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COMÉRCIO

Ivete não quer
fazer programa

semanal na

Rede Globo

, Guaramirim

registra baixa nas

vendas' neste
início do ano

- PÁGINA6

BENEFíCIO

�araguá do Sul inaugura nova

Ag,ência Transfusional
A agência, inaugurada pelo
Hospital e Maternidade
São [osé na sexta-feira

passada, é equipada e

mantida em convênio com

a Prefeitura. A antiga
agência fun-cionava no

primeiro piso do hospital e

era equipada pelo Hemosc

(Centro de Hematologia e

Hemo-terapia de Santa

Catarina), de Joinville,
onde os doadores

r

estão

sendo encaminhados para
fazer a coleta do sangue. E o

próximo passo é conseguir
recursos para, reativar o

posto de coleta, desativado
com o' fechamento do
Hemocentro. _ PAGINAS

NOVA EStRUTURA

Nutricionistas acompanham o

trabalho da Malwee em 2006

1
'

, l

9 time jàraguaense montou uma estrutura inédita no

fytsal brasileiro. Além, de um novo prédio para
alojamento de jogadores, fechou uma parceria com a

Ciluma AI imentos para q ue a eq u ip e ten ha
acompanhamento de nutricionistas. A equipe continua
em fase de preparação para a Copa América.' iII/ PÁGINAS
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• Sábado de
sol, e nebulosidade
variada com 'pancàdas
isoladas de chuva

• Sexta-feira de

sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

,,, ",',1/
,', ,', I

ÚLTIMO DIA

Inscrições do Senai para cursos
,de aprendizagem terminam hoje
As inscrições são para os cursos de Confecção de Moldes
e Roupas Industriais, Eletricista Instalador Industrial e

Mecânica. Geral Usinagem, com duração de um ano e

acontecem de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h. Para
se inscrever, os candidatos devem ter de 14 a 18, anos e

estar estudando. Os interessados devem comparecer no

Senai, e levar a carteira de identidade e CPE A inscrição é

gratuita, assim como os cursos. - PAGINA 4

NOVOS PLANOS

Organização da Copa Norte
fica com a Liga Jaraguaense

I

Depois de duas edições com problemas fora das quatro,
linhas, a Liga J araguaense quer apagar os problemas que
mancharam a Copa Norte. O presidente da entidade;
Rogério Tomazelli, já tem planos para punir os clubes

que descumprirem à regulamento. A .reunião que
definirá o novo regulamento será no dia 3 de fevereiro.

I

Cruz de Malta e Botafogo são os dois times que
representarão a cidade na competição. O campeão da

Copa Norte representará a região no Campeonato
Estadual Amador. _ PAGINA 7

NOVlpADE

Guaramirim institui taxa para
serviços da Polícia Militar
Desde o primeiro dia do ano, toda pessoa física ou jurídica
que solicitar a presença da polícia militar em algum
evento ou outro tipo de serviço é obrigada a pagar. A TSP

(Taxa de. Segurança Preventiva) foi instituídapela lei

complementar nº 11, de dia 29 de dezembro. - PAGINA 3'
I

TUDO IGUAL

Corupá mantém decisão sobre

educação integral atê 3 anos

A administração municipal vai manter a decisão de cum

prir a Lei de Diretrizes e Bases que prevê educação infantil

integral apenas para crianças de zero a três anos. Pais de

crianças entre quatro e seis anos, que até então dispunham
do serviço, conformaram-se c�m a decisão. - PAGINA 5
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OPINIÃO

OPINIAO

Visão da juventude
Os estudantes concluin

tes do ensino Médio e que

participaram do Enem

(Exame Nacional do Ensino

Médio), em 1,3 milhões de

redações discorreram sobre o
.

tema: "A Violência na

sociedade brasileira - como

mudar esse jogo?". Eles
apontaram como as principais
causas para essa situação

,
trágica que assola o Brasil: a

desigualdade social, a falta
de escolaridade e a deses

truturação familiar. Como

conseqüência, citaram a

lotação de presídios, a

privatização da segurança
(pública), e a falta de

perspectiva (de vida) por

parte das pessoas.
Desses fatos, podemos

tirar conclusões importantes.
A primeira é de que o jovem
brasileiro não é a criatura

alienada que muitos acre

ditam, os jovens têm, isto sim,

FRASES

excelente visão do problema
(da violência) e das

condições econômicas e

sociais que o provocam, além
de um vislumbre sobre as

possíveis formas de solução.
E isto, comprovado em 1,3
milhões de redações. Eles
estão conscientes de todo

processo e dos males da

necessária para o usufruto da
cidadania e da dignidade das

pessoas, está prevista na

Constituição Federal de
1988, em seus diversos
artigos, assegurando a todo
cidadão brasileiro: direito à

segurança pública, de modo
a garantir o patrimônio e a

integridade física e psico-

.... O jovem não é alienado, ele tem visão
do problema (da violência) e das condições
econômicas e sociais que o provocam

sociedade moderna, e a visão

já não é tão ingênua assim.

O Estado brasileiro que se

apropria, na forma de

impostosdiretos e indiretos,
de mais de dois terços da
renda da população, não

oferece a contrapartida social
mínima necessária para o

usufruto da cidadania e da

dignidade humana. Essa

contrapartida social mínima,

. "Ela já deu o que tinha que dar...

"

lógica das pessoas;direito à

educação básica, pública,
gratuita e de qualidade, como

elemento através do qual se

viabiliza a melhor inserção
social possível;direito à

saúde, preventiva e curativa,
dentro de padrões de
qualidade compatíveis com a

preservação da dignidade
humana; e direito a emprego
(criação de postos' de trabalho
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através do fomento ao

desenvolvimento econômico
e social) e oportunidades de
trabalho (apoio à capacidade
empreendedora) .

Das causas apontadas
pelos jovens, a falta de
escolaridade fala por si; a

desigualdade social e a

desestruturação familiar são

conseqüências da situação
surreal em que se encontra a

taxa de desemprego no país:
só na região da Grande São
Paulo (capital e municípios
vizinhos) são cerca de 2
milhões de pessoas.

Os estudantes oferece
ram, como possível solução
para o estado de violência a

que estamos submetidos, o

investimento em oportunida
des de. educação e geração
de empregos. Os governan
tes deveriam ter as redações
como base par,a uma boa

política contra a insegurança.

, -

. l De um chefão da "Playboy" ao desmentir que Bruna Surfistinha; a ex-prostituta autora de "Doce veneno do escorpião'; será capa da revista,
segundo a coluna de Ancelmo Góis (O Globo, Rio)

I Fatos & Pessoas I
. Fernando 8dnd "

-

Sc.Parcerias vai-tocar a

"duplicação" da BR-280

Florianópolis - Três rodovias, sendo
duas pelo regime de PPP, são priori
dades governamentais de Santa
Catarina neste ano. Esta foi deter

minação do governador Luiz Henrique
.:� do viçe-governador Eduardo Pinho
Moreira em reunião com a diretoria da
SC Parcerias e o secretário da Fazenda,
Max Bornholdt. No encontro, o

presidente da SC Parcerias, Vinicius
c=

'" �ummertz, apresentou os projetos
4.;

...
·, .

.,r,. -

, . •

;�'::. iniciados e em andamento na empresa
--�i,-r:e'm seus primeiros seis meses de
,rL;'""·âtividades. Parte da dotação' de R$ 500

milhões da SC Parcerias destinados a

investimentos serão aplicados na

viabilização desses empreendimentos.
O projeto de engenharia para a

construção do trecho da SC-280, entre

a SR-l 01 e o Porto de São Francisco, será
contratado em março. A SC-280,
paralela à SR-280, deverá ser

implantada em regime de PPP. A

estratégia para tornar à malha viária da
nossa região mais eficiente e sequra se

complementará com a inauguração da
Rodovia do Arroz, até Joinville, em

meados do primeiro semestre.

CORREIO DO POVO

Com pedágio
Fechada, com intersecções de entradas e

saídas, a SC-280 contará com áreas de

armazenagem retro-portuária, um entreposto
alfandegado de interior e cobrança de

pedágio. A intenção é lançar o edital de

construção no segundo semestre deste ano.

Sempedágiô
As outras duas estradas a serem tocadas pela
SC Parcerias não terão pedágio. Uma delas é
a Interpraias, no Sul do Estado, onde não será
cobrado pedágio porque os investidores

participarão da exploração turística nas

margens da estrada. O projeto de engenharia
da Interpraias já está pronto e o Deinfra já
licitou e adjudicou o primeiro trecho, entre a

Lagoa do Camacho e Jaguaruna.

Sapiens Parque
A terceira obra viária a ser viabilizada pela SC
Parcerias é a continuidade da duplicação da
SC-401 até o Sapiens Parque, em

Florianópolis. Para isto será retirada
definitivamente a cobrança de pedágio e a

concessão transferida para a SC Parcerias.

Seca traz retirantes
A segunda seca consecutiva deverá trazer

várias famílias do Oeste do Estado para nossa

região, onde há oferta de emprego e outras

oportunidades. Esta é a previsão de
economistas e da própria Federação do
Comércio (Fecomércio). Para a entidade, as

vendas entrarão em baixa e o êxodo em alta.

Tem emprego
Exemplo: em Herval do Oeste, além dos

prejuízos que se acumulam, o êxodo é uma

preocupação imediata. Rudolfo Auffinger,
vice-presidente da Federação das CDLs de
Santa Catarina, cita o exemplo da unidade da

Perdigão naquele município: "Eles têm 150

vagas para ocupar e não estão conseguindo,
porque o trabalhadorestá deixando o campo':

Queda de 30%
Em Chapecó a situação não é diferente. Na

opinião de hionei Barbiero, presidente da
CDL, há uma relação direta entre o sucesso

da atividade agropecuária e as vendas gerais
do comércio. Caso a estiagem se prolongue,
Barbiero estima um declínio nas vendas do
comércio em fevereiro, uma vez que 30% da
economia da região está atrelada ao setor da

agricultura.

Etem O Lula •••

Já o empresário Ademir Ruschel,
presidente da CDL de Joaçaba, no meio
Oeste, observa a retráção de consumo do
morador do Interior. "Eles ainda consequern
colher o essencial para se alimentar, então,
por instinto, refreiam toda e qualquer
compra que lhes pareça desnecessária. O
reflexo disso no comércio como um todo é

nítido� diz, ainda lamentando os resultados
de 2005. "Enfrentamos estiagem no Verão

passado e durante todo ano sofremos os

percalços do desastre político do governo
Lula. Não foi um ano bom para o

comércio'; constata.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Previsão de tempo bom
\

'

Início de ano é tempo de

esperança renovada e todas as

projeções para 2006 nos motivam a

acreditar em um ano melhor. Paralelo
ao jogo político, que nem sempre é

.

limpo e se torna ainda mais pesado
em ano eleitoral, o país vai começar
a colher os frutos de uma política de

reestruturação, implantada pelo
.governo Lula, infelizmente
imperceptível para o povão e para os olhos míopes da maior

parte da mídia brasileira. Estamos falando da
reestruturação da dívida externa, que vai abrir espaço
para o crescimento, da reestruturação do setor público,
do fim das privatizações e do fortalecimento do setor

elétrico, entre outras coisas.

Ao contrário do que muitos se esforçam para nos fazer
crer, a política econômica do governo Lula é muito
diferente daquela que o antecessor FHC implantou. Lula� �
conseguiu tirar o país do atoleiro, da fragilidade da crise
cambial. O pagamento adiantado de 15 bilhões de dólares
devidos ao Fundo Monetário Internacional (FMI) livrou I

o Brasil do estrangulamento pelos próximos dez anos. Sem'
o sufoco da dívida e da pressão internacional, o país respira,
aliviado e agora tem condições de crescer.

A relação dívida externa versus Produto Interno Bruto
é hoje a melhor dos últimos 40 ou 50 anos. O pagamento
ao FMI é significativo para entendermos que a restrição.
externa sofrida pelo Brasil, que vinha de longe, lá do

começo dos anos 1980, agora está equacionada. O governo o

Lula zerou a dívida que FHC fez em 1999, quando o país
quebrou em função de uma política de câmbio populista,
que valorizou 'o real e arrebentou a indústria e a agricultura' 3

de exportação, quebrando a estrutura produtiva e elevando c

a dívida interna e externa numa rapidez alarmante.
Priorizando o combate à inflação, o governo federal' �

'I

demonstra claramente que fez uma opção pelos mais pobres }
- quem. mais sofre com a inflação alta é a população de
baixa renda. A política' econômica brasileira hoje está

focada Justamente nessa grande parcela que não recebe

juros bancários e que sobrevive do salário mínimo. Aliás" (

foi a primeira vez que um governo criou regras para

recuperar o valor do mínimo, que tem ganhos reais, acima'
do PIB, desde 2003.

.

Em 2006 certamente o salário mínimo receberá mais
(

um reajuste real, colaborando para a reversão da'

desigualdade de renda, urna conquista histórica que foi
,

,

comprovada em 2005 pela Pesquisa Nacional por Amostra I
.

de Domicío (PNAD) do IBGE. Também foi a primeira vez,
na história brasileira que um governo empreendeu esforços
para diminuir a informalidade no mercado de trabalho,
quebrando um ciclo de informalização e terceirização e·

gerando empregos para 'trabalhadores assalariados, que'
estão na base da nossa injusta pirâmide social.

Lula conteve o neoliberalismo que estava em

andamento,' estancou as privatizações, retomou a'

reestruturação do Estado brasileiro e, o ponto mais

importante, não segue a cartilha de Washington. Só para
,

frisar mais uma diferença entre Lula e seu antecessor, aSá
tucanos pregam um capitalismo violento, que ameaça]
retirar do cidadão os direitos conquistados a duras penas!"
no século XX. Sob a armadilha da chamada flexibilização,
eles tentaram (até o fim da gestão de FHC) eliminar
direitos sagrados para os trabalhadores como o 13º salário,
férias, salário maternidade e fundo de garantia. E só não o

fizeram porque não houve tempo.
Reduzimos a vulnerabilidade externa, temos reservas

comerciais da ordem de 50 bilhões de dólares, nossas

exportações cresceram mais que a economia mundiaL
Criamos o cenário propício para retomar o crescimento
sustentável, já que afastamos a restrição externa. Agora
apostamos na redução dos juros e na retornada do
investimento"público, com a continuidade das políticas
sociais compensatórias, que estão contribuindo muito para
a redução da desigualdade social. Todas as previsões
confirmam que 2006 será um ano muito bom para todos os

brasileiros!

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve às

sextas nesta coluna
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� Acordo
Reunião na tarde de ontem debateu o

ilmpasse sobre a questão dps
I'oteamentos irrequlare s na Praia do

Ervino, pertencente �,São Francisco do

Sul, Mi'nistério Público, Prefeitura,

moradores e os réus (oito loteadores)

buscam um acordo para minimizar os

prejuízoS aos envolvidos, incluindo-se o

meio ambiente."A/eunião teve o intuito

de definir o que cada um pode fazer para

compensar o que deixou de ser feito e o

que foi feito de errado'; explicou o

advogado da Associação de Moradores
da Praia do Ervino, Emerson Borba.

I

� 'Acordo 2
Sequndo Borba, o assunto se estende
há pelo menos um ano e meio e foi
acentuado com duas liminares acatadas

pelo juiz da comarca local a pedido do
Ministério Público: uma delas cancelou
a instalação de energia elétrica em cinco
loteamentos da praia, e outra impediu a

emissão de alvarás de licença para
aquela' região."Os maiores prejudicados
foram os moradores, porque não

existem mais loteadores (que vendem

lotes), mas apenas donos dos lotes';
declarou o advogado, informando que
a m�ioria deles résidern nos lotes.

Mínimo�'Acordo 3
Além dos percalços aos moradores
dos loteamentos, Emerson Borba
conta que a Praia do Ervino é

suigeneris, peculiar em função da
mata ciliar, restinga, e da própria
praia, e que a intenção é solucionar
também as' questões ambientáis.
Por conta disso, na próxima quinta
feira, as 15 horas no Fórum, foi
marcada nova reunião, desta vez

para assinatura do termo de

ajustamento de conduta esta

belecendo a� obrigações' das

partes.

Promessa
o relator-geral do Orçamento,
deputado Carlito Merss (PT),
afirmou ontem que um acordo
sobre o reajuste do salário mínimo

acelerará a discussão e a votação
da proposta orçamentária para
este ano. Ele anunciou que uma,
nova reunião entre repre
sentantes do governo e das
centrais sindicais, marcada para a

próxima quinta-feira, deve'
formalizar o acordo que começou
a ser discutido anteontem. É
esperar pra ver!

A promessa dos parlamentares de doar os

recursos pagos a mais pela convocaçáo
extraordinária gerou 'debates �>ntem na .::1
Câmara dos Deputados. Alguns deputados Cf
afirmam ter repassado o dinheiro para as ,

Dinstituições de caridade. Algumas
entidades, no entanto, negam ter recebido 'v1

as doações. Cada um dos 513 deputados e fi

81 senadores deve receber RS 25 mil a IJ

mais, além do salário normal de RS 12.800,
<:�

pela convocação extraordlnárla. Somado,
às despesas extras, vai custar aos cofres fi

públicos aproximadamente RS 95 milhões, k

)
, redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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bVIROU LEI
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'�ontratação de serviços da PM agora" é paga li
CAROLINA TOMASELLI

I
i Taxa de Segurança

I é,gerida por um

,I f�ndo, vinculado à

Secretaria de Finanças

I GUARAMIRIM - Desde o

primeiro dia do ano, toda pessoa fisica
o� jurídica que solicitai a presença

d� polícia militar em algum evento

0* outro tipo de serviço é obrigada a

pagar; A TSP (Taxa de Segurança
Preventiva) foi instituída com a

aprovação do projeto de lei

cemplementar n? 11, em votação
unânime na sessão extraordinária dia
29 de dezembro, um dia depois de

. ;f sido encaminhado pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) à Câmara

d� Vereadores. EmJaraguá do Sul, a

taxa foi instituída no final do ano

passado, através da lei 4122, com

data de 21 de dezembro.

i, A taxa, que varia de acordo com

alnatureza do serviço ou evento a

* atendido (vide tabela ao lado),
deverá ser paga antecipadamente e

I

será depositada em conta específica
�6 Fumpom (Fundo Municipal de
Nfelhoria da Polícia Militar de Santa

qatarina). Só ficam' isentos do
p:agamento a administração
municipal, autarquias, fundações e

� instituições de utilidade pública e

sj:m fins lucrativos, desde que
declaradamente.

i O Fumpom - o projeto de lei

�ue cria o fundo foi aprovado na

mesma sessão - é responsável porI ,

�enros recursos, que serão aplicados
dentro do município para
r;eequipamento, aquisição de

!jlaterial permanente, de consumo,

�ombustível, alinientaçâo, serviços
específicos de ordem geral e outras

qespesas' correntes e de capital,
âquisição de bens imóveis,
�onstrução, ampliaç-ão e

10nservação de instalações da
p,olícia militar, com sede em Jaraguá
40 Sul. O fundo também vai
financiar treinamento e capacitação
1e recursos humanos em assuntos

rlelacionados à área de segurança
�úbhca.

