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MENSALÃO

Gisele Bündchen
passa festas
nas praias de
Santa Catarina

Valerioduto
movimentou
R$ 2,6 bi em

c

• Quinta-feira de

oito anos __--sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva
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I Câmara de Vereadores elege novo presidente
\ '

'.
'

,
. ,

.

. A Câmara de Jaraguá elege hoje o novo presidente e os membros da mesa. Oficialmente, existem dois 'candidatos Pedro Garcia e Maristela Menel, mas nada está definido. - PAGINA 3

,

ACIDENTE

Um operador de rolo compactador perdeu o controle da
máquina e atingiu um poste de energia elétrica e o muro de
uma casa na Rua Francisco Hruschka ontem. A rua ficou
ínterditada e os moradores do Bairro São Luís ficaram sem

energia e 'telefone. O operador foi socorrido pelos
\

CONQUISTA

Deficientes físicos recebem
dois micro-ônibus adaptados
'A Canarinho entregou ontem dois micro-ónibus
adaptados para o transporte de cadeirantes,cumprinda
O,rermo de Ajuste de Conduta, firmado em outubro
entre a Prefeitura, Ministério Público, Canarinho e a

.Ajéldefi (Associação Jaraguaense dos Deficientes
� FISi.cos). O' atual presidente da instituição, MatJ:tício

J�nkes, (foto)foi o primeiro deficiente físico a testar o
Sistema. "Já estou acostumado com fortes emoções e
este sistema vai possjbilitar uma mobilidade maior para
Os nossos 500 associadostcornemorou. _ PÁGINA 7
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CESAR JUNKES

. Bombeiros. Voluntários e passa bem.O secretário de
Obras Públicas e Habitação, Alberto João Marcatto,
afirmou que a Secretaria vai, arcar com os custos do

acidente.Dois postes foram quebrados (um tombado) e

ummuro destruído.
'

• PAGINA6

Você escolhe, nós transportamos.
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INFÂNCIA

Pesquisa mostramudança no
comportamento das crianças _

'Pesq�isa de nível na�ional mostrou que as úlã:�:ç�s
estão consumindo produtos para adultos, ganhàndo
responsabilidades, e terreno nos debates' familiares.
Ana tulza de trêg>anos é�xemplo disso. - PAGINA4

BONS FRUTOS

Coordenador do atletismo faz

balanço anual e mostra evolução
"Não evoluímos apenas nos resultados, mas também no

número dos praticàntes". Foi com estas palavras que o

coordenador do atletismo jaraguaense, Adriano Moras,
definiu o ano damodalidade. Moras também comentou a

promessa da FME em construir uma pista sintética para os .

Jogos Abertos de 2007. - PAGINA 7

ADIADO

Plantão 24hotas nas farmácias
de Guaramirim só em 2006
As discussões sobre a implantação de um esquema de
plantão 24 horas nos fins de semana nas farmácias do

município não avançaram e serão retomadas a partir do
próximo ano. A informação é do vereador Alcibaldo
PereiraGermann. _ PAGINA 3

BALANÇO

Mídia Regional comemora os
.

resultados e prevê crescimento
- PAGINA 5'
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FRASES

o quadro, se fossem compu
tadas as admissões feitas neste

ano, seria ainda mais preocu

pante. Mas o presidente da

Federação Catarinense dos

Municípios, Neodi Saretta,
acha- que o aumento de
servidores está diretamente
relacionado à melhoria dos

cipais para cada 100
habitantes. Não por acaso as

prefeituras, cada vez mais,
enfrentam situações de

penúria no que toca a receitas

para investimentos. Para isso

há uma razão. Cada vez mais

os municípios
.

assumem

responsabilidades que antes

eram do governo federal,

.. Presidente da Fecam acha que
crescimento do número de servidores

representa uma melhoria nos serviços
I

população, com ênfase para as

áreas de educação e saúde,
independentemente do
tamanho do município. A
criação de guardas municipais
já existentes em 950municípios
é outro fator apontado pelo
presidente da Fecam.

Nos municípios com até

cinco mil habitantes, onde
�ivem 2,5% da população
brasileira, o IBGE mostra que
existem 5,2 servidores muni-

saúde e educação, principal
!llente. As despesas aumentam
na proporç(ão das contratações,
porém os recursos que

dependem dos governos
estadual e federal minguam a

olhos vistos.
Por outro lado, as desbra

gadas contrações de servidores

apenas para satisfazer interesses '

departidos políticos, em ver

dadeiro processo de autofagia,
também tem peso significativo

QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2005 !1II11IJaatl,u.'aU1,_

na conta das despesas. E isso,
evidentemente', não pode ser

considerado comomelhoria dos

serviços. E não se restringe
apenas ao âmbito municipal. O
atual governo federal contratou
40 mil servidores sem concurso

público, claramente na

contramão do discurso de

campanha, apenas e

exclusivamente rara atender
não apenas interesses, mas,

principalmente, exigências de
aliados políticos.

.

Assim, os números do IBGE
precisam ser dissecados e não

apenas analisadas na hori
zontal. É preciso ver, se de fato,
os �ilhares de servidores
contratados para as áreas de

saúde, educação e até segu

rança pública significaram, de
fato, nestes três últimos anos,

melhoria efetiva na qualidade
dos serviços prestados. Estranho
seria o presidente da Fecam
usar linguagem' diferente.
Afinal, é, também, prefeito de
Concó�dia e lá não é diferente.

Prefeituras inchadas
I . .

,

,
, .

i Pesquisa divulgada pelo
I�stituto Brasileiro de Geogra-
4a e Estatística na terça-feira
mostra que o número de
funcionártos públicos munici-

.

pais no País cresceu 11%,
� ,

saltando de 4,07 milhões em
I

2002 para 4,52 milhões em
I

2004.No plano nacional, Santa
�at.arina foi o estado que serviços disponibilizados à

ápresentou o maior índice na

�giãQ Sul. Em apenas dois
anos, a taxa de crescimento

dos servidoresmunicipais ficou
bem acima da média nacional:
26,8%. Segundo a pesquisa,
em 2002 o número de servi

dores nas prefeituras catari

nenses era de 111.122, mas

dados levantados no ano

passado registram que o
I

contingente de servidores
ativos da administração direta

jlá tinha aumentado para

�40.901. Ou seja, mais 29.779

pessoas.
O inchaço no quadro de

5
servidores municipais é
DF,

evídente nos últimos três anos.

/

II/Alguém é doido de guardar dinheiro?"
"

Do presidente Lula.em cima do palanque em Macapá, revelando o"liberou geral"dos cofres públicos neste fim de ano.

c

(J

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Opinião
o deputado Carlito Merss disse ainda na

entrevista à Rádio Nacional que o Governo
tem melhorado em todas as áreas; nos
últimos três anos.'(Não há uma área de

qualquer setor que não esteja melhor do que
o Governo anterior: investimento na saúde,

, I

educação e investimento em infra-estrutura,
que é o nosso grande gargalo'; observou.

Capitalismo
No entendimento de Merss, o Governo está
vivendo um momento de transição de um

modelo que "desmontou o Estado e que
acreditava que tudo que era privatizado era

rnelhorjpara a retomada do Estado brasileiro
no seu tamanho necessário. Segundo ele,
"ninguém quer o super Estado, que tome
conta de tudo. Mas, não é possível o País
continuar na dependência dos interesses
econômicos capitalistas':

Em que País.?
Sobre a primeira afirmativa do deputado
Carllto, resta saber em que País anda
morando.nosso ilustre representante. Bem, se
não está morando no Exterior, o deputado
não deve estar trafegando por nossas BRs.
Sobre a segunda afirmativa: é justamente o

gigantismo do Estado brasileiro que faz com

que nós gastemos mais do que arrecadamos,
Sobre dependência de interesses

,
econômicos capítaüstas.não há nada mais
subserviente que pagar à banca internacional
com dois anos de adianto U$ 15,5 bilhões.

I
CódigodoContribuinte
o governador Luiz Henrique sanciona hoje
(22), na sede da Fiesc, projeto que cria o

Código de Direitos e Deveres dos
Contribuintes de Santa Catarina, aprovado na

última semana na Assembléia Legislativa.
Inédita em SC, a iniciativa do projeto partiu do
Cofem (Conselho das Federações
Empresariais). Para o presidente da Fecomércio

(Federação do Comércio de Santa Catarina),
Antônio Edmundo Pacheco, que foi um dos

que levou.a idéia do projeto ao Cofem,
sempre houve a necessidade de uma

legislação que atendesse especificamente a

quem paga impostos.

Aspectos tributários
"Em outros Estados, como o Paraná, já existe o

Código como esse e Santa Catarina também

precisa se adequar. É um Código
importante porque mostra de forma mais
clara aspectos tributários que hoje se

encontram dispersos'; afirma o presidente
da Fecomércio. Para a assessora jurtdica ,

.

Denise Cabral, o Código de Direitos e

Deveres do Contribuinte em organiza toda
a legislação referente à relação do
contribuinte com o Fisco. Além disso,
ainda institui uma novidade que é o

Sistema Estadual de Ética Tributária.

Registro
o ex-governador Esperidião Amin, que
aniversariou ontem, deu um shaw numa

entrevista à CBN, em Florianópolis. Estava
tranqüilo e muito inspirado.

ID
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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"Orçamento 2006 começa
r�com um rombo de 17 bi
I:
f '

I'Brasília - o relator do Orçamento de

12006, deputado (arlito Merss

! (PT), avalia que o Brasll terá o melhor

rOrçamento ,para investimento nos

['últimos 30 anos."São RS 14,3 bilhões que
tjá vieram na mensagem presidencial,
fmas acredito que nós chegaremos a

f cerca de RS 20 bilhões de investimentos
r .

�diretos no ano que vem'; disse ele, em

Eentrevista à Rádio Nacional AM. Apesar
2pisso, Merss avalia que o valor "ainda é

-insuficlente" para as necessidades do

.Pais. E tem razão: há um rombo previsto
\je RS 17 bilhões, que vai fazer uma
tremenda falta no ano que vem. Mas o

,Governo que o deputado catarinense

:,defende resolveu pagar primeiro o FMI

�jU.$ 15,5 bilhões, o que ao dólar de ontem
:;dava cerca de RS 36,2 bilhões) e já avisou
-que vai pagar também alguns saldos que
«tem os credores do Clube de Paris.Vamos
«ser os melhores devedores do mundo e

(continuar a ser o País mais injusto do
�}mundo com o seu próprio povo. Aliás, é
'fede se perguntar: já que o PT é tão bom

-<pagador, vai pagar OS RS 100milhões que
<deve a Marcos Valério?
\:!
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"O futuro já começou"

Ronaldo Raulino, presidente da Câmara de Veradores

Mais um Natal que se aproxima, mais
um ano que termina e outro que se inicia.

As palavras, expressões e canções são

comuns e repetitivas até, mas longe de ser

algo entediante, estas datas na verdade
não revelam repetição e sim renovação.
Renovação da vida, dos propósitos, dos
sonhos.

I

Mesmo para o que não é cristão a

simbologia dó natal traz consigo a idéia de )

vida nova, de doação, de humildade, de paz. Sentimentos que sãO)
inerentes ao ser humano, que estando em qualquer canto domundoil
em todos os tempos, sempre teve a necessidade de festejar a renovaçã
da vida de alguma forma.

-

Por mais que os hábitos se modernizem e que os valores se

modifiquem, o homem continuará humano e tendo a necessidade
de transbordar sua humanidade. I

O Natal é se'm dúvida uma festa que propicia isso pois é uma -

festa universaL Une as famílias e os povos na demonstração de um só

sentimento, nem que seja por alguns dias. O importante é que o ser

humano se renove sempre e que mantenha uma data para festejar
esta renovação, pois" a vida vem em ondas como o mar, num indo e

vindo infinito" e de ciclos em ciclos o homem vai se renovando.
Nós, Moacir e Rose, desejamos que o natal possa representar

renascimento, vida nova, o recomeçar da esperança. i
Que neste natal, aquele presépio montado em nossa casa, em I

nosso local de trabalho, em nossa igreja pôssa nos remontar à famíli�, I(
unida, se confraternizando em paz. I'

Que a humildade de Cristo, que escolheu ser simples até no, IIlocal e nas condições de seu nascimento, seja nosso exemplo cotidiano. :

Que, como os três reis magos, possamos presentear o próximo] IIcotidianamente, como se fosse ao Cristo, com o melhor de nossos
J ,(

atos humanos. I
Que os anjos possam ser reco�hecidos nas pessoas 'que no� Ir

cercam durante todo o ano. i
Que a luz não esteja somente nas igrejàs, praças e ruas, mas

dentro de cada um de nós.

I

ie
Cristãos ou não, que o natal traga o exame de consciência, ali Ih

auto-análise, a retrospectiva das coisas boas e ruins e que com elas',

possamos crescer; fazer da vida um eterno aprendizado. [fi

O ano novo começa em nosso ihterior, na espontaneidade de,
nossos gestos e para ganhar um ano realmente novo é preciso merecê-.
lo; somos nós quem fazemos o ano verdadeiramente novo, taref9!;
que não é fácil mas que deve ser tentada, experimentadsq
diatiamente de forma consciente pois é dentro de nós que o ano,

. , �
novo adormecido espera para acontecer.

.

'j
Desejamos um feliz natal e um ano novo de grandes realizaçóes1

a todos os cidadãos de Jaraguá do Sul.

Mensagem de Moacir Antônio B�rtoldi e Rosemelre'
Puccini Vasel

Excesso dezelo
É dever do homem público trabalhar para que a população tenh�

acesso aos benefícios que o Estado pode lhe proporcionar como retomo:
'dos impostos pagos por ela. No caso específico do parlamentar, t,
obrigação fiscalizar a aplicação desses recursos e cobrar dos

..

governantes que as políticas públicas atendam todos.
f

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma'

resolução que proíbe as farmácias de manipulação de produzirem ii

venderem remédios similares aos comerciais. É uma decisão que nãol

consigo entender. Ainda que não tenha a formação na área nem I

argumentos técnicos para questionar tal proibição, vou exercer 01

meu direito de discordar. Pela lei domercado, a concorrência melhora
a qualidade e assegura preços justos. O monopólio faz o caminhq,
inverso. Sem concorrência, não há porque melhorar a qualidade dos

produtos, nem a necessidade de estabelecer preços competitivOs,A!
determinação da Anvísa atende os interesses dos grandes laboratórios
e limita a liberdade de escolha dos consumidores, que somos todos

•

nós. Na minha ignorância farmacêutica pergunto: qual a dif�rença
de um remédio produzido por um laboratório, sob a supervisão e aJ
responsabilidade de u� farmacêutico e outro manipulado na�
farmácia por um profissional da área?

