas fazem a

diferença. A Marisolnão só acredita
nas pessoas como investe no

.desenvolvimento delas. O ambiente de
trabalho é humanizado; restaurantes
industriais servem refeições completas.
e balanceadas; colaboradores e

familiares têm acesso à assistência
.

médica e odontológica nas próprias
dependências da empresa; creches são

mantidas através de convênios; tudo
isso e mais investimentos constantes'
em educação, treinamento e

capacitação profissional.
, Uma empresa com alma e visão' social.
Uma visão com foco centrado nas

crianças e adolescentes, priorizando as

comunidades onde operam suas

unidades industriais. Esta atenção no
mundo adolescente e infantil se traduz
em projetos e ações objetivas, que
trazem melhorias concretas na vida de
todos.
E a grande festa de Natal promovida
pela empresa também foi elaborada
pensando no bem estar da comunidade
e colaboradores. A celebração reuniu
milhares de pessoas em frente à Mega
Store e a empresa já prepara a festa do
prÓXimo Natal. Agora basta aguardar...
Um felizNat·al!·

...

Sem dúvida, a atração preferida da criançada foi o Papai Noel,ele tirou fotos, distribuiu presentes e não parou. um minuto, era disputado entre os pequenos

Diretor presidente da empresa, Vicente Donini, agradeceu aos participantes, falou sobre a importância de refletir e estar com as pessoas importantes nesta data

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
atket

Blumenau - 'Rua Sete de SetembroJaraguá do SuL- Rua Emílio C Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO G�NEROSALA

King Kong
13:45, 17:15 ' 20:45 King Kong

14:00 - 17:30 - 21 :00

.

1 AV
Gigoló Europeu Por Acidente
14:30, 19:00

As Crônicas De Nárnia (dub.)
13:45 - 16:30 - 19:10.- 21 :50

o Jardineiro Fiel
16:30,21:15

Harry Potter E O Cálice De Fogo (dub.)
15:00 - 18:00

Harry Potter E O Cálice De Fogo (Ieg.)
21:15

. AV

;Joinville - Rua Visconde de Taunay
rSALÃ"�\ FILME/HORÁRIO TGÊNERO· o Exorcismo De Emily Rose

21:20
King Kong
14:00 -17:30 - 21:00

AV
Xuxinha E Guto
13:50 - 15:40 - 17:20 - 19:10 '

Harry Potter e o Calice de Fogo
13:30

As Cronicas de Narnia
16:30 King Kong

14:15 -18:00 - 21:30As Cronicas de Narnia
19:00

" Harry Potter e o Calice de Fogo
21:30

E Se Fosse Verdade
14,00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

AV
6 R

As Cronicas de Narnia
13:30

AV

E Se Forsse Verdade
16:10- 18:00 - 20:00 ,22:00

R Programações sujeitas a alteração

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

I COPO DA HISTÓRIA I
Contato: 275 2477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA EM 06-06·1956

"

aio de 2003, o Centro
I concretiza um sonho ,,;, .

ho que se tôrnou
ontadede algumas

Importância de um
timular e realizar as mais

guâ do Sul Está pronto
uma das mais completas
,do país.

."

a no panorama cultural
tico do país.

Missão
Preservar, desenvolver e estimular os valores cultulals

e artísticosda comunidade.

,FELIZ NATAl!!

Missas Informativo Paroquial
24/25 de dezembro

NOSSA MENSAGEMSábado
19hOO - Matriz
18hOO -R. da Paz

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

16h30 - Perpétuo Socorro
19h30 - Molha

19h30 - São Cristovão

QUEREMOS VER JESUS, CAMINHO, VERDADE E VIDA
MISSA DA NOITE DE NAT'AL

O Amor se fez criança entre nós

o nascimento de Jesus é a manifestação da bondade de Deus para
a. humanidade. Em nossa vida simples, de maneira humilde, o

Senhor vem a nosso encontro: é a luz do Pai que vem iluminar a
história nos orientando para uma vida nova. O amor revela-se pleno
pelo nascimento do Menino-Jesus, a aliança de amor é refeita e

abre-se para todos o caminho de acesso ao Pai. Í4"<+�� "3.:i!. I/�),

14.. ......� ,.� �''''''''''

Dom'ingo
•
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz

I CI
il

Noite Feliz - Um Natal
Com José Carreras
"NoiteFeliz", a canção de Natal mais cantada
em todas as línguas, foi composta em

Obendorf, um pequeno povoado da região de

Salsburgo (ÁUstria), por uma modesta dupla de

músicos, o sacerdote JosefMohr e o maestro

Franz Gruber, em 1818. Mais de um século e

meio depois,José Carreras interpreta essa

belíssima canção no local histórico em que ela
foi estreada. Para completar o espetáculo, o
cantor ainda apresenta outros grandes
clássicos natalinos que sempre emocionaram e

comoveram platéias por todo o mundo.
Musical 2003 - Duração: 33 minutos - Cor
Livre Disponível em ovo

Concerto Di, Natale -

Christmas Concert
o primeiro de urna série de concertos que
celebram o Jubileu de 2000, Nesta

apresentação, Jose Carrer.as interpreta Bach,
Haendel e Schubert, com a participação da

Romagne Symphonic Orchestra. A fotografia
de Cario Di Palma ressalta o esplendor da
Basílica di S.Ambrogio,Veja as faixas que são

apresentadas no DVD: 1, Allegro cantata

BWV31 - Johann Sebastain Bach; 2. Adeste
Fideles Traditional; 3. Panis Angelicus - Johann
Sebastain Bach; 4. Lulayze yezuniu Traditional;
5. Arrivo della Regina di Saba - George
Friedrich Há; 6. Panis Angelicus - Cesar-Auguste
Franck;7 ..Tu scendi dalle stelle - De Liguori 8.
Mille cher; 8.Judex - Charles Gounod, 9,
Pregaria - F,M. Alvarez:"] O.The little drummer

boy - Simeone & Onorati; 11. La Virgen lava

panales - Traditional12. Ave Maria - Franz

Schubert; 13, Encore.
Musical 1999

-,

- Duração: 80 minutos - Cor
Livre Disponível em OVO

o Melhor do Natal com Elmo!
Será que até o Natal pode ser demais?
Descubra o que acontece quando um pedido
de Natal muito especial é realizado, e Elmo vê
corno seria o mundo se todo dia fosse Natal!
Divirta-se com as músicas e com a alegria das

festas, com Elmo e seu novo amigo,
Relâmpago, a rena; e descubra'você mesmo

por que é melhor que o Natal seja só uma vez

por ano! Personagens da Vila Sésamo
Infantil 2003 - Duração: 60 minutos - Cor
Livre Disponível em OVO

Um Natal Mágico 2
. A vida de Charlie Holton, um garoto de oito

anos, está para mudar... No interior da floresta,
ele descobre uma frágil rena completamente
só. Acreditando que ela seja Prancer, uma das
renas de Papai Noel, Charlie leva a dócil
criatura para casa. Charlie manda e-mails para'
o Papai Noel avisando para que ele pegue
Prancer na véspera do Natal."Um Natal Mágico
2" é a história encantadora de um garoto que
encontra uma rena e muda a vida de sua

família.
Infantil 2002 - Duração: 97 minutos - Cor
Livre Disp8nível em OVO '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dicas para o almoço de
Natal e Ano Novo
� .

