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CORREIO TV LINHA DE FUNDO

Lavínia Vlasak
comemora

liderança de Prova
de Amor

Apesar da derrota,
.

Juventus
mostra que está

na briga
_ PÁGINA 7
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REAJUSTE

mínima: 20° máxima:29°
HOJE:

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

mínima: 19<» Máxima:27°
AMANHÃ:
• Sábado nublado

com alguns períodos
----

de melhoria e chuva'
a qualquer hora
do dia

• Sexta-feira de

sol e nebulosidade

variada com pancadas
isoladas de chuva

rarifa de água está 20°10 mais cara em Jaraguá
o aumento de 20,41% sobre as tarifas de água e da rede de esgoto pegoumuita gente de surpresa. Segundo presidente daCDL e daUJAN, o reajuste praticado pelo Samae é abusivo.

O ger�nte administrativo do Samae,WanderleiVegini, rebate dizendo que foram realizadas, em dezembro do ano passado, duas audiências públicas para tratar_do assunto. - PAGINA 5

DOR DE CABEÇA

A comissão técnica da Malwee está preparada para
, enfrentar mais uma dor de cabeça. A equipe tem um dos
maiores grupos de jogadores do futsal brasileiro, são 25. O
técnico Fernando Ferretti elogiou o plantel e garantiu que

a preocupação é motivo de inveja. A Malwee treinou

ontem no Clube Beira-Rio e se' prepara para' disputar a
Copa América. O pivô Dão (com a bola) é um dos novos'
contratados. ÍI PAGINA 7

PESQUISA CERNERE

Luiz Henrique venceria todos
adversários em Jaraguá do Sul

SEM ACORDO

.Preíeito de São Bento do Sul
é contra anexação de bairros

Seia eleição fosse hoje e dependesse só dos números de

Jar�guá do Sul, o governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) venceria Esperidião Amin num eventual
segundo turno por 51% a 22%. Em âmbito estadual, Luiz
Henrique venceria Esperidião Amin corri 49% da
preferência do eleitorado. _ PAGINA3

O prefeito de São Bento do Sul, Fernando Malan

(PMDB), afirmou ser inviável o desmembramento de

parte dos bairros Ano Bom Fundos e Rio Natal para
posterior anexação à Corupá. Ele admitiu que a

comunidade
. foi esquecida pelas administrações

anteriores, mas quer reverter a situação. - PAGINA 3
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OPINIÃOPela moralidade
Vícios do modelo político'

dação.O trecho atual da basta ao presidente da

Constituição determina República enviar ao

que o Congresso Nacional Congresso Nacional uma
reunir-se-á, anualmente, mensagem para a con

na Capital Federal, de 15 de vocação do Legis
fevereiro a 30 de junho e lativo.Caso seja mantido o

de 1 Q de agosto a 15 de texto aprovado pela
dezemb�o.

.

Câmara, a mensagem do
Votada a alteração, caso presidente precisará da

prevaleça o texto aprovado aprovação da maioria

... Depois de extinguir o pagamento
de salário dobrado em convocações
extras, deputados reduzem as férias

não houvesse necessidade
da aprovação da men

sagem do Executivo pelo
Congresso, explicaram
técnicos da Câmara, o

presidente da República
poderia convocar o

Legislativo' anualmente
sem qualquer limitação.
Falta, agora, que o

exemplo, embora, repita
se, sob forte pressão da
sociedade, seja seguido
pelas Assembléias Legis
lativas. No caso de Santa

Catarina, as duas pro

postas aprovadas pelos
parlamentares federais
encontram grandes
resistências. ,A maioria

quer,�mesmo, é embolsar
salário extra ao final de
cada ano e gozar férias
anuais de três meses.

-

Como ocorre érn outras

instâncias dos três poderes.

, Mesmo que por pura', '

pressão popular em ano

eleitoral, precedido por
�scândalos envolvendo

,
-

dínheiro público, o par-

�a�ento dá os primeiros·
�assos para a moralização
da Câmara e do Senado.
,

pepois de extinguir o

_ pagamento' de salário

�obrado na convocação
kxtraordinária, os

deputados aprovaram, por
466 votos a favor e apenas
1- contra, a mudança na

Constituição que reduz as

férias de parlamentares de
90 dias para 55 dias.O
texto aprovado precisará de
hova votação na Câmara

para então seguir ao

Senado para outros dois
turnos de análise. Depois de
cumprido o trâmite, o artigo
57 da Constituição passa a
J
'. \

pgorar com outra re-

Um vereador de Florianópolis,
dos mais votados na última eleição
municipal, espalhou outdoors por
toda a capital catarinense no final
do ano agradecendo .os votos

recebidos na última eleição com

votos de feliz natal e ano novo. Nada
contra o uso desse e de qualquer
outro tipo de comunicação. O que
me chamou a atenção é que a

mensagem dizia, assim explicitamente, que nada melho�
do que agradecer votos com votos de feliz natal e ano

novo. Fiquei pensando nos eleitores � me perguntando
se estariam satisfeitos com tal retribuição.

Porque é assim que muitos tratam o voto no Brasil,
como uma mercadoria, um objeto de troca ou favor que
precisa ser recompensado. O verdadeiro papel, no caso
de vereador, poucos desempenham. Basta observar que
na maioria das votações e �emas que interferem no

cotidiano da população a grande massa - ós brasileiros
assalariados, os trabalhadores do mercado informal e os

desempregados '- está geralmente subrepresentada.
Em parte esse é o preço que o cidadão paga por não

se organizar e não participar ativamente da vida políticas
seja na comunidade, no trabalho, na igreja, no futebol,
em toda parte se faz política quando há interação de

pessoas. Os que menos se interessam por política são os.

que mais contribuem para a continuidade desse modelo
em que predomina a troca de mercadorias e favores pelo'
voto. E feita a troca, o político fica desobrigado dei
qualquer 'responsabilidade pelos cidadãos que deveria
de fato representar, pelos direitos dos quais deveria atuar,

Pensando bem, esses outdoors agradecendo votos come

votos nada mais são do que produto da democracia:
brasileira que, novata, ainda dá os primeiros passos.i
vacilantes, porque a formação política e educacional dó1
povo precisa ganhar corpo para sustentá-la. No nossol
sistema democrático os avanços demoram e esbarram nos'
interesses de grupos,que representam a velha oligarquiá�
e que ainda são muito fortes. Eles atuam para impedir
que muitos avanços, como uma reforma política e eleitoral
séria, se concretizem.