Por outro lado, sou totalmente favorável à regulamentação e à,
fiscalização rigorosa do setor, já que comercializa produtos que serã'lingeridos pelas pessoas. Para tanto, a exigência de um profisslOna
diplomado e com a especialização específica para garantir e se

responsabilizar pelos compostos produzidos e· pelos produtOS'
,

comercializados é necessária. O que já é determinado pela legislaçãO.
A sociedade precisa discutir com mais profundidade a'

determinação. É preciso incluir no debate todos os lados envolvidos
na questão. Talvez assim a Anvisa possa nos esclarecer tal resoluçãO
e até nos convencer da proibição. Enquanto isso nãoé feito, contir)uo
a discordar da determinação e acreditando que tal medida prejudica
os consumidores e vai de encontro à lei domercado. Aliás, acho que
a decisão éumexcesso de zelo da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
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I ° texto é d� assessoria do parlamentar: .

I "Após forte atuação do deputado
htadual José Carlos Vieira (PFL),

'Ípoiado pelos deputados Dionei da

lilva e Francisco Küster, foi acatado

�elolíder do governo João Henrique
Biasi, emenda ao orçamento do Estado
para 2006, beneficiando os Bombeiros

Voluntários de Santa Catarina. O valor

�a emenda acresceu em 2,5 milhões

de reais, aos somente 994 mil

contemplados na proposta do

governo': Então, foi Vieira quem

liderou esta batalha?

... Ano difícil
A depender do governo e, mesmo sendo
ano eleitoral com ferrenha disputa pelo·
comando do Estado como se prevê, as
prefeituras podem se preparar para mais
um ano de penúria A receita

(orçamento) prevista está estimada em

R$ 8,6 bilhões, 5,57% inferior ao de
2005. Munição para a oposição,
principalmente o PT, cujas emendas,
exceção de duas, foram todas rejeitadas
no plenário da Assembléia. Os petistas
consideraram uma retaliação. Os que
apóiam a reeleição de LHS não terão
vida fácil.

... Férias
Prefeitura de Jaraguá do Sul fecha as

portas hoje e só volta à normalidade
no dia 16 de janeiro, mantidos os

serviços essenciais. Na região, há

prefeitos que, além de férias
coletivas concedidas aos servidores,
também pensam na adoção do tal
horário de verão (turno único) sob
pretexto de economia cujos
resultados nunca se sabe e, muito

menos. onde o dinheiro não gasto é
usado. Ou seja, o contribuinte que sé

adapte, sem, esquecer, é claro, de
pagar o IPTU e outros tributos.

... Importante
Projeto do deputado Francisco de Assis
Nunes (PT), já, aprovado pela
Assembléia Leqislatlva, determina que
o quadro de vacinas infantis obrigatórias
determinadas pelo Ministério da Saúde'

seja impresso nas embalagens de leite
dos tipos C e B. A proposição determina
ainda que a Secretaria Estadual da

Saúde, para facilitar o trabalho-das

empresas responsáveis pela confecção
de embalagens, fornecerá o calendário
atualizado de vacinas vigentes no

Estado, além de fiscalizar o

cumprimento da lei.

... Risco
A partir do ano que vem o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) pretende fazer uma prestação
de contas a cada trinta dias e não apenas
quadrimestralmente como ocorre hóje por
força de lei. A idéia é ampliar as :- i

-

informações sobre atos do governo; nos
moldes como tem sido feito em relação a

�

,'I

algumas secretarias quando de reuniões �

com associações de moradores. Como o
('

poder público não é dinâmico em obras, ):

porque depende não apenas de recursos .' �
próprios, falar muito, criando demasiadas ,)

e
expectativas, pode ser uma faca de dois .,

. 1·)

gumes. mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br:)

SUCESSÃO

Vereadores de Jaraguá elegem
presidente do Legislativo hoje

I
I J

bLSO MACHADO

I
I� Nos outros
I .,.

imunICI�IOS,
105 atuais

!permanecem
I '

I , ]ARAGUÁ DO SUL - Em sessão

iespecífic� marcada para as 19

Ihoras, a Câmara de Vereadores

lelege hoje o novo presidente e os

Imembros da mesa.diretora, co�,mandato de um ano a partir de

I\iàneiro de 2006. Oficialmente,dois candidatos se apresentam.

IP�dro Garcia (PMDB), apoiado
IPlJo grupo de oposição integrado,pelos vereadores Carione
Pavanello (PFL), Dieter Janssen
e Rudolfo Gesser, ambos do Pp, e
E,ugênio Garcia (PSDB); Pelo
grupo que dá sustentação ao

I prefeito Moacir Bertoldi (PL), a
vereadoraMaristela Menel(sem
partido) é a indicada para a

presidência do Legislativo,
segundo ela, por acordo firmado
�a eleição do atual presidente
Ronaldo Raulino (PL), incluindo
apoio pessoal do próprio prefeito.
O grupo da situação tem, ainda,
Terrys da Silva (PTB), Jaime
�egherbon e [urandir Michels,
do PT, e Afonso Piazera Neto
(sem partido), cujo voto, em

janeiro, garantiu a eleição de
Ronaldo Raulino.
I Piazera, à época, até o último
instante estava fechado com a

candidatura do pepista Rudolfo
Gesser. O pretendente Pedro
Garcia está em seu quarto
mandato consecutivo e já
presidiu a Câmara em 1997. Já
foi, também, vice-presidente,
além de exercer óutros cargos na
mesa diretora, participando,
ainda, de todas as comissões

internas do Legislativo.
Atualmente, preside a Comissão
de Orçamento. Maristela Menel,
nesta' legislatura, é suplente de
membro damesa diretora. Em seu

segundo' mandato, nunca

presidiu a C'âmara.
Mas, a aparente tranqüilidade

para o processo eleitoral de
escolha do substituto de Ronaldo
Raulino, pode não se constituir em \

realidade. Embora não se

expressem publicamente de forma
mais açodada, nos bastidores sabe
se que há descontentamento de

alguns vereadores dr situação
com o governo de Bertoldi, que
não estaria correspondendo a

compromissos assumidos em troca

de apoio no Legislativo para

aprovação de projetos de interesse'
do Executivo. E, por conta disso,
há quem não descarte uma

reviravolta na eleição de hoje. De
forma mais acentuada, muitas
reuniões aconteceram nos últimos
dias, o que deve se repetir hoje
até a hora da votação. Da mesma

forma como ocorreu na eleição do
atual presidente, pode haver

surpresas.

Os candidatos: Pedro Garcia ...

Nos demais municípios da região, os atuais presidentes das Câmara
de Vereadores deverão permanecer no cargo por mais urp ano.

Em Schroeder, o atual vice-presiden-te do Legislativo, Valmor
Pianezer (PFL), alega acordo feito com o prefeito Felipe Voigt (PP)
e o vice Luís Aparício Ribas (PMDB), para que houvesse um rodízio
entre os vereadores. Entretanto, a LOM (Lei Orgânica do Município)
determina que o mandato seja de dois anos e, dele, o atual

presidente, Rudibert Tank (PMDB) já disse que não abre mão do

cargo. Em Corupá, a Lei Orgânica e acordo entre os vereadores
mantêm no cargo, a atual presidente, vereadora Bernadete
Hillbrecht (PPS). O mesmo ocorre em Guaramidm e Massaranduba,
onde Marcos Mannes (PSDB) e Almir Trevisan (PFL) ficam na

p�esidência por mais um ano.

�PI reforça "mensalão" 'para financiar mudanças de partidos
I

,

BRASÍLIA - A CPI dos Correios '

�ivulgou documento de pres
tação de contas que reforça a

tese de pagamento de "mensalão"
p'ara partidos da base aliada
Wóximos a votações importantes
P,ara o governo, para financiar a
mUdança de deputados de

I legendas, incluindo o PTB, PP e

: �L, ou para atender interesses da! f�gend.a, que poderia ser o

I" nanclamento irregular de
,a111panhas. .

O documento da comissão
1 ;mp!ia o conceito de mensalão.
: nicialmente a CPI trabalhava
,

Co '

': 111 a tese de pagamento de
'l1le d: sa a para deputados votaremI ComL

b
o governo. Agora, a

a tangência é maior. "Mensalão"

seria um "fundo de recursos

utilizados, especialmente, para
atendimento a interesses político
partidários" .

O PL, de acordo com 'as

investigações, recebeu recursos

semanalmente por interméd'io da
Guaranhuns. Durante quatro
semanas, o PL teria recebido R$
500 mil. Depois, o partido
recebeu mais cinco parcelas de
R$ 300mil. Em seguida, mais seis

parcelas de R$ 200 mil.

Completariam os repasses

depósitos variados que somariam
R$ 1,33 milhões.

De acordo com a prestação
de contas da CPI, o pagamento
de "mensalão" se concentrou

também em maio de 2003, "com

intenso ingresso de parlamentares
no PTB".

O mesmo é apontado em

relação aoPl': "concentração de

pagamentos entre janeiro e

fevereiro de 2004, com mudança
,

de parlamentares para o Partido

Progressista". Os repasses ao PP
teriam intervalos de 48h a 72h e

foram feitos por intermédio da
corretora Bônus-Banval,

Por fim, o documento

preparado pelo relator da

c((}Il)-issão, deputado Osmar

Serraglio (PMDB), indica que
houve pagamento de recursos a

partidos em datas. próximas às

votações de interesse do governo,
como a Lei de Falências e a

Reforma da Previdência.

• A CPI dos Correios

divulgou documento de

prestação de contas que
reforça a tese de pagamento
de "mensalão" para partidor'
da base aliada próximos a

:

votações importantes para o

governo.

·0 dinheiro financiava a

mudança de deputados de
legendas, incluindo o PTB, PP
e PL, ou para atender
interesses da legenda, que
poderia ser o financiamento

irregular de campanhas.

Discussões sobre plantão nas ;�
,

, (

farmácias continuam em 2006
b
II

GUARAMIRIM - As discussões' os proprietários, a principa],
em torno da implantação de um alegação para o não atendimento,

.

esquema de plantão 24 horasnos integral. "Se todas fizerem PJ
fins de semana nas farmácias do plantão, a farmácia vai ter que abfir,
município não avançaram e serão a cada dois meses. N ão te�
retomadas a partir do próximo ano, desculpa de custo, mas todai
informou ontem o vereador precisam se enquadrar no sistema",
Alcibaldo Pereira Germann (PP), disse à.época.

"1

que desde novembro vinha Ontem, o vereador disse que

promovendo encontros com os "as decisões" vão acontecer eM
proprietários dos estabelecimentos 2006 e que, inclusive, deve entrar
na busca de um acordo. ''Ainda com projeto de lei estabelecendo
não conseguimos nenhum os critérios para o plantão da� ,

resultado e resolvemos deixar esta farmácias. "Com certezà vamojpolêmica para o ano que vem, a discutir esta questão com bastante'
partir de fevereiro, quando embasamento",

comPletou�1termina o recesso", informou. Germann disse ainda que qutr

Quando lançou a proposta, projeto "polêmico", o que limita
GerrríànhlemS'ról.{qJ.e't�'xfStêmi" "lemp"Ó âe"espera nas agêhcía�
nove farmácias nomunicípio, duas bancárias do município, também
em bairros e as outras sete no centro será retomado depois do recessoj
da cidade, mas nenhuma delas' Os bancos estão relutantes com.a
atende depois das dez da noite nos proposta, pelo qual o tempo de
finais de semana.j) vereador permanência nas filas não

explicou que a proposta é que o ultrapasse 15 minutos nos dias

. plantão funcione em sistema de normais e 30 minutos entre os

rodízio,paragarantirquesempre dias 5,a 12 de cada mês,
tenha uma farmácia aberta, sem.a considerados de movimento

necessidade de onerar gastos para intenso. (Carolina Tomaselli) �
ARQUIVO CORRÊIO

Germann deve apresentar projeto de lei estabelecendo os critérios

PMDB de Jaraguá encerra ano
]ARAGUÁ DO ,SUL - O PMDB

de Jaraguá dO,SUI realizou na noite
da últim<3.,��ta-feira um jantar de
confraternização, encerrando
a§íítm as atividades do partido este

a�o. ' O evento contou com a

participação dos membros do
diretório e lideranças políticas da
região. Segundo o presidente

,

Carlos Chiodini, o ano foi de

conquistas para o partido, citando
asmais de 400 filiações, que somam
1,2 mil no 'total, a convenção que
homologou' por unanimidade o

novo diretório e' executiva e

confirmando o nome dele no

comando da legenda nos próximos
dois anos.

'

Chiodini também citou as

reuniões quinzenais e a abertura

, I'

de uma' sala sede para o diretório.
, J

Para o ano que vem, voltou a

ressaltar o engajamento dos
peemedebistas ria campanha de

reeleição do governador Luh
Henrique da Silveira, que "só este
ano esteve diversas vezes rio

município, assinando convênios; e
participando de inaugurações". "P
governo doPMDB realizoumuito
mais em trêsanos do que o anterior
em seusdois mandatos". O vice

presidente ElmoMathias também
enfatizou a importância da eleição
do próximo ano, lembrando que-o
partido tem Carlos Chiodini pata
concorrer; deputado estadual e;o

'

vereador Pedro Garcia corria
provável candidato a deputado
federal em 2006.

•
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CORREIO ECONÔMICO
/

Juros
A redução nos juros básicos da economia não foi suficiente para a

redução das taxas cobradas pelo uso do cheque especial. Em
novembro, os juros do cheque especial subiram 0,6 ponto
percentual, para 149,2% ao ano, segundo pesquisa divulgada ontem
pelo Banco Central. Foi a única taxa ao consumidor que apresentou
alta no mês. Essa elevação ocorreu porque as operações nessa

modalidade ficaram concentradas em uma instituição bancária que
cobra uma taxamuito elevada. No entanto, segundo analistas haverá
um recuo na taxa de dezembro, já que nos primeiros dias do mês
ela já está em 147% ao ano.A Selic (taxa básica de juro da economia
brasileira) foi reduzida nos últimos quatro meses, de 19,750/0 em .

meados de setembro para 18% hoje.A taxa das operações de crédito
pessoal caíram de 70,3% em outubro, para 68,7% em novembro.
Colaborou para esse movimento a redução ocorrida no crédito

consignado, que passou de 37,2% ao ano para 36,9% ao ano.