Ingredientes: 1 xícara (chá) de creme de leite fresco; 3 claras, 3 gemas passadas peja peneira; 1 colher (chá) de ,

baunilha; 1 xícara (chá) de nozes moídas; 1/2 xícara (chá) de açúcar; 1/2 xícara (chá) de leite; 1/2 colher de gelatina em

pó sem sabor:
"

,

Preparo: Dissolva a gelatina em duas colheres (sopa) de água. Reserve. Numa panela misture o leite, a metade do

açúcar, as nozes, as gemas e leve ao fogo baixo sempre mexendo até engrossar.Junte a baunilha, misture e deixe esfriar.
Bata as claras em neve e acrescente o açúcar restante aos poucos, batendo sempre até obter picos firmes. Acrescente
esse suspiro e a gelatina reservado ao creme de nozes já- frio e misture delicadamente. Bata o creme delelte até

engrossar e junte à mistura anterior. Leve a geladeira até ficar firme. Na hora de servir, decore com cerejas em calda.

�'Biscoitinhos de Passas
L' Ingredientes: 200 gramas de farinha de trigo; 125 gramas de açúcar; 1 colher (chá) de baunilha; 150 gramas de
� manteiga; 100 gramas de passas sem sementes.
� Preparo: Coloque a farinha sobre a mesa, faça um buraco no meio e coloqueo açúcar, a baunilha e a manteiga.
Amasse bem os ingredientes e acrescente as passas, misturando bem. Estenda com o rolo, numa espessura de 1/2
centímetro. Corte a massa em formatos de sua preferência, ou com a, borda de uma xícara pequena. Coloque em

assadeira untada e asse em forno médio, até dourar.

I I I
Evite abusos durante

" '

a Ceia de Natal
As festas de final de ano são famosas pelos abusos,
principalmente alimentares, que a maioria das pessoas comete.
Para quem está de dieta ou quer ter um Natal mais "light" e
sem remorsos, é só seguir essa série de dicas valiosas.
Os cuidados devem começar logo pela manhã. Muitas pessoas

r:; ficam o dia todo sem comer, esperandõ a hora da ceia. À noite,
�. �Ias acabam 'atacando' a comida e passando dos limites. O
.: Ideal ése alimentar sem excessos, dando preferência a ,

t alimentos mais leves, como saladas e frutas frescas.Tome o

_;.;" café da manhã, depois coma uma fruta e evite alimentos
gordurosos durante o almoço. Antes de sair de casa para ir à
ceia, tome um iogurte desnatado ou coma outra fruta.
Durante a festa, é possível fazer inúmeras substituições:
- Se for preparar os pratos, use frutas frescas e não em

conserva, que contém mais açúcar. Use pouco óleo e pouca
gordura.
- Evite abusar das bebidas alcoólicas. que são extremamente
calóricas: Substitua-as por refrigerantes diet ou light, ou sucos
com adoçantes. _

- FUja dos amendoins, pistaches, castanhas, nozes e batatinhas
chips.

'

.

- Se você é do tipo que não resiste às frutas secas, saiba que os

damascos são os menos calóricos. No entanto, substitua por
urna fruta fresca sempre que possível. '

- Cuidado CO.m as saladas de maionese. Consuma as saladas
cruas, principalmente as de folhas.

- Quanto às carnes, prefira 'as brancas e os pratos
assados. Não esqueça de remover a pele das aves.
- Não coma com os olhos. Ao invés de colocar três
fatias de tender, coloque apenas uma

acompanhada de pedaços de abacaxi: Se houver
necessidade, então pegue mais uma fatia.
- Os acompanhamentos das carnes são os mais
difíceisâe escolher. Prefira arroz com passas a purê
de castanhas. por exemplo. Se comer farofa,'
diminua a quantidade arroz.

'

- Na hora da sobremesa, consuma frutas, ou
mousses feitas de frutas. Evite doces com
chocolate. Coma um pedaço por vez e pense se há
necessidade de repetir.
Tenha prazer em cada escolha, mastigue bem os

alimentos, saboreie-os. Quando estamos animados,'
perdemos a noção do que comemos e levamos
mais tempo para nos sentirmos satisfeitos. Não

I Gque pensando no que ainda não comeu.A
comida não é a principal atração da festa. Divirta�
se conversando com seus amigos e familiares.
Caso tenha comido muito na ceia, não inicie um

jejum ou se sinta culpado. Abusos ocorrem de vez
em quando. O importante é manter uma

alimentação saudável nos outros dias. Afinal, uma
dieta balanceada não se resume a uma refeição.

I , , ,
• • •

Ponto de Vista'
Eram dois irmãos, um pessimista ê um

otimista. No Natal receberam os

presentes.
O pessimista uma bicicleta. O otimista
recebeu cocô de cavalo numa

caixinha.
Diz o pessimista:
- Agora que recebi um bicicleta, vou
cair. Partir os dentes e a cabeça, vou
me aleijar, que chatice! E você mano, o

que é que ganhou?"
- Eu recebi um cavalo, mas ainda não
sei onde está.

carpetes percebe que o seu maço
de cigarros desapareceu. Procura,
procura, procura ... e nada!

De-repente, ele olha para o chão e

vê uma elevação se sobressaindo
no carpete recém-colocado.
Sem coragem para retirar o

carpete e r-efazer o serviço e

irritado com o próprio desleixo,
martela a elevação até que ela

desapareça.
'

No instante seguinte,a dona da
casa entra na sala, entrega-lhe o

maço de cigarros e diz:
Achoque estes cigarros que
estavam sobre a mesà da.cozinha
são seus. A propósito, o senhor
não viu o meu hamster por aí?Natal x Sexo

Conversa entre dois velhinhos:
- Do que você gosta mais, de Natal ou
de sexo?
- De sexo, é claro! Que pergunta mais
besta! Natal tem todo ano, enjoa!

Sabe tudo
O sujeito conhecia tudo quanto é
carro pelo ronco do motor.
Um dia, os amigos resolveram
fazer uma aposta com ele.
Levaram-no para um apartamento
de frente para uma rua bastante
movimentada e vendaram-lhe os

olhos.

Sincero
Depois de muito tempo, dois amigos
se encontram na rua. A certa altura da
conversa, um deles pergunta:
E a Ritinha, sua noiva, como vai?
Nós nos separamos!
Se separaram? Mas à Ritinha era uma

garota lindíssima!
Me diga. uma coisa, Beta. Você se

casaria com uma pessoa mentirosa,
'

preguiçosa e infiel?
Não, claro que não!
Pois é, ela também não!

\

Passa o primeiro carro.

É um Monza!
Acertou!
Passa o segundo carro.

É uma Brasília!
'Perfeito!
Passa o terceiro carro.

É um Mustang!
Muito bem!
Nesse instante, um dos rapazes
que tinha ido ao banheiro puxa a

descarga.
É um Lada!

Profissional
Ao terminar o serviço, o colocador de
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Shaw da Virada" recebeII

·2006 com. chave de ouro
Por Erica Guarda/GB Edições

para cantar "Nervos de Aço" e "Pareço Um Menino" e a

dupla Bruno & Marrone apresentou dois de seus sucessos:
.