I

)

. Já escrevi neste espaço que a reformá política e,

eleitoral é instrumento fundamental para combater a'

corrupção no Brasil. Não cabe ao presidente Lula fazê-ii

la, mas ao Congresso Nacional, o poder legislativo federal,b
composto pelos deputados federais e senadores que nos

representam e pelos que deveriam nos representar,;
Enquanto o Congresso não chega a um consenso sobre �
reforma, o tempo se esvai, tornando remota a possibilidadé:
de implantar ações que garantam condições de igualdade,
na disputa entre cándidatos e que ao mesmo tempo,
reduzam as irregularidades financeiras cometidas n�,
período eleitoral. I'

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nos:
últimos dias uma resolução que muda critérios das

doaçõ�s de campanha, tentando impedir ou dificultarj
a prática do caixa dois (a arrecadação não contabilizada
e declarada oficialmente) nas eleições deste ano,

Proibiu o recebimento de doações e-m dinheiro e os

pagamentos de despesas de campanha com dinheir0'
em espécie. Também obriga os partidos e candidatos a"

prestarem contas quinzenalmente. Sem dúvida sãO,
ações q-ue devem contribuir para tornar mai��
transparentes as contas de campanhas eleitorais, mas"
ninguém acredita que sejam suficientes para impedir aj
prática do caixa dois. Prática que aÜás foi inventada,
pelos partidos de direita, que são os grande�
arrecadadores nos períodos eleitorais.
A reforma política no Brasil precisa ser ampla eJ

estrutural, adotando instrumentos que já existem nas'

democracias mais evoluídas, tais como o financiament0'
público de campanha, a fidelidade partidária e a

cláusula de barreira, que acaba com os partidos dei
aluguel. É uma cirurgia grande, penosa e emergencial
para remover 'tumores causados pelos vícios do nosso,
modelo político.

absoluta de cada uma das
,

Casas do Congresso
Nacional.
A necessidade de

aprovação repõe o custo

político admí tido pelo
Executivo ao convocar o

Congresso Nacional e ao

desembolsar recursos do

orçamentq para pagar
salário dobrado a

deputados e senadores. Se
I

na terça-feira pela Câmara,
o Congresso passará a se

reunir de 2 de fevereiro a

17 de julho e· de 1 Q de

agosto a 22 de dezembro.
A proposta de emenda à

Constituição incluiu ainda
um obstáculo para que o

Executivo convoque

deputados e senadores a

t-rabalharem d�rante o

recesso. Pelo texto' atual;

FRASES

--
.,

IIFui pego de surpresa, achei um abuso não avisarem':

f
• Do atendente de portaria, Jaime Meisen, sobre o aumento de 20,4 1 % sobre as tarifas de água e da rede de esgoto em Jaraguá do Sul:

(;

II Fatos & P.essoas
Patricia Moraes,f

f

Magistrados querem
� elelçãotransparente

I

Acordo
Ao chegar ao encontro, representantes das
centrais pediam um mínimo de R$ 350 a

partir de marçoe um reajuste para a tabela
de Imposto de Renda de 10%. O governo
havia sinalizado que aceitava pagar R$ 350
êm maio ou R$ 340 a partir de março. A

mudança para abril representaria um

acordo intermediário entre a reivindicação
das centrais e a disposição do governo.No
entanto, as centrais não deverão ter
facilidade para fechar o acordo da correção

.

da tabela de IR. A equipe econômica está

disposta a desvincular a neqoclaçào .

Prêmio
A empresa Malwee Malhas ttda receberá
em 21 de março de 2006 o Prêmio
Mérito lojista na Categoria Moda,
segmento Moda Feminina. O prêmio é
uma iniciativa da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas. Foram ouvidas 27

Federações Estaduais, 1700 SPC's e

milhões de associados. A entrega acontece

em Brasília.

Brasília- A Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), entidade que
fepresenta cerca de 14 mil juízes e

�esembargadores - apresentou ontem

�ó Tribunal Superior Eleitoral (TSE) umr'

conjunto de propostas à resolução que
vai disciplinar as próximas eleições. Entre
as propostas, destacam-se: A inclusão dos

juízes das diversas zonas eleitorais

espalhadas pelo Brasil como membros
"natos ,das comissões de fiscalizaçãO qúe
funcionarão junto aos TRtS. A

[j'mpossibilidade de alteração do limite de

gastos informado pelos partidos à Justiça
'Eleitoral ou a fixação de uma data limite

para eventual correção. Impressão dos

iecibos eleitorais controlada pela Casa da

]vloeda, evitando fraudes e falsificações.
friação, pela Justiça Eleitoral, de uma

.comíssão para fiscalização de eventos e

comercialização de bens e serviços
J{material dê campanha e de divulgação
<CIo partido). As contas dos candidatos e

partidos devem estar permanentemente
(disponíveis à autoridade fiscal. Com isso,
::'eventuais indícios de irregularidade
(poderão ser investigados mesmo após
r

.

hornoloqada.a prestação de contas.

Mínimo
Depois de quatro horas de negociação

.

com o ministro Luiz Marinho (Trabalho),
ontem as centrais sindicais recuaram mais
uma vez, e aceitaram reduzir a.

reivindicação de reajuste do salário mínimo

para R$ 350 a partir de abril. Apesar disso,
ainda não está definido se o governo
aceitará pagar o novo salário. Hoje o

mínimo está em R$ 300.

Na mira
o relator do Conselho de Ética, deputado
Pedro Canedo (PP-GO), pediu ontem a

cassação do deputado Professor Luizinho

(PT-SP). A deputada Ângela Guadagnin
(PT-SP) pediu vistas do processo, o que
deve atrasar sua votação no Conselho por
pelo menos duas sessões.Luizinho é o

primeiro deputado do PT a ser julgado após
a cassação de José Dirceu (PT-SP) e é

acusado de ser beneficiário de R$ 20 mil do

esquema montado por Marcos Valério.