Além do recolhimento da TSp,
<ps recursos do fundo de acordo com

� lei municipal, sã'o oriundos de
au Txt las, subvenções, doações
orçamentárias e créditos adicionais
destinados a polícia militar' da
alien -

d
'

, açao e material, bens e

t;quipamentos considerados '

� inutilizáveis adquiridos pelo própriofundo; da co-participação de outros
mUnicípios ajustados em convênios
que regulem a instalação, ampliação

0"15 UFM por policial militar/hora.Segurança preventiva interna em eventos esportivos e

de lazer (shows, exposições, feiras, rodeios, circos,
parques de diversões, futebol), com cobrança de

ingresso/inscrição.

*UFM (Unidade Fiscal Municipal). Cada unidade equivale a R$ 45,82.

ARQUIVO CORREIOICESAR JUNKES:::j

l

I
I

Tomelin estima que, por ano, o fundo recolha de RS 15 a 20 mil ' I
e prestação de serviços da polícia Finanças, Jair Tomelin, ou seu]
militar; de juros bancários e renda representante nomeado. Ainda de
de capital provenientes de aplicações acordo com a lei, os bens adquiridos
financeiras .do Fumpom; de pelo Fumpom serão incorporados í30

convênios, ajustes, acordos e património do município e cedidos à
instrumentos congêneres ou de polícia militar através de convênio

qualquer natureza destinados ao ou cessãode uso.
'

fundo; do ressarcimento por danos O secretário de Administração
ou extravio de equipamentos e Finanças lembrou que os

'pertencentes ao património da municípios estão sendo incentivados

polícia militar; e de indenizações por pelo governo estadual a adotar duas

utilização de imóveis da PM. taxas: a Taxa de Segurança Perma-
O Fumpom, administrado pelo nentes e a Taxa de Segurança Osten=]

. comandante da polícia militar, é siva contra Delitos, esta destinada às)
vinculado à Secretaria de empresas. "A própria legislaçãoO
Administração e Finanças, estadual tem previsão de delegar aos...,

J

responsável pelo controle e municípios o recolhimento destas.
movimentação dos recursos taxas", lembro�Tomelin,lnfonnandJ I,

financeiros. A conta' bancária do que com a TSP existe uma prevísãcr'
fundo pode ser 'movimentada dearrecadamentoentreR$'15milel'i'
mediante a assinatura de cheques R$ 20 mil por ano, destinados à?
pelo secretário �e Administração e manutenção.
----�--------------------------------------------�1

Recursos e tecnologia no Iapão.
BRASÍLIA (CNR/ADI) - O

secretário da Articulação
Nacional, Valdir Colatto,
acorrípanharáo vice-governador,
Eduardo Pinho Moreira, para uma

viagem a Tóquio e Kioto, no Japão,
onde buscarão um financiamento
de US$ 450 milhões junto ao JBIC
(Bank for International Coopera
tion) para executar projetos de
saneamento no Estado. Com

apenas 13% de saneamento em

todo o Estado, segundo Colatto, o

setor precisa de "investimento

pesado" para evitar futuros.

bloqueios nas exportações, espe
cialmente de carne suína.

'A comitiva, que é também
formada por representantes da

Fampesc (Federação das

Associações de Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina),
Epagri . (Empresa de Pesquisa

Agropecuária e Extensão Rural de;
SC) e a Casan (Companhia,
Catarinense de Águas e;
Saneamento), farão também,
contatos visando adquirir novas.'

tecnologias nas áreas de tratamento
'"

de dejetos suínos, plantio da maçã
e pesca marítima. ·3

Outra possibilidade a se?
e�tudada será o investimento!
japonês em Santa Catarina pon
meio do chamado Seqüestro de>
Carbono, um tipo de compensaçãe,
financeira dos países industriali-,
zados aqueles que desenvolvere�
projetos ligados à manutenção da.
qualidade do ar, como o cultivo de'
florestas e outros. Colatto alerta que,
"a próxima barreira comercial será

ambiental", por isso a viagem inclui
uma prospecção sobre as .regras

aplicáveis ao mercado de crédito
de carbono. (Nancy Araújo)

!
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Magazine Luiza
A forma de administrar instituída pelo Magazine Luiza já ultrapassou
as barreiras de Franca, cidade do interior de São Paulo onde a empresa

,I;'

foi criada, e se tornou conhecida internacionalmente. Neste ano, o
S

r
êxito da rede será apresentado aos alunos de Harvard, nos EUA, uma

9 c das mais importantes instituições de ensino do mundo.A história do

Magazine Luiza foi estudada por um pesquisador do Centro de
!,: Pesquisas deHarvard,em São Paulo, RicardoHeisen de Pinho. A escolha

da empresa foi sugerida por uma das professoras da lnstltuição.Frances
Frei, que conheceu a rede varejista em uma matéria publicada pelo
Wa/lStreetJoumei em 2004. "Procuramos no mundo empresas que,
tenham alguma lição para ensínar'explka Pinho, que, durante quatro
meses, estudou o Magazine Luiza. Ele explica que os casos

apresentados aos alunos são usados para provocar a discussão e para

que eles se coloquem no lugar dos líderes e decidam qual seria a

melhor estratégia para a expansão da rede.

'Avanços
o' o ano de 2004 foi
,e ' considerado um marco para
;;:. empresa, que, na época, com

c:' prou a tradicional rede de lojas
or. Arno, nÇ> Rio Grande do Sul.

Naquele momento, o desafio
era manter uma cultura forte e

alcançar o êxito em um
,

mercado com características

próprias, como é o Rio Grande
do Sul, com a compra de uma

rede tradicional e distante de
Franca.

Acordo
Usineiros e governo fecharam
no final da tarde de quarta-feira
'um acordo para segurar os

preços do álcool, que vêm

impactando também a

gasolina. Pelo entendimento, já
a partir desta semana, o álcool
anidro será vendido no atacado
a RS 1,05 o litro que estava

custando RS 1,08 na terça-feira.
O custo do álcool hidratado
deve, desta forma, cair para
cerca de RS 0,95 no atacado.

Destaque
De acordo com o pesquisador,
o ponto forte do Magazine

.' Luiza .é destacar-se em um

momento em que as redes de

varejo enfrentam o desafio de

ganhar outros nichos de
'

"',. mercado,já que as classes A e

"": B são compostas por número
reduzido de consumidores.

�, Este é o ponto que interessava
: ao estudo de Harvard.

Condição
Em troca, os produtores e o

governo vão formatar um

programa de estocagem
permanente do produto. Nos
cálculos da Secretaria de

Agricultura, são necessários RS
1 bilhão para garantir um

volume suficiente de estoque
diante da demanda crescente

por álcool anidro e hidratado.
, redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

r

Marcelino Schmidt
Secretario de Adrnlnlstração

ESTADO DESANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

CADASTRO DE
FORNECEDORES

CHAMAMENTO PÚBLICO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, através da
Coordenadoria de Licitações e Contratos, em

observância ao art.34, parágrafo 10, c/c o art. 36, da
! Lei Federal nO 8.666/93 e alterações posteriores

convida os atuais cadastrados a promoverem a

atualização dos registros existentes e aos novos

interessados em fornecer bens, obras e serviços à
r Administração Municlpal, na forma prescrita pela Lei

de Licitações e Contratos Administrativos, a

realizarem seu cadastramento, junto ao Setor de
Cadastro de fornecedores, localizado à Rua Walter

, Marquardt, 111, Bairro Rio Milha, Jaraguá do Sul, SC
CEP - 89259-700. A relação dos documentos exigidos
para o cadastro está disponível no site:

- www.jaraquadosul.sc.qov.br Maiores. informações
, poderão ser obtidas 'através do telefone 47 3372-

"l
I 8075, com Evandro.

Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de 2p06.

______._,_._,__ .. . .. ,

r

,
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No ESTRADA NOVA

Caixa e Prefeitura vâo construir ·

novo condomínio habltacionaí
MÁRCIA BENTO

� Será nos moldes
do Jardim das

Hortênsias, também
com recursos do PAR

}ARAGUÁ DO SUL - Desde a

inauguração do Condomínio
Jardim das Hortênsias, em'

setembro último, a Prefeitura e a

Caixa Econômica Federal estão

trabalhando em um novo projeto
para atender outras 144 famílias, o

mesmo número dos beneficiados
com os apartamentos no Bairro

Jaraguá Esquerdo. O orçamento
ainda' não foi concluído, mas a

expectativa' da Prefeitura é que
cada apartamento custe R$ 30 mil.

O novo condomínio vai ser

construído na Rua José Picolli, no

Bairro 'Estrada Nova. "Oprojeto
arquitetônico já foi aprovado
junto à Caixa e em fevereiro
devemos assinar o contrato para a

, construção", informou o

secretário de Habitação, Alberto
Marcatto.

A professora Luciana Costa e

o mecânico Edir Manoel Rosa
moram no CondomínioJardim das
Hortênsias desde novembro e

, disseram valer há pena entrar no

programa, "Só o aluguel de um

apartamento de dois quartos, como

este, custa uns, R$ 300. Aqui a

ge�e paga R$ 200 no

financiamento e R$ 60 de

condomínio, mas no final o

apartamento vai estar no nosso

nome", comparou Luciana, O
financiamento é de 15 anos.

EXistem ainda cerca de seis

apartamentos vagos no conde
mínio.

No- cadastro da Prefeitura
I

constam hoje em torno de 400
famílias interessadas em receber
um imóvel financiado pelo PAR
(Programa' de Arrendamento

. }ARAGUÁ DO SUL - Encerram

hoje as inscrições do Senai;Jaraguá
do Sul para os cursos de

aprendizagem industrial, que
, engloba os cursos de Confecção de
Moldes e Roupas .Industriais,
Eletricista Instalador Industrial e

Mecânica Geral Usinagern.
Para se inscrever, os candidatos

devem ter de 14 a 18 anos e estar

estudando. Os interessados devem

comparecer no Senai (Rua Isidoro

Pedri, 263, bairro Barra do Rio

Molha), e levar a carteira de
identidade e CPF. A inscrição é

gratuita, assim como os cursos, que

dispõem de 20 vagas cada um. "Por
serem gratuitos, os cursos de
aprendizagem são bastante
concorridos. Até �gora, aproxi
madamente 300 candidatos já se

inscreveram", informou Fernanda J

Meri Machado Ceccato, analista
de marketing e relações com o

mercado. Os cursos têm duração
de um ano e acontecem de segun
da à sexta-feira, das 13h às 17h.

Além de realizar o sonho da casa própria, Edir e Luciana destacam o valor acessível das parcelas

Residencial), fonte dos recursos do

Jardim das Hortênsias, Segundo o

secretário, a metade dos inscritos

tem algum tipo de problema de

crédito, ô que impossibilita ser

contemplado com o imÓvel.
A partir de segunda-feira, os

interessados podem procurar a

Prefeitura e se inscrever para uma

das vagas. É preciso levar CPF,
Carreira de Identidade, Certidão
de Nascimento ou de Casamento,

Comprovante de Renda. e

Residência. Além dos docu

mentos, para se inscrever é preciso
comprovar residência na cidade há

pelo menos um ano. Mais

informações com Nanci pelo
telefone 3372-8097.

Habitação
O vice-presidente de De

senvolvimento Urbano e Governo

da Caixa Econômica Federal,
Jorge Hereda, anunciou que '

banco fechou o ano passad ,

com R$ 8 bilhdes 'em in:
vestimentos em habitaçãe
Até novembro, a Caixa já havia

aplicado de R$ 6,6 bilhões no

setor. Somente com recurse

próprios foi R$ 1,7 bilhão
investido, valor 73% superior ao

concedido em 2004 (R$ 991
milhões).

;

Caixa abre inscrição, para empréstimo sem juros,
A CEF (Caixa Econômica

Federal) lançou uma nova

modalidade de financiamento
habitacional de até R$ 20 mil, com

juros zero. O primeiro requisito é

que a renda familiar não ultrapasse
cinco salários mínimos -.

preferencialmente três salários
mínimos. O financiamento não será

feito a pessoas físicas.

Segundo o gerente de mercado

Devido ao grande número de

inscritos, a seleção dos candidatos
ocorre em três etapas: teste de

seleção, nivelamento e entrevista,

O tes te de seleção (teórico)
acontece no próximo dia 19,às 14h
e engloba conteúdos básicos de

português, matemática e conheci
mentos gerais. Nesta fase são

aprovados 40 candidatos parp' a fase
do nivelamento, em que' são

observadas a habilidade, o interesse

e as atitudes do candidato; em

seguida acontece a entrevista, que
vai aproximar o candidato à proposta
e ao perfil do custo escolhido.

As inscrições para os cursos

técnicos, que se encerrariam hoje,
foram prorrogadas até a próxima
terça-feira" 17. São 30 vagas

disponíveis para os cursos técnicos

em Eletrônica (noturno), Eletro
técnica (matutino/notumo), Estilis
mo (matutino/vespertino/noturno),
Vestuário (matutino/noturno) e

Informática com Habilitação em

Redes (noturno). As inscrições para

da CEF em Florianópolis, Jacemar

de Souza, podem participar
'exclusivamente famílias
organizadas em entidades da
sociedade civil, como cooperativas
habitacionais, associações,
fundações e demais entidades,

A Caixa receberá projetos até

o final do ano. Cada família pode
tomar até R$ 20 mil de empréstimo
e pagar em 20 anos. O dinheiro

os cursos de Eletrornecânica
(matutino/noturno) e Mecânica

(matutino/vespertino/noturno) já
foram encerrados.

Para se inscrever, os

interessados devem estar cursandó
o 2º ano do Ensino Médio ou já ter

concluído, e comparecer no Senai
com os documentos acima citados,
além de R$ 15 para o-pagamento
da taxa. O teste de seleção engloba'
questões de conhecimentos gerais,
física, língua portuguesa,

, matemática e química, e acontece

no dia 18 deste mês, às 8h30 (para
quem concorrer de manhã); 14h

I "

(para quem concorrer à tarde); e

19h (para quem concorrer à noite) ,

"Diversas pessoas de outras regiões
do Estado já se inscreveram, pois
os cursos do Senai oferecem

grande oportunidade de
crescimento profissional", garante
Fernanda. Os cursos técnicos têm

duração de dois anos e acontecem

de segunda à sexta-feira, com

exceção dos cursos de Estilismo e

:,�

1

pode ser aplicado na construçâs
de casas, COmpra de terreno),

material de construção, reforllja
'

de imóveis e naregularizaçê
fundiária do local de moradia. )

O projeto do Ministério dq!
Cidades faz parte do Programaé
Crédito Solidário, que tem R$ 3��
milhões do FDS (Fundo ge
Desenvolvimento Social) para
serem investidos neste ano.

Vestuário, que são de segunda à

quinta-feira,
I

A lista de aprovados para !oI

cursos técnicos será publicada nO

dia 23 deste mês, bem como' a

entrega do boleto bancário para
pagamento da matrícula, que

corresponde ao valor da primeira
mensalidade do curso escolhido
(Eletrônica, Eletrotécnica, Infor' ,

mática e Mecânica: R$ 243,24/
Estilismo e Vestuário: R$ 198).

'

Os cursos técnicos e de

aprendizagem industrial iniciaJ1l�
aulas no dià 30. (Daiane Zanghelinil

Hoje:
8h - 12h
13h - 20h

Dias16e 17/01:
7h30 -12h
'13h - 22h

Senai encerru hoje inscrições para cursos de aprendizagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1 CORREIO DO POVO
l

SEXTA-FEIRA, 13 de janeiro de 2006

MELHORIA

PANORAMA I "5: I

Hospital São José inaugura
nova Agência Transfuslonal

'-DAlANE ZANGHELINI
I '

;� Enfermeira afirma

que próximo passo
é reativar posto de

icoleta de sangue

}ARAGUÁ 00 SUL - o Hospital e

Maternidade SãoJosé inaugurou no

último dia 06 (sexta-feira passada) a

nova Agência Transfusional,
equipada e mantida em convênio

, com a Prefeitura.A antiga agência
: funcionava' no primeiro piso do

hospital e era equipada pelo Hemosc

(Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Santa Catarina),
em [oínville, onde os doadores estão

: sendo encaminhados para fazer a

coleta do sangue.
. A agência foi reaberta por meio

de um investimento de R$ 4 mil da

,Câmara de Vereadores do

--município e de um repasse de R$
12.500 mensais da Prefeitura para

,1Jilagamento dos profissionais. No
, .local, o sangue colhido na unidade
odo Hemosc é armazenado e realiza
-se a ripagem sangüínea (que
.ddentifica o grupo sangüíneo do

sreceptor) , a prova cruzada (exame
ode compatibilidade) e a pesquisa de

pnticorpos irregulares do receptor.
<,Todos os meses, a agência en-

caminha cerca de 400 bolsas de

hêmocomponentes para os hospitais
Jaraguá e Santo Antônio, este último
em Guaramirim.

'

De acordo com a enfermeir�
responsável pela agência, Márcia

Regina Pereira Silveira, o próximo
passo é conseguir recursos para
reativar o posto de coleta, desativado
em setembro do ano passado, com o

fechamento do Hemocentro.
"Estamos batalhando para que a

unidade seja reaberta aind� neste
semestre para que os doadores não

precisem mais se deslocar até

[oinville", explica .. O ônibus que

transporta os doadores até o Hemosc
,

é pago pela Prefeitura.

Segundo o diretor' de

Administração e Finanças da
Secretaria de Saúde da Prefeitura,
Jocélio Voltolini, o Hospital São José
está buscando um convênio junto à

Secretaria,estadualde Saúde e o

Hemoscpara adequar o espaço físico
visando a instalação da Unidade de

, Coleta. ''A. reabertura do Posto vai

otimizar o trabalho, uma vez que será

transportado somente o material para

separação e processamento",
destaca,

Enquanto a Unidade de Coleta
não é reativada, a equipe da agência
realiza um controle diário para
manter o estoque, uma vez que as

bolsas de sangue faltantes ainda são

buscadas no Hemosc. "Quando
vemos que um tipo de sangue está

acabando, um contínuo vai até

Joinville buscar. É assim que estamos

procedendo, por enquanto",
comenta.

O,Hemocentro de Jaraguá do
Sul foi fechado em 02 de setembro
do ano passado pela Anvisa

(Agência Nacionai de Vigilância
Sanitária) e pela Vigilância Sanitária

Estadual, com a justificativa que os

equipamentos, antigos, comprome
tiam 'a qualidade do serviço. Para

que ,o Hemocentro de Jaraguá do
Sul continuasse funcionando, a

Secretaria de Saúde da Prefeitura

constatou, na época, que era

necessário um in�estimento de R$
320 mil em equipamentos, reagentes
e pessoal, e maisR$ 250milna reforrna
e ampliação do prédio. O

Jonas examina sangue coletado

Hemocentro recebia em média 350

doações por mês e, pelo serviço, a

Prefeitura pagava R$170,OO porbolsa,
valor em que estavam incluídos todos
os custos com reagentes, serviço 24
horas, exames e pessoal.