"Choram as Rosas" e "Que PescarQue Nada". Daniel

interpretou "Os Amantes" e Guilherme & Santiago "É. pra
Sempre te Amar".
Alcione entrou cantando "Meu Ébano" e, logo depois,
chamou o grupo Forróçacana para cantarem juntos "Forró do
Xenhenhém". O hit "Festa no Apê", na voz de Latino,
animou a platéia, assim como Júnior Lima, que cantou com

sua banda a música "Enrosca" e, com sua irmã Sandy, a
música "Nada vai me sufocar".
A atriz e cantora Marjorie Estiano também participou da festa'
com a música "Você Sempre Será". "Foi maravilhoso. A casá
estava lotada e o público foi bem receptivo, cantando muito.
Fiquei surpresa de ver uma platéia tão heterogênea cantar
minha música", explicou Marjorie. A banda Jota Quest tocou
os sucessos ''Além do Horizonte" e "Do Seu Lado".
A contagem regressiva para a entrada do Ano Novo ficou por
conta de Ivete Sangalo. "Quero desejar um big Ano Novo pra
vocês com muita paz e amor", disse a cantora para a platéia
depois de apresentar "Não Me Conte Seus Problemas" ao lado
da Banda Eva.
Na segunda noite de gravação o público mais uma vez lotou o

Claro Hall pará assistir aos artistas que animarão o "Shaw da
Virada". O grupo Cachorro Grande cantou "Você Não Sabe o

Que Perdeu" e CPM 22 agitou a platéia com "Um Minuto
Para o Fim do Mundo". A animação continuou com Wanessa

Camargo cantando um de seus recentes sucessos "Amor,
Amor". Em seguida, Danni Carlos captou "Losing My

Religion". Alguns sucessos da década de 80
também fizeram parte do repertório do show.

Biquíni Cavadão empolgou o Claro Hall 'com
"Tédio", "Toda Forma de Poder" e "Zé Ninguém";
em seguida, Capital Inicial lembrou os hits
"Música Urbana" e "Geração Coca-Cola".
Gabriel O Pensador cantou "Palavras Repetidas"
e, depois, com Detonautas, interpretou "Sorria".
A banda ainda cantou "O Dia Que Não
terminou". Os mineiros do Skank fizeram o

público dançar e cantar com "Vou Deixar" e

"Vamos Fugir". Charlie Brown Jr. cantou
"Champgne e Agua Benta", Titãs "Vossa'
Excelência" e "M UU". A noite terminou com o

grupo The Originals embalando o clãssico "Era �

Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e

Rolling Stones" e, com a participação de Paulo
Miklos , "Marcas Do Que Se Foi".

o Ano Novo vai chegar com muita música na tela
da Globo. o programa não será ao vivo, mas mesmo
assim promete levantar os telespectadores que
passarão o Reveillon em casa

Os melhores hits deste ano marcarão a chegada de 2006,
quando a Rede Globo exibirá o tradicional "Shaw da Virada".
Uma grande animação marcou as gravações do especial, que
aconteceram no inicio do mês, no Claro Hall, no Rio de

Janeiro.
Sob a direção geral de Aloysio Legey, PretaGil abriu o show
com a música "Medida de Amor". "Esta é a primeira vez que

participo do "Shaw da Virada" e espero que minha vida também
dê uma virada", brincou a cantora logo depois de sua

apresentação.
Preta foi seguida por Roberta Miranda e José Augusto, que
cantaram juntos "Evidências". A alegria baiana também-teve
seu espaço nas vozes de Daniela Mercury, com a música

"Mutante", Margareth Menezes, com "Dandaluna" e Ivete

Sangalo, que interpretou as canções ''Abalou'' e "Tô na rua",
além das bandas Babado Novo e Banda Eva ..
Muito aplaudido, Zeca Pagodinho cantou "Quem é Ela" e
"Dona Esponja". A música sertaneja também foi bem

.

representada. Os irmãos Zezé di Camargo e Luciano

apresentaram "No Dia Em Que Saí de Casa" e "Fera Mansa",
enquanto Chitãozinho & Xoro;ó cantaram "Sistema Bruto" e,

ao lado de Zé Ramalho, "Sinônimos". Leonardo subiu ao palco

<lNo "Show da Virada" também terá música

sertaneja. Destaque para Leonardo; Chitãozinho
e Xororó; e Zezé di Camargo e Luciano

t::" Nas gravações do "Show da Virada", a contagem regressiva
pára a entrada do Ano Novo ficou por conta de Ivete Sangalo

E para quem gosta de um m�sical bem animado para o

reveillon, o "Show da Virada" é uma boa pedida. Por isso não

se esqueça, a atração vai ao ar no próximo sabão dia 31, logo M
após a novela "Belíssima". '

li

A outras emissoras
Já as concorrentes da Rede Globo trarão uma programação de),;
passagem de ano mais modesta. A Bandeirantespor exemplo, :i;
exibirá às 17 horas um show com o cantor Latino e às 23h30 011

"Reveillon da Band", com a banda Calypso ao vivo, direto de "

Salvador. De especial no SBT, só o programa "Charme" que :;
.mostrará os melhores momentos de 2005, destaque para as RS

entrevistas do quadro "Lá em Casa", qU!':,registraram pico de !,:
audiência, como as de Kajuru, Claudia Raia ejoão Kleber. A ;

Rede TV! também não trará henhuma grande novtdade, JP

apenas a "Retrospectiva 2005", que será exibida em duas ,;:
partes, uma no dia 25 e a outra no dia 31. E por fim q. Record,
que apresentará às 22h30, uma sessão especial da "Super ,1

Tela", com o filme "H�rry e Sally, Feitos Um Para o Outro". .J

R
.

.

f'

Juscelino Kubitschek: o Presidente Bossa-Nova
A Editora Globo lança o inédito "Juscelino Kubitschek - O Presidente Bossa-Nova'; com coordenação
editorial e texto de Marleine Cohen, prefácio de Maria Adelaide Amaral e entrevista exclusiva com Oscar

Niemeyer. O livro reconstitui a vida de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), primeiro presidente
brasileiro eleito democraticamente que terminou o seu mandato na história da República. E, mais do que
isso, a obra traça o panorama político, social e cultural de uma época emque o Brasil vivia uma onda de
entusiasmo com seu futuro. Juscelino será sempre lembrado pelo seu empreendedorismo em relação à

construção de Brasília e pela resistência pacífica às tentativas de deposição arbitrária que sofreu' durante
seu mandato.Talvez por isso seja considerado no meio político e intelectual- e também para povo
brasileiro - o mais admirável presidente da República a ocupar o cargo no País. No próximo ano, quando se

completam 30anos da morte de JK,o Brasil terá a oportunidade de refletir sobre as possibilidades e os

desafios da política como instrumento de transformação da sociedade.O,lançamento têm 312 páginas.