Sem preferência
o ex-presidente Fernando, Henrique
Cardoso (FHC) disse ontem que tanto o

prefeito de São Paulo, José Serra, como o

governador Geraldo Alckmin têm

qualidades para ser o candidato do PSDB à
Presidência. "Os dois finalistas têm
credenciais. Posso falar bem de um e de
outro, Mas não quer dizer que é esse ou

aquele; disse em Oxford, onde dá palestras.
Na terça-feira, o jornal Folha de S.Paulo

.
trouxe uma reportagem afirmando que, em
conversas privadas, Fernando Henrique tem
defendido a escolha de seu amigo �osé Serra.

Bafta
Foram divulgadas ontem as obras que
concorrerão ao prêmio Bafta, o Oscar
britânico. O Jardineiro Fiel, do brasileiro

Fe.rnando Meireilles, recebeu 10

indicações, incluindo melhor filme' e
melhor diretor, além de melhor ator e
atriz. Agora é ficar na torcida.

j.� � re_da_c_ao_@_jo_r_na_lc_o_rre_io_d_o_po_v_o__co_m__�br
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o deputado estadual Oionei Walterda Silva escrev�:
às sextas. nesta coluna.l2irllli!.!: Diretor-Corporatiyo �

Francisco Alves Fernando Bond Patrícia Moraes

'I>
ii
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MOSAICO
I
I� Fundos 1

,

iDeputado Dionei Walter da Silva

1(pT) fez denúncia grave na quarta
!feira à tarde na Assembléia

'Legislativa. Segundo ele, a

iAssociação Comercial e Industrial

ide Joinville teria sido beneficiada

lcom cerca de R$ 60 mil do

Fundosocial e usado pouco mais

de R$ 17 mil (o parlamentar exibiu
nota fiscal discriminada) para pagar

despesas com um coquetel,
ihcluindo bebidas destiladas e

cervejas: A oposição deitou e

rolou. Isso vai dar pano pra manga.

SEXTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2006
POLíTICA

� Pesquisas 2
o percentual de aprovação (88%) foi
considerado estratosférico e

incomodou o líder da bancada do
PP na Assembléia Legisfativa, Joares
Ponticelli. Que encaminhou pedido
de informações ao Executivo

indagando sobre custos, em quais
cidades foi feita, a pedido de quem
e quem pagou. A pesquisa está

legalmente registrada em cartório da

Capital. Quem está em vantagem
acha que as pesquisas têm

credibilidade, quem perde acusa de

armação. Alguém já viu este filme?

� Música
Jaraguá do Sul comemora seus 130

anos em julho e o Clube Botafogo, 56 I
anos. Além disso, em 26 de março, a

cidade completa 72 anos de

emancipação política. Para celebrar, a
�

dlretorla do clube planeja evento

cultural associado à memória dos
instrumentos musicais que marcaram a

colonização: bandoneon, gaita, violino
e saxofone. Uma forma de homenagear
a cidade onde a etnia alemã contribuiu

significativamente através de

manifestações artísticas.

� Fundos 2
A ,Assembléia aprovou a

admissibilidade (poderão ser

aprovadas no conteúdo) de duas

medidas provisórias do governador.
Uma autoriza o Executivo a usar

recursos do Fundo para Melhoria da

Segurança Pública para pag.ar
servidores do setor, E outra para
adiantar parcela a 15 mil servidores

que tiveram o piso elevado de R$
670,00 para R$ 760,00. O que é

proibido pela própria regula
mentação dos fundos. Mas, em ano

eleitoral, poderia ser diferente?

� Pesquisas 1
o Ibope divulgou pesquisas onde
pessoas consultadas deram nota

média de 6,7 ao governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) e

mostrando que o ex-governador
Esperidião Amin (PP) teria

vantagem sobre, LHS na disputa
pelo governo. LHS reagiu dizendo
que 'os números estavam a

serviço de alguém (Amin). Ambas
foram encomendadas pelo grupo
RBS. Agora, o Instituto Cernere

Pesquisas diz que LHS tem 88%
de aprovação.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br
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ARGUMENTO

Prefeito de São Bento do Sul

considera anexação "inviável"
CAROLINA TOMASELLI
I
I

� Malon diz que não

pode abrir mão do
i .,. •

terntono e anuncia
I

Investimentos
!
i 1 CORUPÁ/ SÃO BENTO DO SUL
I

�o prefeito de São Bento do Sul,I

IFernando M,alon (PMDB),
afirmou ser inviável o desmem

Ibramento de parte dos,bairrosAno

l�om Fundos e Rio Natal para
jpostei:ior anexação àCorupá. Em
lentrevista aoCorreio do Povo por
it�lefone, ele admitiu que a

Ic�munidade foi praticamente

[esquecida pelas administrações
[anteriores, mas mesmo assim é

[contra a proposta de anexação,

le'ncabeçada pela Câmara de
Vereadores de) Corupá .. "Nossa

I idéia é recuperar o tempo perdido",

Ideclarou.Em �eportagem exclusiva

ipublicada na edição de terça
feira, a presidente do Legislativo
de Corupá, Bernadete Hillbrecht
(PPS) disse que até março, no

i mais tardar, será realizada consulta

I popular nas duas localidades para
I que os moradores decidam para

[ qualmunicípio desejam pertencer.

I Não é a primeira vez que o a
I.

. possibilidade é levantada, mas

voltou à tona em uma sessão

itinerante da Câmara de Vereado

res, realizada em setembro emAno

Bom, quando os moradores expri
miram o deseja de que as comu

nidades pertençam a Corupá.
O outro motivo apontado por

Bernadete, autora de proposição,
para anexação enviada ao

Executivo e Legislativo de São.
Bento do Sul, foi o de "legalizar" a.

situação, uma vez que as

..

localidades já são atendidas pelo
município, mas os impostos são

recolhidos' pela cidade vizinha.
Também citou o fato de que as

cerca de 200 famílias trabalham e

votam em Corupá.
Segundo o prefeito de São

B�nto do Sul, "mesmo que a

'localidade tenha ligação mais forte
com Corupá, fica difícil fazer a

transferência", por questões
geográficas e de senso gráfico, e
também por "problemas de

arrecadação", não esclarecidos por
ele. Também disse que conversou
com lideranças políticas, inclusive
vereador daquela cidade mas que
reside em Corupá, e todos
defendem que o município não

pode abrir mão de garte do seu

território. "E aquela é uma região
turística, uma riqueza inexplorada.