A enfermeira Márcia informa que quem quer doar sangue deve

primeiro fazer o agendamento na Agência Transfusional pelo
telefone 3274-5026. A partir do dia 20 deste mês haverâ transporte
semanal para o local, todas às sextas-feiras. O ônibus sai de frente
ao hospital às 8h30. Para doar é preciso apresentar documento de

identidade; estar em perfeito estado de saúde; ter idade entre 18 e

60 anos; ter peso superior a 50 kg. Não pode doar sangue se: estiver

em jejum; teve hepatite B ou C ou doença de chagas; tem como

comportamento risco de AIDS; fez cirurgia nos últimos seis meses;

estiver gripado, febril ou qualquer tipo de infecção; recebeu sangue
nos últimos 12 meses; estiver usando rnedicarnentos ou praga que
causem dependência; ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas.

(Pais conformados com educação integral até 3 anos

, CORUPÁ - Depois que a

5ecretaria de Educação de Corupá
'resolveu cumprir a LDB (Lei de
cOiretrizes e Bases) que prevê

,
«educação infantil integral apenas
Gpara crianças de zero a três anos de
Oi'dade, os pais de crianças entre

quatro e seis anos, que até então

�Idispunham do serviço, ficaram
3indignados. Passados dois meses da
r:tonfusão, os pais resolveram aceitar
')� situação, diante da justificativa
Bôa administração municipal. A
secretária Diana Seidel Bortolotti

-acredita que os pais compreen
deram "aos poucos" a necessidade
de cumprir a lei.

Este ano, os três CEIs (Centros
§ de Educação Infantil) da cidade

vão trabalhar exclusivamente com

,(creche para estas crianças, que tem

G,yntre zero e três anos. Na prática
2 �so significa que as crianças da pré
,O'jescola ou jardim não terão mais
�idireito à educação integral. Na

'

f;,�poca, a secretária de Educação
r;fa.rgumentou que mudança é

",conseqüência de uma lei editada
\iem 1996, "A 'LDB prevê que a

educação infantil para as crianças
�,entre zero e três anos seja integral",
?, explicou. De acordo com Diana,

no CEI Dona Nina, o maior da

cidade, existem 60 crianças na lista
de espera, todas entre zero e três

anos. "O nosso objetivo não' é

prejudicar uma parcela da

população esim atender a todos",
garantiu. A Secretaria volta ao

trabalho oficialmente no dia 23 de

janeiro e até lá Diana, que está de

férias, não soube responder se todas
estas crianças seriam atendidas. As
escola's Aluísio Carvalho de

Oliveira, José Pasqualini e

Francisco Mees foram adaptadas
para receber também as crianças
do jardim, entre quatro e seis anos.

Marlene Wackerhage Menes
trina mora no Bairro Ano Bom e a

filha mais nova que está com três

anos e meio vai passar a estudar na

Escola Aluísio Carvalho de

Oliveira, que fica do outro lado da
BR-280. Há dois meses ela estava

revoltada com a 'situação e
,

perguntav:a: "Como vou deixar a

minha filha ir sozinha de ônibus
até lá? Olha o risco que ela vai

, correr, tendo que atravessar a

rodovia. Isso sem contar que ela
vai ficar meio período livre". Agora,

, ela está conformada, mesmo não

concordando com a situação.

Marlene é contra, mas aceitou

"Tivemos uma reunião com o

Prefeito e a Secretária. Eles
,

disseram que nada podiam fazer,
era a lei".

..�.�..-..--

LUIUI-=
transporte e turismo

Tra,nsporte Estudantes

Joinville cf Microônibus

Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau'

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb
.'I * Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

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

Cats retoma história do

folclore de fantoches
}ARAGUÁ DO SUL - Em busca

de uma história perdida e

importante para o folclore de

.jaraguá do Sul; o Gats (Grupo
Artístico Teatral Scaravelho)
desenvolve um projeto de resgate
da trajetória de Margarete
Pettersen Schlünzen. A alemã que
nasceu no início do século passado
viveu cerca de 18 anos na cidade e

deixou a cultura de bonecos e

fantoches que encantou toda uma

geração.
Mery Petti, fundadora do Gats,

tem um desafio: além de pesquisar
a história de Margarete, busca a

tradução de um importante livro
alemão que fala .sobre a Escola

Kasper-theatre (nome dado aos

bonecos na Alemanha). "Este livro
conta segredos da escola, que nem

mesmo Margarete sabia", explica,
Com todas essas informações,

Mery reuniu esseprojeto na sua tese

de mestrado, que engloba o resgate
histórico e prevê também !a
composição da técnica teatral, ia
fabricação e manipulação dle

,

fantoches. Para a fundadora do
Gats, Margarete morreu e com ela
o teatro de bonecos na cidade, por

, I
isso o grupo teatral quer fomentar
a identidade cultural da cidade.;

O projeto já foi aprovado pela
Fundação Cultural e tem tot�l
apoio da Móin-Móin, família da
alemã. "Ganhamos exclusividade
no uso da marca e na pesquisa da

I

Móin-Móin", disse Mery. I
Mery já confecciona 9s

bonecos, como base um úniqo
'

tesouro, o Ursinho Envergonhado,
único fantoche que resta dós

, I

inúmeros usados nas encenações
por Margarete. Hoje ele está �o
Museu Municipal e, se depender
do Gats, será o princípio de urr}a
linda hist6ria. (Anelise Schmitz) :

I

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEl GONTHER

Mery Petti, fundadora do Gats, é responsável pela pesquisa ';

_ ...�.'
ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal' d-e Jaraguá do Sul

E o I T A L DE PREGÃO N° 01/2006

SEÇRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMíLIA
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

,

I

I
OBJETO: Contratação de Serviços de Transporte Especial de Pessoas em ônibus
convencionais, com banheiro, com capacidade para transportar no mínimo 40
(quarenta) passageiros sentados cada um, para um total estimado de 75.000 km
(setenta e cinco mil quilômetros) rodados e contratação de Serviços de Transporte
Especial de Pessoas em veículo micro-ônibus, com capacidade para transportar no
mínimo 21 (vinte e um) passageiros sentados cada um para um total estimado de
15.000 km (quinze mil quilômetros) rodados. Os veículos serão destinados a viagens
Municipais, Intermunicipais e Interestaduais no período de 11 (onze) meses, no
período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2006, em conformidade com a
Minuta de Contrato, anexo II, que é parte integrante deste Convite,
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 11 :00 horas do dia
2S de janeiro de 2006, na Divisão de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraquá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.1 i 1, bairro: Barra do Rio Molha. G
CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 13:30hs do mesmo dia. :

OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de

Jaraguá do Sul-SC,ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br :
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos n�
Divisãode Licitaçõesda Prefeitura no endereço acima; pelo telefone (47) 3372:-
8085 / 3372-8058; pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-rnaíls
rose.com pras@jaraguadosul.com.br ou contratos@jaraguadosul.com.br

,

,Jaraguá do Sul (SC), 10 de janeiro de 2006.

"

I

MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA

Tempo bom que durá desde o
,

começo do ano pode acabar
:JARAGUÁ DO SUL - Hoje o

tempo continua séco e quente em

todo litoral norte de S'anta
Catarina, mas uma nova frente fria
se iaproxima da divisa do Rio
Grande do Sul com o Uruguai,

,

onde já provoca ch,uvas. No final

dai tarde algumas nuvens

carregadas provocam pancadas
rá�id�s de chuva, mas apenas em

pontos isolados. Amanhã a frente
frid avança pelo mar, mas não deve
ter: forças para fechar o tempo no

lit9ral catarinense. O sol aparece

enFre nuvens e, pode chover no

fin�l da tarde. O calor pode dar

uma trégua. No domingo o sol

permanece entre nuvens. A

terhperatura cede um pouco. Deve
I

•

ocorrer pancadas de chuva à tarde.
Em Jaraguá do Sul a sexta-feira

vai ser quente. A máxima prevista
é de 33º centígrados e com o forte
calor os meteorologistas prevêem
pancadas' de chuva. Amanhã e

domingo o tempo não muda. O
calor deve continuar e as chuvas
de verão devem acontecer de
forma isolada.

No litoral norte o final de
semana também vai ser marcado

pela volta das pancadas de chuva.
A temperatura deve variar entre

24º e 32ºC. O sol aparece,

parcialmente encoberto por
nuvens. Podem acontecer

pancadas de chuva, especialmenté
no final da tarde.

,

Samu é habilitado em Santa

Gatarina' e beneficia região
i "

I FWRIANÓPOIlS - Está habilitado
I

o S'erviço de Atendimento Móvel de

U�gência (Samu 192) deChapecó,
Joinville e Floriahópolis, de acordo

cofn as portarias 9, 10 e 11 publicadas
nq Diário Oficial de terça-feira.

i De acordo com o secretário da

A�ticulação Nacional, Valdir

C61atto, serão recursos na ordem de

R$ 3.654.000, 00 para a equipe de

suporte avançado do Estado, e de

R$ 1,2 milhão em cada região dos 21

mimicípios contemplados, para a

e�uipe de suporte básico, que serão

disponibilizados mensalmente em
I ,

.

se� parcelas iguais.:

As cidades beneficiadas com

uma unidade de suporte básico
foram Maravilha, Palmitos, Ponte

Serrada, São Lourenço do Oeste, São

Miguel do Oeste e Xanxerê, da

região de Chapecó; Biguaçu, Nova,

Trento, Palhoça, Rancho Queimado
eSão José, da região de Florianópolis,
e Canoinhas, Guaramirim, Ire

neópolis, Itaiópolis, Jaraguá do Sul,
Rio Negrinho e São Francisco do Sul,
da região de Joinville. As cidades de

Chapecó e Florianópolis receberam
duas unidades do suporte básico
físico. Joinville recebeu quatro
unidades.

p RíDICO 'I'��-

! Paloma Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb, integrante da
: banca da Cassuli Advogados Associados SIC.
I '

'TST admite que empresa investigue e-mail.de trabalho do empregado.
, Disponível em: www.tst.gov.br/noticias/ Acesso ern: 12/01/2006.

t
\j

SEXTA-FEIRA, 13 de janeiro de 2006 rfU·'SSMu,m.gul••
I

BAIXA

Comércio de Guaramirim

registra quedas nas vendas
ANELlsE SCHMIT�

� Férias deixam
as ruas vazias e

confirma mês crítico

para os comerciantes

GUARAMmIM - Com as férias
de verão, as ruas de Guaramirim
estão parcialmente vazias. Os
moradores que curtem o mês de

janeiro' na praia fazem parte da
estatística na queda de 15% das
vendas da Farmácia de Sergio
Prawucki. "O comércio é o grande
prejudicado com isso. Os
consumidores estão focados no

pagamento de vários impostos que
vencem no início do ano, assim

como o material escolar para as

crianças", disse Prawucki.
Por outro lado, Prawucki disse

que o perfil do público consumidor
muda nesta época do ano.

Excluindo-se os pacientes que
usam medicamentos contínuos, as

pessoas, nesta época, preocupam
se mais com a beleza, consumindo
com freqüência hidratantes,
vitaminas e ernagrecedores, além
dos protetores solares. "As pessoas
não ficam doentes com tanta

facilidade por causa do estado
emocional, o clima de verão altera
o psicológico", comenta o dono da

farmácia.
Para as lojas especializadas em

calçados, janeiro também é um mês

crítico no ano, conta a dona de
uma das maiores da cidade,
Andréa Simoni Maluta. Segundo
ela, .as vendas começam a cair
depois do auge do Natal e a solução
é usar a tradicional liquidação, com

até 50% de desconto na

mercadoria.' "É uma forma de
estimular as vendas e acabar com

os nossos estoques", revela.

Quem aproveitou o pouco
movimento no comércio foi a

costureira Matilde Massaneiro, que .

saiu com as filhas'para pesquisar
preços, mas garante que ainda vai

esperar as promoções. "Volto
amanhã para aproveitar os

descontos", disse.
Mas a crise de janeiro não afeta

todos os setores do comércio. Em

janeiro, quem mais lucra são as
,

papelarias. Com o início antecipado
das aulas este ano, a corrida é pela
lista do material escolar. Os preços

que se mantiveram nesse ano só

são' alterados pela "moda". As

crianças que estão cada vez mais

exigentes pressionam os pais a

consumir materiais mais coloridos
e de motivos, como Hello Kit,
Superman, Garfield e Harry Potter.
O atrativo são os adesivos e

cadernos de capa dura com folhas
timbradas.

.

Exceção: Denise, dona de papelaria, disse que o setor nãoé prejudicado
,

,
.

"Indico os pais à não virem

acompanhados dos filhos se querem

economizar", alerta Denise de
, Almeida, proprietária de papelaria.

Ela esperava um acréscimo nas

compras já no início do mês, mas

agora acredita que o Jovimento
comece mesmo só na próxima

,

semana, com o aumento da deman- ,

da de cheques pré-datados. "Cada
,

vez oferecemos mais opções, mas os

materiais menos enfeitados não

deixam nada a desejar �a qualidade,
apenas na estética", avaliou.

Jordana Stringard, de 11 anos

é uma criança consciente, além de

pesquisar ela compra sozinha a lista

de materiais escolares, mas'
adianta, não está economizando!
"Desde o Natal compro o que maiS'

,

gosto. Deixei por último o que'
menos preciso". Jordana deixou de
lado os cadernos e optou por
fi�hários coloridos, de folhas
timbradas e com preços variados,
Esse tipo de catálogo pode chegar
a R$ 80. Listas como dejordana
mais que triplicam a relação otiginal
que não exige marcas. Quem lucra
com isso são as papelarias que
inovam na venda de canetas

coloridas, com perfume, cadernos
com adesivos e uma infinidade de

objetos grifados pela moda.

CORREIO TV;
,
,

I
.

� utilização indevida do e-mail de
�rabalho e o direito à privacidade
I
I

redacao@jornalcorrei'odopovo.com.br
Galã careca

Rodrigo Santoro, nosso astro de proporções internacionais,
vai estrelar outro longa estrangeiro. Dando continuidade a

sua porção camaleônica - para 'Hoje é dia de Maria' ele

perdeu mais de dez quilos - ele terá de raspar a cabeça para
encenar o imperador persa Xerxes no filme "Os 300 de

Esparta'; rodado no Canadá, segundo o colunista Ã'ncelmo
Gois.Por aqui ele vai filmar "Não por acaso'; de Phillipe
Bareinski, ao lado de Letícia Sabatella.

Ivete
Depois dos quatro programas que fez aos domingos na

Globo .(0 último foi ao ar nesta semana). o empresário de
Ivete Sangalo (foto) foi chamado para conversar com a

emissora. Mas a cantora só continuará como apresentadora
se for uma vez por mês. Para ela não deu certo fazer

programa semanal. Foram 30 dias trabalhando sem folga.
Gravava na Globo de segunda a sexta e fazia shows de

quinta? domingo.

h tema em questão tem sido objeto de muitos estudos e debates no campo do

direito.desde que o Tribunal Superior do Trabalho> TST,admitiu a possibilidade
:da empresa investigar o e-mail de trabalho dos seus funcionários.
,

De acordo com uma das decisões. tomadas pelo-TST sobre este assunto, o

(empregador tem o direito de obter provas para a aplicação da dispensa por

j"just� causa; com o rastreamento do e-mail de trabalho do empregado, não

Ilhavendo assim, violação à intimidade e à privacidade do mesmo, sendo esta

prova considerada legal. '

lo mesmo órgão afirma ainda que
"

... o empregador pode exercer, 'de forma

imoderada, generalizada e impessoal; o controle sobre as mensagens enviadas

ie recebidas pela caixa de e-mailpor ele fornecida, estritamente com a finalidade

Ide evitar abusos, na medida em que estes podem vir a causar prejuízos à

[empresa .. .':'
'

'

IÉ evidente que o fornecimento do e-mailde trabalho pela empregadora à seus

!colaboradores, é apenas mais uma ferramenta relacionada à atividade

[profissional, a qual tem por finalidade oferecer melhores condições de

/comunicação entre fornecedores, empresa e clientes.
lo próprio TST entende que este

"

... meio eletrônico fornecido pela empresa

item natureza jurídicá equivalente a uma ferramenta de trabalho'; o que ratifica

[a idéia de que o correio eletrônico deve destinar-se ao uSQ estritamente

i profissional.
i Não há como esquecer que, atualmente, qualquer pessoa pode adquirir uma

: conta de e-mail gratuita. Todavia, é direito do empregador proibir o acesso

I destas contas durante o horário de expediente, as quais acabam por subtrair I

I horas preciosas de trabalho.' .

: A mencionada ferramenta de trabalho, que tende a agilizar tarefas e
I comunicaçôes em geral, tornou-se indispensável para o bom desempenho do
I dia-a-dia de qualquer empresa ou pessoa. Entretanto, no caso de ser mal utilizada
i por seus operadores, pode criar situações comprometedoras, havendo, inclusive,
: a possibilidade da interposição de ações judiciais de reparação de danos morais

por parte daqueles. que se sentirem lesados de alguma forma, pela utilização
indevida do correio eletrônico.
Frente'a ausência de norma regulamentadora específica referente a utilização
do e-mail de trabalho no Brasil, alguns magistrados têm recorrido à exemplos
de outros países, tais como o Reino Unido, o qual, através da L�i RIP

I (Regulamentation of Investigatory Power), autoriza os empregadores a

i monitorar os e-rnails e telefonemas de seus empregadores.
i O ministro João Oreste Dalazen, da Primeira Turma do TST, relator de um

: processo que versa sobre o tema em pauta, enfatizou que
"

... os direitos do
: cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, constitucionalmente

: assegurados, dizem respeito apenas à comunicação estritamente pessoal. O e

; mail corporativo é cedido ao empregado e por se tratar de propriedade do
; empregador a ele é permitido exercer controle tanto formal como material

: (conteúdo) das mensagens que trafegam pelo seu sistema de informática.':
,

Queda
A Globo começou o ano festejando (e divulqando) as audiências de
"Alma Gêmea" (recorde no. horário das 18h) e da minissérie "JK" (outra
.produção recordista). Mas é bom que a emissora comece a se

preocupar com outros programas da grade.Porque, a audiência de

alguns produtos está em queda livre. A começar pelo principal, o

"Jornal Nacional': ..

ladeira
o ano passado confirmou uma tendência já observada em 2004: o

ibope do "Jornal Nacional" vem caindo sistematicamente. E a queda
em 2005 foi uma das mais significativas dos últimos anos. Vamos aos

números:
Em 20q4, o "JN" teve média anual de 40 pontos.
Em 2005 essa média caiu para 36.
Em 2006, até aqui (dia 2 ao dia 1 O), a média é de 31,1.

Maislbope
A audiência da (ótima) "Belíssima" também perdeu o fôlego. Na

primeira semana, a novela régistrou 49,1 pontos de média. Na

semana passada, essa média havia caído para 43. No entanto, outras

novelas já tiveram oscilação semelhante e conseguiram se recuperar.
"América'; por exemplo. Mas em comparação com as duas novelas das
21 h anteriores, "Belíssima" teve a maior queda entre a primeira e a

nona semana.

Ainda Ibope
A estréia do "BBB 6" derrubou a audiência de "JK': A minissérie, que )

estreou terça passada com 39 pontos no Ibope e ficou dois dias com

41, entrou no ar mais tarde anteontem, com capítulo menor, e deu 28 '

pontos.