Terra dos Sonhos'
Fenômeno mundial de público é de crítica, Sandman consolidou o qênerode quadrinhos.adultos.
Publicado no final da década de 80, o épico original mistura mitologia grega clássica,lendas urbanas
modernas e fantasia.
Esta é a mais luxuosa edição de Sandman já produzida no mundo."Terra dos Sonhos" é o terceiro volume de
uma coleção de 1 O livros com a série completa de Neil Gaimarr- todos com capa dura, formato maior, pap I
especial e conteúdo totalmente colorido. Neste volume Gaiman faz um intervalo no enredo principal e traz
quatro novas histórias para a trama atemporal do Mestre dos Sonhos. "Calíope" conta a sina de uma musa

grega aprisionada por escritores inescrupulosos. "Um Sonho de Mil Gatos" revela que o domínio do sonhar
não é exclusividade dos humanos. A história seguinte é a única obra dos quadrinhos a qanhar oWorld

Fantasy Award: Morpheus cobra uma barganha antiga com William Shakespeare - "Sanha de Uma Noite de
Verão". "Fachada", por fim, mostra urna mulher dotada de poderes imensos; mas que vive um pesadelo.
"Terra dos Sonhostraz ainda o roteiro original de "Calíope", uma viagem exclusiva aos bastidores de uma

das maiores sagas dos quadrinhos. O lançamento é da Editora Conrad e têm 180 páginas.
'"

, \

Expediente
Secretaria - Férias
A secretaria do Círculo Italiano
estará fechada do dia 22 de
dezembro de 2005 ,retornando a�
suas atividades no dia 01 de

'

fevereiro de 2006:
• •

Felice Natale
FELIZ NATAL é o que desejamos:

do fundo do coração a todos que colaboraram, participaram'
ou de alguma forma conviveram com o Círculo e suas·

)

atividades, bem como a toda comunidade que nos incentiva
e apoia. Muita paz, amor e união é o que precisamos e

devemos buscar.

Pelice 'Anno Nuovo
Que o novo ano seja para todos repleto de alegrias, que
todos possam usufruir do fator mais importante da nossa

vida: SAÚDE.
Assim, nos despedimos dos nossos arniqos que nos

acompanham em nossa diversas atividades e acreditam no

nosso trabalho desprendido e comunitário.
No pno de 2004 estaremos de volta com toda força.
Contamos com vocês.
SALUTE A TUTTI !!

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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A grife do Guga
o jogador abriu no Rio de Janeiro mais um ponto de venda
de sua grife Guga Kuerten. Agora os fãs poderão conferir
mais de perto os seus lançamentos.

Clima de festa
Quem viu conta que Sérgio Marone e Gisele Itié se

esbaldaram na festa de casamento de Henri Castelli e
Isabelli Fontana.Os dois atores dançaram no maior clima de
romance, regado a beijos de tirar o fôlego.

Apagando as velinhas
Sílvio Santos comemorou os seus bem vividos 75 anos de
idade juntamente com sua família. A festa aconteceu em

sua residência e a esposa íris, as filhas e os netos fizeram

questão de cantar o "parabéns a você".

Internàcional
Amado Batista está nos Estados Unidos cumprindo uma

agenda de shows. É tanto trabalho que o cantor festejará o

Natal e o Ano Novo por lá. No entanto, logo no dia 07 de

janeiro,ele estará de volta porque tem shaw em São Paulo.

Mostrando verdadeira' face
lDepois de conquistar a confiança de Bia (Fernanda
Montenegro).André (Marcello Antony) arma um

plano macabro para se apoderar da fortuna de Júlia

�(ilória Pires). Aproveitando-se do fato de ela ter F I
pesadelos, ele marca uma consulta e.juntamente I
eorn o médico, convence Júlia a tirar uma licença do I
trabalho deixando os negócios todos sob sua I
responsabilidade.O canalha se apodera da I
Belíssima e ainda inicia um romance com Érica

I

(Letícia Birkheuer). Quando Júlia descobre tudo, é
tarde demais pois está completamente na miséria. É
aí que Nikos (Tony Ramos) entra de vez em sua vida
e vai ajudá-Ia a recuperar tudo o que era seu. Estas
serão algumas das próximas emoções de
"Belíssima".

MO DAS N

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Betina garante a

Bernardo que vai parar de. trabalhar
no filme. João se sente deslocado na

premiação por causa de sua roupa e

decide ir embora, deixando Natasha
chateada. Rafa atravessa a piscina do
clube ao imaginar que Hannah está do
outro lado.Jaque descobre que Betina
vai conversar com Jimmy sobre a fita e

se dá conta de que seu plano vai ser
desvendado. Juliana encontra a

agenda de Taty e descobre que ela
está apaixonada por Pedro.Jaque diz a

Jimri1y que a fita que ele gravou para
ela foi parar nas mãos de Betina sem

querer. Ele deduz que a jovem está
usando-o para separar Bernardo e

Betina. '

TERÇA - Jaque pede ajuda a Jimmy
para se vingar de Bernardo e Betina e
diz que eles a magoaram muito.
Natasha qarante a João que não se

Importa de ele não terdinheiro.Jimmy
concorda em ajudar Jaque. Ela o

�anda pedir desculpas a Betina pelo
vldeo e convencê-Ia a continuar no
filme. Naná e o pessoal da república
entrevistam estranhos candidatos,
mas depois se encantam com um

senhor simpático chamado Tomás.
Natasha conta para João que arrumou
um emprego para ele em sua

gravadora que paga muito bem. O
pessoal da república fala para Afrânio
que o cargo de coordenador já foi
preenchido. Jimmy pede desculpas a
Betma e lhe oferece um salário.
Bernardo fica indignado ao saber que
Betma'aceitou continuar trabalhando
COmJimmy.

QUARTA - Betina garante a Bernardo
qUe Jimmy estava arrependida de

�erdade, mas ele continua chateado.

d
ownload aconselha o am iqo a não
elxar que Jimmy atrapalhe seu

namoro. Bernardo convida Betina
Para jantar fora. Urubu ouve e conta
para Jaque. Ela pede para Jimmy
marcar um jantar de negócios no

�e:mü horário do de Bernardo.
ranlo finge ser uma velhinha

chamada Clarinha e consegue uma

entreVista para o cargo 'de
cOordenador da república. Juliana dizPara Taty que acha que ela está
Confundindo as coisas. Jimmy fala
Para Betina que quer levá-Ia a um

��ntar para ela conhecer seu pai, o

p
moso cineasta Bob Grecco. O

N�Ss?al da república adora Clarinha e

ao �a a chama para fazer um teste final

eB a?O de Tomás, Bernardo vê Jimmy
etma juntos.

Só para os baixinhos
Já se sabe que em 2006 Xuxa pretende estrear o seu

"Xuxinha e Guto contra os Monstros dos Espaço". E ainda, a
apresentadora pretende gravar três especiais em
comemoração aos seus 25 anos de carreira.

Casamento secreto
Há quem jure que Adriana Esteves e Vladimir Brichta
decidiram se casar em segredo.Tudo teria acontecido
durante uma cerimônia discretíssima em um cartório
carioca. O casal de atores já estava juntos há dois anos.

QUINTA - Bernardo acha que Betina o

enganou e que sabia que Bob Grecco
não estaria no jantar. Natasha e João
deixam claro para Bel que ainda estão
chateados com ela. Download os apóia.
Betina tenta conversar com Bernardo,
mas o jovem não acredita que ela não
soubesse das intenções de Jimmy e

termina o namoro. Rafa fica resfriado,
mas decide ir nadar assim mesmo.Jaque
e Urubu descobrem que Betina e

Bernardo terminaram. Jaque marca um

encontro com Jimmy. Download dá um

livro intitulado "Como ser uma pessoa
melhor"diz Bel, deixando-a indignada.
Jimmy vai ao local do encontro mas

quem está lá é Urubu.

SEXTA - Urubu manda Jimmy se afastar
de Jaque e ameaça contar toda a

verdade para Grecco. Júlio César

consegue um emprego de engenheiro.
Jimmy se sente intimidado por Urubu e

garante que vai deixar Jaque em paz.
Bernardo conta para Download que está
pensando em ir para os EUA morar com

sua mãe já que não está mais
namorando Betina. Ela diz a Kitty que
e s t

á

muito chateada com a

desconfiança de Bernardo. Bel segue os

conselhos do livro e começa a ser mais

gentil com os amigos.João percebe que
toem pouco trabalho para ele na

gravadora e acha estranho. Naná pede
que Clarinha e Tomás preparem um

jantar para o pessoal da república.