Fernando Malon: "Estamos tentando recuperar o tempo perdido"

Estamos, através da Secretaria de

Turismo, trabalhando para dar um
avanço na questão do turismo",

.

disse, contando que a região é rica

em recursos hídricos.
Malan também disse que no

primeiro ano de mandato foram

poucos, mas alguns investimentos
já começaram a ser feitos naquela
região. Elé citou os trabalhos de

sinalização turística e também a

recuperação de pontes, em parceria
com a Prefeitura de Corupá. "É
daro que não consigo de imediato

recuperar o que não foi feito pelas
últimas administrações, justificou.
No entendimento do prefeito, é
necessária que seja feita uma

parceria, talvez através de um

consórcio intermunicipal, para
garantir os atendimentos as duas
localidades. "Os eleitores são de

Corupá, apenas dois votos são para
São Bento. Claro que o prefeito de

Corupá quer atender bem aquela
comunidade. Mas apesar de votar
em Corupá, é um bairro nosso, é

uma região nossa", defendeu.

quem vão votar.

Na segunda simulação, com
outros pré-candidatos, o resultado
foi este: Ângela Amin (PP), 1.2%;
Ideli Salvatti (PT), 2%; Leonel
Pavan (PSDB), 10%; Luiz

Henrique (PMDB), 42%; e

Raimundo Colombo (PFL); 6%.
Votos brancos e nulos, 4%, e 24%
mostraram-se indecisos ou não

quiseram responder.
Na terceira simulação, este é o

resultado: Hugo Biehl (PP), 2%;
José Fritsch (PT), 4%; Leonel
Pavan (PSDB), 13%; Luiz

Henrique (PMDB), 45%;. e
Raimundo Colombo (PFL), 6%.
Nesta simulação, 26% dos
entrevistados não sabem em que
vão votar ou não quiseram
responder e 4% disseram que
votariam em branco ou anulariam
o voto.

A última simulação tem apenas
três pré-candidatos:' Esperidião

Amin (PP), 19%; José Fristsch

(PT), 6%; e Luiz Henrique
(PMDB), 48%. Brancos e nulos,
5.% e 23% não sabem ou não

quiseram responder.
Em âmbito estadual (veja no

gráfico), Luiz Henrique venceria

EsperídíãoAmin para oGoverno do
Estadonum eventual segundo turno .

com 49% da preferência do
eleitoradocontra 28% deAmin.Com
este resultado, esta seria a primeira
vez na História de Santa Catarina

que um governador se reelegeria.

Se houvesse um segundo turno, disputado entre Luiz Henrique e

Esperidião Amim, em quem o(a) Sr(a). Votaria? (Estimulada)
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Fonte: Cernere Pesquisas
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Voigt: "Nunca passou pela f

minha cabeça trocar o Bracinho" �
!

SCHROEDER - "Eu nunca vou

ceder algo que pertence a

Schroeder". A declaração, taxa
tiva, do prefeito Felipe Voigt (PP)
pretende pôr fim as especulações
de que será concretizada ?- permu
ta do Bairro Itoupava-açú, de

[oinville, com a região de região
de Bracinho, cinde se localiza uma
das maiores reservas hídricas do
Norte catarinense. A proposta

partiu do prefeito Marco Tebaldi
. (PSDB) logo depois da consulta' .

popular, realizada em novembro, em
que 392 dos 442 moradores optaram
pela anexação a Schroeder, mais
próximo geograficamente, e que já
presta eis atendimentos da

responsabilidade de Joinville.
A situação se assemelha'a que

vem sendo discutida entre São
Bento-ao Sul e Corupá (vide
reportagem acima), onde a

discussão gira em torno dos
recursos hídricos do local. A

diferença é que o caso de

Itoupava-açú envolve permuta,
totalmente descartada pelo
prefeito de Schroeder. "Aquele
povo é sofrido. Estamos buscando
um entendimento com [oinville
para solucionar esta questão. Mas
em nenhummomento passou pela
minha cabeça troçar a Usina (do
Bracinho) ", salientou Voigt.

O prefeito informou que, no

. último dia 6, ele, acompanhado de
secretários e vereadores, subiram a

Usina do Bracinho para "ter uma

noção .melhor da área" e que,
inclusive, está com planos para

, '

,

�araguá do Sul daria vitória a Luiz Henrique, revela pesquisa
I

I'
I' DA REDAÇÃO - Se a eleição
IfQsse hoje e dependesse só dos

Inúmeros de [araguá do Sul, o

Igover�ador Luiz Henrique da

iSllveua (PMDB) venceria

iEsperidião Amin num eventual

!S7gundo turno por 51% a 22%. A

Ip�squisa, realizada pela empresa
iCernere Pesquisas entre 12 e 17 de
i dezembro, revela que Luiz Henri

I que, nas quatro simulações com pré
I candidatos ao governo do Estado,
I samavitorí "

: "asonopnmeiro turno, com
.

: umamédia de votos de 44 ,5%.
i J. Para o primeiro turno, na

IP_rulleira simulação feita em

. iJaragUá do Sul, foi apurado o

I seguinte resultado: Esperidião
i Amm (PP), 18%;José Fritsch (PT),
;4%; Leonel Pavan (PSDB), 7%;
i LUIZ Henrique (PMDB), 43% e

t
I �aimundo Colombo (PFL), 5%.
� atos brancos e nulos seriam 3%, e
'-20o/r d

'

o os entrevistados não qui-
seram responder ou não sabem em

alavancaro turismo e atender o�
moradores da região da Usina, "a.