Fica
o contrato de Gugu Liberato com o SBT, que vence em abril, já está

praticamente renovado. As novas bases salariais não foram reveladas,
mas dá-se como certo que Silvio Santos não será tão generoso com

Gugu como em anos anteriores.

Contra-ataque
Vários atores e atrizes que estão no ar na Record receberam propostas
nos 'últimos 30 dias para mudar (ou melhor, voltar) para a Globo ao

final de seus contratos. Entre os sondados estão Gabriel Braga Nunes,
Marcelo Serrado, Paulo Figueiredo, Cláudia Alencar e Esther Góes.

1:\
lití.
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PLAN�JAMENTO

LigaJaraguaense quer melhorar
a organização da Copa Norte

lKES

9ULIMAR PIVATTO
�

, �, Primeiras edições
: f�r�m marcadas por

c�nfusões fora de

clmpo
'

�
.

}ARAGUÁ DO SUL - A Copa
I �orte de Futebol Ama�or

começa só no dia 26 de fevereiro,
( mas o presidente da Liga

Jaraguaense, Rogério Tomazelli, já
c�meça a pensar em formas de

Je1horar a organização da

c!mpetição. Esta será a terceira

e�ição do campeonato e a primeira
oIganizada pela entidade

jaraguaense. Nas duas primeiras,
,1 o�ganizadas pela Liga de São

o� Francisco do Sul e de São Bento
J do Sul, respectivamente, pro-llli (

! blemas fora de campo acabaram
re

le� manchando a imagem da Copa.
'� nossa intenção é coibir estes

l[

IS problemas. Vamos elaborar um

S:' novo regulamento prevendo uma

Ir' punição de dois anos para quem
. descumprir"; informou Tomazelli.

la í

ai A reunião que definirá o novo

:a' regularnento será no dia 3 de
)' fevereiro" mas o presidente jále -

" começa a planejar uma forma de
IS '

)S' tirar essa "mancha" da

e' CPlllpe,tiçãp. "Já conversei com o

"1 presidente da Federação

Catarinense de Futebol e vamos

tornar o campeonato federado.
Com isso, o campeão vai

representar ,a nossa região no
,

Campeonato Estadual Amador".
Os problemas que

atrapalharam e atrasaram as duas

primeiras edições foram tanto de

organização das equipes camadas

Ligas responsáveis. Alguns clubes
não levavam nem a relação de

jogadores pala OS jogos e a

cobrança para isso não existia. "Às
vezes tinha casos de que atletas que
não estavam na lista que entravam

jogando. Aí os adversários iam

descobrindo e entravam com

recurso. Ao invés de resolver por

aqui mesmo, a organização enviava

para a federação e lá demora para

definir", lembrou Tomazelli.

Enquanto isso, as duas equipes
que representarão Jaraguá do Sul

) - . ,

na competrçao ja começam a

pensar no time que disputará a

Copa Norte. O diretor de esportes
do Cruz de Malta, atual campeão
da Liga Jaraguaense, Guinaldo

Guilow, disse que a preferência é

formar um time com jogadores
daqui da cidade. "Vamos manter

um pouco da base, mas a maioria

será de atletas daqui. Vamos
convidar quem .não estiver

participando de competições",.
disse ele, lembrando que o clube

DANIEL NEVES

Tomazelli quer mudar o regulamento para melhorar a organização

só vai começar a 'contratar depois
da escolha da nova diretoria, que
será em fevereiro.

Já o diretor de futebol do

Botafogo, Sandro Satler, o Deco,
disse que o time deve manter a

mesma base de 2005. "Vamos

promover alguns aspirantes
também. Como estávamos de

férias, vamos começar a definir o

time somente a. partir da próxima
seman�".'

-, .-,' ,. ", .

1 Rubinho Barrichello é O mais André Azevedo chega em quarto
r

rápido emestréia na Espanha naetapadeontemdoRaliDakar
DA REDAÇÃO - Em sua estréia

I

na Honda, o brasileiro Rubens-
, �arrichello marcou o melhor
,I tempo ontem nos testes coletivos
I' em Jerez de la Frontera, na

Espanha. Com o carro de 2005,
I ainda com o motor VIO, o ex-piloto

da Ferrari cravou a melhor volta
40 dia em Imin16s732, \

Jxatamente a mesma marca do
'

�spanhol Pedro de la Rosa, reserva

9aMcLaren.
� No final do dia, Barrichello
ainda pôde testar um carro híbrido
da: Honda, com propulsor V8.
Apesar das dificuldades para
�justar o banco e os quase três
1Ueses fora dás pistas, o piloto
brasileiro saiu satisfeito desse
Primeiro teste. Entre os pilotos com

motor V8, o mais rápido foi o

�spanhol Fernando Alonso. Em sua

estréia com o novo Renault R26, o

�tual campeão mundial completou
'

iJ. melhor das suas 66 voltas em

�minI8s706, seguido pelo
�ompatriota Marc Gene, piloto de
testesdaFerrari com Imin18s825I , \'
, O australiano Mark Webber, da
;w'illiams, foi o quinto com o tempo
de iminl8s838, enquanto o

paranaense Ricardo Zonta reserva
d

'

a TOY(Ha, completou os seis

prill{eir0s em Iminl8s9I6.
;Participaram dos testes nove das'
dez equipes inscritas oficialmente
paraa t�mporada 2006, sendo a

ünica ausência a Midland, '

. Ferrari
, A Ferrari ignorou o brasileiro
RUgens Barrichello no vídeo dos

melhores momentos da temporada
2005 apresentado ontem durante
o evento promocional em

Madonna di Campiglio, na Itália.
A informação é do jornal Folha de
S.Paulo. Nas imagens, a Ferrari
mostrou apenas o alemão Michael
Schumacher e um dos seus pilotos

.

de testes, o italiano Luca Badoer.
O "esquecimento" da

escuderia italiar{a seria uma

retaliação. após as críticas feitas à

Ferrari por Barrichello, agora na

Honda, durante entrevista à,

revista inglesa Autosport. O piloto
brasileiro r�clamou publicamente
que a Ferrari priorizava Schuma
cher. Barrichello foi vice-campeão
mundial 'em 2002 e 2004 e ajudou
a escuderià a conquistar o penta
campeonato de Construtores de
2000 a 2004. "Talento por talento,
Michael provavelmente tem um

pouco mais"; comentou.

• Apesar das dificuldades

para ajustar o banco e os

quase três meses fora das

pistas, o piloto brasileiro
saiu satisfeito desse

primeiro teste.

• Participaram dos testes
nove das dez equipes
inscritas oficialmente para
a temporada 2006, sendo a

única ausência a Midland.

DA REDAÇÃO - O caminhão
do brasileiro André Azevedo
completou a I2ª etapa do Rali

Dakar, ontem, na quarta
colocação, com o tempo de
6hl8min04s. Com o resultado,
André e seus companheiros
Maykel Justo e Mira Martinec

,

continuam em quarto lugar na

classificação geral.
O vencedor da especial do dia

foi o holandês Hans Stacey, que
fechou o trecho entre Bamako e

Labé em 5h4lmin02, e está em

segundo lugar no geral. O líder é o

russo Vladimir Chagin, que só \

perderá o título em caso de quebra
do carro. Ele tefmirióú á etapa no

;'. \

terceiro lugar. -,
.'

Já o brasileiro Jean Azevedo, o

chileno Carla de Gavardo e o

norueguês Pai Anders Ullevalseter

entregaram, na noite de quarta
feira, um documento à

organização do Rali Dakat
reiterando o descontentamento
com o novo regulamento. Os

pilotos reclamam que muitos
deixaram de passar pelos postos de

.

controle e desrespeitaram o limite
de velocidade, mas apenas alguns
foram punidos.

"São dois pesos e duas

medidas", afirmou [ean Azevedo,
referindo-se ao fato de espanhóis e

franceses terem escapado de
, penalizações rigorosas. O brasileiro
teve duas horas acrescentadas em

seu tempo na classificação geral,
por ter ignorado um posto de
controle. Atual oitavo colocado
entre as motos, Jean estaria em

v

• O vencedor da especial
do dia foi o-holandês Hans

5tacey, que fechou o trecho
entre Bamako e Labé.ern
Sh41 min02, e está em

segundo lugar no geral.

•. Com o resultado, André

e seus companheiros
Maykel Justo e Mir<;l
Martinec continuam em

quarto luga(l'li
.

classificação geral.

quinto se não tivesse sido punido.
De acordo com os

prejudicados, o francês Cyril
Despres, atual campeão e vice-líder
no geral, teria ignorado um posto
de controle e passado à 82 km/h
por um vilarejo, onde a velocidade
máxima permitida é de 50 km/h.
Apesar das reclamações, os pilotos
e suas equipes não acreditam que
o' documento entregue aos

organizadores do Dakar alteie os

resultados. ''A. organização não vai

mudar o resultado, mas é

importante que eles saibam que
estamos descontentes e sabemos

que nem tudo está correto no -,

Dacar", disse o ex-piloto e atual

dirigente da equipe KTM, o

espanholjordí Arcarons.

ESPORTE

LINHA DE FUNDOII-----,.;:,
JULlMAR'PIVATTO

Confusão
Depois do jogo entre Juventus x Avaí, na noite de quarta-feira, uma

pequena confusão entre as duas torcidas foi rapidamente contornada

pela Pólícia Militar. Como o movimento estava grande nos bares, ao

invés de colocar a bebida em copos, corno pede iFederação, eles

estavam dando as latinhas mesmo. E a torcida do time da Capital
éomeçou a atirar latinhas nos jaraguaenses, mas rapidamente a PM

levou os mais exaltados para o ônibus e depois os conduziu para a

Delegacia, sendo liberados em seguida. Como aconteceu fora do

Estádio, o Juventus não corre o risco de ser punido. Mas vale lembrar

que a consciência do torcedor tricolor precisa continuar. Atirar objetos
em campo só prejudica o clube, que pode perder o mando de campo
por causa dos ânimos exaltados de alqurn enqraçadlnho, Vamos IJ� 1

preservar sempre o bom senso.
'

)
, )

,"., .

Escolha
Uma entidade internacional
escolheu Márcio .Rezende de
Freitas como melhor árbitro
brasileiro de 2005. Ele está na

20a posição do ranking
mundial, com seis pontos.
Filiado à Federação
Catarin'ense de Futebol, foi
ele quem apitou aquele jogo
entre Corinthians e

Internacional, em que ele
deixou de dar um pênalti de
Fábio Costa no meia Tinga.
Precisa dizer mais alguma
coisa?

Amoroso
A contratação oficial do atacan- : ", '

te Amoroso pelo Milan, previs
ta para ontem, foi adiada para
hoje, informou o clube italiano.
Amoroso, 32 anos, tem que es

perar os resultados do exame
,

médico a que foi submetido
nesta quinta-feira antes de

poder assinar seu contrato. Ex

jogador de Udinese e Parma,
Amoroso chegou ontem a

Milão para substituir o italiano
Christian Vieri, que acaba de
fechar com o francês Mônaco.

Internacional
o técnico Abel Braga fará
algumas experiências no

primeiro amistoso do
Internacional na temporada,
hoje, contra o Esportivo, em

Bento Gonçalves. O treinador

pretende observar
atentamente o volante Alvaro,.
os atacantes Michel e Renterfa

Fluminense
Dispensado pelo Palmeiras, o

meia Pedrinho está próximo
de um acerto com o

Fluminense. O ex-jogador do
Vasco foi submetido ontem a .

exames ortopédicos e foi

aprovado pelos médicos.

Pedrinho, 28 anos, deverá ser

an.unciado hoje. O jogador
deverá formar o meio-campo
titular ao lado de Marcão, .

Arouca e Petkovic.

• O).

H1

e o meia Márcio Mossoró, além :1'2

,:,;{de escalar Fabiano Eller,
Fabinho e Rubens Cardoso, .. ,íI

novos reforços para 2006. -' :;,:
julimarpivatto@gmail.com ;}:

-;

,

,

EDUARDO MARQUARDT
Presidente da Comissão Especial de Licitação

. ,
,

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do.Sul

"

CONCORRÊNCIA N° 132/2005
SECRETARIA DA FAZENDA

TIPO TÉCNICA E PREÇO

, ,
,

;

'.( ,

.'

. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS
ESPECIALIZADOS DE UM MODELO DE GESTÃO PARA
APOIAR O GERENCIAMENTO E O CONTROLE DO.
ISSQN COM O FORNECIMENTO E GESTÃO DE
SISTEMA/SOFTWARE POR PERfoDO DE 36 (TRINTA
E SEIS) MESES, CONFORME JUSTIFICATIVA E

ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.

A Comissão de Licitação, especialmente
designada pela Portaria n° 1.079/2005, comunica às

empresas que obtiverem o edital de Concorrência
nO 132/2005, da SUSPENSAo da abertura dos

envelopes do dia 12/01/2006 às 13:30h, sendo
comunicada posteriormente às empresas nova data
e horário para abertura dos envelopes, tendo em

vista a análise jurídica da impugnação aos termos.
do edital apresentada pela empresa CETIL·

SOLUÇÕES LTDA.
.

Jara'guá do Sul (SC), 10 de janeiro de 2006.
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NOVIDADE NA MALWEE

Nova estrutura é inéditano futsal brasileiro

Nova cozinha dará aos atletas uma alimentação balanceada antes e depois das competiçõesEquipe de nutricionistas será responsável pela reformulação do cardápio dos jogadores
I

tranqüilidade maior para nós e

p ar'a os atletas, já que a

alimentação e o descanso são os

principais fatores para um bom
rendimento em quadra"; disse

Rangel. Para a gerente técnica

de nutricionismo da Ciluma,
,

Vane Duarte, uma alimentação'
equilibrada melhora a saúde e

dá uma melhor performance
para o jogador, "Como atletas,
eles têm U)1l desgaste maior, por
isso o trabalho é diferenciado. A

prioridade é uma dieta baseada
em .carboidratos, que são as

um prédio com seis aparta
mentos, que servirá de aloja
mento para os jogadores. A outra

é o acompanhamento de uma

equipe de nutricionistas' dai
Ciluma Alimentos, que vão

ajudar a melhorar a alimentação
dos atletas. "Isso é inédito no

.

futsal brasileiro", garantiu o

supervisor técnico Kléber Rangel.
"Desde que eu entrei na

Malwee eu vinha pedindo isso,
mas claro que tinha que vir com

o tempo, de acordo com nossas

conquistas. Isso dá uma

principais fontes de energia",
explicou.

O trabalho na Malwee é

coordenado pela nutricionista

Cheila Klitzke, que ensinou

como se chega a uni cardápio
ideal. "Primeiro a gente faz uma

avaliação individual e depois
fazemos a média necessária para
saber as necessidades do grupo".
Vane falou também sobre a

importância de cada atleta ter

consciência desse trabalho.
,"Devemos fazer algumas
palestras com eles, explicando o

porque de cada dieta",
comentou Vane, lembrando que
existe uma dieta diferente para
cada momento da competição.

Rangel comentou que, por
serem atletas de ponta, eles
aceitaram com facilidade as

mudanças. "Eles têm cons

ciência de que é para o bem
deles. Mas ainda estamos em

fase de adaptação e creio que
não teremos problemas com

isso", analisou. Para as viagens,
o supervisor disse que levará um

cardápio pronto, elaborado pelas

nutricionistas, para apresem
em cada hotel em que,

hospedaram.
Enquanto isso, os jogador

seguem .a pr é-t e mporadi
treinando forte em três períod
se preparando para duo

competições. A primeira dei
será no dia 2 de fevereiro será

final da Copa das Américas, e

Assunção (Paraguai). Depois, fi

início de março, a equipe v

atrás. do tetracampeonato d

Taça Brasil no Rio Grande d
Norte.

JULlMAR PIVATTO

� Além de novos

apartamentos, haverá

acompanhamento
de nutricionistas

}ARAGUÁ DO SUL - Além das
novas contratações para a

temporada, a Malwee também

apresentou outras novidades.
Uma delas é a inauguração de

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃOI
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ j 3,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
.

..

REGIONAL NA SUA CASA,!

CORREIO DO POVO
P��1919

\,)
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Inaugurada em 1962 sob o ecletismo que mescla elementos .do estilo

arquitetônicogótico e o classicismo alemão, a Igreja Matriz São Sebastião não

só é uma das mais belas construções da, cidade como também uma imagem
típica de cartão postaL Principalmente aos domingos, centenas de fiéis

procuram o local para ficar mais perto de Deus, CUJO espaço abriga 1.200

pessoas sentadas.
,

A IgrejaMatriz São Sebastião é uma das poucas igrejas de 'Santa Catarina, que
não possui relógio na torre, não por motivos estéticos, mas históricos. O

pároco da Paróquia São Sebastião, Padre Sildo César da Costa, contaque há

algumas décadas existia um relógio na torre, que estragou e nunca mais foi
recolocado. "Nosso objetivo agora é fazer a reforma da igreja, que também

I

contempla a colocação de um relógio numa das torres", explica. .

De acordo tom o pároco, a reforma da igreja deve começar em�março e custará
aproximadamente R$ 800 miL O projeto faz parte das comemorações dos 100
anos da igreja católica como paróquia em [araguá do Sul e dos 50 anos de

, eonstrução'da Igreja Matriz, festejados em 2012. A reforma inclui a restauração
dos vitrais (que começou no ano passado e será concluída até �2 deste mês,
data dafesta de São Sebastião), nova pintura interna e externa, substituição do

Não por motivos estéticos, mas históricos, a igreja é uma das poucas sem relógio na torre

Restauração dos vitrais começou no ano passado e deve ser concluída ainda este mês

atual piso por granito, melhorias no forro, iluminação e sistema de som e a colocação de um

, veleiro (queimador de velas) ao redor da cruz missionária e de um sino eletrônico na torre, além
da construção de calçadas e de um novo centro comunitário ("salão de festas", que deve ser

concluído até 2007), o rebaixamento do presbitério e a criação de uma escadaria, para facilitar as

, celebrações. Alguns espaços da igreja ganharão novas funções: a sala lateral à entrada principal,
da igreja será um confessionário e será criado um museu de arte sacra, no espaço later.al
localizado debaixo da escadaria da igreja. "Esse museu terá imagens, fotos e objetos sacros e

preservará a história da igreja", garante.
"

.

Mesmo com a reforma, projetada por uma equipe -de arquitetas sacras do Apostolado Litúrgico
de São Paulo, a celebração das missas continuará sendo na igreja. C�nforme a necessidade, serão

realizadas no ginásio de esportes do Colégio Marista São Luís, nos fins de semana, e no/salão de
festas durante a semana. Devido à intensidade das obras, não serão celebrados casamentos na

Igreja Matriz São Sebastião em 2006. "Todos os noivos já foram avisados que os casamentos serão
realizados em outras igrejas de J araguá do Sul, que também são belíssimas", comenta.
Para arrecadar o dinheiro do projeto, a comissão de reformas da igreja busca o apoio de
profissionais, parcerias com empresas e o poder
público, além de promoções e-eventos, como a Festa
Anual de ]São Sebastião, cuja renda será revertida

para a reforma. A Festa Anual de São Sebastião
, acontece nos dias 21 e 22 de janeiro. Quem quiser
adquirir o convite antecipado deve procurar a secre

taria paroquial. O churrasco custá R$ 9 � ooifê,'R$ 6.