Crédito
o volume total das operações
de crédito estava em RS 589,8
bilhões em novembro, um
aumento de 2,4% no mês e de

19,5% em 12 meses. Esse
montante representa 30,5%
do. PIB.Nos próximos meses,

há uma tendência de aumento
.

da participação do crédito em
\ .

relação ao PIB do país.Parte
desse aumento virá por meio

das operações com crédito

consiqnado,

Emprego
A Pesquisa Mensal de

Emprego do IBGE mostra que
à taxa de desocupação não
saiu do lugar de outubro para
novembro, mantendo-se em

9,6%. Já na comparação com

novembro do ano passado,
houve queda de um ponto
percentual: há um ano, a taxa

de desemprego estava em

10,6%.A renda, por outro
lado, cresceu. O rendimento
médio real foi de RS 974,50,
o que .representa um

crescimento de 0,4% em

relação a outubro e de 2,1%
ao ano passado. O
rendimento dos homens foi
estimado em RS 1.115,50,
enquanto o das mulheres
ficou bem abaixo, em R$
792,50.0 emprego com

carteira assinada

permaneceu estável na

comparação mensal, mas em

relação a novembro de 2004
'

houve aumento de mais 281

mil postos de trabalho .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Hermanos
,A atividade econômica da

,Argentina registrou entre 2003
e 2005 uma expansão de

,29,5%, maior em cem anos,

,segundo estudo realizado pelo
<economista argentino Orlando
Ferreres e publicado como

'livro, "Dois Séculos de
Economia Argentina (1810-
(2004) História Argentina em

'Cifras" (em uma tradução livre
do espanhol), ainda não

. publicado no Brasil.
I'"

.'

Compra Venda

Comercial 2,305 2,307 ....

Paralelo 2,420 2,520 ....

Turismo 12,270 2,420 ....

I
• Cotação Euro Compra Venda

2,727 2,730

·CUB R$: 858,40 (dezembro)

� Indices Pontos Oscilação
33.517 1,36% À

Dow Jones 10.830 0,23% Â

Dasdaq 2.228 0,26%
• Poupança (%) 0,7535

';';
.

LOTERIÃS
'

- . .

16 - 23 - 36
51 - 72

PESQUISA
.

Crianças precoces perdem
boa parte da infância

MARCIA BENTO

� Pesquisa mostra
que fase adulta começa
mais cedo, psicóloga
aponta conseqüências

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

pesquisa de nív�l nacionalmostrou
que as crianças estão consumindo
produtos para adultos, ganhando
responsabilidades, e terreno nos

debates familiares. Cem isso elas

perdem o momento mais leve da

vida, onde poderiam aprender a se

socializar, conviver com pessoas da
mesma idade e conseqüentemente
aproveitar mais a infância. A

pesquisa foi realizada nas principais
capitais do país pelaOgilvy Brasil e
'foram publicadas no Listening Posto

A fase adulta está chegando
mais cedo e com ela os psicólogos
notam aspectos positivos enegativos.
Para a psicóloga infantil, [oseane
Marques os aspectos negativos são
maiores do que os positivos. "Por
causa da solidão e das responsabili
dades, como cursos de línguas e

escolinhas de esportes as crianças
estãomais soltas e com isso desco
bremmais cedo o sexo e as drogas,

•
como cigarro e álcool", explicá: O
lado positivo é o desenvolvimento
damemória e do vocabulário.

•

Ana Luiza Possamani, de três

anos,
.

demonstra claramente o

interesse por coisas que são comuns

só na adolescência. Vaidosa, a

menina faz.a unha, adora semaquiar
e já ganhou o primeiro sutiã.Amãe,
[eanice Fuckner de 22 anos, diz que
não. incentiva estes hábitos "até

porque não tenho costume de me

Ana Luiza, três anos, adora cuidar do cabelo, fazer as unhas e maquiagem, a mãe diz que não incentiva 1<,

Já a dona de casa Áúrea principalmente com carrinho e adulto e compara as duas gerações'
Schlemberg discorda do resultado. bícicleta.jnas na hora de ajudar ''Aos 10 anos eu fazia almoço e

"O Brian, 8, teve poucas nas tarefas domésticas ele pula ajudava na casa, mas não tinha';
experiências com responsabilida- fora. "Agora ele arruma a própria muito diálogo com os meus pais,':f
de, e nesse sentido acho que ele é cama, mas já acorda cansado e fica Ele gosta de tentar chantagem f/
mais infantil do que poderia ser", pedindo ajuda", afirmou. Áurea tem respostas para -tudo, bem ná"

explicou. Brian adora brincar, gostaria que o filho fosse mais ponta da língua", entrega. 'II

J4

Pesquisa mostra amadurecimento rápido
A pesquisa da Ogelvy Brasil,

chamada de Listening Post "O

umbigo Nacional, pensando no

coletivo, agindo no individual. Os
'

brasileiros de hoje" é um "posto de
escuta" da sociedade idealizado

paramapear o comportamento do
brasileiro. As primeiras edições
foram realizadas entre 1977 e 1997.
Nesta edição, realizada quase uma
década depois da última, foram
utilizadas técnicas de análise de
dados interpretados por um grupo

� "Dependendo da faixa etária é mais

fácil, mas é importante colocar regras e

algumas devem ser mais rígidas, firmes"

pintar, ela deve se espelhar no vó",
conta. Jeanice concorda que as

crianças estão amadurecendo mais
cedo e diz que o seu primeiro sutiã

foi depois de dez anos.
Adiarista Vera Lúcia de Souza

Silveira, 23, tem apenas um filho,
Kauã, 2. Para ela, a pesquisa está

certa, as crianças de hoje são

mesmo mais adultas. "Quando ele
fica nervoso ele parecemuito com
um adulto, fala e age como se já se

mandasse", explicou. "A última

palavra tem que ser dele",
compara. Para ela o filho aprendeu
estas atitudescom a convivência,
em casamesmo. "Quandoele quer
alguma coisa a gente tem que pedir
e negociar. Na minha época não

era assim", afirmou.

de especialistas em planejamento,
sociologia, filosofia e observadores
da culturabrasileira.

A preocupação dos pais com
) ,

relação a 'adultização' das crian-ças
é um das principais descobertas da
pesquisa que pode ser percebida de
foram mais acentuada nas classes

A;B, 83%. Já nas classesD;E o índice
cai para 77%.

'

Para o Listening Post o amadu
recimento precoce das crianças
contribuiu para que a hierarquia da
família fosse diluída e, ao mesmo

tempo, a autoridadefosse comparti
lhada. ''As crianças aprenderam a

debater os assuntos fa�iliares e a

negociar obrigações edivertimen
to", disse a psicóloga [oseane
Marques. Para ela, o segredo de

�ilCANARINHO
Ulna!rlãh�po�tâdôra de Vidas.

Lazer ..

íll

,

Psicológa diz que criar rotinas é um hábito saudável e necessário
"

,

I

motivo. Por exemplo, você não podrl'
fazer isso porque não é para a su�.1
idade". d

A falta de tempo dos pais
também pode gerar problemas em

'casa. "Deixar.de trabalhar não é;

uma opção hoje, mas é important�,
que o tempo com os filhos seja ull)
investimento em qualidade. Fazer,
atividades juntos e conversar na hol1l

das refeições pode ser uma boa

opção", destacajoseane.

uma boa educação pode éstar nas
regras. "Dependendo da faixa
etária @mais fácil, mas é importante
colocar regras e algumas devem ser

mais rígidas, firmes", explicou.
, Criar uma rotina para as

crianças é função dos pais. "Quem
se importa cuida", defende. Para isso
os pais devem deixar claro a hora
de dormir, fazer tarefa'e estudar.
"Outro ponto importante é que os

pais expliquem que não é não e o
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Canarinho apresenta ônibus

para transporte de cadeirantes
MARCIA BENTO

��; Empresa atrasou

oi,to dias a entrega. MPI

vai investigar causa
e�ode aplicar multa

I

! JARAGUÁ DO SUL - A

C�narinho apresentou ontem para

i a imprensa os dois micro-ônibus

adaptados para o transporte de

ii caHeirantes, cumprindo o Termo de
1 Ajuste de Conduta, firmado em

ii; oJtubro' entre a Prefeitura,
M\nistériõ Público, Canarinho e a

Á]adefi (Associação Jaraguaense
d� Deficientes Físicos), Pelo

ac�rdo, os ônibus deveriam estar

citcufando há oito dias. O

Mflistério Público vai investigar as
caúsas e se for o caso aplicar amulta

i, e;tipulada em R$ 500 por dia de
não funcionamento do serviço.

O diretor-presidente da

Canarinho, Décio Bogo, afirmou
que os microônibus estão a

disposição da comunidade. "Temos
I,: uma psicóloga e o pessoal do trafego
'I, visitando os deficientes físicos. E

� pelo menos um itinerário já deve
II estar disponível para os que
li trabalham fora em alguns dias",
Xl explicou. A empresa investiu R$

350mil nos dois ônibus, apenas os
elevadores custarammais de R$ 15
mil. "Nós não temos idéia do tempo
de retorno deste investimento, mas
mesmo assim acreditamos na

qualidade do serviço oferecido",
afirmou ele.

O funcionário público Girlei

Campestrini afirmou que não vai

mais trabalhar com o carro

adaptado. "Vou usar o transporte
público e acredito que vai ser uma
boa economia de gasolina e na

manutenção do meu carro",
afirmou. Ele fOI o fundador da

Ajadefi, em 1996. O atual

presidente da instituição,Maurício
Junkes, foi o primeiro deficiente
físico a testar o novo sistema. "Já
estou acostumado ,com fortes

emoções e este sistema vai

possibilitar umamobilidademaior
para os nossos 500 associados", disse.

Os dois microônibus estavam

parados no pátio daempresa desde
o dia 13 esperando pela
documentação necessária para
entrar em circulação. O promotor
público Leonardo Henrique
Marques Lehmann afirmou que o

Ministério Público vai investigar
agora a causa, do atraso no

funcionamento do sistema.

"Vamos ouvir a empresa e se for
constatada negligência varrios

\

FOTOS CESAR JUNKES

Presidente da Ajadefi, Maurício Junkes, ficou satisfeito e emocionado

cobrar a multa estipulado no

Termo de Ajuste de Conduta",
afirmou. Segundo ele, o objetivo
da multa era colocar omais breve

possível em funcionamento _o

transporte coletivo para deficientes.

"[araguá é uma cidade pioneira.
Várias cidades e estados, como
Goiás entraram em contato

conosco para implantar o mesmo
sistema", afirmou.

Para entrar em contato com a

empresa e agendar um horário de
ônibus os deficientes ligar para a

Canarinho (3275-8500) ou para a

Ajadefi (3370-0414), que deve

t Mídia Regional se consolida em todo País

B�rsotti e Bairradas, do Governo Federal, recebem a placa "Amigo da ADI" da presidente Isabel
, '

.

BRAsíuA/FwRIANóPOus (CNRl'
) �DI) - A Mídia Regional -

J cO!lStituídapor jornais, rádios e diários
do Interior do Brasil - teve um

jt crescimento demais de 30% em 2005
ri' e vem se constituindonum dos setores
a' d,.I a Comunicação que mais se

d desenvolve no País. É reconhecida
1, hÔje na iniciativaprivada�empresas
n e �gências de propaganda _ e peloé: POderPúblico como omelhorveículo
�; Pa_rachegaratéaspe�asquemoram
� nas mais distantes comunidades,
:r, btasi]eiMo "P 'd S

'.

d,

cco, aranos, a ecretana e
�, Cómunicação doGoverno Federal,a

Particularmente a equipe demídia, é
lU' ,

_ �lto Importante porque é um
tec h

'

•
on ecimentq do esforço que

t�lUOS feito junto a nossas agências e
o'ldetnais órgãos doGoverno Federal

�mooobjetivo de fortalecer aMídia,egional no Brasil", disse o

I �bsecretário de Publicidade da
ccrn, CaioBarsotti.

B Para se ter uma idéia, só aAD1/
�rasil, que é presidida pelacato.:_
"'iUlense IsabelBaggio, congrega

75 jornais diários de seisEstados. Estes
jornais chegam àsrnãos de 3milhões
de leitores todos os dias, com uma

tiragem de 600 mil exemplares. Em
Santa Catarina, a ADI/SC tem 23

jornais filiados, mais seis diários

parceiros, com uma tiragem de 133
mil exemplares pordia. 'Ao contrário
do que acontece com a grandemídia
impressa, nossos veículos tiveramum

substancial crescimento no número
de leitores e assinantes em 2005, com

.

tendência de crescer aindamais", diz
Isabel Baggio. Também pensa desta
formaopresidentedaADl;SC,Âmer
FélixRibeiro: '�mídiado Interior está
namoda. Ela dá visibilidade, dá fluxo
de loja e acima de tudo é umamídia
local que promove as cidades, as

pessoas e a otganização em si".
Um� das grandes novidades

apresentadas pelo setor de Mídia

Regional nos últimos dois anos foi a
implantação da Central de Notícias
Regionais de Santa Catarina, que
servirádemodeloparaoutrosEstados.
A CNR/SC faz a produção e

distribuição de conteúdos para a rede
de jornais filiados comooCorreio do
Povo e parceiros da ADI/SC, assim
comoparamaisde 70emissorasfiliadas
àAcaert (AssociaçãoCatarinense de
Emissoras de Rádio e Televisão). A
Central tem uma Redação em

Florianópolis, com jornalistas e

radialistas, e outra em Brasília, para
cobertura de assuntos nacionais e do
interesse -d'e Santa Catarina na

Capital Federal,
O jornalista Moacir Pereira,

presidente daAssociaçãoCatarinense
de Imprensa (ACI), consideradoum
dosmais gabaritados profissionais do
Estado, afirma que aMídiaRegional
é o grande diferencial do setor de

Comunicação nos últimos tempos:
'Apesar das crises nacionais, temos
qu� registrar o avanço da Mídia

Regional, como aumento da tiragem ,

e a melhoria'da programação das
emissoras regionais de rádio eTVA

. imprensa regional é o forte; éo grande
avançoque se tem a registrarem2005

aqui emSantaCatarina".

intermediar os primeiros contatos.
O preço da passagem vai ser o

mesmo praticado em linhas

convencionais, R$ 1,80.
"Sempre que um novo sistema

é implantado pode acontecer

problema, mas estamos felizes com
a conquista da comunidade",
explicou o promotor. No Termo de

Ajuste de Conduta há '
uma

clausula que prevê um novo

encontro entre as partes. "Em

quatro meses devemos fazer uma

avaliação do sistema para garantir
o bom atendimento", disse
Lehmann.

-151 !