, J

segunda maior empresa do

município em royalties". A rua d�
acesso, continuidade da Ruâl
Marechal Castelo Branco - que·
corta a cidade -, deve ser

pavimentada ainda este ano;
informou. "Estamos aguardando a,

liberação de recursos federais pará
a obra, que será feita em parceriá
com o município". Os deputados,
João Pizzolatti (PP) eCarlitoMerssl
(PT) apresentaram emendas IIindividuais, no valor de R$ 200mil,
eR$50mil. :

Voigt também apontou, entre I
as prioridades para este ano, a I
macadamização e'pavimentáção Iasfáltica - as ruas 14 deAbril e João I
AmoldoMoretz, ambas no centro, i
serão paviinentadas em parceria
com os moradores. O prefeito cita
ainda a conclusão do ginásio de

esportes no Bairro Schroeder I, em
parceria com o governo do Estado.
Pelo projeto original, orçado em R$
384mil, faltam ainda R$ 240mil a
serem investidos para terminar as
obras. Por último, Voigt garantiu que
a creche do Rio Hem 'será
inaugurada este semestre. As obras
começaram na administraçãoI �\
anterior e foram alvo de críticas

...,

por parte de partidos da oposição,
sob a alegação de que foi
promessa de campanha dd
prefeito. "Nunca inclui isso nometi
plano de governo, mas com certezâ

será entregue a população'z
resumiu. (Carolina Tomaselli) fi

Câmara adia votação do Fundel;
e aprovaR$ 1,4 bi aosministérios

BRASÍLIA -A Câmara dos

Deputados adiou 'para a próxima
semana, a votação da PEC (proposta

, de emenda àConstituição) que cria
o Fundeb (Fundo de Apoio à

Educação Básica). O plenário da
Casa aprovou a medida provisória
268/05, que trata da liberação de R$
1,4 bilhãopara as áreas de educação,
saúde e defesa.

O presidente da Casa encerrou
a sessão extraordinária de ontem e

postergou a leitura do relatório
sobre a PEC e a votação da

proposta para a próxima semana,

já que a sessão regular de hoje não
prevê votações.

Antes de encerrar a sessão
, extraordinária, no entanto, os

deputados aprovaram a MP 268/
05, que abre crédito extraordinária
de R$ 1,4 bilhão para três

ministérios. A maior parte dos

.,

recursos foi dirigida para saúde,
com a quitação de repasse;
obrigatórios para o SUS (Sistema
Único de Saúde), pagamento de
equipes de saúde e dos salários de

agentes comunitário, além d1
compra de remédios caros, entre

outros.

Os parlamentares rejeitaram
um destaque à medida provisória
que previa a retirada de R$ 1324
milhões destinados à manutençãç>
das tropas no Haiti. A oposição se

7

manifestou contra amedidapornão
concordar com o uso de MP para

liberação de recursos.
.

O deputado José Carlos Aleluia
(PFL), o autor de destaque
rejeitado, afirmou que foi um erro

o decreto que autorizou a missão

brasileira no Haiti porque não foi
estabelecido um prazo para :a
permanência das tropas.
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CORREIO ECONÔMICO DESCASO

"Esgoto·a céu aberto incomoda.
\

moradores deTrês Rios do Norte

Inflação
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou que o fndice Geral de
'Preços do Mercado (lGP-M) registrou inflação de, 0,82% na

'segunda prévia de janeiro. Na mesma medição em dezembro, o
'índice tinha registrado deflação de 0,06%. As maiores pressões
'este mês vêm de educação, cana-de-açúcar e seus produtos
(derivados, como o álcool. Nesta segundá prévia de janeiro, o
'fndice de Preços no Atacado (lPA) subiu 1,03%, contra queda dê
�0,30% na segundaprévia de dezembro. Já o fndice de Preços ao
'Consumidor (IPC) registrou variação positiva de 0,55%, contra á' ,

alta de 0,40% da medição anterior.
ia fndice Nacional de Custo da Construção (lNCC) teve alta.de
�O,19%, depois de subir 0,40% na leltura dó mês passado. O IPA

.

.aqrfcola subiu 2,1% na prévia de janeiro, ante queda de 0,03%

.anterlor, O IPA industrial avançou 0,69%, depois de cair 0,39% na

8segunda prévia de dezembro.
E'
JMercado formal

cheiro ruim, sempre reclamou com
a Prefeitura, mas nunca viu

nenhuma atitude ser tomada. "Eles

querem colocar o esgoto nó

ribeirão, mas esse é mais um erro",
lamenta.

A família de Dorli não tem

mais poço, nem peixes no rio,
alegamque não há como consumir
uma �arne banhada em esgoto.
"Quem vai querer consumir um

peixe assim? Já pedimos que façam
o esgoto, se precisar pagar por isso .

pagaremos, mas nunca deram
ouvidos. Essa região está

esquecida", diz.
Segundo o secretário de Obras,

Alberto, João Marcatto, a

responsabilidade é do Samae. ''As
casas devem ter fossa e filtro, se

não tem devem ser notificadas, mas
aresponsabilidade de esgoto a céu

aberto-é do Serviço Municipal de
Água e Esgoto", alega o secretário.

Entretanto, o engenheiro Fábio
'Benz alega que esse tipo de ligação
não é responsabilidade do Samae.
''A infra-estrutura' fica a cargoda
secretaria de Obras, nós só somos
responsáveis pela coleta de esgoto
em canos de PVC".

Enquanto as autoridades
teimam em empurrar o problema
um para o outro, Dona Joana lê o .

jornal sentindo o tradicionalmau
cheiro.

ANELis� 5cHM1TZ

.. R�efei,tura e

Samee não assumem

responsabilidade
-

.díflcultando solução

Arrecadação JARAGUÁ DO SUL - Estradas de

-A sociedade brasileira pagou .cbão, poeira, calore mau-cheiro
R$ 364,136 bilhões em são apenas alguns dos problemas
impostos e tributos em 2005 é ertfrenrados pelos moradores do
a Receita Federal bateu Bairro Três Rios do Norte em

recorde de arrecadação anual. .jaraguá do Sul. Os moradores do
Em valores reais, já descontada bairro, que tem características de
a inflação, a arrecadação foi de zona rural, reclamam do esgoto
R$ 372,488 bilhões, um .a céu aberto. Valas abertas na rua
crescimento de 5,65% sobre

. acumulam água verde e mal
2004. Além disso, a arreca- • 'cheirosa. A Prefe ítur a
dação da Receita Previden- responsabiliza o Samae que
ciária chegou a R$ 115,897 .resporide dizendo que a
bilhões, um crescimento real
de 7,23%.0 Imposto .de

' obrigação é da administração
Renda e a Coflns foram os municipal.
dois tributos que mais Joana Klein, de 85 anos, pega

contribuíram para o total
'

'os jornais e senta em frente a sua

arrecadado, R$ 124,618
' casa. Ela reclama do mau-cheiro

bilhões e R$ 86,902 bilhões, constante e do mal estar que dá

respectivamente.A arreca-, viver assim, "Faz trinta anos que

dação da Receita em dezsrn- - ' ..�",A!ntra e saí.prefeito que prometem
bro foi de R$ 36,994 bilhões,

�

e nunca fazem nada", desabafa
um crescimento de 23,55% ,;-·,·I;)tma Joana, que completa: "eu
sobre novembro e de 7,30% , espero, antes demorrer respirar ar
sobre o mesmo mês d_e....,'''''''''''�-I-_'''''''''''';!'pur(L�_.