SÁBADO - NÃO HA EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

Rafael dá um beijo em Serena. Guto se

afasta de Alexandra. Ciro pede que
Alexandra pergunte a Guto onde estão
as jóias. Vitório fica furioso ao

encontrar Carlito e o repreende. O Juiz
ouve e desaprova a conduta de Vitório.
Roberval dá presentes para as crianças
pobres da vila. Agnes solta os cabelos
na noite de Natal, para satisfazer o

desejo de Ciro: Elias dá a Adelaide o

anel que ia lhe dar quando quis pedi-Ia
'em casamento. Felipe manda restaurar

o retrato de Luna e o deixa no ateliê,
como presente de Natal para Rafael.
Cristina fica revoltada ao ver Serena, na
ceia de Adelaide e a acusa de querer
roubar seu marido. Serena acusa

Cristina de ter falsificado o exame de

gravidez.

insulta dizendo que jamais gostou dele. I Katina se preocupam quando Isaac

Felipe fica arrasado, pois acha que conta que esteve na sinagoga. Mônica
jamais foi amado por ninguém. Rafael confessa seu amor a Cemil. Rebeca
consola Felipe e afirma que vão ter uma insiste em conversar com Pascoal. Bia
nova vida ao lado de Serena. Serena percebe a presença de Sabina e

aconselha Olivia a não acusar Raul de pergunta por que Vitória está sendo
nada sem ter provas, pois isso magoará acusada do assassinato de Pedro.
Mirella e Carlito. Vera mostra a Eduardo Sabina pergunta se é verdade. '

os exames que fez. Alexandra fica com

ciúmes e deixa que Guto se aproxime
dela. Agnes pede para Ciro se afastar
dela e afirma que não quer sofrer outra
vez. Bernardo se interessa por Ofélia.
Ermelino avisa Débora que Rafael não

precisará dar dinheiro algum a Cristina
se descobrir que ela está envolvida com
outro homem. Serena vê a imagem de
Luna no espelho.

BELÍSSIMA

casa.

,SEGUNDA - Karen avisa Rebeca que os

clientes reduziram o prazo para as fotos
com o modelo. Júlia se assusta quando
Vitória mostra a citação. Bia finge estar

perplexa. Guida promete a Mary falar
com o autor para que Gigi mude o texto.

Bia avisa Dijulian que desconfia de
Vitória e que deve ser punida se for
mesmo culpada. Cemil se angustia sem

saber se vai ou não encontrar Mônica.
Karen garante aos clientes que vai
encontrar outro "mecânico" em 24
horas. Aquilino tem certeza de que
André irá tirá-lo do cortiço. Safira e

SEXTA - Cristina se recusa a ir embora,
deixando Rafael pasmo. Felipe, tenta
conversar com Cristina, mas ela o

I

"floribella" de Natal
o musical de Natal"Floribella"foi gravado em setembro nos estúdios da Band sob
os olhares atentos de 200 crianças que lotaram a platéia. Eram filhos de
funcionarias e crianças do Hospital Infantil Darcy Vargas, todos vestidos de branco.
Num cenário "mágico" especialmente criado para o musical, Flor (Juliana Silveira)
dançou ao lado de 10 bailarinos e cantou as principais músicas da trilha sonora da
novela, entre elasr'Porque=Floribella=Pobre dos Ricos" e "Tic Tac" Dirigido por
Elizabetta Zenatti (diretora geral da RGB) e Marcus Fernandes (diretor de criação
da Band), a atração será reapresentada neste domingo, às 13 horas.

)A moça da capa
.Cornenta-se que Preta Gil teria recebido convite para ser capa e recheio de uma famosa
revista masculina. A cantora que se prepara para o lançamento de mais um disco não

confirma, e tampouco, desmente a história. É esperar para ver.

l

TERÇA - Vitória nega ter assassinado
Pedro. Giqi percebe o jogo de Bia,
Mônica garante a Cemil que não

precisa ter ,ciúmes de Alberto. Nikos e

Vitória explicam a Sabina que
aconteceu um engano. Karen se

surpreende ao saber que Érica é filha,
de Júlia Assumpção. Pascoal manda
Rebeca sair de sua oficina. Rebeca vê
Narciso e se interessa. Nikos diz a

Vitória que desconfia de Bia. Vitória
tem certeza de que Bia quer a guarda
de Sabina. Rebeca manda Narciso

procurá-Ia na agência. Mary insiste

que Mônica deve ficar com Alberto.
Narciso faz fotos no estúdio para
Rebeca.Vitória pede ajuda a Júlia, mas
ela não acredita que Bia tenha armado
tudo. Rebeca quer assinar contrato
com Narciso. Érica se surpreende ao

ver Narciso na agência. Ernesto vê
Pascoal e Safira. Ornela diz a Vitória

que quer conversar sobre Bia. Bia pega
Sabina no colégio e diz que quer falar
sobre vitória.

QUARTA - Bia dizia Sabina que talvez
Vitória vá para a prisão, mas que ela a

protegerá sempre. Vitória se preocupa
ao saber que Bia pegou Sabina na

escola. Mônica pede ajuda a André
para tirar Aquilino do cortiço. Júlia é

apresentada a Mônica. Narciso pede
para Rebeca sustentar para Érica que
os dois já se conheciam. Narciso assina
o contrato sem ler.Vitória acusa Bia de
ter armado o processo contra ela.
André promete ajudar Aquilino. Bia diz
a ameia que foi acusada injustamente,
Alberto se surpreende ao saber que
Mônica e André são irmãos. Takae
inaugura o sushi-bar, Mateus se

constrange ao encontrar Gigi na casa

de Mary. Rebeca mostra aos clientes as

fotos de Narciso.Bia fala com Medeiros
e Júlia pergunta com quem ela está
falando. Nikos se prontifica a voltar à
Grécia para saber o que aconteceu

com o processo.

QUINTA - Vitória se recusa, porém, a

mexer na herança para financiar a

viagem. Elia mente que Medeiros é um

amigo e ironiza as novas atitudes de
Júlia. Guida estranha quando Gigi diz
que Mateus é sobrinho de Mary. Os
clientes aprovam Narciso como

modelo. André não permite que

..

,:4
\0..""
t·:

Vitória converse com Júlia. Andr�:
garante a .Vitória que só quer proteger:
Júlia, porque ela está muito estressadaç
Nikos promete a Tadeu que vai trazerTaíí;
de volta para o Brasil. Vitória avisa qu�:
não conseguiu falar com Júlia e não ter��
o dinheiro para Nikos viajar. Yvete
entrega o resultado dos exames de Júliã"
para André. Ornela leva o carro na;
oficina de Pascoal. André garante �
Alberto que não impedirá seu namoró::
com Mônica, se ela assim o desejar. Júlia'
se impressiona como André consequlu
dobrar Bia e depois Alberto. Ornela
garante a Bia que Pascoal é um lnqênuo.
Júlia-se preocupa ao ver a expressão do
médico. _

SEGUNDA - Rafael deixa claro para
Cristina que jamais venderá o roseiral.
Alexandra conta para Eduardo que Guto
quer, revelar algo sobre as jóias de Luna.
Adelaide pede que Débora e Cristina

passem o Natal com ela.Agnes teme que
Cristina e Serena se desentendam na

noite de Natal, mas Adelaide garante
que não haverá problema. Felipe tenta

dar um presente para Mirella,mas Olívia
o impede. Eduardo chama Ciro para
ouvir o que Alexandra tem a dizer.
Alexandra sente Guto se aproximando e

se debate. Raul pede que Cristina o

ajude a ganhar tempo até que as

formigas destruam as rosas de Rafael.
Rafael dá uma muda de rosa branca de
presente a Serena. Roberval dá a casa da

pensão de presente à família de Dalila.
Serena fala para Rafael que ainda o ama

e que vai esperá-lo.