Valerioduto movimentou

R$2,6 bi entre 97,e 2005
DA REDAÇÁO • O relator da

CPI dos Correios, deputado Osmar
Serraglio (PMDB-PR), afirmou
ontem que o valerioduto
movimentou R$ 2,6 bilhões entre
os anos de 1997 e 2005 (governos
FHC e Lula) e, segundo ele, houve
mais saídas do que entradas de
recursos nas contas do empresário
Marcos Valério. Ao divulgar o

relatório parcial das investigações,
Serraglio contou também que
houve um crescimento das receitas

que circularam no esquema entre

os anos de 2001 e 2004. Entre os

maiores depositantes do valeriodu
to, o deputado informou que estão
o Banco do Brasil (R$ 388milhões),
a Telemig (R$ 122 milhões) e a

Visanet (R$ 92 milhões).
Serraglio revelou áinda que o

valerioduto tem outras fontes de
recursos, além dos empréstimos do
Banco Rural edo BMG. Apesar de
Valério ter afirmado que

disponibilizou, por meio de
,

empréstimos, R$ 55 milhões para
pagamentos a partidos políticos, o
cruzamento de dados na CPI

comprovou apenas a saída de R$
51 milhões de suas contas.

Segundo Serraglio, alguns
cruzamentos de dados indicam

que houve desvio de recursos da
Visanet, do Banco do Brasil, para o
valerioduto. O relator aponta que,

,

em muitos casos, a Visanet

efetuou, por exemplo, adian
tamento de recursos para a DNA,
agência de Valério, antes mesmo
da prestação de serviços. Alguns

,
. !

desses,adiantamentos, segundo
Serraglio, estão declarados em

notas fiscais falsas, o que foi

comprovado pelo Institutô de
Criminalística.

De acordo com integrantes dai

comissão, a Vísanet , teria

depositado R$ 23,3 milhões na

conta da DNA Propaganda,
empresa de Valério. O depósito,
explicaram os parlamentares;
ocorreu no dia 19 demaio de 2003,
a título de antecipação de lucros.
Um dia depois de receber ia

transferência, a DNA teria

investido R$ 23,2 milhões em um

dos fundos do Banco do Brasil. Em

seguida, no dia 22, a agência teria
feito um empréstimo e depositado
R$ 9,7 milhões na conta da

SMP&B, mais uma empresa de

Valério, no BancoRural;Nomesmo
dia, aDNA teria transferido outros I
R$ 9,7 milhões para a conta da,

II'SMP&B.
Com o montante na conta, a

SMP&B teria contraído no dia 26 i

I'
I

I

I
I
I
I

de maio de 2003 um empréstimo
junto ao Banco Rural no valor de
R$ 18,9 milhões. O empréstimo é

apresentado por Valério como
origem do dinheiro emprestado ao
PT. No mesmo dia, a SMP&B
transferiu pára a DNA R$ 9,7
milhões, cobrindo o empréstimo
feito pela empresa. Nessa dança de
valores, R$ 9 milhões restaram na

conta da SMP&B. Os parla;
mentares suspeitam que o destino
deste dinheiro tenha sido Q
pagamento do mensalão.

.........J_.....

LUIU'II:
transporte e tattsmo

Seu i_
em'Bc lWha
lá esIá PJ'OI.-t'

Aportamentos de 2 Oormitórios (18 m�
ou 3 Oormitório$ (86 m2)
Gorogem
Descontos especk:aís
Finonreiamento direto em cdé 60 meses

(.7)3433-1919.,
www.hacasa..com.br
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seGAS terá orçamento de,
,

Jf{$ 65 milhões para 2006
I

I DA REDAÇÃO - Mais de 110

q!uilômetros de redes de

d�stribuição de gás natural serão
cbnstruídos no próximo ano pela
S�GÁS, contemplando diversas

rrgiôes do Estado.' Isso será

possível, graças à decisão do

qonselho de Administração a
.

Companhia, que aprovou o

dçamentb de R$ 65milhões para
fi") �06 para investimentos em obras

cJle expansão da r e de de

distribuição de gás natural,
drojetos executivos, entre outrasI

�licações..
-

.

I Durante a reunião, presidida

�or Otair Becker, o órgão
aprovou também a distribuição
de di�idendos aos acionistas e a
I

donvocação de uma Assembléia
. $eral Extraordinária para

•

orno lagar suas decisões.

TRATOR

Rolo compactador capota e

deixa moradores sem energia
um crescimento físico de vendas
de 23% sobre 2004, e projeta para
2006 uma média de 1.553.000

I metros cúbicos por dia de gás
natural a ser comercializado,
sendo 76% para o .segmento
industrial; 21 % para o setor

automotivo; 1 % no segmento
comercial e 2% para Gás Natural

Comprimido-GNC.
Entre as obras a serem

executadas em 2006, destacam
se a conclusão do ramal Foz do

Itajaí; implantação do projeto
Ilha 1 ª e 2ª etapas, e ramal

Campo Alegre, no Planalto
Norte Catarinense.
o orçamento prevê inves

timentos em estudos e projetos,
particularmente no que diz

respeito ao futuro ramal de
atendimento ao Alto Vale do

.. .. ....
-

... . . . . . -

. .

o CORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na edição de terça-feira ria

página quatro, quem aparece na foto é Erivelto Maia e não

Márcio da Cunha.

Moradores passaram o dia sem luz e telefone por causa do acidente Trator derrubou um. poste e quebrou outro, motorista passa berrF
C:I

máquina para ver se houve ou não
defeito mecânico.

Além dos prejuízos com do,is:
postes quebrados (um tombadoj,
ummuro, com o capotamentodi
rolo com-pactador, houve tambéa

'

um vazamento de óleo diesel. "Já,
está sendo resolvido, uma equipi
está no local espalhando serragem'l
confirmou o secretário. ",I

ACelesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) prometes
restaurar a ligação elétrica ainda
na noite de ontem.

'

FranciscoHruschka. A rua ficou
interditada e os moradores do
Bairro São Luís ficaram sem luz e

sem telefone. O operador (não
teve o nome divulgado) foi
socorrido pelos Bombeiros.
Voluntários e passa bem.

A costureira Deise LaísMüller,
18, é vizinha da casa atingida e

ficou assustada com o barulho do
acidente. "Eu estava subindo a rua,

e não vi quando omotorista perdeu
a direção. Só oÍhei com o barulho
e fiquei preocupada com aminha

mãe que estava em casa sozinha",
contou. Segundo ela o barulho foi
tão alto, tão alto que ela imaginou
a própria casa caindo. "Levei o .

maior susto", confirmou.
O secretário de Obras Públicas

e Habitação, Alberto João
Marcatto, afirmou que a

Secretaria vai arcar com os custos

do acidente. "Ainda não posso
afirmar a causa, porque a

prioridade é retirarmos amáquina
do local", disse. Segundo ele,
especialistas vão vistoriar a

MÁRCIA BENTO

.... Operador perdeu o

controle da máquina
atingiu um muro e

derníàou um poste

I Falecimentos
I Faleceu às09:00h do dia 21/12,0 senhor Ingo Porath,com idade

" de,51
anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica (risto Bom

Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor. '

I
Faleceu às 22:00h do dia 20/12,0 senhor Arthur Sevegnani,com

I idade de 76 anos. O velório foi realizado na Comunidade Católica

I de Santa Luzia e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.

I Faleceu às OP:9Qb,do._dia 21{12, asenhcra Olga .p,er�!r,9 Sabel,
I com idade de 92 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
l:-t!ÇjVila Lenzi e Q sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

}ARAGUÃ DO SUL - Por volta
domeio-dia de ontem um operador
de trator rolo compactador perdeu
o controle da máquina e atingiu
um poste de energia elétrica e o

muro de uma casa na Rua

CORREIO TV
-r
I
I

redacao@jornalcorreiodopovo.com,bl

UfaDesafeto 1
Em entrevista à rádio Kiss FM, o comentarista
esportivo Casagrande disse que não concorda
com atitudes de Gaivão Bueno, com quem
trabalha na Globo. "Pensei em pedir demissão
várias vezes. Ele é uma estrela e age como tal.

pesrespeita os técnicos, grita. Mas o respeito
como. profissional'; falou.

Essa é para deixar até o Cristo Redentor de cabelos em pé. Um show vai reunir por
lá, ao mesmo tempo, Jennifer Lopez, COldPlaY,HiCkY. Martin, U2, A,nn.ie Lenno�, Dido, 'IEric Clapton e mais um monte de estrelas do rock. O concerto acústico da Unicef
acontece no Rio em fevereiro de 2007. . :

\

·1
Que'falha '"'

Elton John ficou furioso com Madonna, porque ela não deu as caras em sua festança
de despedida de solteiro. E não economizou xingamento. "Madonna, essa vaca

rniserável.nâo devia ter feito isso. David a convidou três vezes'; disse o astro

britânico, referindo-se ao marido, David Furnish com quem se casou ontem.

O�
_

',,,, .,.

!;;COLEGIO MARISTA SA.UDA A Desafeto2
O desafeto entre Daniella Cicarelli e Caroline
Bittencourt (expulsa do castelo de Chantilly)
rende até hoje, Toda vez que encontra a

.
modelo em uma festa, Cicarelli dá um jeito
de provocá-Ia. Seja dando risadinhas irônicas
ou cochichando no ouvido das amigas, a ex

de Ronaldo está sempre cutucando.

TODOS NESTE NATAL!."K ,

sl
C Disputado

o galã Bruno Gagliasso,
que estava sendo
disputado por dois
autores da Globo, que o

, queriam nas novelas
Sinhá Moça e Coração de

Ouro, já sabe qual será
seu rumo em 2006.

Benedito Ruy Barbosa

ganhou a queda de braço
com João Emanuel .

Carneiro e contará com .0

talento do jovem ator em
sua novela Sinhá Moça,
que sucederá Alma

Gêmea, segundo
informações da colunista
Patríc-ia Kogut do jornal
Diário de S.Paulo.

ÍI, O tempo do
'�dvento marca o início de
"um novo ano litúrgico.Tudo
';se renova para a fé cristã. Â

,falegria da aproximação do
)Cristo invade nossos lares,

,

'�comunidades e ambientes

�;�e ,trab�lho. Por isso,
'Advento e tempo forte de

-::oração e discernimento; de
-balanço de vida e de correção de tudo quanto não foi sinal' do
'Reino de D,eus entre nós noano que termina.

'o Natal é a suprema manifestação do amor e da bondade de
'Deus. Jesus está presente onde há humildade e simplicidade.
.Aflnal, uma criança envolta em faixas não é exatamente símbolo

I f e força e poder. .
'.

.

1"0 nascimento do Menino-Deus nos impulsiona a um maior

I compromisso com a vida, e' vida emp/enitude(Jo 10,10
! Recebam as saudações natalinas da Comunidade Educativa Marista
! .acornpanhada do desejo de que Jesus e a nova filosofia de amor

I inaugurada por Ele renasçam em sua vida, entre os seus familiares

I e amigos e no seu ambiente de trabalho.

Almejamos, igualmente, um promissor ano de 2006 impregnado
do sonho de que tudo renasce e se renova: o sentido de nossa

ação, a exuberância da vida, a esperança ... e a nossa capacidade de

Mix
Alcione, Wanessa Camargo, Gabriel, o
Pensador, Danielle Winits e Thiago Lacerda
farão participações especiais no "Casseta &

Planeta" especial de fim de ano.

Nua
Maria Rita aceitou' o maior desafio das
famosas: ficar nua numa revista. A cantora,

que foi entrevistada pela "Bizz" que chega às

bancas esta semana, não teve problema
em ser fotografada como veio ao mundo.

Natal fora
As festas de final de ano para.Luciana
Gimenez serão internacionais. A morena

embarcou na noite de ontem para Nova York
na companhia do namorado, Marcelo de'
Carvalho, e da família. Essa não é a primeira
vez que La Gimenez passa Natal e Ano Novo
nos Estados Unidos. O único integrante da
farnílla Gimenez que não poderá, dessa vez,
se unir ao clã na viagem é Marco Antonio. O

ator, que interpreta o Urubu em "Malhação';
ficará no Brasil em função das gravações da
novelinha teen.

EmSC
Gisele Bündchen chegou
na tarde de terça-feira
em Floripa, acompanhada
de todas as irmãs. De lá,
alugaram cawo e

seguiram para uma praia,
onde passam o final de
ano. Kelly Slater, o novo'
namorado da top, deve
desembarcar por lá.

I I
; !
i· i

!: :.

amar sempre.

Permaneçamos unidos na fé, no entusiasmo e no ideal marista de
educar crianças e jovens.

Colégio Marista São Luís

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



17 r
, lJI.ujlJ8("ne,gell.. QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2005 ESPORTE

SALDO POSITIVO

Coordenador do atletismo diz

que amodalidade evoluiu
juLlMAR PIVATTO

.I:'
Todas as equipes�

pontuaram nas

três principais
cnmpetições de se

JARAGUÁ DO SUL -;- "Não

evoluímos apenas nos resultados,
: �as também no número dos

Rfaticantes". Foi com estas palavras
�ue o c�ordenador do atletismo

jilfaguaense,AdrianoMoras, definiu
o?ano da modalidade. Além de

melhorar todos os resultados nas três

principais competições de Santa

G:atarina (Olesc, JoguinhosAbertos
�8asc), houve um considerável

a4mento no número de praticantes
nos pólos domunicípio.

.

Neste ano, cercade 150 crianças
praticam amodalidade, núm�ro que
aumentou graças a criação de mais
dois pólos, umnaEscolaLuísGonzaga

. A'yroso (Bairro Jaraguá 84) e outro
naEscola JonasAlves (que envolve
os Bairros Ana Paulo e São Luís).
Além delas, a ApalMalwee/FME
arrende também a equipe de

[ rendimento, que treina diariamente
no Clube Atlético Baependi. "A

I maior virtude da nossa equipe em

[ 2005 foi participar das três
J competições, onde, tanto o

BETO COSTA/CBFS

Sally Siewerdt (D) foi um dos destaques do ano, com duas medalhas de ouro nos Joguinhos Abertos
.