Programação,
21/01 - 11 h: Churrasco
21/01 - 14h: Bingo
22/01 - Após missa das 7h: café da manhã
22/01 - 9h: Missa festiva

.
22/0'1 � 11 h: Almoço com churrasco e bifê

" J"' ".

\
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I CI PROGRAMAÇ'ÃO DA �EGIÃO I
De 13 a 19 de janeiro

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C Jourdan Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
E Se Fosse verdade
14:15 - 16:10 -18:00 - 20:00 - 22:00 Escuridão

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Didi o Cacador de Tesouros
13:45 - 15:30 - 17:15

Didi: O caçador de tesouros
14:00 - 15:45 - 17:30 E Se Fosse Verdade

22:15Os Produtores
19:15·21:45

Zathura (dublado)
13:40 - 15:50 - 18'00 - 20:10King Kong

14:30

Se Eu Fosse Você
15:00 - 17:15 - 19:30 - 21 :45

4
Soldado Anonimo

D
ir:le - Rua Visconde de Taunay

v

J FILME/HORÁRIO

19:00 - 21 :40

GtNERO
Doze é Demais 2 (Iegendado)
1.6:30 - 18:20

5 Harry Potter e o Calice De Fogo (dublado)
13:30

'

Escuridão
16:30-18:25 - 20:20- 22:15 King Kong

20:30Se Eu Fosse Você
14:30-17:00'-19:15 - 21:30 Tudo em Familia

14:30 - 16:45 - 19:15 - 21 :506
13:30 - 15:40 - 17:50 - 20:00

E Se Fosse Verdade. R Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ $-$uspense/ DC - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F.-Ficção

DA HISTÓRIA I
Contato: 275 2477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTlsTICA
FUNDADA EM 08-06-1956

Com o apoio da iniciativa privada, empresas _

ii
socialmente responsáveis, o moderno espaço

1 consituiu-se em um marco nas atividades culturais
da cidade e no Estado de Santa Catarina.

OCentto Cultural de Jaraguá do Sul Está pronto

J:'para receber você. Possui uma das mais completas

Ir:��trl:lturas técnicas e físicas �?país.
,

. .�

, Visão -
.

.

, Jaraguádo Sul inserida no panorama cultural
\

e artístico do país.
ct,

Missão
Preservar, desenvolver e estimular os valores culturais

e artísticos da comunidade.

o Começo
As atividades da Sociedade Cultura Artística iniciaram nos anos 50, quando foi constituída oficialmente por
músicos amadores locais.Tinha como objetivos cultivar a arte musical, o teatro, o canto e o ballet, além de

proporcionar lazer aos associados e comunidade.

l"NOS anos 80, passa",�,,�e�llzarsuasIrs ativ!dage� e,m s�,��·'
,I

ria;�realizando"

',uma grande co�q
,

,1T)'grande
crescimento n-o"ô vi menta do

,trabàlho.Com ôr�Cônhetimento
municipal, estadual e federal, começou a

surgir a necessidade de um espaço mais
estruturado, Foi nessefmom(:!nto que
.lnlcloú a con�truç�� d!> Centro Cultural

deJaraguá do Sul. ,,"

"'_-. 'r.--<.n 1/..."

�.� "' �. G4,.�"'�'.

Missas Informativo Paroquial
14/15 de janeiro

NOSSA MENSAGEM

Viver a vocação cristã no amor e no ardor!
Sábado

19hOO- Matriz
17h30-R. Da Paz

19hOO-IS.Luiz Gonzaga Somos chamados à vida e todo chamado pede um a resposta.O Senhor nos

chama, nos acolhe e nos envia. Na história da Salvação, Deus sempre te,
contado com pessoas de fé para seu serviço, para anunciar e para

'

testemunhar, porque seu reino é um reino de amor e de serviço. Jesus
anuncia que "tempo já se cumpriu'; que chegou o dia do Senhor. t preciso ir
além das realidades terrenas e ver e ouvir os sinais dos tempos, pelos quais

Deus também no fala. Estamos no tempo da graça, vivamo-Ia com fé,
esperança e caridade.!

Leituras: 1 Cor 6-13, Jô 1,35-42

Dias 21 e 22 de Janeiro Festa de São Sebastião
Venha, participeI

Domingo
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz

r CI

Coach Carter: Treino para a Vida
Baseado em uma inacreditável história real,
este filme é o inspirador depoimento de Ken
Carter (Samuel L.Jackson, indicado para o

Oscar), um controverso treinador de basquete,
que recebe louvados elogios e ao mesmo

tempo justificadas críticas, quando vai parar
nos jornais do país, ao suspender todo o seu

time campeão, por causa do baixo

desempenho acadêmico. Com os jogadores, os

pais-e a comunidade se mobilizando para
trazer o time de volta às quadras, Carter tem

que superar os obstáculos de seu ambiente e

mostrar aos jovens um futuro que vai além de

gangues, prisão e até mesmo do basquete. Co
estrelando o ícone da música pop Ashanti, "O
Treinador vai fazer todo mundo aplaudir de

pé".
Drama - Ano: 2005 - Duração: 136 minutos -

Cor 14, anos - Lançamento em vídeo e OVO

.> 2 Filhos de Francisco
I Incentivados pelo pai Francisco, lavrador do

interior de Goiás cujo sonho aparentemente
impossível é transformar dois de seus nove

filhos numa famosa dupla sertaneja, Mirosmar

aprendeu acordeão E1 Emival, violão. Para

/ajudar nas despesas, os meninos tocam na

rodoviária, onde conhecem um empresário
que consegue fazer deles um sucesso no

interior do Brasil até um acidente interromper
a carreira da dupla. Anos mais tarde, Mirosmar
volta a cantar, vira Zezé Di Camargo, mas a

fama só chega quando se junta ao irmão
Welson (Luciano), o parceiro perfeito para
concretizar a profecia de seu pai.
Drama - Ano: 2005 - Duração: 132 minutos -

Cor Livre - Lançamento em vídeo e OVO

I
;> Sr. e Sra. Sm ith

Brad Pitt e Angelina Jolie incendeiam a tela
neste divertido filme de ação do diretor de
"Identidade sourne: Após cinco (ou .seis) anos

de casamento, os cidadãos comuns John e

Jane Smith (Pitt e Jolie) estão se sentindo,
como se tivesse aberto um profundo abismo
entre eles - até que a verdade vem à tona! Sem

que um tenha conhecimento sobre a vida do
outro, ambos são assassinos letais, frios e

fantasticamente bem pagos. E quando
descobrem que um tornou-se alvo do outro,

• suas vidas secretas entram em colisão em uma

mistura divertida de perversa comédia, pajxão
reprimida e ação ininterruptacom armamento

de última geração, o que atribui um sentido

completamente novo à frase "Até que a morte

nos separe"!
ComédialAção - Ano: 2005 - Duração: 119

minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

vídeo e OVO

'PÍlfr

Sr&§r�.SIll1th

Amor Além da Vida
Depois da morte de seus dois filhos, Chris
Nielson (Robin Williams) e sua mulher Annie

(Annabella Sciorra) passam por insuperáveis
dificuldades emocionais.Anos depois,
acontece outra tragédia: Chris também morre.

Ele vai para o Paraíso, onde conhece Albert
(Cuba Gooding Jr.), um rapaz de bom coração
que vai ajudá-lo a se adaptar à nova existência.
Annie acaba se suicidando. Porém, diferente de
Chris, ela não vai ao Paraíso, mas sim a um

lugar diferente, uma espécie de purgatório
onde ficam as almas perturbadas. Quando
descobre o destino da mulher, Chris pede
ajuda a Albert e os dois saem em uma jornada
em busca da salvação da alma de Annie,
provando que o amor desafia qualquer
infortúnio.
Romance - Ano: 2005 - Duração: 113
minutos - Cor Livre - Lançamento em vídeo
e OVO
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Lanche Prático .

Ingredientes: 8 fatias de pão de fôrm)a sem a casca; meia xícara (chá) d� leite; meia colher (chá) de noz

moscada ralada; 2 colheres (chá) de sal; 4 ovos; 220 gramas de presunto cortado em fatias: 150 gramas de

queijo prato cortado em fatias; meia xícara de queijo parmesão ralado; 2 tomates médios cortados em rodelas.

Preparo: Unte com manteiga um refratário quadrado de 21 cm. Disponha metade do pão no fundo e reserve.

Numa tigela média, misture o leite.noz moscada, metade do sal e. os ovos. Umedeça o pão com um pouco
dessa mistura. Cubra com o presunto, o queijo prato e as demais fatias de pão e regue com a mistura de ovos

restante. Polvilhe com manteiga. Leve ao microondas, em potência média, até ficar firme - aproximadamente
10 minutos. Coloque as fatias de tomates por cima, polvilhe com sal e sirva a seguir.

I Frango Cremoso'
Ingredientes: 1/4 de xícara (chá) de óleo; 1 cebola média picadinha; meia colher (sopa) de sal;
meia colher (chá) de pimenta-da-reino; 2 xícaras (chá) de água; 1 colher (sopa) de manjericão ;t]
picado; 2 colheres (sopa) de salsinha picada; 4 ovos ligeiramente batidos; 4 coxas e 4sobrecoxas
de frango.
Preparo: Desosse o frango e corte em pedaços pequenos. Transfira para uma panela média,
acrescente o óleo, a cebola, o sal e a pimenta e refogue em fogo alto, mexendo de vez em :ii.
quando com uma colher de pau, até o frango ficar dourado. Reduza ofogo, tampe a panela e

cozinhe, mexendo de vez em quando e regando com água aos poucos, até o frango ficar macio -

cerca de 20 minutos. Polvilhe com o manjericão e a salsinha e misture. Adicione os ovos batidos
e mexa bem. Cozinheaté a mistura ficar cremosa (aproximadamente 4 minutos). Sirva a seguir,
acompanhado de arroz branco.

I , , I
T
1
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Já em 1995, p Dr. Ghoneun, da Universidade de
Medicina e Ciências de Drew, em Los Angeles, EUA,
apresentou o resultado de suas pesquisas sobre o

extrato do "Agaricus", demonstrando a habilidade
deste cogumelo para estimular beneficamente o

sistema imunológico em cobaias. Comprovou-se
ainda que este cogumelo estimula a atividade das

células imunológicasdenominadas de "natural
killer".

.

I No processo evolutivo da doença cancerosa, existe
.

uma imunodepressão que, infelizmente, pode se

acentuar com os tratamentos convencionais como a

rádio e quimioterapia. Segundo o Dr; Misumi, da
Faculdade de Medicina da Universidade de

Kurnamoto, no Japão, o efeito anti-tumoral do
"Agaricus", provémde polissacarídeos e de lipídeos,
contidos no rriesmo, como a lecitina, capazes de

.

impedir a propagação do tumor,além de diminuir o

seu tamanho.
As fibras dietéticas contidas no "Agaricus" também

podem inibir a ação de substâncias cancerígenas no

intestino, promovendo um, efeito preventivo contra o

câncer intestinal. O "Agaricus" apresenta ainda na

sua composição o germânio, que segundo vários

pesquisadores possui uma ação analgésica rápida,
podendo auxiliar na neutralização da dor nas fases

� finais do câncer. �

Em meio a tantas novidades, é bom não se esquecer
de que a auto-medicação, na maioria das, vezes, mais

atrapalha do que ajuda. As propriedades
terapêuticas do cogumelo tem sido exaustivamente

,

pesquisadas e, em alguns casos, comprovadas, mas

consulte o seu médico de confiança antes de ingerir
'qualquer medicamento, mesmo que seja um simples
complemento alimentar.

I I II
O cogumelo e sua ação
imunológica no organismo
A Humanidade está sempre em busca de novidades na área da
Saúde: e não faltam pesquisas e pessoas interessadas no assunto.
A Medicina alternativa, com seus produtos naturais, cada vez mais
ganha espaço e adeptos, principalmente por parte daqueles que
têm dificuldades em se alimentar adequadamente, o que
�quivale a grande maioria que vive correndo atrás do tempo.
f consenso geral que esta má alimentação traz conseqüências
�a,ra a saúde;tornam as pessoas desenergizadas e sem disposição
físka e 'mental, predispondo ao pessimismo, a inoperância e ao

que é mais grave:facilita o aparecimento e desenvolvimento de
inúmeras doenças.
Seguindo alinha da Medicina Natural, uma das novidades é a

utilização do cogumelo como suplemento nutricional. Há mais de
três mil anos, espécies de cogumelos têm sido utilizados pela
tradicional medicina chinesa.
Um cogumelo, em especial, o "Agaricus", tem se tornado objeto

·?e inúmeras pesquisas, dadas as suas propriedades
Imunoestimulantes e por normalizar as funções vitais do
or§anismo.
�o ano de 1965, pesquisadores da Universidade da Califórnia, se

�nteressaram pelo estado de saúde, longevidade e baixa

I�cidência de câncer na população de Piedade, uma pequena
cl�ade montanhosa, à 130 quilómetros de São Paulo. Após uma

�lnuciosa pesquisa do meio ambiente local, da qualidade da
.

agua e do estilo de vida dos seus habitantes que pudessem
explicar tais fatos, valorizaram também um certo tipo de
Cogumelo (o "Agaricus") que era consumido regularmente pela
PoPulação local, sendo estes dados anunciados ao meio
científico.
O imigrante Japonês Takatoshi Furumoto, que cultivava'
comercialmente esse cogumelo, enviou amostras para• pesqUisadores da Universidade da Província de Mie, no Japão,
Para análises e estudos. As pesquisas mostraram que o "Agaricus'"
P?�sui propriedades anticancerígenas e efeitos positivos contra
vanos tipos de tumores.

Diminuindo a bebida
Um bêbado entra em um bar e pede:
Seu Luiz, me dá 6 copos de pinga.
Ele vira os 6 copos e pede mais.

Agora me dá 4 copos de pinga.
Bebe tudo de uma vez e continua ...

Agora, eu quero 2 copos de pinga.
. Toma os 2 copos como se fosse água,
fica completamente tonto e

comenta:
Eu não entendo. Quanto menos eu

bebo, mais de porre eu fico.

Grande Problema
o sujeito desabafa no psiquiatra:
Ai, Doutor... Eu tô ficando louco!

Minha mulher é loira, teml.70 de
altura, olhos verdes, seios
fantásticos ... Uma delícia!
Até aí não vejo problema nenhum!
diagnostica o psiquiatra.
Calma, Doutor... Deixa eu terminar ...

Ela tá.me deixando maluco porque
todas as noites vai no Bar do Pedro e

dá o maior mole pra todos os

homens! Vai pra cama com o

primeiro homem que falar com ela!
Eu não tô agüentando isso, Doutor!
Por misericórdia, o que eu faço?
Relaxe! aconselha ele Respire

fundo ... E agora, diga pra mim, aonde
exatamente fica esse Bar do Pedro?

.

Namorado Galã
Duas loiras conversando:

- Ai, amiga! Hoje vou sair com um

homem maravilhoso! Careca,
baixinho, narigudo ...

- Ué! - estranha a amiga - Isso é
homem maravilhoso, é?

• • •

- Calma, nem falei que ele tem

duas Ferrari, uma BMW e uma

Mercedes!
- Uau! Que gato!

AltUra Máxima
A loira ia de carona em um

caminhão, quando de repente o

motorista pára pouco antes de
uma ponte e diz:

- Sinto muito, mas você vai ter de
descer, vou ter que pegar outro

caminho.
- Por quê? � quis saber ela.
- Tá vendo aquela placa ali:
"Altura máxima permitida 6
metros". A carga do meu

caminhão está com quase sete

metros.
- Ah! Só por causa disso? Podeir
tranqüilo, não tem nenhum

guarda por perto!

Casaco de Vison
A filha vira-se para a mãe:
-Mamãe, o que a vison-fêmea faz
para ter um visonzinho?
E a mãe:

'. O mesmo que fazem as

mulheres que querem ter um

vison!

Escola de Gagos
o gago aborda um transeunte na

rua:
- O se ... senhor sa ... sa ... sabe, on ...

on de fi ... fi ... ca a esco ... cola de
ga ga ... gagos?
- Mas para quê? O senhor já
gagueja tão bem!
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A trajetória de
de Joana Fommsucesso

Por Erica Guarda/GB Edições

Depois de se aventurar em "Metamorphoses.novela
que foi um verdadeiro fiasco deaudiência na Record,
Joanna Fomm volta a brilharem "Bang Banq"

Joana Fomm nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de
1940. Começou sua vida artística fazendo cinema e teatro. Fez
muitos filmes, estrelou vários espetáculos teatrais, até que no

inicio da década de 60 estréia na televisão, na novela "O
Desconhecido" da TV Rio.
A atriz fez grandes papéis na trajetória de trabalho de sua vida
artística. Quem não se lembra por exemplo da cômica personagem
Perpétua, que ela interpretou em "Tieta"? Ou da vilã Olga,
personagem da novela "Esplendor", exibida há quase cinco anos

na Globo?
Na Globo,
Joana Fomm
também

integrou o

elenco de

"Agora é que
São Elas". Sua

personagem era

Dínorá, papel
que seria de
Neuza Borges,
mas que devido
a um acidente

"

no Carnaval de
2003 não pode

<I Nos

primeiros
capítulos d@

"Bang Bang",
Joana Fomm
Contracenou com

o também
veterano Tarcísio
Meira

participar da trama escrita por Ricardo Linhares. Joana
também interpretou a pescadora Rita, em "Porto dos
Milagres", novela de Aguínaldo Silva exibida em 200l.
No currículo artístico da atriz destacam-se principalmente
as personagens vilãs. A primeira foi Yolanda Pratini, de
"Dancin' Days", novela de Gilberto Braga, e depois a

megera e engraçada Perpétua, de "Tieta", trama de
. Aguinaldo Silva. Uma personagem marcante também foi

a socialite Lúcia Gouvêia de "Corpo a Corpo". Na trama

de Gilberto Braga exibida em 1984, a personagem de
Joana morria num incêndio ao lado do amante, vivido por.
Stênio Garcia. Outra personagem malvada de Joana

.

Fomm foi a Salustiana de "Fera Ferida", de Aguinaldo
Silva, exibida em 1993.

,

Joana Fomm conta que decidiu ser atriz quando foi
convidada, aos 15 anos, por um namorado para integrar o

elenco de uma peça teatral amadora. Para se

profissionalizar a atriz estudou Teatro na Escola de Arte
Dramática Martins Pena, na capital carioca.
A sua estréia na TV aconteceu em 1962, na extinta TV

Rio, onde participava de quadros em programas ,

humorísticos. A estréia em novelas também aconteceu na
TV Rio, na trama de "O Desconhecido", escrita por
Nelson Rodrigues. Mas a carreira de Joana só decolou
mesmo quando participou de "Dancin' Days", em 1978,
quando já era contratada da poderosa Globo.

.