TERÇA - Serena quer que Rafael a ame

não por ela ser a reencarnação de Luna.

SÁBADO - Serena pressente que algo
QUARTA - Cristina vai embora, se de ruim vai acontecer. Rafael diz a

fingindo de ofendida. Débora fala para Cristina que quer tentar se separar de
Cristina que precisam acabar com forma amigável. Eduardo mostra os

Rafael antes que ele descubra tudo e exames de Vera a um amigo e pergunta
queira se separar. Cristina explica para se há esperança para ela. Débora fala
Débora que ainda ama Rafael e não pará Cristina que 'precisa se afastar de

quer se livrar dele. Felipe mostra o Ivan, ou perderá tudo. Cristina diz a

retrato de Luna a Rafael, que fica Débora que, depois da separação, quer
emocionado. Mirna ouve Ritinha que Rafael a veja nos braços de Ivan,
chamando Kátia í!le mãe. Eduardo leva para humilhá-lo. Serena pergunta a

Rafael para falar com Dalila. Olívia Rafael se Cristina já foi embora da casa

manda Mirella não se envolver com dele.Rafael explica para Serena que não
Gumercindo se não gostar realmente pode expulsar Cristina nem deixá-Ia
dele. Raul diz a Débora que Cristina ficar com a casa. Serena afirma que vai
não deve sair da casa de Rafael, pois esperar,mas se recusa a ficar com Rafael
isso será considerado abandono do lar. até que ele esteja livre.Serena pede que
Serena diz a Dalila que está na hora de Cristina saia da casa de Rafael. Cristina
dizera verdade a Rafael.Cristina ouve a fica furiosa com Serena. Serena
música de Luna e entra no ateliê. Ela pressente algo e pergunta a Cristina o

encara o retrato com raiva. I que ela pretende fazer com Rafael.

QUINTA - Cristina pega uma espátula e I
pensa em destruir o retrato de Luna, \
mas desiste...ao ver Zulmira entrar no ) BANG BANG
ateliê. Dalila confessa para Rafael que
fez o exame.de gravidez no lugar de ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO
Cristina. Vera conta para Adelaide que 'os CAPITULOS DE uBANG BANGU
está muito doente e acha que não tem AINDA NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS
muito tempo de vida. Rafael pede que
Eduardo o perdoe por ter desconfiado
dele. Generosa conta para Olívia que
viu Raul perto de 'sua casa no dia em

que o dinheiro foi roubado. alivia avisa
Raul que vai denunciá-lo ao deleqado.
'Guto tenta mostrar a Alexandra onde
estão as jóias, mas Eduardo o manda
afastar-se dela. Rafael garante a Serena

quê se separará de Cristina. Julian
conta para Eduardo que Vera voltou e.

avisa que precisa dele. Alexandra ouve

e chora. Rafael diz a Cristina que já
descobriu tudo e a manda sair de' sua

SEXTA - Dr. Natanael (Emilio Pitta)'
explica que Júlia precisa repousac
Alberto conhece o cortiço, fica:
impressionado e garante a Mônica qtie'
vai tirar o filho daquele' lugar. Maf�i'
convida Alberto para subir em sua casa e'

pergunta as suas intenções com relação
à Mônica. André avisa Bia que Júlia está
estressada. Narciso é um fracasso na

sessão de fotos. Rebeca fica sozinha com
ele no estúdio e consegue algum
resultado. Bia comenta com Érica que
Karen está querendo dar uma rasteira'
'em Rebeca e que ela pode esperar quem
vai oferecer mais. Sabina beija a mãe
sem entusiasmo, o que a preocupa.
Alberto pede que Dijulian acelere 6
pedido de guarda do filho e confessa que
está.qostando de Mônica e quer se casar:
com ela. Pascoal diz a Rebeca que topa
ser modelo: Matilde torce o pé e Nikos
leva a comida no quarto de Júlia. André'
entra no quarto e fica furioso ao'
encontrá-lo.

SÁBADO - André manda Nikos descér;
Pascoal diz para Karen que precisa di):
dinheiro para comprar duas passagens
para a Grécia. Narciso confessa que
assinou o contrato sem ler e Giovana
acha que ele fez uma bobagem. Katina
chega com .os netos no teatro. Alberto,
que aguarda por Mônica em sua casa.se
declara para ela. Soraya vê Bia na platéia
do teatro e tenta mostrá-Ia para Katina.·
André pede que Nikos não fale mais com
Júlia. Isaac deixa escapar que Bia foi ao
galpão de Peppe. Katina pressiona Murat

,

para saber se ele conheceu Bia na casa de
Peppe. Pascoal diz que dará o dinheiro
para Vitória em poucos dias. Alberto
conta para' Ornela que está apaixonado
pela irmã de André.Bia pede que consiga
o endereço do cortiço. Rebeca manda
Pascoal posar de cuecas e combina algo
com o fotógrafo. Katina pergunta a

Peppe o que Murat tem com Bia Falcão.
Júlia pede para conversar com Nikos.
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Glarnourosa nas
festas de final de

.

ano
É sempre 0 mesmo problema. Na hora de sair de casa, a

maquiagem está linda, mas com o passar de algumas horas, vai
perdendo o brilho. O que fazer?
O blush tem a finalidade de dar aquele arzinho de saúde à pele. As
mais claras devem preferir Os tons rosados e alaranjados; já as

morenas, os terrosos.

Para aplicar é fácil: na frente do espelho, sorria e aplique o produto
na saliência que forma nas maçãs do rosto.
Se quiser um brilho sutil, é só aplicar uma fina camada de pó
íluminador..de preferência transparente. O truque é colocar uma

pequena quantidade no queixo, nas têmporas e no nariz,
espalhando com uma esponja seca.

E o que fazer para que o efeitomaravilhoso dure o dia todo, ou
pelo menos durante o período da festa? Aqui vão algumas dicas:
A boca, se você tiver como remover o batom para refazer o
contorno, melhor. Isso evita borrões e garante lábios perfeitos. Se
tiver pouco tempo, reaplique o mesmo batom com um pincel.
Para não borrar os olhos, retoque apenas a máscara. Abuse da

quantidade de camadas.
E quanto aquele brilho tão indesejável na pele? Bem, quanto a isso

só tem duas soluções: apenas aplicar pó para diminuir o problema
ou remover todinha a maquiagem e fazê�la novamente.
Esta regra vale para todas: se optar pelo olho colorido, aplique
batom transparente ou muito claro. Se os lábios estiverem

pulsantes, vá devagar na quantidade de maquiagem nos olhos.
E as cores, qual usar? Aqui também vale a velha regra do tipo
físico; tudo vaidepender da cor da pele, dos cabelos.e dos olhos.
As loiras são as mais privilegiadas. Geralmente vão.bem com quase
todas as cores. Mas, para valorizar o tom claro da pele, o ideal são
os tons pastel, azul, rosa, lilás e verde. Para as mais sóbrias, tons
berinjela ou vinho. Realçando os olhos, usar cores preta, marrom

ou dourada.
As morenas vão muito bem com traços grossos e esfumaçados que
valorizam os olhos e dão muito impacto ao conjunto. Bege é outro

tom essencial para as áreas próximas à sobrancelha. Cuidado com

os tons cintilantes.
Para as negras, o melhor são os tons neutros, como preto, marrom
e azul-marinho, que deixam os olhos mais vibrantes. Os traços
devem ser grossos e bem marcados e contrastando usar somente

bege-escuro. Quem gosta de brilho, deve optar pelodourado:
As orientais ficam perfeitas com cores intensas, como terra, vinho
e azul-cobalto. Aquelas que gostam de maquiagem básica podem
escolher entre as variações do marrom e bege. -O preto é uma
excelente opção para valorizar os olho�.