A dona de casa Dorli Müller,
disse que se acostumou com o

O fraco desempenho da
-econornla em 2005 acabou se
� refletindo na criação de postos
�de trabalho formais no país. De
? acordo. com o Ministério do
�Trabalho, no ano passado
<foram criados 1,254 milhão de
( empregos com carteira

ió assinada, cerca de 17,7%
[menos que o resultado do ano

� anterior, cujo saldo ficou em I

! 1,523 milhão de postos.
�

��erSpediv�
LIA projeção para 2006 do

fministro Luiz Marinho é repetir
2 o desempenho de 2004. Caso

c seja concretizada, o total ficaria
2 em cerca de 5 milhões de

:; postos de trabalho formais

( Criados durante o governo do
presidente Luiz Inácio Lula da

o .

Silva (2003-2006), que chegou
a falar na criação de dez

G'milhões de empregós durante
cla campanha presidencial. ,I,

Mau cheiro revolta moradores que acusam Prefeitura de descaseiredacaó@jornalcorreiodopovo.com.br

Nem a Igreja escapa 'com tanta poeira no local, conta zeladora '�
Il\tlignados e incomodados com

a poeira nos dias secos e a lama nos
dias de chuva, os moradores vivem
fechados dentro de suas casas.

Todos os dias Isolde Hengel
Manrengellímpa as janelas, bancos e
o chão da Igreja Luterana da
comunidade. "Antes do culto ainda
tíramos o pó, é uma terra vermelha
ql!!esujaochãoeosmóveis.Naminha
Gása é ainda pior; ficamais próximo

- da rua", diz Isolde, que tem a ajuda
da filha para dar conta da limpeza.

_ [oseane Klein Dal-ri é produtora
hidro{Jônica e tem problemas com a

,

. produção de alfaces, a poeira suja as

estufas e impedem a luz de passar. A

'prefeitura esteve no local, mas

. segundo Joseane pouco adiantou, o
problema já caiu no esquecimento.

OSecretário d� Obras, Alberto
JoãoMarcatto disse que seria preciso
R$ 100 milhões para asfaltar de
imediato algumas ruas. São mais de
500 kmsempavimentação, sendo326
krnnoperímetro urbano e 237 kmno

perímetro rural.
Na tarde do próximo sábado, a

comunidade se reúne com

vereadores e representantes da

Prefeitura, no salão daComunidade
Evangélica, para tentar um acordo. Responsável pela limpez�1 Isolde reclama da poeira constante r,í

Àldo Consumidores aguardam queda no preço do litro do álcool
�

,

diz que _Câmara não
i'/

é linha 'de montagem
!
I

i DA REDAÇÃO - Em entrevista tomadas. Aldo deixou dato,
coletiva na tarde de ontem o porém; que quem entra na vida

presidente daCâmara,AldoRebelo,· .

pública sabe que está exposto às·
reagiu às críticas de que a Casa' críticas. Na sessão de ontem,

produz pouco e só trabalha três dias alguns parlamentares chegaram a

�a semana. Segundo ele, a . propor algum tipo de censura ao

�ualidade do Parlamento não se trabalho da imprensa, que estaria

fede' pelo número de leis exagerando nas críticas durante a

�provadas,massimpelaimpottância cobertura dos trabalhos do
delas. "Isso aquinão pode ser uma Congresso.
fábrica de quinquilharias legisl/ "Nós d�vemos diferenciar as
bvas, uma linha de montagem de
�nutilidades. Um país não semede

�elo número de leis. Não estamos

laqui para fazer a alegria dos

!escritórios de democracia".
i Sobre as críticas da imprensa
ao trabalho dos parlamentares,
Aldo disse que é preciso diferenciar
as críticas dos ataques à honra dos

deputados e disse que não é ele

Iquem deve decidir sobre as

eventuais medidas a serem

)1

álcool é que estamos em plena·
entre safra e poderíamos es�a�-

produzindo açúcar ao invés doi

combustível", explica Possamai.
Quem sofre com isso, é °

consumidor e professorAllan Fábif.;'
Ciqueira, ele comprou um carro brÁ
combustível, pagou a mais pela8
opção, apostou nos preços baixOs�
do álcool, mas não tev�'

, 11)

sorte."Gasto cerca de R$ 500 co�,
combustível e apostava no Hi-flex,
mas abastecer com álcool se tornOÚjmais caro, já que gasta maiS

combustível. Eu não entendo o[aumento, o Brasil produz álc�olel
o governo não tem como justificar!
o aumento", lamenta Ciqueira.!
Rentao Menelli diz que o preço:

"A'do combustível é abusivo. Si
refinarias aumentam sem avisar'i
pegam a gente de surpresa ei
como somos obrigados a usar:
combustível não temos ,c���
reclamar", diz. (Anelise Schm1tl)'

JARAênJÁ DO SUL - Só este

-mês.o álcool subiu cerca de 4,5%
nas bombas de todo o país. Em
[araguá as bombas marcam R$
1,980, cerca de R$ 0,18 a mais

por litro do que no mês anterior.

O acordo fechado pelo governo
com os usineiros para a redução
dos valores cobrados dos
distribuidores em R$ 0,03 ainda
não foi repassado aos postos. De
acordo com aANP o preço só será

diminuído nas bombas quando
, acabarem os estoques comprados
pelo valor antigo.Corno possui
álcool anidro em sua mistura, a

gasolina também avançou. Em

Jaraguá a diferença do valor do
mês anterior chega a R$ 0,07 de
acréscimo.