Recentemente, quando perguntada em uma entrevista se

preferia TV ou teatro, Joana Fomm prontamente
respondeu: "Eu gosto muito de fazer televisão. Não sou

como essas atrizes que dizem que só se realizam quando
estão em cima do palco, no teatro. Eu não! Adoro TV e

quando me vejo na tela, me realizo!", revela a atriz.
Além da extinta TV Rio e da Globo,Joana Fomm
também já trabalhou na Rede Bandeirantes, na novela
"Serras Azuis" e no SBT, no remake de "As Pupilas do
Senhor Reitor".
Há muitos anos integrando o casting da Rede Globo,
[cana deixou a emissora dos Marinhos em,2004 para viver

arpa aventura na Rede Record. Na época, seu último

papel na Globo havia sido uma participação especial na

novela "Kubanacan", quando aceitou o convite de Tizuka
Ymasaki para fazer uma participação especial em

"Metamorphoses", mas após ler a sinopse dos quatro
primeiros capítulos a atriz mudou de idéia e quis integrar
o elenco fixo da novela que prometia muito sucesso na

emissora do Bispo Edir Macedo, mas que acabou se

tornando um verdadeiro fiasco de audiência.
Mas agora de volta a Globo, e feliz da vida, a veterana

Joana Fomm ganhou de presente uma personagem em

"Bang Bang". Na trama das sete a atriz dá vida à Miriam
Viridiana McGold, uma mulher forte que, ao ficar viúva

6 Atualmente o talento de Joana Fomm pode ser conferido
novela "Bang Bang", onde dá vida à personagem Miriam Viridia
McGold

de John McGold (Tarcisio Meira) tenta assumir as rédeas da,
cidade e da família. Ela é uma espécie de conselheira da
população carente e busca unir forças para pagar as dívidas
deixadas pelo marido.

Essa é um pouco da história de Joana Fomm, atriz d

temperamento forte e inegável talento, querida e desejada po
várias emissoras.

6i�:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

o Imaginário em As Crônicas de Nárnia
É impossível assistir a boa parte das cenas da superprodução lançada nos cinemas
do mundo todo e{n 2005, sem se impressionar com os personagens fantásticos, os

efeitos especiais e as imagens maravilhosas geradas por computador. Mas existe
algo mais nessa grande aventura, especialmente para o público cristão: um desafio
intelectual e espiritual que "O imaginário em As crônicas de Nárnia", de Glauco
Barreira Magalhães Filho, ajuda a desvendar. Fascinado por mitologias, Lewis, tal
como o arniqo de academia, também cristão, J.R.R. Tolkien (autor da trilogia O
senhor dos anéis), quebrou os últimos grilhões da imaginação ao criar o universo
metafórico de Nárnia, na década de 1950. Feiticeiras, ogros, crianças, animais
falantes, Lewis lançou mão de elementos que se vêem com freqüência nos livros
de fábulas, mas agora para falar dos valores cristãos. Ele sabia do papel
fundamental do imaginário para compreender o que não podemos assimilar

.

apenas pela razão. O lançamento é da Editora Mundo Cristão e têm 176 páginas.

Sabores da índia
"Sabores da índia" é o muito esperado livro de Vanda Figueiredo sobre a sofisticada'
culinária lacto-vegetariana da índia, um presente para todos os que estão em

busca de novos sabores paraenriquecer seu universo gastronômico. A autora

aprendeu a cozinhar com Swami Tilak, um monge indiano que viajava pelo mundo
para transmitir os ensinamentos sagrados dos Vedas. O santo não ensinou a Vanda
apenas as receitas, mas parece ter-lhe transmitido um dom. A comida que ela nos

revela nutre o corpo e acalma a mente. Você vai deliciar-se com cento e quarenta e

duas receitas fáceis de preparar que incluem sopas, arroz, pratos variados,
salgadinhos, complementos - chutneys, picles, raitas (saladas com iogurte) - pães
milenares, doces e bebidas. Com 136 páginas, o livro é um lançamento da Lótus do
Saber Editora.
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King Kong
o animal mais
famoso do cinema
aparece em sua

história original.
Durante uma

expedição a uma

ilha tropical, uma

equipe 'de'
exploradores
encontra um gorila
gigantesco e decide
levá-lo para Nova
York, onde pretende
lucrar com sua

exibição. Há trechos
eletrizantes, como o

da fera no alto-do
Empire State
Building - com a

Bela na mão - sob o

fogo dos aviões de
caça. Prefácio
inédito de Rodrigo
Fonseca, no qual ele
comenta a

filmografia
completa de King
Kong. A obra de
Deles W. Lovelace
está sendo lançada
no Brasil pela

Expediente Secretaria - Férias
A secretaria do Círculo Italiano retorna a suas atividades no

dia 01 de fevereiro de 2006 .

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
Com tudo em cima
Cauã Reymond, que dá vida ao personagem Mateus
em "Belíssima", contratou um personal trainer e urna
nutricionista. O resultado final é que o bonitão ficou

, melhor ainda, ganhou massa muscular e postura
corretíssima. Para quem dúvida é só conferir o

desempenho do ator na novela.

Substituída
Fernanda Vasconcellos foi

cortada da temporada
2006 de "Malhação" e em

seu lugar entrará Camila
dos Anjos. Há quem

garanta que o motivo
teria sido porque a atriz

estaria com o peso acima
do exigido pela produção

da novela.

A volta de Juma
"Pantanal", novela de Benedito Ruy Barbosa, foi um sucesso nas telas da extinta TV
Manchete em 1990. Agora, a Globo comprou os direitos do texto e o autor já está
trabalhando para recontar a saga de Juma Marruá, personagem interpretada por
Cristiana Oliveira, sob a direção de Jayme Monjardim. A intenção é usar todos os

modernos recursos disponíveis e fazer uma produção ainda melhor que a anterior
cujos índices de audiência foram excelentes.

Escolhendo a atriz
Ainda sobre "Pantanal", Vanessa Giácomo e Cléo Pires foram dois nomes citados para
viver a nova Juma Marruá. É esperar para ver. Será que a direção será novamente de
Jayme Monjardim?

'
•

Novo diretor
Em março, Jorge Fernando assumirá a direção do "TV Xuxa". Dentre as muitas
mudanças, o diretor pretende colocar a apresentadora para falar com as crianças ao

vivo, sendo que a intenção é tornar o programa mais interativo inclusive-os
pequenos poderão participar via Internet.

Mara Manzan se prepara para uma temporada teatral
em Portugal. A atriz viaja em janeiro e na ternnha
estrelará a peça "Aluga-se um Namorado", ao lado do
ator Eri Johnson. Só para lembrar, o seu último trabalho
na Globo foi fazer a Janice em "Senhora do Destino".

Feliz da vida
Paula Burlarnaqui está curtindo férias em Fernando de Noronha. A atriz disse aos

amigos que ganhou o seu presente de-Natal antecipado quando foi escalada por
Glória Perez para viver a Islene em "América".

\

planejando fugir com Pascoal,

Impasse
Guilherme Fontes e a Ancine (Agência Nacional do Cinema)
.ainda se enfrentam na Justiça por conta da conclusão do filme
"Chatô". A ator que teria recebido R$ 30 milhões para fazer o

filme, ainda não conseguiu concluir o seu trabalho e teria
recebido um ultimato: ou termina o filme ou terá que devolver
o dinheiro. Segundo Fontes, ele recorrerá da decisão e

pretende terminar o longa muito em breve.
, ,

..... ,--:-�.� ..
'

MO DAS NOVELAS I

QUINTA - André se faz de ofendido com

a insinuação de Júlia. Nikos consegue
nocautear o bandido. André mostra a

Aquilino todas as informações que Bia
levantou sobre eles: Murat conta para
Narciso que teve um caso com Bia e

avisa que Katina não pode saber.
Aquilino garante a André que não vai
deixar Bia prejudicá-lo.' Bia conta para
Júlia que Vitória fugiu e avisa que vai
atrás dela. Nikos fala para Taís que eles
precisam .fugir. Djulian conta para Júlia
que Vitória não apareceu para depor, e

que o promotor disse que ia acionar a

polícia. Júlia percebe que Bia preparou
uma armadilha para Vitória. Júlia vai de
helicóptero atrás de Bia. Júlia, do
helicóptero, vê o carro de Bia sair da
estrada e cair num precipício.

consultar outro médico, deixando-a
culpada.Tais pede que o pistoleiro lhe
conte como matou Pedro. Vitória

garante a Sabina que jamais faria mal
a Pedro. Tais entrega a gravação da
conversa para Nikos traduzi-Ia. Mary
descobre que o testamento não está

registrado em cartório algum. Guida
avisa que o testamento é particular, e,
se não for apresentado logo,perderá a

validade. Nikos vai ouvir a gravação,
mas alguém rouba o gravador. Rebeca
começa a dar aulas para Pascoal, e

tenta ensiná-lo a falar corretamente.

Regina da Glória percebe que Murat
está abatido eacha queé porcausa de
Mustafá. Nikos pergunta a Taís se ela
se lembra de algo que o assassino
falou: ele citou um nome em

Português: Medeiros. Djulian diz a

Vitória que ela precisará depor de
novo. Vitória, fica histérica e afirma
quenãovai.

TERÇA - Vitória explica para Júlia que
teme ser presa se tiver que encarar o

'juiz novamente. Regina da Glória
pede que Jamanta lhe devolva
Mustafá. Nikos conta para Vitória que
o mandante do crime foi um homem
chamado Medeiros. Vitória fala pana
Pascoal que quer se esconder até que
Nikos volte da Grécia.Vitória pede que
Júlia investigue se Bia tem alguma
ligação com um homem chamado
Medeiros. Jamanta pega Mustafá e o

leva para a oficina. Bia mostra a André
todas as informações que conseguiu
sobre ele e o pai.Júlia pega o celular
de Bia e vê que bá várias ligações para
um. advogado chamado, Fernando
Medeiros. Ela mostra a Bia o que
encontrou.

QUARTA - Júlia conta para Bia que o

'matador, que atirou em Pedro foi
contratado por um homem chamado
Medeiros. Bia afirma que isso não

prova nada e se faz de indiqnada com

as desconfianças de Júlia. Mary
percebe que na chave há um número
treze. Pascoal acha um local onde
Vitória poderá se esconder. Rebeca
encontra Mustafá em sua agência e o

adota. Gigi avisa Érica que seu

interesse por André está muito claro,
deixando-a assustada. Júlia percebe
que Érica está dando em cima de
André .. Bia fala para André que só não
contará a Júlia o que descobriu sobre
ele se ele fizer algo por ela. Taís
descobre que os donos da boate
roubaram a fita com a gravação.
André sai no meio da noite, sem que
Júlia perceba, e vai até a Belíssima.
Matilde conta para Bia que Vitória está

, MALHAÇÃO pede abrigo a Elias. Cristina come.a
comida de Rafael e o deixa com fome.
Baltazar chega ao réstaurante
carregado de livros de culinária.
Serena pede que Bernardo a deixe
esconder Rafael em seu, sítio e ele
concorda. Cristina fala para Raul que
quer vender as terras do roseiral o mais

. rápido possível.

coraqern de reclamar, decide fazer um

prato bem sofisticado. Raul e Cristina se

preparam para vender o roseiral, mas o

comprador diz que há um problema.
Serena diz a Eduardo que eles precisam
tirar Rafael de perto de Cristina.

Manuela ganha .na cátegoriaJeminina.
Kiko diz a Vilma que. está interessado
em alugar o trailer. Ela fecha negócio
com o rapaz apesar de já ter acertado
tudo com João. Marco Aurélio se

surpreende com a -notícia de que
Mulambo não vai para o Múltipla
Escolha e decide matriculá-lo lá
também. Jaque confessa seu amor para
Urubu. Eduardo vê Manuela com Cauã e

a insulta.

�.��EGUNDA - Luana confessa que está

�,(J)reocupada com a mudança, pois o

?;:pai biológico de Cauã mora na cidade
;!<�para onde eles estão indo. Daniel

;�sugere que ela conte ao'filho toda a

'(verdade. Luana explica que mandou
uma carta para o pai de Cauã, mas ele

fi�não respondeu. A correspondência
cai nas mãos de Sônia, que exige que

snsua empregada Rosa a- queime.
Porém, ela não obedece a patroa e

guarda a carta. Bodão chega à
república com seu jabuti Madona.
Eduardo fala para Manuela que vai
convencer seu pai a patrocinar o

Skate Park se ela desistir do
campeonato. Cauã, Lucas e Daniel

j!,descobrem que Luana faleceu.

'lCiTERÇA - Manuela fica furiosa com a

proposta de Eduardo e termina o

namoro com ele. BodãO quebra a

--luneta de Rafa. Cauã comenta com

I Daniel que quer saber mais sobre seu

I
pai biológico. Jaque vai visitar Urubu
na cadeia. Daniel revela a Cauã que

I seu pai está vivo e que ele tem Um

I irmão.Daniel,Cauã e Lucas se mudam

, para o prédio de Manuela. Tuca e

I 'Giovana chegam à. república e ficam
: horrorizadas com a bagunça dos

meninos. Cauã vê Manuela fazendo
manobras de skate efica encantado.

SÁBADO - Eduardo e Serena decidem
remover Rafael naquela noite mesmo. O

comprador explica para Cristina que
QUARTA - Raul garante a Cristina que Felipe deve assinar a venda das terras do
vai resolver tudo. Guto incorpora em roseiral, ou o documento não valerá
Alexandra e diz que só irá embora nada .. Vitório diz a' Abílio que, se ele
quando encontrar as jóias. Guto diz a achar que a situação de Olívia está
Cristina que uma moça vai ajudá-lo a realmente desesperadora, ele a

desmascará-Ia. José Aristides fala para abandonará para que ela possa voltar
Bernardo que o roseiral está sendo para Raul. Raul fala para Felipe que
destruído pelas formigas e eles Rafael está numa situação financeira.
decidem pedir novamente 'o veneno a difícil e afirma que a única solução. é
Raul. Vitório decide vender algodão' vender o roseiral.Julian faz outra sessão
doce para sobreviver. Baltazar não com Alexandra. Alexandra incorpora o

consegue cozinhar nada sem olhar espírito de sua mãe, que pede para ela
antes nos livros. Raul fala para não se sentir culpada pelo que
Bernardo \ e José Aristides que o aconteceu. Felipe diz a Raul-que precisa
roseiral vai ser vendido. Hélio pede pensar. Debora manda Ivan vigiar
Sabina em casamento e ela aceita. I Judith. Ctispim decide perdoar Kátia,
Serena reza e pede-a Deus que lhe dê

I
mas desiste ao saber que Jorge está

uma. idéia para salvar Rafael. Ela vê a morando com ela. Eduardo e Serena

imagem de Luna no espelho. Luna

l'
chegam à casa de R.afael.

manda Serena procurar Alexandra.
.

.

QUINTA - Luna explica para Serena, /;> BANG BANG
que Alexandra sabe sobre as jóias. r . ,

Débora encontra Cristina e Ivan no SEGUNDA - Diana arruma o vestido de
quarto de Rafael. Ela manda que Ivan noiva. Bullock estranha acordar no

se esconda para não ser visto por quarto de Vegas. Yoko se chateia
Felipe e Eduardo. Ivan se esconde no quando Harold lembra a sua condição
quarto de Felipe e começa a mexer nas profissional e o expulsa da pensão, Jeff
roupas dele. Eduardo percebe que o avisa Bullo ck que arranjou -um

estado de Rafael não está bom. Felipe pretendente para Diana, o príncipe Von
entra em seu quarto e. encontra Ivan Kristoff. Diana diz a Ben que o

usando suas roupas. Cristina não casamento será às seis horas na

gosta da atitude de Ivan e o enfrenta. cocheira. Gógol conta a Diana o que

Iva� n.ão se intir:ni?�e ai�da cha,:,a a II aconte_ceu com Merced!ta. Ben garante
atençao de Cristina. Debora dlz a . que nao fez nada e diz que na hora
Cristina que suspeita de Judith.Dalila e I marcada estará no casamento.Jeff diz a

Roberval saem da pensão, Olívia vai Bullock que o príncipe precisa se casar,
com Abílio até o restaurante para senão não ganha a herança da avó.

exigir Carlito de volta ..Alexandra diz Diana avisa Bullock que vai casar com

para Serena que ouve uma voz que lhe' Ben. Bullock oferece um leite com

pede para procurar as jóias. remédio para Diana. Ben aguarda Diana
I para o casamento. Diana é colocada

SEXTA - Alexandra conta para Serena I desacordada na garupa do príncipe.Ben
que as jóias estão escondidas perto da I tem certeza que Diana desistiu de se

locomotiva. Cristina garante a Débora casar com ele porque ela não aparece.'
que Rafael vai aprender a amá-Ia, pois

�

ele está sentindo a falta que seu amor Até o fechamento desta edição, os
lhe faz . Ofélia é obrigada a dormir ao demais capítulos de "Bang Bang"
lado do falecido, mas exige que Joli ainda não haviam sido editados
fique entre eles. Carlito fala para Olívia

'l'
'

que só voltará a morar com ela se ela
terminar com Vitório.Olívia fica furiosa ,

e diz a Carlito que ele pode ficar.com ) BEÚSSIMA
Raul. Baltazar confessa para Kátia que

-

não sabe cozinhar e, pára que ninguém SEGUNDA - Bia fala para Júlia que ela
descubra sua fraqueza e não tenha não confiou em André quando decidiu

SEXTA - Cauã manda Eduardo se afastar
de Manuela para sempre. Nogueira fala
para Manuela 'que gostou de vê-Ia no

campeonato e está disposto a

patrocinar o Skate Park. Raquel e Daniel
se conhecem no campeonato e- se

interessam um pelo outro. Jo âo
descobre que Vilma preferiu alugar o

trailer para Kiko e fica furioso. Raquel
finge para Daniel que é muito

responsável. Adriano diz a Afrânio que
vai visitar a república para saber se está
tudo em ordem. Ca,uã faz uma

apresentação sensacional. Logo depois,
Mulambo fala para ele que Marco
Aurélio o espera na van de imprensa. O

plano de Eduardo e Mulambo não sai
como eles combinaram.

SÁBADO - NÃO HÃ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
QUARTA - Cauã elogia as manobras
de Manuela, que gosta. Raquel liga o

microondas ao mesmo tempo em

queRoberta está secando o cabelo e

desarma o disjuntor, deixando o

andar todo sem luz. Manuela e Cauã
descobrem que têm muito em

comum. João pede para alugar o
trailer de Vilrna, mas ela não acredita
que ele seja responsável o suficiente.
Glovana encontra Madona dentro da
máquina de lavar. Cauã conta para
Daniel que está apaixonado por
Mal1uela. Cauã acorda atrasado para
o campeonato. Raquel pega os

classificados do jornal de Daniel, quefica furioso. Eduardo faz sua

apreSentação no campeonato. Cauã
compete logo depois e vai muito
bem,deixando Manuela encantada.

QUINTA - Marco Au r
é l i o se

Impressiona com a apresentação de
Cauã e lhe oferece patrocínio.
Eduardo fica furioso. Vilma descobre
qUe vai precisar de dinheiro para
comprar um freezer novo e decide

alug�r o trailer para João. Cauã ganha
a Primeira etapa do campeonato e

Eduardo fica em segundo lugar.