1:::. As loiras são as mais privilegiadas. Geralmente vão bem com

quase todas as cores. Mas, para valorizar o tom claro da pele, o

ideal são os tons-pastel, azul, rosa, lilás e/verde

Descubra a importância
de hidratar sua pele
Hidratar a pele do corpo e do rosto não é simplesmente um ritual de beleza,
e sim uma questão de saúde. Alguns fatores como m� alimentação, ,

predisposição genética, alterações do metabolismo e estresse podem
contribuir para que a pele perca o brilho e a viscosidade natural, com má

aparência. Além disso, existem os nossos velhos vilões que são o 801 em
excesso, vento, "uso exagerados de sabonetes, banhos prolongados e água
muito quente:Sem os cuidados diários de hidratação, a pele pode tornar-se

cada vez mais opaca e sem vida, comprometendoa sua função principal que ,

é formar uma barreira protetora em nosso corpo.
O hidratante ideal deve possuir ingredientes emolientes e umectantes que
fórmam uma película protetora, ajudando a evitar a perda de água. O
hidratante também.contribui para que a pele desempenhe plenamente a sua

função de barreira protetora do organismo contra os fatores externos, como
raios solares, vento, chuva e até bactérias e vírus.

'

No verão, estes cuidados devem ser redobrados. O uso de um bom
,

hidratante contribui-para melhorar o aspecto geral da pele, deixando-a mais

macia e mantendo sua elasticidade.
E o rosto? Existe diferença entre o hidratante indicado para a pele do corpo
e aquele usado no rosto. A pele do rosto é muito mais sensível e fica exposta
-diariamente, sujeita às agressões do sol e de outros agentes externos. Por
isso, precisa de um produto com fator de proteção solar e que tenha em sua

formulação ingredientes ativos que previnam e combatam o envelhecimento

precoce. Especialistas explicam que é muito importante mudar
'

periodicamente o tipo de hidratante. Com o passar do tempo, a renovação
celular se torna mais lenta e é preciso que o produto acompanhe as

•

mudanças que estão ocorrendo �a pele.
'

'

Sempre é bom lembrar que, de maneira geral, na a pele oleosa o ideal é usar

produtos sem óleo na formulação (são os chamados oil free), geralmente em

-----,---_---_-----------------------------------,------

ARlES - Hoje, você poderá ter uma idéia brilhante' e promissora de sucesso.Mas, somente a coloque
em prática quando tiver certeza de uma boa chance, Continue cauteloso com seus dinheiro, seu
trabalho e com sua saúde,

TOURO· A influência deste período diz respeitoa probabilidade muito grande de receber notícias,
visitas ou recados, Serão favorecidas as relações de amizades com artistas e cientistas e haverá
probabilidade de casamento,mesmo pela segunda (/ez,

,

'

GEMEOS'·Vocêestá vivendo um dia que muito o favorece, Faça tudo para evitar atritos,discussões e

cena de ciúme, Boas notícias a tarde e novos conhecimentos de bons resultados para o futuro,
Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

C.ANCER • Tudo dependerá de suas próprias ações neste dia. Há favorabilidades e

desfavorabilidades ao mesmo tempo, Evite atritos com pessoas desconhecidas ou nativos de LIBRA
seja qual foromotívo.Reqular para o romance,

LEAo· Algumas dificuldades.no período da manhã, Não se preocupe, pois terá uma tarde feliz e

pressagiadora de êxito nos negócios,no campo profissional e para tudo que esteja relacionado com
a sua ascensãomaterial.

.

1:::. H idratar a pele do corpo deve fazer parte do ritual e

hiqiene diário. A hidratação é antes de tudo, uma questão
de saúde

'

forma de gelou emulsão; as peles secas pedem
hidratantes mais oleosos que formam uma película
protetora sobre a pele, impedindo o tessecamento; para
as peles normais, fórmulas equilibradas para repor apenas
a quantidade de óleo perdida na limpeza diãria oupor
agressões externas.

LIBRA· Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação, As càisas novas que inventar serão
coroadas de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos.Ótimo dia para as amizades e

para avida romântica.
.

ESCORPIÃO· Aproveitando suas oportunidades para fazernovas amizades e arquitetar novos planos
para ganhardinheiro,demonstrará praticidade.Tudo estará bem neste dia e até depois de amanhã, Esteja
atento para uma novidade ou uma visita.

SAGITARIO· Dia excepcional,benéfico.Nativos deVirgem deverão ajudá-lo a ganhar dinheiro.Fará novas

e úteis amizades com pessoas de bom nível social. Dia de muitas possibilidades, Caso contrário, fique
atento com pessoas invejosas, �)

,

CAPRICORNIO • Feliz contato com pessoas de posse financeira elevada e elevação de sua condição
material.é o que denota o fluxo astral de hoje para você.Boa disposição para o trabalho e melhora total de
sua saúde.

.

AQUARIO • Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais, "vite, também, as questões
extraconjugais eos perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranqüilidade e bem estar no lar e
sua saúde,

VIRGEM· Se sua função é pública, hoje você terá satisfações e receberá honras. Por outro lado, o PEIXES· Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos,
fluxo é bom-aos negócios e para as novas empresas e especulações que realizar.Sucesso no amor. Mantenha-se em suas atividades rotineiras emuitos benefícios receberá em breve.

l�r1

O mundo me quer'
magra' ivl

Éo mundo que exige que você seja magra/:
ou é você que quer ter a fictícia vidá:'

, �
perfeita que as pes�oas magras parecem'l
ter? E por que a vida delas parece ser maii";

'I

feliz que a sua? Por que elas são mai1:
desejadas que você? g:;;

Sim. Existe explicação racional para iss&}
I jJ

Vamos voltar no tempo, até a Renascença;
"

pra que você entenda melhor. Nesse'r
período,compreendido entre 1300 e 165�;\1,
havi-a mocinhas' nobres, que nã�)1
trabalhavam, e mocinhas comuns, quê':

)/

trabalhavam. Quem t r a b a l h avj,

geralmente fazia algum tipo de esforço
lj�

braçal, o que a deixava com braços fQrte�
se alimentava pOUCO e gastava rnults

energia, o que a deixava magra, e pegava:
sol trabalhando, o que a deixava:

bronzeada.A nobre não trabalhava.corné'
bem, descansava bastante, fica dentro d�,
casa, e quando ia ao jardim usava;'
s?mbrinhas, ou seja, era branquinha el
gorducha. Se você vivesse naquela época,
preferiria ser branqueia e gorda ou

magrinha e bronzeada? Considerando

que é o mesmo que perguntar se você

.queria ser rica e levar uma vida fácil ou ser

pobre e ralar a beça, a resposta parece

óbvia.