"Oferta menor que a procura

gera automaticamente a

especulação de preços", analisa o
economistaAdernar Possamai. "O

que mais reflete na economia do
';.

críticas, mesmo as contundentes,
mesmo as injustas, dos ataques-à
instituição e à sua honra, mas nãó
sou eu quem vai dizer isso; Nós
temos uma procuradoria e também

poderemos recorrer à Justiça eesta
vai decidir, se for o caso. O fisco

que corre o pau corre omachado",
afirmou. Aldo Rebelo avaliou como,

positiva a .primeira semana de

votações em plenário durante a

convocação extraordinária. Allan comprou carro bi-combustível para tentar economizar
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Aumento do preço da água e

do esgoto gera reclamação
� DAIANE lANGHELlNI

"I (DL e Ujam não

a�eitam medida e

51,0 peqos
de surpresa

crm reajuste de 20%

! }ARAGUÁ DO SUL - Alguns
)J con�umidores estão indignados

�' t:dm o aumento de 20A 1% sobre

ilr,ils!tarifas de água e da rede de
; esgoto, e também pelo fato do

+ não ter divulgado o

aqmento. "Fui pego de surpresa,
J acheium abuso não nos avisarem",

,

( c�menta o atendente de portaria,
J�ime Meisen, 39 anos". A

re�peito, o gerente administrativo
d� Samae, Wanderlei Vegini,
!

,

esHareceque foram realizadas, em
dyzembro do ano passado, duas
audiências públicas: na Câmara de

I Vereadores, onde a questão foi
I apresentada aos membros daCDL

(Câmara dos Dirigentes Legistas),
e naCPL (Centro dos Profissionais
liberais), onde o prefeito Moacir
�rtoldi realizou um balanço geral
sobre todas as secretarias e
�. ...

a�tarqulas murucipars e

apresentou a proposta de aumento
r d�s tarifas do Samae. "As
t&diências foram convocadas e

divulgadas , em rádios e jornais,

justamente pára informar sobre o
aumento da fatura da água com

vencimento em fevereiro, referente
ao consumo de janeiro", explica.

Segundo Vegini, a correção se

deve ao aumento do preço dos
insumos (matérias-primas, pro
dutos químicos e energia elétrica),
além de investimentos na proteção
de mananciais, na qualidade da

água e na ampliação da rede

coletora, uma vez que a, Samae
não tem outra, forma de receita.

O presidente da União

[araguaense das Associações de
Moradores (Ujam) , Justino Pereira
da Luz, que esteve presente na

audiência sobre o balanço geral,
rebate a justificativa de Wanderlei.
"O Samae está ciente de que a

Associação de Moradores é contra

o aumento, até já entregamos um
documento ao prefeito com a nossa

posição", argumenta. Justino está
surpreso com o reajuste e afirma,
que o Samae deveria reunir-se

com os membros das associações
de moradores para chegar a um

acordo antes de encaminhar o

pedido para a Câmara de

V�readores e impor o valormais alto
aos consumidores. "Inclusive

agendei uma reunião com a

equipe do Samae para a próxima
quinta-feira, 26, para conversarmos
sobre o assunto", comenta. O

Presi�ente da CDL diz que aumento da tarifa é abusivo

presidente da Câmara dos

Dirigentes, Waldemar Schroeder,
diz-sedecepcionado com o fato e

, que acha exorbitante o reajuste de

Mais três postos de GNV em Santa Catarina
, -

, FLORIANÓPOLIS - A capital
dtarinense conta com mais um
r

d
'

posto e abastecimento de Gás
i. }{aturai Veicular. Esta semana a

SçGÁS colocou em operação o

Ppsto Jóia (bandeira branca),
l�calizado à rua Eurico Gaspar
qutra, 957, Estreito.
? Rogério Bezerra Lima,
presidente da SCGÁaS, em

e�ercício, destaca que este é o

segundo posto de GNV em

oteração na capital catarinense,
ambos na parte continental. O
primeiro que entrou em opera
ção foi o PostoNienkotter(BR),
localizado à Avenida Ivo Silveira,

hem Capoeiras.
�I I

Lirn a enfatizou' que a

SCGAS está realizando obras no

continente, que possibilitarão a

ligação do posto Coqueiros, no
.

bairro Coqueiros, o qual deverá
entrar em, operação em

fevereiro.
Lembrou que até o próximo

mês a SCGÁS assinará o

contrato para construção da rede
de gás natural para a ilha, o que
possibilitará a ligação de postos
de abastecimento' de Gl\JV na

parte insular da capital
catarinense já a partir de maio.

.

Neste arro, a SCGÁS já ligou'
três postos de GNV e espera

inauguram outros nos próximos
meses: Posto Automóvel Club,
em Blumenau; Posto Bortolin,
em Urussanga; e Posto Jóia, em
Florianópolis. N a próxima

semana deverá ser concluída a

implantação do sistema de GNV
no posto Leão Branco, localizado
à BR-10 1, no município de

Piçarras.
Com as unidades acionadas

neste mês Santa Catarina passou
a contar com 54 postos de
abastecimento de Gás Natural
Veiculár instalados em 16

municípios: Araquari(Ol);
Blumenau(08); Brusque (05);
Cr ic iúm a (08); Florianó

polis (02); Forquilhinha (O 1);
Gaspar(Ol); Guaramirim(Ol);
Indaial(02); Jaraguá do Sul(03);
Joinville(08); São Bento do

Sul(Ol); São José(08);
Tijucas (01); Tubarão(04) e

, Urussanga(Ol).

Mercadante e ACM batem boca no Senado
DA REDAÇÃO - O líder do

gpverno no Senado, Aloizio
l\:1ercadante (PT-SP), e o senador
'}ntonio Carlos Magalhães (PFL
�A) bateram boca no plenário'do
Senado ontem, sobre o assassinato
do prefeito Celso Daniel. ACM
dílSse que o que incomodava

t.

Mercadante era o fato de a CPI
estar "desmascarando todos os atos
lesi�os ao país acobertados peloPT".

Dizendo que a CPI vai trazer o

legista do caso Celso Daniel para
depor, ACM continuou: "Um
vocês já conseguiram matar, o

outro, evidentemente .. .", no que

��.�..-....

LUIUIII:
transporte e tiutsmo

Transporte Estudantes

Joinville cl Microônibus
'* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros

transporte Escolar e Universitário cl Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

foi interrompido porMercadante.
ACM estava se referindo ao legista
Carlos Delmonte Printes,
encontrado morto no ano passado.
"O senhor não pode fazer uma

acusação como "vocês mataram"
olhando para mim. Vocês quem?
", rebateu Mercadante.