[

masculino como '0 feminino, disputado em São Bento doSul, as de prata e sete de bronze. "Nós

pontuaram e ainda tivemos dois meninas ficaram em terceiro e os. estivemos bem representados em

pódios", avaliouMoras. fn�ninos em sexto. Os atletas ,todas as edições, .com atletas

NaOlesc (Olimpíada Estudantil trouxeram na bagagem 11 participando de praticamente todas

de Santa Catarina), que envolve medalhas, sendo três de ouro, três as provas. Isso ajudou muito nos

atletas até 16 anos e que foi de prata e cinco de bronze. resultados finais", explicou Moras.
disputada em Itajaí, o feminino ficou Nos Jase (Jogos Abertos de O atletismo foi a únicamodalidade

com o segundo lugar e omasculino SantaCatarina), que aconteceu em
como sexto. Foramconquistadas 12 Chapecó, a evolução foi aindamaior.
medalhas, sendo uma de ouro, três O feminino e o masculino ficaram
de prata e oito de bronze. Já nos em quarto, com um total de 13

Joguinhos Abertos (até 18 anos), medalhas, sendo três de ouro, três

i Pista sintética de atletismo
'iI,

pode melhorar os resultados

� :Adriano Moras: "pista vai beneficiar também a comunidade"

I: Moras também comentou sobre

: apromessadaFMEemconstruiruma
. P�ta sintética para os jogosAbertos
: de 2007, proposta que foi de grande
,importância para à escolha de
: Jaraguá do Sul como sede d�sta

': : competição. "Acredito que Jaraguá
:
doSul tenha condições de construir

: : esta pista. Será uma obra que não
: beneficiará apenas a equipe de

. atletismo, e sim toda a comunidade" ..
I ,Com melhores condições, o

cOOrdenad�r acredita que a equipe
pode evoluir aindamais. "Os atletas

: terão uma motivação maior �inda
para treinar", comentouMoras.

O coordenadorelogiou apostura
que os atletas vêm tendo a� longo

: ,dos anos. "Tivemosmuitas pessoas J

�
qUe tiveram que optarpor trabalhar,
mas os que ficaram não se

arrependem. Eles acreditaram no

nosso trabalho, se dedicaram e hoje
telll atletas que pagam a faculdade

com o dinheiro que ganham no

esporte", disse o coordenador. Para o
anaque vem, Moras adiantou que
vai priorizar a Olesc, já que Jaraguá
do Sul sediará a competição. '1\
nossa intenção é sempremontar uma

equipe com atletas aqui da cidade.
Se por acaso tivermos dificuldade
em alguma prova específica, vamos
buscar os reforços necessários".

Outro ponto apontado como

fator importante para o sucesso da

equipe, foi o apoio da Malwee, da
FME e da Câmara de Vereadores,
que repassaram recursos suficientes

para amanutenção da equipe. "Para
2006, já estamos apalavrados com a

Málwee paramanter o patrocínio.
Isso émuito importante para darmos
continuidade-a este trabalho",
avaliouMoras. "Vamos fazer de tudo

sempre para representar damelhor
maneira a nossa cidade", concluiu o
coordenador.

que pontuou em todas as edições
em ambos os naipes. Confira na

tabela abaixo todas as medalhas
I

conquistadas nestas três com-

petições.

bronze OetatloDione Balena

Joguinhos Abertos
mi9b P$i*' ; '-""-'---' [jkQQmJ��3Zl•••
Sally Siewerdt ouro

r:SãI!Y]L�werqt
,.,...-."".."_,,.....""""-

�Qlii:��.II.1
100m rasos

Jogo$Abertos
EE)lrienvWsw$'ant95

.

Fabrício lanegitz ouro
",F',",en''F'0!�T,ml'F'0!_'"

Lançamento Disco

I·

LINHA DE FUNDO�'�,

Custos

JULlMAR PIVATTO -

'"

?

', J

A FIA lançou ontem um .

,
'

pacote de mudanças que '':1
serão introduzidos a partir de

. � ,

2008 no regulamento como

forma de tentar reduzir os
custos na Fórmula 1. Entre as

principais mudanças estão a

polêmica asa traseira

bipartida, alterações na -:

carenagem para reduzir a

pressão aerodinâmica e

tornar o comportamento do
carro melhor em tráfego,
redução do peso do carro

(de 605 para 550 kg),
combustível não poluente,

.
,

: '

entre outras .

I
.[

No futebol gaúcho
O zagueiro jaraguaense Charles Mathias acertou ontem com o

-São Luís, de Ijuí (RS), onde vai disputar o Campeonato Gaúcho da .!J
1 a Divisão. O jogador disse.que se sente bem jogando nos pampas,

.I.J
.

já que atuou lá por quatro anos. No ano passado, ele chegou do
Londrina (PR)' para jogar no Juventus, mas uma lesão no púbis o
impediu de atuar pelo tricolor jaraguaense. Neste ano,

recuperado, jogou o primeiro semestre no Sapiranga, equipe da .

sequnda divisão do Gauchão e também representou o Vitória do 'i "

Campeonato Amador da 1 a Divisão da Liga Jaraguaense. Fica
aqui o desejo de boa sorte.

Aprovado
o ex-curinga do técnico

Itamar Schüller, Gringo, foi
aprovado nos primeiros
testes no Paulista de Jundiaí

(SP). Segundo a diretoria do

clube, ele foi bem e "precisa
dar oportunidade' para ele
mostrar o, bom potencial que
tem': O jogador pode ter a

chance até de disputar a
Libertadores da América. O

que atrapalhou a carreira do
meia aqui no Juventus foram
suas atitudes fora de campo.

Maratona
Medalhista na maratona nos

Jogos Olímpicos de Atenas,
. em 2004, o brasileiro
Vanderlei Cordeiro de Lima
afirmou nesta semana que
vai disputar a corrida de São

Silvestre, no último dia do
amo. "Decidi com meu

técnico disputar a corrida.
Estou inclusive treinando à

tarde, para me acostumar ao

horário da prova'; confirmou
o atleta.

Doping
O argentino Mariano Puerta,
27 anos, foi suspenso por
oito anos por ser reincidente
em caso de doping. O tenista
foi denunciado pelo jornal
francês L 'Equipe pelo. uso da
substância efedrina antes da

, finai do torneio de Roland
Garras, quando perdeu a

para o espanhol Rafael
NadaI. I I

julimar@terra.com.br !
,J

Atacante
e
do Figueirense. PQde��

se transferir para. a Turquia .��
��

no Estádio Vidal RamosJúnior, eqr,:
Lages, paravistoriar as obras no locâ,f
que vai sediar �s partidas do timf
alvinegro no Campeonato;
Catarinense 2006 . O time de.
Florianópolis vai jogar 110 Planalto;
Serrano enquanto durar a reforma:
no gramado doOrlando Scarpelli.:

A expectativa é que a equipe:
só volte a atuar em casa no fim da:
segunda fase do 'Estadual. O;
gerente administrativo, MárcioDi:
Bernardi; o gerente demarketíng.
Leonardo Estrella; o chefe dei
serviços gerais, Anderson Soaresj
e os funcionários Emerson Leandro,;
do setor de informática, e Fabrício
Guilherme, do setor de ingressos,
foram recebidos pelo
superintendente de Esportes da;
Fundação Municipal de Lages.
Cristóvam Araújo Cardoso, Q

. grupo' vai preparar um relatório
para a direção alvinegra sobre d
resultado das obras até Omomento;

D�' REDAÇÁO - O atacante

Alessandro, do Figueirense,
comunicou ontem que tem

interesse em jogar no exterior. O
jogador, com passagem por
Corinthians, Cruzeiro e Vasco,
teria uma proposta para ir para a

Turquia. O anúncio foi feito ao

gerente de futebol do Figueirense,
Anderson Barros. Através do seu

empresário, Alessandro recebeu
uma proposta de um clube turco,
que tem a prioridade de assinatura
de contrato para a próxima
temporada.

O atleta, de 32 anos, garantiu,

• Uni dos ídolos da

torcida, o meia Fernandes,
renovou contrato com o

Figueirense. O jogador será
do clube por mais um ano.

no entanto, que, caso não acerte

com o futebol da Turquia, voltará
para o Figueirense. "Estou numao

idade que preciso aproveitar um
contrato internacional para
garantir minha independência
financeira, mas r1l0 Brasil minha

preferência é pelo Figueirense",
disse o atacante.

Já um dos ídolos da torcida, o
meia Fernandes, renovou contrato
com o Figueirense. O jogador será
do clube por mais um ano.

Fernandes chegou no clube
catarinense em 99 e é o jogador
mais antigo do elenco que está
sendo montado para a temporada
2006. Além disso, omeia é o único
remanescente da campanha que
levou o time à Série A dofut�bol'
brasileiro em 2001.

Vistorias
Uma comitiva de funcionários

e dirigentes do Figueirense esteve

• Através do seu

empresário, Alessandro
recebeu uma proposta de
um clube turco, que tem a,
prioridade de assinatura
de contrato para a

próxima temporada.
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JOVEM QUINTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2005

A REALIDADE TEM
MUITAS FORMAS.
AQUI VOCÊ
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, Bernardo Dornbuech, 540 I Sala 01 I
,

Baependl I .,.1.: (47) 3371.0383
371 2847 - 2752005

13 de janeiro
- EM EVIDÊNCIA: o modelo jaraquaense Lucca Alvez ganha destaque no

mundo das passarelas entrando para a lista dos 50 modelos masculinos
mais requisitados no mundo.Omesmo integra a nova campanha da Colcei
ao lado de Gisele Bündchen.
- STEVE JOBS AVACALHA: A Machintosh lança o iPod\Shuffle, de 8,Scm por

, 2,Scm,e 8mm de espessura,

19 de maio
- BOB 'S: Inauguraria no dia seguinte, trazendo consigo o famoso shake de
Ovomaltine.

)

- DCE: No sábado aconteceria nas dependências do Parquede' Eventos o

show com a banda los Hermanos.

17 de março
- HERMETO: A SCAR apresentaria dia 19 o fantástico show de Hermeto

Pascoal,que revelou-se apaixonado pela cidade e sua hospitalidade.
- INAUGURAÇÃO: Divulgada a data de inauguração da casa Área 51,
marcada para 09 de abril.
- GREEN VISION: Foi o evento programado pelo percussionista 'R. Costa
para a ocasião de seu aniversário,que rolou dia 19 no Parque Aq.Paraíso. 26de maio

-, ANUNCIADO: Meia dúzia de reuniões bastaram para que pudesse ser

divulgada a realização da primeira edição do Domingo UP.20 de janeiro
- TV NENO:Ainda passava o BBB 6,presenteando o público com pérolas do
tipo "Essa parada aí de conhecimento eu não saco nada não",dita pelo tal
Rogério,que dizia-semédico.

31 de março _

- ESTRELAS NA SCAR: "Um bonde chamado desejo" com apresentações
marcadas para o final-de-semana, trazendo à cidade os nomes de

'

Françoise Forton e Luciano Szafir.
02 dejunho
- ANIVERSÁRIO: No sábado dia 04 Chico P. estaria fazendo a balada em

comemoração ao primeiro aniversário das festas Comêat. Apresentaram.
se na noite Leozlnho x Paciornicke Philipp Braustein..
- DOMINGOUP:Anunciava-se para dia 05 a primeira edição dó me'morável
evento de música eletrônica que aconteceu pela coluna na Praça Ângelo
Piazera.Na ocasiãomais de 5.000 pessoas compareceram.
- BUG: A's recém instaladas cancelas eletrônicas eram alvo de críticas pela
pela população;

27 de janeiro 07 de abril
- GIl:Gilberto Gil destina uma das quatro apresentações de sua tour para o

sul do país, aportando dia 29 no Café Pinhão de Perequê para show
- BOB'5: Anunciada a abertura da famosa franquia para a segunda

memorável. quinzena demaio noShopping Center Breithaupt.
_ LENNY: Lenny Kravitz confirma sua turnê pelo Brasil, com apresentações

- SUSHI: Rolou a primeira edição da bem-sucedida noite temática do
restaurante do hotel Saint Sebastian.marcadas para Porto Alegre,São Paulo e Rio de Janeiro.

,

_ VINIL: Paulico da Silva estava na reta final dos preparativos da segunda- TIESTO:O líder do ranking mundial de DJs apresenta-se dia 30,no Ibiza em edição da Festa doViníl,que rolaria no Pianos Sarda SCAR.Balneário Camboriú.
-PREVIEWS:Anunciadas as primeiras festas do ano na cidade. Carnaval no

- COMBAT: Rolaria no sábado uma das primeiras festas no espaço ainda

d d f d denominado Hari Om, Era a Balada Colcci, que saía pelas mãos de Chico
Baepen í04e08 e evereiro,e ComBat ia 12.

Plerrnann.que mais tarde adotaria o espaço para a atual ComBat.Na noite
tocariamMurphy, Mary Zandere Carlos Fuse.

16 dejunho
- 60KM/H:No dia seguinte passariam a funcionar os radares instalados nos (

semáforos da cidade.
- ANIVERSÁRIO:Encerrariam-se no sábado as comemoração ao aniversário
das festasComBat,com Nega Fulo subindo ao palco após longa data longe
da cidade.

'

- LlVE 8: Sob Geldof anunciava para 02 de julho a realização do mega'
evento que buscaria arrecadação de fundos para combater a fome na

África. Para agregar ao evento, Pink Floyd reuniu-se em sua formação
original para uma apresentação.

'

,

- COMÉDIA:CeciIThiré apresentaria no final-de-semana a comédia "Ladrão
em noite de chuva" nq palco da SCAR.

09 de fevereiro
- SCAR:Jornal de grande circulação elogia a instituiçâo.e lembra um infeliz

quadro, "No entanto, o maior desafio da SCAR para 2005 é tirar o

jaraquaense de casa e firmar-se como referência cultural". Balanço da
SociedadeArtística revelou melhoras no ano que passou.Felizmente,
- COMBAT: Chico P. traz Fabrício Peçanha para apresentar-se no palco da
recreativa da Duas Rodas-A noite foi quente (em todos os sentidos).

, , ,.

14 de abril
- NA NOTRE:Agendado o show com Engenheiros do Hawaii para o sábado.
- NOVO ESTÚDIO:o bodypiercer jaraguaense Ricardo Depiné anunciava a

mudança de endereço para seu novo estúdio.na Reinoldo Ral,LAmudança,
fez a diferença,e o amigo passa cada vezmais atarefado.Juz ao talento.

21 de abril
- DST: Divulgados os números dos exames do primeiro trimestre de 2005,
alertando a população para o índice de 19 casos de AIDS em 936 exames.
Para uma cidade com mais de 130.000 habitantes, 936 pessoas não

chegam à corresponder 1 % de amostragem. O perigo era e continua
sendo grande.Prevenção ainda é a palavra davez.
- UNIFICAÇÃO: A Ellen

'

5 Cosmética e Perfumaria anuncia as reformas para
sua loja do Shopping Sreithaupt.

24 de fevereiro
- NOVA CARA:Anunciadas mudanças para o Sorvetão Uá na Reinoldol.que
algumas semanas mais tarde viria a se converter no Box 1 O.
- BOBÓDROMOS:_ Dado o primeiro toque quanto à insatisfação da

prefeitura com as algazarras ao ar livre durante o dia.A mesma anunciava
um plano para entreter os adolescentes de formasmais saudáveis.