TERÇA - Serena garante a Rafael que vai
encontrar uma maneira de tirá-lo dali.
Ela pede a Rafael para não deixar

ninguém descobrir que ele está ficando
melhor. O falecido deixa claro que vai

querer dormir ao lado de Ofélia, que já
adianta que só dormitá com ele quando
tiver' um quarto. Vitório não permite
que Jorge durma mais na pensão. Jorge

SEGUNDA - Serena chora ao ver que as

rosas estão murchando sem os

cuidados de Rafael. Adelaide percebe
que Cristina foi responsável pela morte

de Luna. Débora teme que Cristina
acabe sendo descoberta e, para acabar
com a obsessão dela, decide- dar um

jeito em Rafael. Judith percebe que
Rafael está com um ferimento na boca

que não tinha antes. Ofélia conta que o

é o falecido e que, por ele a ter

por uma dançarina,
preferiu dizer a todos que ele havia
morrido. Adelaide diz a Agnes que, para
que Cristina e Débora fiquem sem nada,
vai passar tudo que tem para o nome de

Serena. Judith ajuda Serena a entrar no

quarto de Rafael. Rafael move um dedo
e toca a mão de Serena.

It't .1

SEXTA - Júlia se desespera e manda o

piloto pousar. O carro de Pascoal é

parado por um poliéial,que avisa Vitória

que terá que levá-Ia para a delegacia.
Vitória sai correndo e tenta fugir, mas os

policiais a alcançam. Katina passa o dia
ihteiro fora de casa e chega muito

perturbada. Nikos e Taís se- escondem
num bar para escapar dos bandidos e

depois peÇJam um barco para fugir da
ilha. Júlia, Erica e Gigi choram a morte de
Bia. Júlia é obrigada a reconhecer o

corpo de Bia. Como o corpo está
irreconhecível, Júlia identifica que as

jóias eram de Bia. Mary comemora a

morte de Bia, deixando Guida chocada.
Júlia consola Sabina, que fica arrasada:
Murat observa de longe o enterro de Bia.
A polícia conta para Júlia que havia uma

bomba-relóqlo no carro de Bia, e que a

morte dela não foi um acidente.

SÁBADO - Os policiais pedem para
conversar com a famflia de Bia, mas

André explica que eles preferem
consultar um advogado antes.Ornela se

prontifica a falar com os policiais.
Alberto confessa para Jlllia que foi ele
quem requisitou o carro para Bia. Katlna
pergunta a Narciso se Murat lhe contou

algum segredo. Os policiais perguntam
a Ornela se Bia se dava bem com André.
Ornela fica assustada, mas depois afirma
que sim. Júlia confessa para André que
vai sentir muita falta de Bia, André tenta'
encontrar o dossiê original no quarto de
Bia. Érica encontra André no quarto de
Bia e pergunta o que ele está fazendo lá.
Júlia conta para Vitória, que está presa,
que Bia foi assassinada. Katina conta
para Tosca que Peppe confirmou que
Murat foi amante de Bia. Júlia vai ao

escritório de Medeiros e pergunta que
negócios ele tinha com Bia.
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Cuidados COITl o Sol
'Qu�ndo se trata de sol e de filtros solares, inuitas pessoas ainda se encontram

no escuro. Os raios nocivos do sol podem causar queimaduras,
envelhecimento precoce, rugas, problemas nos olhos e até câncer de pele. O
Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional deCân:cer (INCA),
estima que 80.000 novos casos da doença serão diagnosticados e cerca de
1800 brasileiros morrerão devido ao câncer de pele.
A pele possui uma proteção natural contra os ràios ultravioletas através da
camada córnea da epiderme e da melanina. Esta camada é formada por
queratina, semelhante a uma p�rede de tijolos e reflete 5 a 10% da incidência
de luz. A melanina possui também um poder fotoprotetor.

'

"A radiação ultravioleta A (UVA) penetra até a derme provocando alteração
do colágeno e elastina, e conseqüente modificação na pele, tornando-a mais

espessa, seca e envelhecida. A radiação. ultravioleta B (UVB) penetra na

epiderme causando queimadura, alteração celular e câncer de pele", destaca
W��

. f

O envelhecimento e os cânceres de pele são processos biológicos formados
por uma engrenagem, que em dado momento, pode ser afetada pela excessiva

exposição solar. O envelhecimento prematuro da pele ocorre em razão dos
efeitos nooivos das radiações UV ao longo do tempo. Já o câncer de pele é o

resultado da mutação de um gene (p53) induzido pelas radiações UV ao

longo do tempo. Aqui vão algumas dicas sobre as informações nos rótulos nos

protetores solares:

Filtro UVA
Protege contra os raios UVA, que pel)etram na pele, provocando lesão
celular cutânea através da formação de radicais livres. As rugas surgem
devido à alteração da síntese de colágeno e elas tina. Os raios UVA podem
influenciar, também, o desenvolvimento de alguns tipos de câncer de pele.
Para reduzir os danos causados por este raio, recomenda-se a aplicação de
filtros UVA, como a avobenzona ou butilmetoxidibenzoilmetano. Esta

'

substância fornece proteção contra o mais amplo espectro do raio UVA, que
o intercepta mesmo antes que atinja a pele. Pode ser encontrado,
comercialmente, sob o nome Parso11789, considerado, por muitos

especialistas,' como o melhor protetor contra os raios UVAdisponível no

mercado.

Filtro UVB
Bloqueia os raios UVB, que penetram na epiderme, provocando queimaduras
e lesão celular que, a 'tango prazo, pode resultar em câncer de pele. Um dos
filtros UVB mais utilizado é o octilmetoxicinamato, comercializado sob o

nome de Parsol MCX.
/

Vitaminas C (ácido ascórbico) e E (tocoferol)
, Evidências científicas sugerem que estes antioxidantes, em conjunto com os

filtros UVA/UVB, maximizam a proteção da pele contra os danos causados
pelos radicais livres, que se formam por indução os raios UV e aceleram o

envelhecimento da pele.
<'

Proteção de Amplo Espectro
Os raios UVA e UVB são considerados carcinogênicos. Qs produtos
contendo proteção de amplo espectro oferecem a melhor cobertura contra os

dois tipos de raios.

FPS Fato de Proteção Solar
, É seguido por um número (2 a 60), que indica o período que a pessoa pode se

expor ao sol, sem provocar vermelhidão na pele. Por exemplo, se a pele,
normalmente, torna-se vermelha após 20 minutos de exposição direta ao sol,
um protetor solar com FPS 10 multiplicará por 10 este tempo, ou seja, 200
minutos. Use sempre produtos com FPS 15 ou maior. O FPS mede o nível de

proteção contra os raios UVB, que causam as queimaduras, mas não se

relaciona aos raios UVA, que provocam o envelhecimento precoce da pele:

Cobertura
Não há filtro solar que forneça proteção para todo o dia. É necessário

reaplicar o produto a cada 2h ou de acordo com as instruções na embalagem.
Lembre-se de usar protetor solar mesmo em períodos curtos de exposição ao

sol. Ainda que os efeitos dos raios na pele possam levar anos para surgir..If
minutos diários de raios UVA/UVB são suficientes para causar sérios danos
futuros.

'

Resistência à água
Nenhum filtro solar é completamente à prova d'água. Os produtos
"resistentes à água" protegem a pele por um período de imersão contínua de
até 40 minutos e os "protetores à prova d'água", de até 80 minutos.

o co o By Geremy Aitim; I
ÁRIES - Tendência aos excessos de prazer,aos amores extraconjugais, por isso tome cuidado,não
vá fazer coisas que possa se arrepender. Elevação de personalidade e das chances gerais. Dia
bom para passei?s.

Também va.le a pena saber:
Pele e intensidadesolar
A alteração maléfica da pele à exposição solar depende basicamente
da intensidade da

'

radiaçãp solar e da cor da pele. Países com latitude acirria de 60°,
como na Suécia e Dinamarca, têm incidência de câncer de pele entre
5 e 19 casos por 100 mil habitantes. Já em países com latitude como
Austrália, Brasil e África do Sul o número chega a 100 casos por 100
mil habitantes.

Época do ano
,
No verão a incidência dos raios é maior na intensidade e na duração
do dia.

Exposição de áreas do corpo
Cerca de 90% do corpo estão em área exposta, como face, pescoço,
mãos e braços.

Roupas ,

A proteção depende do tipo de tecido, cor e espessura. Portanto,
tramas mais fechadas, roupas superpostas e escuras protegem mais. É
sempre interessante lembrar que materiais molhados transmitem a

luz com mais eficácia do que quando estão secos. As radiações UVA

penetram mais na água. Portanto, tecido molhado diminui em um

terço a proteção da roupa e pessoas dentro d'água sofrem maior
incidência de UVA. Usar camiseta molhada.hábito comum entre os

,

jovens, apesar da sensação de "frescor'; facilita um problema de pele
com mais facilidade do que a mesma camiseta seca.

Corde pele
Independentemente da latitude, a cor de pele está geneticamente
constituída. Sabe-se que indivíduos de cor preta têm, em áreas
expostas do corpo, incidência baixíssima de ceratose actínica,
epiteliomas e melanomas (15 vezesmenor que na cor branca). Em

contrapartida,albinos (racialmente pretos) têm freqüência muito alta;
e, corroborando este fato, índios albinos do Caribe morrem quase
todos na idade adulta jovem vitimados por câncer cutâneo.

.

Foi desenvolvido um sistema para identificar o indivíduo que está
mais propício a desenvolver câncer de pele. Consiste de uma escala
(grupos I, II, III, IV, V e VI), baseada na cor da pele e na facilidade de
bronzeamento. Pessoas do grupo I e II têm alto risco de desenvolver
câncer de pele.
Veja a tabela:
1- Pele branca, muito fina, olhos azuis, cabelos vermelhos sempre
queima, nunca bronzeia.
II - Branca, olhos azuis/verdes, cabelos loiros sempre queima, bronzeia
discretamente
III - Discretamente morena, olhos e cabelos castanhos queima e

bronieia com moderação
IV - Um pouco mais morena, olhos e cabelos castanhos escuros

queima pouco, bronzeia bastante
V - Mestiços, índios, hindus, olhos e cabelos negros queima
raramente; bronzeia muito
VI- Preta nunca queima, bronzeia intensamente.

6. Lembre-se de usar protetor solar mesmo em períodos
curtos de exposição ao sol. Os protetores solares protegem,
colorem e hidratam a sua pele. Por isso' não saia ao sol sem

esta proteção. Mas Não há filtro solar que forneça proteção
para todo o dia. É necessário reaplicar o produto a 'cada 2

horas ou de acordo com as instruções na embalagem

LIBRA - Dia em que pressagia o recébimento de ótimas notícias e de apoio moral e financeiro por
parte de amigos leais e dos superiores hierárquicos. Período bom para diversões e passeios.

ESCORPIÃO - Dia positivo para as suas atividades artísticas e tudo que está relacionado com as artes

TOURO - Não invente coisas novas neste dia. Deixe para uma época mais propícia.Tome cuidado de um modo geral. Os lucros e os negócios através do esforço empreendido no trabalho deverão

com acidentes,causados por inflamáveis e corrosivos, e cuide de sua saúde e reputação, Confie
,

aumentar.Pode amar.As influências dos luminares lua e sol prometem êxito.

em si mesmo.

GÊMEOS - Influência favorável para as finanças. Contudo, se as coisas não correrem bem pela
manhã, esteja certo de que à tarde ou pelo menos à noite,serão mais favorecidos.

CÃNCER - Presságios dos mais favoráveis a você. Propício aos encontros 'amorosos, para reatar
velhas amizades, para harmonizar-se com parentes e para entender-se perfeitamente com os

amigos.

LEÃO - Ótima influência astral para solucionar questões domésticas que estão em pendência, ou

tratarde assuntos financeiros que o preocupam. Será bem sucedido no amare nas diversões.

VIRGEM - Hoje poderá elevar-se no plano social,quer pelo que fizer, quer pela colaboração que
você poderá receberde pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias estão
em perspectiva,

-e

I

SAGITÁRIO - Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar neste dia, pois,
esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade' pessoal será reconhecida e

recomendada poralguém,hoje.Boa indicação para a vida sentimentaL.

CAPRICÓRNIO - Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares, alcoólicos e

profissional. Não confie demais, também, em 'subordinados e estranhos.Todavia o sucesso pessoal e a

evolução da personalidade serão evidentes. Influência benéfica para a saúde.

AQUÁRIO - Trate de seus interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito e ponha-as em

prática. Boas oportunidades financeiras e profissionais, também deverão se apresentar. Boa saúde e

sucesso amoroso.
I

I

PEIXES - Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas
nascidas' em. Leão procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria sob
excelentes influxos.

IIEles" ditam a

tendência
É fácil, nos colocarmos no papel de vítima
quando não sabemos in t e r a q i r em
determinada situação. Assim, é também fácil
dizermos que somos vítimas da ditadura da
beleza, da ditadura da moda. Ouço tantas,
vezes, de diferentes pessoas frases como "elesj
decidem o que vamos usar na próximal
estação=ou "eles escolhem qual é o padrão de'
beleza do momentoe a modelo que tiver essef[
corpo é a que vai se dar bem" ou ainda "eles:!'
mudam tudo a cada estação para a gente ter1
que comprar mais e gastar mais':
"Eles" quem? Recuso-me a assumir o papel de'
reles mortal inexpressiva, vítima de uma "l
comissão de poderosíssimos estilistas'
reunidos em espécie de távola redonda em'
algum lugar chiquérrimo da França definindo'
o que vai entrar no meu guarda-roupa e no de�
tantas outras pobres criaturas sem poder
decisão pelos próximos três meses. Isso é
extremamente surreal, embora muitas
pessoas acreditem que seja assim.
A moda não é imposta por um grupo dei
pessoas. Moda é autó-irnposição de padrões
Nós, como sociedade, impusemos a nós'
mesmos que devemos .andar na moda. E
cobramos essa postura dos outros membros
da sociedade: "Olha lá a fulana, com aquela'
sàia! Será que ela não se toca que ninguém
mais usa aquilo?!" ou "Como vou sair com esse

��{tido? É do ano passado!': Não há nenhum
'in'spetor daquela alta cúpula surreal
,J;:s'talizando o que nós estamos vestindo.

Somos nós mesmos que fiscalizamos os outros;'

e que-nos preocupamos em passar com louvor

pela fiscalização alheia. Ao mesmo tempo em:

que esses padrões nos dão confiança e

segurança perante os outros, eles nos!'
r,eprimem e nos aprisionam' em seus,

parâmetros.
De onde vem a tendência então? De nós.
mesmos. Da sociedade. Um rápido, passeio"

.

pela história da moda nos mostra isso.O''new
look" de Dior é exemplo clássico. Durante a,1

guerra, as roupas femininas passaram a ser,i
construídas de forma mais racional devido à I
recessão. Eram usados os chamados sapatos,'
de bom senso, às vezes com salto anabela I
chapéus pequenos,ombros quadrados e saias]
retas na altura dos joelhos, Em 1948, Christian,,1
Dior mostra ,um costume de saia bastante;
ampla, com fartura de tecido e totalmente,
forrada, cintura de vespa, sapatos altos"
chapéus grandes. Lanvin, em 1947 criou,
modelos quejá antecipavam o look de Dior.A'
Câmara de Comércio Britânica ficou
enfurecida, pois ainda havia falta de muitas'
coisas na Inglaterra' e o racionamento de

roupas ainda continuaria até o ano seguinte.
Mesmo assim, contra a posição do governo, as

mulheres aderiram ao new look. Por quê?;
Porque"eles"mandaramiNão, mas porquê era,
a expressão do que eles sentiam. O new look'
mostrava como elas queriam viver, longe de
racionamentos, guerras e tristezas. Dior e

Lanvin não inventarar,n nem impuseram nada.
Eles apenas transformaram em roupas a

vontade de uma sociedade em Um dado
momento. A moda é um retrato sócio
econôm ico-político-cu Itu ra I-relig ioso dai
história. E como retrato da história, permite'
enxergar. através de si a evolução da:

.

humanidade.
A moda pode servista para uns como arte,mas,
é, fundamentalmente, comercial como toda ed

qualquer indústria. Assim, sua principal arma,
de sobrevivência é entender os desejos. doS:
consumidores e criar novos desejos para
dispô-los no mercado."Eles" produzem aquilo

,

que "nós" queremos comprar. Seja a roupa em I

si, seja o que ela transmite, seja o statuS
aqreqadoa ela.

�9r:Angela Valiera
:i'"
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nostra"
Quando se fala em Itália, logo se lembra dá cozinha

italiana e seus vinhos. A principal característica da

cozinha italiana é seu equilíbrio saudável.

Ingredientes básicos da mais alta qualidade são

cozinhados de maneira simples, retendo assim seu

sabor e frescor originais. Os que desejam
experimentar a cozinha italiana devem ir não só aos

restaurantes famosos, más também às mais modestas

trattorie e roticerie. Nestes ambientes caseiros, a

qualidade é excelente e os preços moderados.

Uma boa opção é pedir indicações aos moradores do

lugar, que sabem onde se pode comer um sanduíche

, ou café expresso no balcão de um bar pode custar

; ! penas a metade do preço dos mesmos servidos à

5 mesa de um restaurante. Isto é válido para rápidas
refeições,
As especialidades regionais incluem trufas e

•

Agnolotti (macarrão recheado) do Piemonte, onde
os vinhos 'Barolo e Asti Spumante são excelentes. Na

Lombardia, experimente um Risoto Alla Milanese

(arroz com açafrão), Osso Buco (perna de vitela),
queijo gorgonzola e panetone; Risi e Bísi (sopa de
arroz e' ervilhas) e Fegato Alla Veneziana (fígado
acebolado) são especialidades de Vene�a, que produz
os populares vinhos Soave e Valpolicella. Vale a pena
uma viagem a Emília, só por causa dos seus

Cappelleti ("chapéuzinhos", em italiano), Prosciutto
Di Parma e Parmigíano Reggiano, acompanhados por
uma boa garrafa de Lambrusco. Um T-Bonesteak à

Italiana fica mais especial quando passa a ser uma

Bistecca Alla Fiorentina, na Toscana, que é também
a origem do vinho Chianti. No Lácio, se encontra o

melhor Abbacchio (carneiro de leite) e Carcíofí Alla
Giuddia (alcachofras fritas em óleo de oliva). A

Campania é o lar oficial da pizza e a Scilia
.

apresentou ao mundo o Canelone, a Cassata e outras

1\lassas maravilhosas'. -,

�mperdível também são as compr�s .. Roupas
masculinas e femininas, cerâmica, objetos em abastro
e mármore; esculturas em madeira, bordados, jóias de
ouro e prata, camafeus, corais, artigos de couro,
violinos e oJ.ItrOS instrumentos musicais. As lojas em

geral fecham entre 13:00 e 16:00 horas; reabrindo
até às 20:00 horas.
As lojas elegantes de Roma concentram-se em ruas

tais como Via del Corso e Via Condotti. A Galleria
de Milão, com seu teto de vidro (construída em

f878) é o modelo de muitas galerias de lojas nos

�stados Unidos. Muitas cidades e aldeias têm
mercados coloridos, onde se vendem artigos de
segunda mão (Mercados de Pulgas). Um dos
melhores é conhecido como Porta Portese. à margem
dó Tibre, em Roma. .