Hoje em dia, brancas e gordas são as

moças que ficam o dia inteiro dentro d�
, >:

um escritório trabalhando tanto que nãó::
-têrn tempo de ir à academia de ginástica,i
nem têm dinheiro para ser sócia de uni1.
clube e freqüentar a piscina,muito menos

para viajar até a praia. As branquinhas e:
,

bronzeadas, ao contrário, podem ter

nutricionista para cuidar da alimentação,
personal trainer para malhar sob

orientação, pegam sol à tarde ou fazem

bronzeamento àjato para não prejudicarp;
pele.
Um dós vários' conceitos de moda

existentes diz que a moda serve cornO

diferenciação entre classes sociais. Aatual
busca pela magreza é um exemplo diss��

,

J

Por que parece que as magras são mai,s:

desejadas pelos homens? Porque;s sere�
,

' ,

humanos sempre buscam parceiros qu�

e,stejam em uma melhor posição dentrd
do grupo social em que vivemos. Por que:

as mulheres buscam a magreza? Porque
.

.�

somos competitivas.

Por:Angela Valiera
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Natal: a cidade que nasceu no Dia de Natal
\,

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, nasceu num Dia de Natal. Mais precisamente: 25 de dezembro de 1599

rai! Natal, é uma das mais antigas capitais de Estados do Brasil,

I) atualmente é um dos destinos mais procurados do País.

aJ O litoral de Natal apresenta dunas, colinas e lagoas e um

11,! imenso cordão de arrecifes, que atraem e encantam seus

i�" visitantes. -
'

,I N�tal, conhecida como"Cidade do Sol", também oferece

ii,' uma vida noturna movimentada, uma deliciosa cozinha

regional, a base de frutos do mar e inúmeras festas

pOfulares. -

É uma linda cidade, alegre, agradável, cheia de sol e mar,

qüintais floridos e a gente mais acolhedora deste mundo.

iê1 Pela sua posição geográfica - o Rio Grande do Norte - é o

"I ponto que mais se aproxima a América do Continente

�!:' Africano e da Europa, Natal participou, através dos

�)I séculos, de vários acontecimentos históricos no plano
[ nacional e internacional. ,lei' 3
). Natal é a cultura de um povo intuitivo e criador, lúdico e

'�k irnaginoso, de que o folclore e o artesanato são bons

;0" exemplos. Natal é a brisa do Atlântico, suavizando um sol

maravilhoso que brilha quase dez horas por dia. É a

"Barreira do Inferno", lançando foguetes e impulsionando
o�osso desenvolvimento.
E os folguedos natalinos (bumba-meu-boi, pastoril e
fandangos, congadas, bamlelôs, araruna e caboclinhas), os

I

Folguedos de São João (quadrilhas, capelinha de melão

etc) e os folguedos de Esportes de Desafios (Cantores de

desafios e vaquejadas).
As pesquisas de Mestre Cârriara Cascudo (o maior
folclorista do Brasil), a pintura de Newton Navarro e

Dorian Gray. Natal é prosa e poesia. ;6. Natal: Terra de gente boa e uma natureza abençoada por Deus, onde todos são bem vindos: Na paisagem a Barra do Rio Piragi

Cajueiro de Pirangi
O maior cajueiro do mundo, fica na Praia de Pirangi do Sul, a 28 km do centro de Natal.

Praia de Genipabu
Direção norte, a 30 km do centro da Capital do Rio Gra�de do Norte.

Praia de Ponta Negra
Direção sul, a 15 km do centro, pela rodovia BR-l 01.
Praia Pirangi do Norte - Praia Pirangi do Sul

Respectivamente a 25 e 30 km do centro de Natal.

Forte dos Reis Mago
Primeira construção da cidade, forma uma estrela de cinco pontas. Fica na Praia do Forte.
Possui em suas instalações, um museu. É um ponto obrigatório para quem quer conhecer

,

a história do local.

Instituto de Antropologia Camara Cascudo
Utensílios de várias tribos indígenas da Amazônia, fósseis de animais pré-históricos,
-esqueleto de baleia, elefante e animais domésticos. reconstituição de sambaqui e de
caverna, arte sacra do século XIX e XX, artesanato, imagens e objetos de candomblé,
miniaturas de maquiná ria usada em mineração, antropologia e folclore.

Gastronomia Típica
"Caranguejada" - Caranguejo cozido com leite de coco e todos os temperos. "Peixe Frito"
Peixe frito em azeite de dendê. "Linguiça do Sertão" - Linguiça típica do interior do
Nordeste. "Paçoca"- Carne de Sol desfiada, misturada com farinha de mandioca e cebola.
"Carne de Sol" - assada, com todos os temperas, servida com farinha de mandioca. "Feijão
verde"- servido com farinha d'água (feita de mandioca fermentada).
Espetáculos folclóricos, comidas e bebidas regionais, na Praia da Redinha.'�.:,

6. Sem dúvida, o destino mais procurados por turistas
r em Natal são suas lindas praias de águas cristalinas '

Ia

10 ITE
ai

ói 1) Em qual dessas novelas a atriz
,_; Cláudia Jimenez interpretouis) Consuelo?

�� alTorre de Babel
''; b) Al'\1érica
I� c) Barriga de Aluguel
'0' d) As Filhas da Mãe

J

I� �) Em qual dessas novelas, Carol C�stro
1€ Interpretou Gracinha? I

& a) Senhora do Destino
b) Celebridade
� Ml:llheres Apaixonadas) Um Só Coração

.

�) Como se chamava o pai de Camille (Ana

I' aula Arósio) na novela "Esperança"?
alVincenzo

.

ARQUIVO GB IMAGEM •

b) Martino
c) Ezequiel
'd) Genaro

CLAUDIA JIMENES

4) Na novela "Senhora do Destino" Débora Falabella
interpretou Duda. E na novela "Um Anjo Caiu do Céu",
qual era sua personagem?
a) Kika
b)Cuca
c) Mel
d) Patrícia

5) Quem interpretou Bina e Tavinho, na novela "Torre
de Babei"?
a) Adriana Esteves e Marcos Palmeira
b) Cláudia Jimenez e Victor Fasano
c) Toni Ramos e Maitê Proença
d) Karlna Bacchi e Danton Mello

Indústria e comércio demadeiras

312-0280
.

'
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iar fotos até Quarta às 12h)

Na foto as

", gatinhas
Bruna Hohl e

Larissa
Schmockel
junto com a

cantora uuan
r

Donadelli
curtindo show

na Praça na

última sexta
16/12

A gatissíma "

Caroline
Rahn,
completa 10
anos no
próximo dia
26/12.
Parabéns dos
pais e avós
Herta e Lauro

o fofinho
Johan
Martins
Oliveira da
Silva
completou 3

anos no dia

22/12.
Parabéns da
família

O gatinho
Juninho
Lescowicz
completou 6
anos no último
14/12. Sua
família deseja
feliCidades

Embelezando
a coluna,
Amanda
DalinghauS
Gregolewistc
h com 1 anoe

2 meses
comemorado
s no últimO
dia 18/12.
B.eijoS da sua

madrinha
Ingric\

JA

da ão (ultural"Julia
Os mascotinhos da Fudn .

ç
feliz Natal!

e Lucas"desejam a to os um
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