16 de junho
- 60KM/H:No dia seguinte passariam a fundon'ar os radares instalados nos

semáforos da cidade.
- ANIVERSÁRIO:Encerrariam-se no sábado as comemoração ao aniversário
das festas ComBat,com Nega Fulô subindo.ao palco após longa data longe
da cidade. \

- LlVE 8: Bob Geldof anunciava para 02 de julho a' realização do mega'
evento que buscaria arrecadação de fundos para combater a fome nl

África. Para agregar ao evento, Pink Floyd reuniu-se em sua formação
original para uma apresentação.
- COMEDIA:CeciIThiré apresentaria 'no final-de-semana a comédia "Ladrão
em noite de chuva" no palco da SCAR. '

03 de março
- VAI ROLAR: Essa poucos sabiam ... Divulgamos que haveria a realização de
um evento apenas para convidados na loja Colcci, na sexta-feira,O evento

na verdade seria na quinta, e aberto à todo público. O equívoco levou dois
colunistas a fazerem (de boa vontade) uma quantidade considerável de
ligações para 05 clientes da loja,como meio de reconciliar-se pelo erro.
I FAZER O QUÊ?: Como protesto pela absoluta falta de alternativas de
e-ntretenimento na cidade, a coluna publicou em sua agenda a receita de
um bolo de chocolate. Época de vacas rnaqras.que esperamos, não repita-

.

se em 2006.
'

28 de abril
- SCHWANKE:Lançada a edição 2005 do Projeto Schwanke na SCAR.

,05de maio
- CINQUENTONA: A coluna comemorava 1 ano de publicação. Na noite
ariterior fôra feito evento na Choperia Bierbude. O sucesso da balada
acabou por lançar as Doses de Quarta na choperia, nome que gerou uma

alternativa para os boêmios da cidade divertirem-se durante a semana.

NESTA QUINTA
Interrompemos nossa transmissão de final-de-ano para comunicai

sobre a última festa do ano,a Santo Mariachi,que estará acontecendo hoje
no Pianos Bar da SCAR.Sob a tutela de Neni Junkes e BerCamargo, a festa
é um preview para o evento de 5 anos que acontecerâ em 2006. Sobe ao

palco Betão e Banda (nova formação da Estatura Mediana). Ingres501
antecipados podem ser adqulrldos ao valorde RS 1 0,00 na licoreria.

12 de maio
- ROlLlNG: Os Stones anunciavam na semana sua nova turnê, citando a

apresentação que fariam aqui no Brasil agora no início de 2006.

10 de março
- SOMMER: Dado o primeiro toque quanto à confirmação da abertura da

loja Sommerem Jaraquá do Sul.

.;fI
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Para resgatar a tradição, a empresa

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

comun.idade 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 a data é o momento' ideal
para refletir sobre tudo o que
aconteceu e desejou a todos um feliz
Natal. "No decorrer do ano é muita

correria, não paramos para sentir a

verdadeira emoção e se confraternizar
,...

.

"
com as pessoas que estao 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 Marisol �ão 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 d� pessoas em frente à Mega
Store e a empresa já prepara a festa do
prÓXimo Natal. Agora basta aguardar...
Um feliz Natal!

'.

.

Sem dúvida, a atração preferida da criançada foi o Papai Noel, ele tirou fotos, distribuiu presentes e não parou um minuto, era dis'putado 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

t
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
Hoje

Blumenau - Rua Sete de Setembro
\

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO
"

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
King Kong
13:45 - 17:15 - 20:45 King Kong

14:00 - 17:30 - 21:00Gigol6 Europeu Por Acidente
14:30 - 19:00

As Crônicas De Nárnía (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

AV

3
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Ieg.)
21 :15

AV

.Joinville - Rua Visconde de Taunay
\
�·SALA FILME/HORÁRIO

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

O Exorcismo De Emily Rose
21 :20

T
,

4
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:�0
AV",5As 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 - 22:006 R

As Cronicas de Narnia
j 13:30

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

AV

R Programações sujeitas a alteração

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

POUCO DA HISTÓRIA IS C A R': Contato: 27';> 2477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

FUNDADA EM 08-06-!95€

Com o apoio da iniciafiva privada, empresas
� socialmente respqn�veis, o moderno espaço
consituiu-se em um'marco nas atividades cultdrais-

�
da cidad�.e no E de Santa Catarina.

,

()CuItur guá do Sul Está pronto
�ber V iuma das mais completas:

o pa($.

são
Idá n'o panorama cultural
ico do país.

Missão
Preservar, desenvolver e estimular os valores culturais

e artísticos da comunidade.

.i '

�,a�ivi9ages d� ?()ci7dade Cultura Artística iniciaram nos anos 50, quando foi constituída ofícialrnente po�

'sico.s amad
'

'

caís.Tinha como objetivos cultivar a arte musical, o teatro, o canto e o ballet, além dê
,

s àsspciados e comunidade:
-

s 8 , lizar suas

,tlvidades em sede própria, realizando
. uma grande conquista e um grande
crescimento no desenvolvimento do
trabalho. Com o reconhecimento
municiRal, estadual e federal, começou a

surgir a n�céssid,�d.�. �� um espaço mais
estruturado. Fo·N ssé mom�nto que

.oen'tro Cultural

tívidades em
iii emplà'r as
ões artísticas.

.
Missas Informativo Paroquial

24/25 de dezembro

NOSSA MENSAGEM

QUEREMOS VER JESUS, CAMINHO, VERDADE E VIDA
MISSA DA NOITE DE NATAL

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.

Sábado I
19hOO - Matriz I18hOO -R. da Paz 'lli

18hOO - S.Luiz Gonzaga I
1'8hOO -São Benedito

I16h30 - Perpétuo Socorro'
19h30 - Molha

I19030 - São (';"0"0 .

Dom'ingo
07hOO-Matriz I09hOO-Matriz ®
19hOO-Matriz [ FEtlZ NATAL!!

I CI
Noite Feliz - Um Natal
Com José Carreras
"Noite Feliz", 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 Josef Mohr e o maestro

Franz Gruber, em 1818. Mais de um século e

meio depois,José Carretas. 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 Carreras 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 Traditicinal;

-

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; 10_The little drurnrner
boy - Simeone & Onorati; 11. La Virgen lava

panales - Traditional 12. Ave Maria - Franz

Schubert; 13. Encore.
Musical199� - Duração: 80 minutos - Cor
Livre Disponível em OVO

I

{

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
como 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 gescobre 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

farnllia.
Infantil 2002 - Duração: 97 minutos - Cor
Livre Dispênível em OVO

/
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Costela de Natal
Ingredientes: 2 quilos de costelasde porco: sal e pimenta-do-reino
a gosto; 1 colher (chá) de alecrim; 4 maçãs vermelhas; 20 ameixas
sem caroços;2 copos de.s;�rveja; 1 colher (chá) de maisena.

t Preparo: Tire o exces�9 éle<�ordura das costelas e t�mpE;re com o sal
e pimenta. Unte um

,.

o� manteiga, ponha as a íxas e a

, maça cortadas em gr.�ssas.Sobre as que a

éostela, com o ·Iad . osó para' cima, e de re a

carne 1 tolher (sopà)'
; .. eja. Leve ao forno mod7rado' por ªO ou

90minutos.Tire a costela da' fôrma e acrescente o réstante da

cerveja,mexendo sempre:Junte a maisena dissolvida em água e

leve ao fogo na própria fôrma até que engrosse. Sirva a costela com

o molho, repolho roxo e batatas cozidas. Se quiser, decore com uvas

passas sem sementes.

I

l Mousse de Nozes
i

Ingredientes: 1 xícara (chá) de creme de leite freséo; 3 claras, 3 gemas passadas pela 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 daras em neve e acrescente o açúcar restante aos poucos, batendo sempre até obter picos firmes. Acrescente

t esse suspiro e a gelatina reservado ao creme de nozes já frio e misture delicadamente. Bata o creme de leite até
l engrossar e junte à mistura anterior. Leve a gelãdeira até ficar firme. Na hora de servir, decore com cerejas em calda.

f
"

t Biscoitinhos de Passas
.

Ingredientes: 200 gramas de farinha de trigo; 125 gramas de açúcar; 1 colher (chá) de baunilha; 150 gramasde
� manteiga; 1 00 gramas de passas sem sementes.
� Preparo: Coloque a farinha sobre a mesa, faça um buraco no meio e coloque o 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
Dicas para o almoço de
'Natal e Ano Novo

Peru de A
,59.3 quilos; 1

.

ncq seco; 1 cebotar
1 folha de louro; 1 maç de cheiro-verde amarra

sal; 5 c;olheres (chá) de pimenta-do-reino em pó;
manteiga; 1 xícara (chá) de óleo.
Recheio: 5 colheres (sapal de manteiga; os miúdos do peru picados e

temperados; 1 cebola ralada; 2 dentes de alho soca,gos; 1 tolha de louro; 1

maço de cheiro-verde picado; 1 1/2 colher (sopa) .d�::�?I; lxícara�chá) de
presunto bem picado; 1 xícara (chá) de passas SE?

'"WC

'es; tlsta de

ameixas-pretas; 2 eu ícaras (chá) de farinha
GLiarnição: 1 lat caxi em' calda; 1 lat

de.flqos em calda; e �erejas.
'

Preparo: Limpe o pe re cOm urrfgarfo e e
suco de limão, vinhb"c;�bola, alho, louro, cheiro]
e'sfregando bem por dentro e por fora. Deixe tom

L::.o Peru de Ano Novo éjnats do que
tradicional e não pgde faltar na sua mesa

I , "
• • • lI I

Evite' abusos
I

a Ceia de Natal
As festas de final de ano são famosas pelos abuseis,
principalmente alimentares, que a maioria das pessoas comete.
Para quem está de dieta ou quer ter um Natal mais "liqht" e
sem remorsos,é só seguir essa série de dicas valiosas.

�s Cuidados devem começar logo pela manhã. Muitas pessoas
ficam o dia todo' sem comer, espera ndo a hora da ceia. À noite,
�Ias acabam 'atacando' a comida e passando dos limites. O
Ideal é se alimentar sem excessos, dando preferência a

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

café da manhã, depois coma uma fruta eevite 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 contêm 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
uma fruta fresca sempre que possível.
- CUidado com 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
difíceis de escolher. Prefira arroz com passas a purê
de castanhas, por exemplo. Se comer farofa,
diminuaea 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

fi»=lue 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 I

Ponto de Vista
Eram dois irmãos, um pessimista e 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! Evocê mano, o

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

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

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

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

casaria com uma pessoa mentirosa,
preguiçosa e infiel?
Não, claro que não!
Pois é, ela também não!

I Profissional
Ao terminar o serviço, o colocador de

,

.{
=

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 refazer o serviço e

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

desapareça.
No instante sequinte, a dona da
casa entra na sala, entrega-lhe o

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

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.
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 ide> ao banheiro puxa a

descarga.
É um Lada!
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"Shaw da Virada" recebe
2006 com. chave de ouro

II

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 Pescar Que 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 casa

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 para 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 cantou "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".

Abanda 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 [r, cantou
"Champgne e Água Benta", Titãs "Vossa

Excelência" e "M UU". A noite terminou com o

grupo The Originals embalando o clássico "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, Preta Gil abriu b 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.

Múito 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 & Xororó cantaram "Sistema Bruto" e,

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

<lNo "Shaw da Virada" também terá música

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

T
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r DIC S DE LEI I
> Juscelino Kubitschek: � Presidente Bossa-Nova

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

Niemeyer; O livro reconstitui a vi� de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), primeiro presidente,
brasileiro eleito dergocraticamente que terminou o seu mandato na história da República. E, mai� do que

isso, a obra traça o panorama político, social e cultural de uma época em que 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 sofreudurante
. seu mandato. Talvez por isso seja considerado no meio político e intelectual- e também para povo
brasileiró - o mais admirável presidente da República a ocupar o cargo no País. No próximo ano,quando se

completam 30 anos 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 e de crítica, Sandman consolidou o gênero de quadrinhos adultos.
Publicado no final da década de 80,0 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 Gaiman - todos com capa dura, formato maior, papel
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 ganhar o World

Fantasy Award: Morpheus cobra uma barganha antiga com William Shakespeare - "Sonho de Uma Noite de

Verão". "Fachada", por fim, mostra uma mulher dotada depoderes imensos, mas que vive um pesadelo.
'

"Terra dos Sonhos"traz 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 pági�as.

, '

6. Nas gravações do "Shaw da Virada", a contagem regressiva
para a entrada do Ano Novo ficou por conta de Ivete Sangalo

E para quem gosta de um musical 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 ti M
após a novela "Belíssima". �

!lA outras emissoras
Já as concorrentes da Rede Globo trarão uma programação de

passagem de ano mais modesta. A Bandeirantes por exemplo,
exibirá às 17 horas um show com o cantor Latino � às 23h30o o

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

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

entrevistas do quadro "Lá em Casa", 9,úe registraram pico de

audiência, como as de Kajuru, Claudia Raia-e João Kleber. A

Rede TV! também não trará nenhuma grande novidade,
apenas a "Retrospectiva 2005", que será exibida em duas

partes, uma no dia 25 e a outra no dia 31. E por fim a Record,

que apresentará às 22h30, uma sessão especial da "Super
Tela;', com o filme "Harry e Sally, Feitos Um Para o Outro".

Expediente
Secretaria - Férias
A secretaria do Círculo Italiano e

estará fechada do dia 22 de
9 :

dezembro de 2005 ,retornandoa N
suas atividades no dia 01 de u

fevereiro de 2006. 9
P
q
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B
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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 corno a toda comunidade que nos incentiva Q
e apoia. Muita paz, amor e união é o que precisamos e

devemos buscar. v

D
d

Felice 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 amigos que nos

acompanham em nossa diversas atividades e acreditam no

nosso trabalho desprendido e comunitário.

No ano de 2004 estaremos de volta com toda força.
Contamos com vocês.

.

SALUTE A TUTTI !!

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

,
�
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I I
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".

Internacional
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 show em São Paulo.

Mostrando verdadeira face
�epois de conquistar a confiança de Bia (Fernanda
�ontenegro),André (Marcello Antony) arma um

�Iano macabro para se apoderar da fortuna de Júlia

(Glória Pires). Aproveitando-se do fato de ela ter

�esadelos, ele marca uma consultae.juntamente
com o médico, convence Júlia atirar uma licença do
rabalho deixando os negócios todos sob sua

responsabilidade. O canalha se apodera da
Belíssima e ainda inicia um romance com Érica
(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
evai ajudá-Ia a recuperar tudo o que era seu. Estas
serão algumas das próximas emoções de
"Belíssima".

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.