Alguns outros lugares que merecem uma visita é o

Coliseu, uma das glórias da Roma Antiga. O Coliseu
e o Forum são pontos de partida para explorar a

CIdade. O Panteão, com sua cúpula construído em 27

A:C. é o local antigo mais bem preservado e é o

mausoléu de Rafael e muitos outros notáveis.
oOutra parada, Museus Capitolinos, no coração de A velha cidade de Veneza e seus inúmeros I>
Roma, numa praça projetada por Michelângelo; são canais, onde é possível andar de gôndolas, deixa

conhecidos por suas esculturas etruscas e pela.
turistas do mundo todo 'encantados com a beleza

r-:__........_

da arquitetura milenar italiana
-_._.,._----_._._---"., .. _ .,�-., .. _. __ ._-_._-_ .. _._ .. __ __ _ - _._ _-_ _._-_ .. "_._ .. _._._ .. __ _ .. ,, �,.- _._ __ _ "._--_.. _ "" .. ,-_ _ _ _.,,'�..

ITEST ATVI
I

'!) Atualmente E�ik Marmo está em "Alm� Gêmea"
Interpretando o romântico Hélio. E como se

'

cha�ava o personagem interpretado pelo ator
em Mulheres Apaixonadas"?
a) Diogo

.

b) César
, C)Téo
d) Cláudio

21 Paulo Vilhena deu vida a qual personagem na
nOvela "Celebridade"?
a) Marcos
b) Paulo César
c) Joel

I d) Nelito
>

1) .

'oefomo s� chamava o personagem interpretado
o ator Sidney Sampaio na novela "Canavial de

r

estátua do Imperador Marco Aurélio,
restaurada.
A Piazza Navona, em Roma, são pontos de
encontro favoritos do povo; na Antigüidade, .

local de um hipódromo para corridas de bigas.
Além da Fonte dos Quatro Rios, de Bernini,
suas atrações incluem cafés com mesas nas

calçadas e artistas de ruas.

Ainda em Roma, nos Jardins e Museu Borghese,
veja as obras-primas de Bernini, Carpaccio,
Antonello da Messina, Rafael e Ticiano.
Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, seus

tesouros incluem a Pietá, de Michelângelo e

relíquias inestimáveis da Igreja. Uma boa opção
é visitar o subsolo onde também está a cripta ao

Papa João Paulo II. A cúpula tem 120 metros de
altura.
Os museus e galerias do Vaticano també� são

dignos de visitar, destacando-se esculturas

gregas, incluindo-se o Laocoonte, o Torso de
Belvedere e o Apolo do Belvedere; os afrescos
nas salas de Rafael; a obra-prima de

Michelângelo, a Capela Sistina - agora com o

Juízo Final, bem como seu teto - restaurado com

suas cores vibrantes originais.
Se o assunto são obras de arte, o endereço é
Galeria Uffizi, Florença com as obras de
Cimabue, Giotto, Simone Martini, Masaccio,
Botticelli, Correggio, Mantegna e outros.

Dentre as obras. mais famosas, o nascimento de
Vênus, de BotSicelli e a Sagrada Família, de

Micheângelo. E bom incluir no.roteiro o Palácio
Pitti, em Florença, com uma das mais ricas

coleções de arte dos Séculos XVI e XVII, em

salões admiráveis, enfatizando os pintores
italianos da Renascença.
O mais importante museu arqueológico da
Europa fica em Nápoles - Museu Nacional de'
Arqueologia - com milhares de pinturas, murais
de Herculano e Pompéia; grandes coleções de
cerâmica bizantina que são as mais belas da

Europa.
Em Veneza, o Palácio dos Doges é uma

combinação de palácio e galeria de arte,
valorizado pelos seus magnificentes afrescos e

esplêndido pátio. Está ligado ao antigo presídio
pela famosa Ponte dos Suspiros.
Em Milão, a Galeria Brera contém o Casamento
da Virgem, .de Rafael, e grandes obras de
Corregia, Carpaccio, Bellini e Ticiano.
E tem ainda, a Torre de Pisa, em Pisa, famosa
por sua inclinação.
Consulte o seu agente de viagens.
Normalmente, as agêrrcías oferecem pacotes
interessantes, tanto pelo roteiro como também
pelos seus preços atrativos. Visite a Europa,
passe pela Itália. Vale a pena!

\
Paixões", que foi exibida pelo SaT?
a) João
b) Paulo
c) Padre Antônio
d) Guilherme

tálie

� � Torre de Pisa sempre �h�mau a atenção do mundo intei ro por ser uma construção
inclinada. O monumento tem Sido acompanhado de perto por engenheiros e técnicos
especial izados que controlam a sua asci lação

ERICI< MARMO

4) Qual dessas atrizes viveu a Carla em "Malhação"?
a) Manuela do Monte
b) Natália Rodrigues
c) Totia Meireles
d) Juliana Kunst

5) Qual desses atores protagonizou o filme "Um
Lugar Chamado Notting Hill"? .

.

a) Leonardo Di Caprio
b) Hugh Grant
c) Tom Cruise
d) Tommy Lee Jones

I I
I

I
I '

I

�SiU1íz1a
I ! i I 4.'"1 10.

Indústria e co�érCjo de madeiras

312-0280
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epcaocorreiodopovo@netuno.com.briar fotos até Quarta às 12h)

No último dia 08/01 a r h c .10 anos. Felicidades do���� �ar�:!'��:������ completou
.

'ssica Matucháki. Parabé�s ��mCompleta hoje 11. anos,Je
mãe Ana Janete e irma Lidlane' muito amor e carinho de sua

,

A bela 8�rb�ra. Spieckert completou 8 anos dia11(01, � '�maozmho Fernando deseja a ela um fel'anlversano!!!
,

IZ

.

atinho Giovani LuisNo próximo dia 16/011, o 9
3 nos Parabéns dos paisDalpiaz Jún,io� comp eta a .

Giovani e Márcia ' Em?elezand? � coluna, Lukas Eduardo Schmitt filho deF�blano e MarCIa que completou seu 10 aninho no último
dia 11/01.Parabéns
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Férias de verão:
tempo de ·çuidados
com as crianças

Neste período do ano, as crianças estão mais tempo em casa, e é ai que mora

o perigo. Todo o cuidado é pouco com elas. Esta é a época de descoberta, de

explorar novos horizontes, de encontrar alguma coisa nova para fazer e ocupar
seu dia com atividades interessantes para ás diferentes idades. No entanto;nem

sempre os pais podem entrar de férias junto com os filhos e acompanhá-los, o

que torna a preocupação com os pequenos em casa maior ainda.

Por isto é importante ir atrás de alguma colônia de férias ou alguém de

confiança para acompanhar os pequenos nesta época. Eles merecem e precisam
de muita atenção e cuidados, principalmente porque nesta época, podem surgir
algumas doenças oportunistas e que exigem certos cuidados na prevenção.

Um dos maiores perigos do verão para as crianças são com as doenças
diarréicas, que, além de disenteria, provocam vômito e febre. Esta doença é
causada por um vírus que se aloja em alimentos mal-conservados do calor.

Por isto, preste muita atenção na alimentação oferecida às crianças nesta

época. Além disto, é muito importante estar sempre atenta à quantidade de

líquidos que a criança ingere durante o verão. A desidratação é um problema
bastante freqüente com o calor intenso, principalmente na praia. Vestir os

'"

pequenos com roupas leves,_ claras !:I de algodão também ajuda a deixá-los mais
frescos e a transpirar menos.

Outra doença muito comum no verão são as brotoejas. Aparecem geralmente
em crianças, mas os adultos n�o estão livres desta enfermidade. Caracterizadas
por bolhas de água vermelhas e acompanhadas de coceira intensa, são

resultados do calor e transpiração excessivos. Bánhos, roupas frescas e

prevenção de ocasiões que causem o suor são as melhores saídas para as

. crianças com brotoejas. Mas é importante procurar um médico para que ele

receite algo mais específico para o caso em questão.

CUIDE DE SEU FILHO. ASSIM, SEU VERÃO E O .

DELE SERÃO MUITO MAIS AGRADÁVEIS E A
DIVERSÃO ESTARÁ GARANTIDA!

Piçarras
Situada no litoral norte de Santa Catarina,. possui uma locelização geográfica

privilegiac,fa. Localizada a 110. km �a Capité!l.do estado, Piçarras tem próximass;'
várias cidades turísticas' e pólos industriais como Brusque, Blumenau, Joinville e

Itajaí. Também garan� acesso fácil a pólos de diversão e consumo como o Beta

Carrero World (Penha), Parque Unipraias Camboriú, Cascanéias, entre outros.

Além de encantadoras cidades como Barra Velha, Balneário Camboriú,
Bombinhas, entre outras, que atraem turistas do mundo inteiro por sua beleza.

Com 7 km de belíssimas e acolhedoras praias, o balneário de Piçarras atrai

turistas de todos os cantos -. Neste local, onde natureza e homem fizeram um'

pacto a favor da qualidade de vida, a Mata Atlântica sobrevive em algumas ,

áreas. É possível impressionar-se com uma peroba vermelha,'canela preta, com
palmiteiros e laranjeiras do mato, além de diversas outras árvores de grandé
porte. �

Considerada em 2001 como a capital brasileira do Jet Sky, Piçarras possui
uma excelente infra-estrutura turística. Conta com diversos hotéis, pousadas,
restaurantes, bares, casas noturnas e praias bem conservadas.

Aos amantes do oceano, este é o lugar certo. Águas calmas e tentadoras para
. um delicioso e refrescante banho, o conjunto de maravilhas naturais transmite.

muita paz e harmon.ia .aos visitantes. Cercada ,de ilhas e praias para todos os

estilos, Piçarras ij�pera Você para curtir um ve' :Special.
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Seu corpo ...
está preparado

para o verao?
É da natureza humana relaxar nos cuidados com o corpo durante grande parte da ano.

No entanto, com a chegada do verão, muitas pessoas correm atrás do prejuízo e tentam

eliminar todas as gordurinhas indesejáveis na hora de colocar um biquíni, vestido,

blusinha curta eu uma saia. Mas, pode ser tarde demais.

Para que seu corpo reaja e tenha condições de eliminar tudo o que é indesejável, você

deve estar atenta aos cuidados do seu organismo durrante o ano inteiro. Estar esbelta

leva tempo, requer paciência e preparo físico. Antes de fazer qualquer tipo de atividade, é

essencial que você procure um médico para realizar uma avaliação física completa.

A avaliação é importante, pois é por meio dela que se descobre seu histórico de saúde.

Através de testes de resistência, esteira, entre outros, identificar-se-á que atividade é a

mais adequada para sua idade e condiçõês físicas.

Ao fazer exercícios, é importante ter bom senso. Faça alongamento e aque"cimento
antes e depois dos exercícios. Se começar a sentir dores pelo corpo, consulte seu

médico.
· São inúmeras as opções de exercícios. Escolha o que melhor se adapta ao seu perfil
esportivo e bom verão! Lembre-se: a queima de gorduras depende do sexo, idade,

metabolismo e condicionamento tisico da pessoa. Seja persistente e não desista se seu

organismo resistir e demorar um pouco mais para começar a notar a diferença desejada.
Persistência é tudo para conseguir atingir seus objetivos.
Porém, é necessário tomar alguns cuidados para que sua atividade física seja prazerosa e

saudável. Ê importante. que você jamais pratique qualquer atividade física em jejum. O

ideal é ingerir um carboidrato leve antes, talvez uma fruta, ou de três a quatro bolachas

(para favorecer a queima de gordura corporal), não esquecendo de ingerir líquido. Pode

ser seu suco de preferência.

Protetor solar. Você sabe
como usar corretamente?

Caminhada.
Uma boa opção.�

A caminhada é uma atividade acessível a todos os interessados em cuidar da saúde,
do corpo e da mente. Nada melhor do que, no início ou no final do dia, você vestir-se

apropriadamente para a atividade e fazer algo diferente em seu dia. Uma boa caminhada

de 45 minutos, além de sáudável, gasta em média 210 calorias, além de melhorar a
.;

circulação, a atividade do coração e diminuir os riscl)s de problemas cardíacos.
- �

Se planejar endarpor mais de uma hor�,.•
o cOlTeto� levar um,a garrafa �e água e bElber

sempre quê sentir vontade, principalmente no verão .. A falta de água pode provocar

fraqueza é dor de cabeça durante ou depois do treino.

Aproveite seu verão com sabedoria e tenha uma vitfa saudável!
..

Para uma proteção adequada, é necessário que você conheça todos os tipos de protetores
solares e saiba escolher o fator mais adequado ao seu tipo de pele. Até pouco tempo, os

protetores solares eram exclusividade das peles mais claras.

Hoje, ficar na praia sem nenhuma proteção é um ato de 'extrema irresponsabilidade. É preciso
ler a bula da embalagem do produto. Ignorar as instruçõespode ser um ,Jl.erigo para sua saúde.

Por isto, use regularmente um protetor solar com FPS mínimo de 15, aplicando-o 30 minutos

· antes da exposiçãO ao sol e reeplicendo a cada 2 horas de exposição contínua, após mergulho,
· exercício ou suor excessivo. É importante a proteção dos lábios, então, protetor solar neles.

Usando o bom senso e tomando os devidos cuidados, todos podem d�$frutar dos beneficios
do sol sem que o organismo sofra grandes preju'ízos.'

. . ,..'
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Fotoenvelhecimemo.
lima realidade� existente
na maioria da população.

Apesar do verão ensolarado e a pele bronzeada serem apreciados pela maioria das

pessoas, a exposição solar pode trazer. uma série de prejuízos-ao nossa organismo. No

entanto, ainda é muito comum vermos mulheres torradas, estiradas no sol do meio dia,

para "ficarem bronzeadas, morenas e com marquinhas de biquíni mais rápido". A maioria

delas, porém, parece não ter noção do grande perigo a que se expõem.
A camada de ozônio está muito danificada por todas as alterações ambientais. Com

isto, a radiação ultravioleta tem causado várias alterações cutâneas chamadas de

fotoenvelhecimento.
A intensidade deste envelhecimento está diretamente relaeionada com o durabilidade e

intensidade da exposição UV, da cor da pele e sua capacidade de bronzeamento. Os

resultados estão também diretamente ligados a peles mais claras e com maior

,dificuldade para se bronzear.

_
Está clinicamente comprovàdo que a fotoenvelhecimento pode provocar alterações

.

_
na textura e cor da pele, deixando-a áspera e amarelada, além de poder induzir o

Pele protegida pela roupa (Abdômen) Pele exposta ao sol (Dorso da mão)

surgimento de manchas, pequenas veias dilatadas, rugas, flacidez e ressecamento,
câncer de pele, entre outros. É claro que existem outras situações relacionadas como

envelhecimento precoce, mas é bom estar atento, principalmente agora no verão, aos

danos que ele causa nas pessoas muito expostas.
Mas saiba que existe uma maneira de se retardar e prevenir este envelhecimento.

O protetor solar é a medida mais adequada ao caso. Sabendo que os efeitos danosos
do sol são cumulativos, é importante que se inicie a proteção solar desde a infância,
principalmente porque a exposição solar até os 18 anos é maior do que no restante di
vida. E lembre-se: nunca é cedo ou tarde demais para iniciar uma proteção solar

adequada. Procure seu dermatologista. Ele é a pessoa mais indicada para lhe falar

sobre isto.

UMA DICA: Com prudência, poderemos desfrutar dos benefícios do sol sem perigo.
Aproveite suas férias e o verão!
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Utilidade pública
A seguir, encontrará algumas dicas que poderão. ajudar você a passar um verão tranqüilo,
sem incomodações, preocupações, e, da mesma forma, ajudando a preservar a natureza

e a saúde de todos. Boa leitura.

Ev�e:sair nos horários em que o sol estiver ,a pino, das 1 Oh às 16h. Prefira sair de

manhãzinha ou ao entardecer.

Use filtro solar, sempre. - Evite ficar exposto ao sol, procure caminh'ar pela sombra.

Prefira uma alimentação leve: frutas suculentas, saladas - e, é claro, um sorvetinho para

refrescar.
Mantenha-se hidratado: beba bastante líquido, a toda hora. Não precisa esperar a sede

. reclamar.
Evite bebidas com cafeína, álcool ou muito açúcar. �Ies vão fazer com que você perca

ainda mais líquido corporal.
Facilite a transpiração: use roupas folgadas, de tilçidos leves e claros, Uma boa idéia é

. Também não se esqueça dos écules escuros. Mas não adianta qualquer um: ele precisa
ter proteção ultravioleta total para evitar queimaduras da córnea e da retina, que causam

lesões irreversíveis.

Para se refrescar nos, momentos mais crfticos procure, se puder, um ambiente público
lshopping, biblioteoa) com ar-condicionado. Mesmo que voeê n,ão permanega no 106al por

muito tempo, essa providência vai ajudar a manter seu corpo mais fresco quando você

tiver que retomar para e calor.

• Mas, para aliviar mesmo, nada melhor do que água. De acordo com suas possibilidades,
lave o rosto, nuca, braços e mãos, tome uma ducha fria, mergulhe na piscina ou tome

um banho de mar.

• Utilize as áreas apropriadas para a prá�ca de esportes. Se não houver, a. saída

mais �Iegante é jogar no inície da manhã ou final da tarde. Nestes horários,
praias e clubes estão mais vazios e você não corre o risco de incomodar

alguém ou provocar algum acidente.

_Lugar de lixe é no lixo. Restes de comida atraem moscas, ratose baratas
.

que transmitem doenças. temere-se: latas de cerveja, pontas de

cigarro, embalagens e palitos de sorvete fi\ão são biodegradáveis. Por

isto, leve sempre um saquinho de lixo e, ao sair, recolha todos os

seus Ii:x:os e jogue fora em um, local adequado .

*' Rraia 'não é lugar de animais de estimação. As fezes e unnas dos

animais transmitem doenças. PrinCipalmente se você pisar em

allllum dejeto destes animais. Poderá adquirir uma micose ou

parasita como bicho de pé eu bicho llIeográfico. Portanto,
cuidade ao andar na praia de pé descalço!

Algumas dicas
.. -. A.. ,.,

pare vocs nao errar
na hora de inovar.

V�SJIDpS lQNGOS: peças versáteis no guarda-roupa, vestem bem qualqljer tipo .de
.
corpo. No entanto, para as mulhere� com menos de 1,60 m eu que estejam acima go

.

'peso, o mêl�.or.� evitar os modelos milito rodados ou com volume em e�ce.ssQ. �ste
modelQ .vem acompanhado d.e sandália rasteira para o dia. e para a nºite.· Nada melhor do

que Mnl;s�.IJe;�1J platafº,p118 para dar um "up" no IQok:

�S!j\�P��:!;�º���ed�v,�nl �er c!Jm�inadas,.�.esde'quetenhélm éllQlIm t)lement? .em·

.C()mym.(uma.ºQrque se repete, por e�erJlplo). CQmo cO$tumarndarvollJfI'Ie ao viSY<iI,
.

aumentam a .siíliu�téliPorisso é preciso úsaro bom :)en:)º !la, hora.de espelher e
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