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 Ped ro.Jaque diz a
Jimmy 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 ped� ajuda a Jimmy
para se vingar de Bernardo e Betina e

_ �z que eles a magoaram muito.
Natasha garante a João que não se

-, Importa de ele não ter dinheiro.Jimmy
concorda em ajudar Jaque. Ela o

�anda pedir desçulpas 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

a' 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

:etlna e lhe oferece um salário.

Bernardo fica indignado ao saber que
, etlna aceitou continuar trabalhando
ComJimmy. ./

I
QUARTA _ Betina garante a Bernardo
qUe Jimmy estava arrependido de

�erdade, mas ele continua chateado.

d
Ownload aconselha o amigo a não
elxar que Jimmy atrapalhe seu

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

�e�nno horário do de Bernardo.

chranlo finge ser uma velhinha

e
amada Clarinha e consegue uma

ntrevista para o cargo de

�oordenador da república. Juliana diz

c�ra Ta�y que acha que ela está

panfundlndo as coisas. Jimmy fala

j
ra Betina que quer levá-Ia a um

f�ntar para ela conhecer seu pai, o

pemoso cineasta Bob Grecco. O

NaSS?al da república adora Clarinha e

ao,�a a chama para fazer um teste final

eB a?O de Tomás. Bernardo vê Jimmy
etlnajuntos.

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 �UA morar com
sua mãe já que não está mais
namorando Betina. Ela diz a Kitty que
está 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
tem pouco trabalhá para ele na

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

jantar para o pessoal da república.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

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

form igas 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 fam(lia 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.

Rafael dá um beijo em Serena.Guto se

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

encontrar Carlito e o repreende. O Juiz
ouve e desaprova' a conduta de Vitória.
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.

casa.

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

"floribella" de Natal !
o musical de Natal "Floribella"foi gravado em setembro nos estúdios da Band sob Ios olhares atentos de 200 crianças que lotaram a platéia. Eram filhos de
funcionários 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'Porquel'Floribellal'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
Comenta-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.

'

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 Olívia a não acusar Raul de pergunta por que Vítórízaestá 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

Iciúmes e deixa que Guto se aproxime TERÇA - Vitória nega ter assassinado
dela. Agnes pede para Ciro se afastar Pedro. Gigi percebe o jogo de Bia.
dela e afirma que não quer sofrer outra Mônica garante a Cemil que não
vez. Bernardo se interessa por Ofélia. precisa ter ciúmes de Alberto. Nikos e

Ermelino avisa Débora que Rafael não Vitória explicam .a Sa.bina que
precisará dar dinheiro algum a Cristina aconteceu um engano. Karen se

se descobrir que ela está envolvida com surpreende ao saber que Érica é filha
outro homem. Serena vê a imagem de de Júlia Assumpção. Pascoal manda
Luna no espelho. 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
sobreVitória.

BELÍSSIMA

QUAR',1A - Bia diz a Sabina que talvez
Vitória vá para a prisáe, 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 � 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 Ornela 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.

&�------------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�.�
:�:
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Vitória converse com Júlia. Andr�
garante a Vitória que só quer proteget�
Júlia, porque ela está muito estressada'i
Nikos promete a Tadeu que vai trazerTaí�:
de volta para o Brasil. Vitória avisa que:
não conseguiu falar com Júlia e não teriÍ;
o dinheiro para Nikos viajar. Yvete:
entrega o resultado dos exames de Júlia:
para André. Ornela leva o carro nã';
oficina de Pascoal. André qarante ii":
Alberto que não impedirá seu namor�
com Mônica, se ela assim o desejar. Júlia:
se impressiona como André conseguiu
dobrar Bia' e depois Alberto. Ornela
garante a Bia que Pascoal é um ingênuó.
Júlia se preocupa ao ver a expressão do,
médico. _'"

�

.

SEXTA - Dr. Natanael (Emilio Pittat:
explica que Júlia precisa repousarf
Alberto conhece o cortiço, fi<a:
impressionado e garante a Mônica que
vai tirar o filho daquele lugar. Mary'
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 o

pedido de guarda do filho e confessa que
está gostando de Mônica e quer se casar'
com ela. Pascoal diz a Rebeca que topá'
ser modelo: Matilde torce o pé e Nikos,
leva a comida no quarto de Júlia. André.
entra no quarto e fiSa furioso ao'
encontrá-lo. �
SÁBADO - André manda Nlkos descer,
Pascoal diz para Karen que precisa d6'
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 pará ela. Soraya vê Bia na platéia
do teatro e tenta mostrá-Ia pará Katinà.
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 tuecas e combina algo
C0m o fotógrafo. Katina pergunta a

Peppe o que Murat tem com Bia Falcão.
Júlia pede para conversar com Nikos.

'SÁBADO - Serena pressente que algo
QUART� - 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 precisàm acabar com forma amigável. Eduardo mostra os

Rafael antes que ele descubra tudo e exames de Vera a um amiqo e pergunta
queira se separar. Cristina expliça para se há esperança para ela. Débora fala
Débora que ainda ama Rafael e não para Cristina que precisa se afastar de
quer se livrar 'dele. Felipe mostra o Ivàn, ou perderá tudo. Cristina diz a

r.etrato 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 de mãe. Eduardo leva para humilhá-lo. Serena pergunta a

Rafael para falar com Dalila. Olívla 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
dizeraverdadeaRafael.Cristinaouvea 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. que ela pretende fazer com Rafael.

QUINTA - Cristina pega uma espátula e �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. VerBconta 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.Olivia avisa
Raul que vai denunciá-lo ao delegado.
Guto tenta mostrar a Alexandra onde
estão as jóias, mas Eduardo ÇJ manda
afastar-se dela.Rafael garante a Serena
qUE:) 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

SEGUNDA - Karen avisa Rebeca que 0S

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

QUINTA - Vitória se recusa, porém, a

'mexer na herança para financiar a

viagem. Bia 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
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Glam.ourosa nas
festas de final de ano
É sempre o mesmo problema. Na h�ra 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 quy forma.nas maçãs do rosto.
Se quiser um brilho sutil, é só aplicar uma fina camada de pó
iluminador, 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 efeito maravilhoso 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 vai depender 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. Pa�a as mais sóbrias, tons
berinjela ou vinho. Real�ando os olhos, usar cores preta, marrom

ati 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 pelo domado.
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 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 ostons pastel, azul, rosa, lilás e verde
\
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Descubra a importáncia
de hidratar sua pele
Hidratar a pele do corpo e do roeto não é simplesmente um ritual de beleza,
e sim uma questão de saúde. Alguns fatores como má 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 sol 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, comprometendo a sua função principal que
é formar uma barreira protetora em nosso corpo.
O hidratante ideal deve possuir ingredientes emolientes e umectantes que
formam 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, I

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 impqrtante mudar

periodicamente o tipo de hidratantg. Com o passar do tempo, a renovação
celular se tornamais lenta e é preciso qu.e o produto acompanhe as

mudanças que estão ocorrendo na pele.
Sempre é bom lembrar que, de maneiea geral, na a pele oleosa o ideal é usar

produtos sem óleo na formulação (são os chamados oilfre�), geralmente em

� H idratar a pele do corpo deve fazer parte do ritual e

higiene diário. A hidratação é antes de tudo, uma questão
de saúde

'

forma de-gel ou emulsão; as peles secas pedem
hidratantes mais oleosos que formam uma película
protetora sobre a pele, impedindo o ressecamento; para
as peles normais, fórmulas equilibradas para repor apenas
a quantidade de óleo perdida na limpeza diária ou por
agressões externas.

o oco
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 respeito a 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 vez.

GEMEOS -Você está 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.

CÃNCER - 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 for o motivo.Regular para o romance.

LEÃO - 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.

LIBRA - Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar serão
coroadas de êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem sucedidos.Ótimo dia para as amizades e

para a vida romântica.

ESCORP,IÃO - Aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e arquitetar novos planos
para qanhar dinheiro,demonstrará praticidade.Tudo estará bem neste dia e até depois de amanhã.Esteja
atento-para uma novidade ou uma visita.

SAGITARIO - Dia excepclonal.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. ,

CAPRICÓRNIO - Feliz contato com pessoas de posse financeira elevada e elevação de .sua condição
rnatenal.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. Evite, também, as questões
extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicarsua tranqüilidade e bem estar no lár 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.born aos negócios epara as novas empresas e especulações que realizar.Sucesso no amor. Mant,enha-seem suas atividades rotineiras emuitos benefícios receberá em breve:

Omundome
magra

É o mundo que exige que você seja magrãl
ou é você que quer ter a fictícia Vid�'�
perfeita que as pessoas magras, pareceni-'
ter? E por que a vida delas parece ser maiS' 1

';

feliz que a sua? Por que elas são .ma�[1
desejadas q ue você?
Sim. Existe explicação racional para iss§;
Vamos voltar no tempo, até a 'Renascenç�:1
pra que você entenda melhor. Nessê':,
período,compreendido entre 1300 e 1650:l

u'

havia mocinhas nobres, que nã&i S

trabalhavam, e mocinhas

trabalhavam. Quem

comuns, quê'� r

)/,

t r a b a l havj,
geralmente fazia algu.m tipo de esforçó\

;j' n

braçal, o que a deixava com braços forte�l "

se alimentava pouco e gastava muita, c

l[

energia, o que a deixava rnaqra, e pegavq:
);11

sol trabalhando, o que a deixava;
. bronzeada. A nobre não trabalhava.corns e

bem, descansava bastante, fica dentro d�,
casa e quando ia ao jardim usava�
sombrinhas, ou seja, era branquinha e

gorducha. Se você vivesse naquela época, �
preferiria ser branqueia e gorda ou Ia

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
moças que ficam o dia inteiro dentro d

um escritório trabalhando tanto que não
--,

têm tempo de ir à academia de ginástic
nem têm dinheiro para ser sócia de u

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,

personat trainer para malhar sob

orientação, pegam sol à tarde ou fazem

bronzeamento àjato para não prejudicarp
pele.
Um dos vários conceitos de moda

existentes diz que a moda serve cornO

diferenciação entre classes sociais. Aatual
busca pela magreza é um exemplo diss�

" '

Por que parece que as magras são mai�

desejadas pelos homens? Porque os sereI
humanos sempre buscam parceiros qu� c

d
estejam em uma melhor posição dentro

do grupo social em que vivemos. Por que �
, I

as mulheres buscam a magreza? porque,

somos competitivas.

Por.Anqela Valiera

c

d
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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

Natal, é uma das mais antigas capitais de Estados do Brasil,

atualmente é um dos destinos mais procurados do País.

O litoral de Natal apresenta dunas, colinas e lagoas e um

imensa cordão de arrecifes, que atraem e encantam seus

visitantes.
Natal, conhecida como "Cidade do Sol", também oferece

uma vida noturna movimentada, uma deliciosa cozinha

regional, abase de frutos do mar e inúmeras festas

p<tulares.É uma linda cidade, alegre, agradável, cheia de sol e mar,

quintais floridos e a gente mais acolhedora deste mundo.

Pçla sua posição geográfica - o Rio Grande do Norte. - é o

ponto que mais se aproxima a América do Continente

Africano e da Europa, Natal participou, através dos

séculos, de vários acontecimentos históricos no plano
n;cional e internacional.
N�tal é a cultura de um povo intuitivo e criador, lúdico e

imaginoso, de que o folclore e o artesanato são bons

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 nosso desenvolvimento.
Eos folguedos natalinos (bumba-meu-boi, pastoril e
fandangos, congadas, bamlelôs, araruna e caboclinhas), os
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 Câmara Cascudo (o maior
folclorista do Brasil), a pintura de Newton Navarro e

Dorian Gray. Natal é prosa e poesia.
L. Natal: Terra de �ente boa e urna 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 Grande do Norte.

Praia de Ponta Negra �

Direção sul, a 15 km do centro, pela rodovia BR-1 O'l ,

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 maquinária 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 temperos, 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
em Natal são suas lindas praias de águas cristalinas

\l) ARQUIVO GB IMAGEM

ITESai I
1) Em qual dessas novelas a atriz
Cláudia Jimenez interpretou
Consuelo?

-

alTorre de Babel
b)América
c) Barriga de Alugueld) As Filhas da Mãe

le �) Em qual dessas novelas, Carol Castro
e Interpretou Gracinha?
.

� Senhora do Destino
) Celebridade
�)M_ulheres ApaixonadasUm Só Coração

�)Como se chamava o pai de Camille (Ana
aau!a Arósio) na novela "Esperança"?
)VlncenzQ

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

I I I '

nlé�i�It!adeir'aslI I I I I

Indústria e comércio de madeiras

o·

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) Karina Bacchi e Danton Mello

312-0280
-
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A gatissíma
Caroline
Rahn,
çompleta 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
22/1'2.
Parabéns da
fa'r'nília

Na foto as

gatinhas
Bruna Hohl e

Larissa'
Schmockel

. junto com a

cantora Lílian
Donadelli

curtindo show
na Praça na

última sexta
16/12

o gatinho
Juninho
Lescowicz
completou 6
anos no último
14/12. Sua
família deseja
felicidades

Embelezando
a coluna,
Amanda
oalinghauS
Grego\ewistc
h com 1 ano e

2meses
cort\emorado
S no últimO
dia 18/12.
BeijOS da sua

madrinha
Ingrid

o (l1odelo
'

Maicon André
Schuster;
completa 14
anos no próximo
dia 30/12.
Pârabéns dos
pélis Darci e
Maria 'e'do irmão
Darci Filho."QUe
Deus lhe
abençoe!!"
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"ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEVI • N° 9 • Por Marilaine Maciel
�

I"
/ _' /

_ J J

Núcleo lança
Campanha

, I

de trânsito

I
f
1
,

··Álcool
+Direção
PERIGO

FAÇA o CÁLCULO E VEJA QUE
NÃO VALE A PENA! (j<:»

"úclco d.
COrrcto.... d....UlOl

CAPACITAÇÃO DE NÚCLEOS SETORIAIS

· ..
· .
· ..
· "':*. ama

TRANSPORTES

"TRANSPORTAR COM EFICIÊNCIA
E RAPIDEZ É NOSSA OBRIGAÇÃO"

Jaraguá do Sul • garci

o Núcleo dos Corretores de Seguros ACIJS�
APEVI continua com a campanha 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 ..mail:

carmen@acijs.com.br

DIRIJA COM PRUDÊNCIA!Q
RESPEITE A VIDA!

\\A Empresa nunca é maior ou
<.

mais' forte que sua liderança"
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 esclarecimentos do público presente.
Mas como 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 trouxeramI

grandes desafios para o mundo corporativo. Alinhar caminhos, preparar e acompanhar
pessoas, numa visão integrada de resultados coletivos tem sido desafiador para os lidere�, "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 sua atuação 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 desafios'vconclui o empresário.

.
.

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

imperdíveis, confira 1�0 quadro a seguir, Agende-se e Participe.

':",-1 .... 4< f'.,..... ... ,.'

Fone. 3371-0555
www.indumak.com.br

D stRV
�1'IIIB1/IIB1J

3371-1846
WWw.proserv.cnt.br

ctf�1
NETWORI<S

MARLIAN
•••
CONTABILIDADE

(47) 3372 5300
www.marlian.com.br
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3276-2000
R. Feliciano Bortolini, 1110

Barra do Rio Cerro

Auto Socorra· Transporte· Guindaste

3371-8333
PLANTÃO 24HS

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

3370-0212
cassius@netuno.com.br

.

R. João Marcalto, 260 • Eá. Tower Center 604

3371·1788 '

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

9102-6951
Rua Angelo Rubini, 820

Barra do Rio Cerro
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ACOMAC e Núcleo de
Informática prestam
contas de
2005. A��c:!!1acde Materiais d C merClantes

Jaraguá do� lonstrução de
U e Região

o Núcleo de Informática ACIJS -

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

t�-[araguá do Sul e Região - prestam contas dos! ..

�Jtrabalhos 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 NUCleo IIe
deste trabalho, orientação sobre tubos e Intormáficaconexões, vedações e impermeabilização ��
foram oferecidas para os profissionais pedreiros
e pintores, que são clientes das lojas associadas, proporcionando
treinamento ,espeçífico para quem aplica o produto, e não somente

para quem vende. Também orientações sobre linhas de crédito 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
14? ECOMAC - Encontro dos Comerciantes de Material de

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

instalação deste novo negócio que deveampliar o mercado de
informática e softwares em Jaraguá do Sul. O Núcleo promoveu
durante o ano intercâmbio com outros Núcleos' de informática para
troca de informações e serviç?s em outras regiões. Também foram
realizados 21 eventos com 410 participantes, entre eles a participação
no 9Q EGl.
Informações sobre os núcleos podem ser obtidas com Marisa

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

Depois da correria do ano, uma festa é sempre bem vinda para
brindar as coisas boas de 2005. O Núcleo de Cabeleireiros
Profissionais ACIjS-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
arduaméhte para conseguir a aprovação da Lei Municipal, que
estabelece normas para quem explora as atividades de

C�beleireiro, Barbeiro, Manicura, Pedicura e Estética em Jaraguá
do Sul, ap�vada 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

Ministério 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

. Hélvio Demarchi' .

R. 11 de novembro, 3811 si 01 .

Massaranduba

Fone: (47)3379-5047
3372-3425 - 3370-9145

9975-2298
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Importan
. �ta�8 �xporta��i-, �an:ta Cq�à

o��pa ? quintolugar 1)0 ranking nacional de
'

exportilçãq., Jaraguá do Sul compõe este ce�á;Í(5,
com a p�rticipação de dive;rsas empresas dp§ranaos'
metalmecâníco, têxt� e alimentício, dentre outros,
segmentos com atividade exportadora. Cb;n o

aumento da atividade de comércíó exte�Lôr nó
.

m'�nidpio, s�rgiu.à necessidade de se ter úm órgão
que oportunizasse a realização de fóruns de debãte,
troca de informações e orientação, para as

'

empresas que desejassem s�\ atualizar ou
organizações que pretendiam integrareste
m�rcadó. Nasceu assim o Núcleo de Comércio
Exterior ACIJS-APEVI, em dezembro de 20\)0,
com a premissa de fortalecer as empresas
integrantes, possibilitar a troca de infonnàções,
buscar representatividade política, e prospectar
novos mercados. Atividade que completa neste

mês cinco anos: No ano de20050 Núcleo passou
a ser conduzido pela Câmarà de.�egócios

.

Internacionais (CAMBRA), o que fortaleceu ainda

em.comércio exterior e.pto
exportação, debateram pr9
exportações de empr�sas Ga

participação da Missão Interna
a visita ao Terminal Portuátio

.

mesmo mês. Também foi o(ére.'
apresentação de empresas de:B
importação, oportunizantlo ó'
capacitaçâo puavés de cursos ê

a todas as empresas do setor (é
. . ,,%

permite um contatomais PPOXl
vivenciam as mesrngs questões
necessidades específicas'?
Informações podem s�r

pelo telefone (47)215�70
e-mail jordana@portalçam

Automecânicos comprometidos'
,

com a Comunidade.
Comemorar cada vitória e no dia seguinte '

partir para uma nova conquista foi uma das lições
. recebidas pelos'participantes do Núcleo de
Autome'cânicos ACI]S-APEVI neste ano. Entre os

diversos trabalhos realizados pelo núcleo, a
preocupação com o meio ambiente e comunidade
foram fatores que influenciaram na escolhas dos
cursos e treinamentos oferecidos aos seus

associados. A realização da SQinspeção veicular
gratuita em junho, no Parque de Eventos

Municipal foi um sucesso com a participação de
mais de 150 pessoas, onde foram inspecionados 15
itens dos veículos, indusive a emissão de gases

poluentes, possibilitando a orientação ao

proprietário do automóvel quanto á segurança de
circular com um veículo em perfeito estado, bem
.corno estar atento à poluição do meio ambiente.
De relevância impar, o curso de mecânica básica

para mulheres em 2005 atendeu aproximadamente
40 motoristas, em três edições, dando noções vitais

. de manutenção e conservação do veículo, regras
básicas para procedimentos de emergência e

conhecimento básico de mecânica.

I
/
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ra,orizan-' DE JA"AGUA O

UOsuap o SUL

erSOnatidade
foram �,
oferecidos cursos de . ---""M",
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,
WEG) 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.co.m.br

Cabelei rei ros Profissionais
em ritmo de festa.

@
P d bé Núcleo de Auto »Ó,roporcionan o tam em o

'ARAGUA oc smecanlcas
conhecimento aos nucleados �C""M
foram oferecidos cursos nas mais

c.

diversas áreas: atendimento ao cliente, vendas,
negociação para automecânicos, palestras técnicas

(suspensão automotiva, juntas e retentores), segurança
no trabalho, recolhimento e tratamento dos resíduos

líquidos, até destinação correta de lix� de acordo com

leis ambientais, foram temas abordados. O Núcleo de
Automecânicos trabalha para aprimorar a qualidade no

segmento, mantendo metas claras com foco na

capacitação e treinamento. Como alerta Roberto

Shinyashiki no artigo "Sucesso e fracasso são

temporários, o que permanece é a competência" no site

Aprendiz, "O pódium é daqueles que aprendem a lutar

por suas metas", desta maneira este grupo caminha firme

para oferecer a seus clientes um serviço de qualidade e a

seus colaboradores, uma empresa comprometida com o

meio ambiente e a comunidade onde atua. Se você é

profissional do setor, e quer participar, informe-se.
Esclarecimentos com o consultor Francisco, pelo
telefone (47) 275-7012 ou através do
e-mail: francisco@acijs.com.br.

,.,

I

3371·1�78
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úcleo de Comunicação
ontabiliza sucesso em 2005.

o Núcleo de Comunicação ACIJS-APEVI apresenta os

, eras deste exercício e apresenta bons resultados. Durante

:0 foram realizados 25 eventos com 1. 793. participantes.
tu destaque apresenta a festa dos anos 80 "Saturday Night
ival" realizada em setembro na casa noturna Notre, emeVl .

raguá do Sul, com a presença de Cacau Menezes,

otue�tarista do Jornal do Almoço e colunista do Diário

atarinense, que nesta noite foi Dj , embalando o pessoal no
cing days. Em outubro a sª Semana da Comunicação, quem

I"Ncorreu entre os dias 03 e 06 com o tema centra ão entre'

tu crise. Crie!". Trouxe profissionais importantes da

otuunicação como: Max Gehringer, articulista das revistas

xame" e "Você S/A" e comentarista da Rádio CBN; Stalimir

ieira, publicitário, escritor, ex-diretor de criação na DPZ;

Construção C ivi I:

lição de Cidadania.

associada em 2005, o Núcleo
da Construção Ci�il 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
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,
emanutenção 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

Núc'eode
"'m ...

��sn:!!1'!!5�D�O
.... $.4.%.%,J,. ,l, ... ,."�.",�-=-""y,,�,.,,,_.

Petrônio Correa, presidente do
Conselho Executivo das Normas Padrão (CENP);
Giullano Donini, diretor de Marketing da Marisol,
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 dó Núcleo.
lnformações com a consultora Denara, pelo
telefone (47) 275-702(; ou
e-mail: denara@acijs.com.br

do Ministério das Cidades. Ainda em 2005 o Núcleo

participou da Missão Inter�acional 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 FEICOM 2005 (Feira Internacional da
Industria di! 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 Núcleo planeja mais cursos de

capacitação e nova� missões internaciona,is.

Informações podem ser obtidas com a consultora
Denara, pelo telefone (47) 275-7028 ou
e-mail: denara@acijs.com.br

.

Qualidade é satisfação doçllente?
,

I
I

o conceito de "Qualidade" surgiu associado à' 1 \ Rodas, Marisol e Indumak.A
definição de conformidade às especificações de \ � ! realização do III Seminário da
normas. Posteriormente este conceito evoluiu para � Qualidade em 30 de agosto com a

avisão·de satisfação do cliente, mesmo ela não V tParticipação.de grandes gestores como
d· d d

.

NÚCLEÓ DA
)sen o resultado apenas e tão somente o grau e IDADE Ricardo Dohler (Grupo Dohler ,

conformidade com as especificações técnicas, mas QUAL ,Eduardo Horn (Ind. Menegotti) e

também de fatores como prazo, pontualidade de �"._�_
.. "

Aline Peres de Oliveira (Natura), com
entrega, condições de pagamento, atendimento pré e pós- um público de 400 pessoas e intermediação de Mário
venda, flexibilidade, entre outros. Através da, evolução do Motta (RBS TV) foi um dos mais significativos do ano,
conceito de Qualidade, surgiu a afirmativa de que o mesmo prometendo repetir o sucesso em 2006. Em Novembro a
era importante no posicionamento estratégico da empresa palestra "Gestão Classe Mundial - Excelência e

perante o mercado: Com o passar do tempo, o planejamento Competitividade ao alcance das Organizações" no dia
estratégico enfatizando a Qualidade já não era suficiente 08, no Pequeno Teatro da SCAR, comemorou o Dia
para seu sucesso. O conceito de satisfação do-cliente foi 'Mundial da Qualidade, com o palestrante Sr. Ernesto

, então estendido para outras entidades envolvidas com as Heinzelmann, Presidente do Conselho Superior do
atividades da empresa: os "stakeholders" (entidades Movimento Catarinense para Excelência - MCE, e pela
coligadas, parceiras). Sra. Luciana Matos Santos Lima, Diretora Executiva do

A qualidade representa a excelência organizacional MCE. Neste evento reuniram-se gestores de Curitiba,
e a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todas as Blumenau, Jaraguá do Sul e região. O Núcleo da
entidades significativas na existência da empresa. Assim o .qualídadc trabalha para incentivar a melhoria da
Núcleo de Qualidade da AC]IS-APEVI promoveu durante qualidade e produtividade das organizações públicas e
todo o ano de 2005 atividades que possibilitaram a troca de privadas. E em 2006 pretende continuar com o trabalho
Informações e integração entre profissionais da área. Foram de persistência na busca da Qualidade Total,
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

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

.

Laborator"
Lc n z.i

Auto MecâniCa
aORCHERS

337.1-8122, LUNELLI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Rua Alberto Picolli, 400 . Água Verde
borchers@brwnet.com.br. ·3275-3553

SERViÇOS INTERNACIONAIS •

www.acsicomex.com.br
Fone 3376·3664

PJ�stQaagua
LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

3371�6828
R. Roberto Ziemann, 521 • Czerniewicz

postoiaragua@brturbo.com.br

-,
,
,

3370 ..8655

Itahllur@netuno.com.br
Av. FreI. Walliemar Grubba, ,1612
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R. João Planincheck, 521

,comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

3371.1919

Franqueados:
HESS EXPRESS . SC/PR/RS

SUPER JÁ TRANSPORTES - SP .

EXPRESSO BRILHANTE
AC/AM/AP/DF/GO/PA/RO/RII/TO .

(47)3371-4910
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, Estatísti�as brasileiras apontam: mais da metade
dos brasileiros casados separam-se antes dos 10

primeiros anos, e relatam a Sexualidade corno um dos

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

informações acerca d� 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 eIIl_ educação. E, ,

quanto se investe em Educação Sexual? E triste

. perceber que se gasta milhões para a manutenção do
ódio e da raiva, 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

intimidade, é a ideal e nos deparamos com o(a)
companheiro(a) desejando adequações. "Eu acho que

agrado, ela acha que me agrada" e no 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, desencadeia no próprio
corpo alguns sintomas. Disfunção erétil, 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. Q3eda de

cabelo, alterações na pele, dores em órgãos alvo, por
exemplo, esrômago, tensão muscular, podem ser

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

trabalhar a Sex�alidade como um todo, reelaborando
as formas de ver e pensa; 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
Mattedí- Psicólogo - Terapeuta Sexual

I '

o Núcleo de Transportes ACI]S-APEVI - NUTRAN através de seu coordenador, Altevir Simplício, entrego:
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 Nº 3.074/2002, que fixa normas para a execução do serviço de

transporte alternativo (transporte especial) de passageiros.
Asolicitação, 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 veícm
ou manutenção) e liberação de licença para trafegar.
Os empresários de transportes argumentam à necessidade de se fazer cumprir a lei, evitando a prestação 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 rnunicipas '

O Núcleo de Transportes é ,composto por micro e pequenas empresas e busca através do associativismo novl

soluções para o setor. Asreivindicações têm o apoio da Câmara de Vereadoresde 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 t�lefone (47) 275-7000 ou e-mail: alberto@acijs.com.br.

Conselho Editorial: Edson R. Schmidt, Francisco Alves, Laércio Coelho, Rejane Bassi.

Jornalista: Marilaine Maciel.
\li

.

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: nucleosrgiacíjs.com.br

N UTRAN apresenta
projeto de alteração
a Lei Municipal.

Café de Negócios reúne
.

parceiros e empresas
Transpo rtado rase

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

apresentação das atividades doNúcleo 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

Gün,córdia e região, a outra missão foi a FENATRAN 2005 ( Salão Internacional
do Transporte). Realizou também a capacitação de 36 colaboradores das

empresas comcurso de Movimentação de Produtos Perigosos e Confer�nte 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 2-0%. 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
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