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

somente 2% em dezembro, a tarifa
de água. e esgoto deveria

acompanhar esse índice", garante.

Bovespa se recupera e bate

novo recorde histórico --I
Balafas, no entanto, esses números

"não chegaram a .influenciar os

negócios, uma vez que as previsões Iindicavam resultados positivos. "A

Iquestão é que os recursos externos

continuam a ingressar na Bovespa,
e esse movimento está atraindo ,Itambém novos recursos de dentro
do país", afirmou. IPetrobras PN, carro-chefe da

bolsa, fechou em alta de 3,11% e Iajudou a puxar para cima o

Ibovespa. Todas as 57 ações do I
:�i�r:sf��;aa�a;e ��l:��ap�� II(+ 7,64%) e Unibanco Uni!:
(+6,12%).

O cenário exter'no melhorou

bastante, o que fez o dólar cair até II0,47% pelamanhã.A queda foi a
senha para bancos estrangeiros
iniciarem um movimento de

compra. Segundo operadores, o'
corte de juros promovido pelo IBanco Central foi um dosmotivos

para o ajuste. O Banco Central
continuou a comprar dólares nos
mercados à vista e futuro. A

instituição vendeu contratos de

swap reverso representandoUS$
401 milhões e também comprou

Idólares no mercado à vista. A

cotação chegou a subir 0,60% após
as compras, mas reduziu o ritmo

com o ingresso de recursos
externos.Na quarta-feira oComitê
de Política Monetária (Copom)
reduziu a taxa básica em 0,75 ponto
percentual, para 17,25% ao ano.

" � \ .. ..,t', .' o:· " ••• {$..} h

,:9."c,Ç>,rt.e fj,cc;>g. d!!ntro.:das
projeções .da maioria ,Ags
analistas.

Projeto do gasoduto pronto até julho
DA REDAÇÃO Os

presidentes do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, da Venezuela,
Hugo Chávez, e' da Argentina,
Néstor Kirchner, marcaram para

julho o prazo para concluir os

estudos aprofundados do

gasoduto com cerca de 10 mil

quilômetros ligando os três países.
Os primeiros estudos mostram

que 'a iniciativa pode custar de

US$ 17 bilhões a US$ 25 bilhões
e a obra deve levar seis anos para
ficar pronta.

Após reunião na Granja do

Torto, em Brasília, ontem os

chefes de Estado decidiram
também que em março haverá
uma nova reunião presidencial
emMendoza, na Argentina, para

apresentação de novos estudos,
elaborados pelos países. Nesta
quinta-feira, os ministros de

Energia das três nações apresen
taram estudos preliminares.

Segundo informações do
Ministério de Minas e Energia,
uma vez construído, o gasoduto
transportará 150 milhões de
metros cúbicos de gás por dia da
Venezuela para o Brasil e

Argentina - volume suficiente

para suprir as necessidades

brasileiras, inclusive nas regiões
norte e nordeste do país.

A partir ,de agora, seis

subgrupos aprofundarão estudos
em áreas específicas: mercado,
recursos e, comercialização;
desenho de tarifa; planejamento

de engenharia e aspectols
tecnológicos; financiamento �
modelo de negócios; aut�
rizações governamentais, meip
ambiente e aspectos sociais; �
aspectos regulatóríos, ,legai&,
fiscais e institucionais. Também
foi criado um grupo coordenadqr
das atividades do Comitê
Multilateral, encarregado d�
,�xa�i�a� os aspectos políticos 1amicianva.

"Também acordamos que, e�
julho, o projeto deve estar bem
avançado para apresentarmos I

publicamente. Iremos chamar,
todos os países da América do SI.I).

.

J'

que serão beneficiados", avaliou\..
o presidente Hugo Chávez, após
reunião em Brasília. "

�

DA REDAÇÃO - Omercado de
'

ações teve uma quinta-feira de bom
humor' e os investidores

conseguiram bons ganhos na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa).
A bolsa paulista subiu 2,94% e

bateu novo recorde histórico, ao
atingir os 36.858 pontos ontem. O
volume total de negócios somou R$
2,063 bilhões. O mercado de
câmbio destoou levemente do
restante do mercado e o dólar'
fechou em alta de 0,22%, cotado a

R$ 2,326 na compra e R$ 2,328 na
venda. Foi a terceira alta seguida.
A moeda chegou a cair pela
manhã, mas sofreu pressão
compradora .por parte de
investidores estrangeiros.

A melhora do cenário

internacional foi fundamental para
a recuperação das ações brasileiras,
que vinham. de dois pregões de

perdas. A queda de 0,75 ponto
percentual na taxa básica de juros

20%. "Se o IGPM aumentou també� contribuiu, apesar de
ficado dentro do previsto.

I ''Amelhora do cenário externo
abriu a oportunidade de omercado
deslanchar. Na verdade, essa alta
foi uma forte reação aos dias

anteriores, que foram difíceis", disse
O índice Geral de Preços - Mercado é o limite de inflação calculado Nicolas Balaf�s, consultor de
mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado no final irtvestimentosdaPlannerCorretora.
de cada mês de referência, com base na média ponderada do Vá�ios números sobre a

índice de Preços por Atacado, do índice de Preços ao economia nacional foram
Consumidor e do índice Nacional de Custoda Construção Civil- divulgados, tendo entre os

INCe. O IGPM considera todos os produtos disponíveis no destaques os R$ 364,1 milhões de
mercado, inclusive o que é importad? Atualm,ent� o" IG,�� ,�, Ç> I, arrecadação fiscal UQ anopassado,

,

índice utilizado. para balizar os aumentos da energia elétriJc� e
, ">,,O balançb , de .pagarnencos

dos contratos de alu�u�is, " o: ,II,. I, i f .. ,,�I J"I .,1" ,:, , brasileiro superávit de US$ 14,2
bilh6es�;; io05, �alo� in€ditó'. i:)�a

NOTA DE ES.CLARECIMENTO ,-

J.

MAX FIEDLER FILHO, DESPACHANTE Documentalista
credenciado pelo Detran se, n° 804/88.

Esclarece aos amigos, clientes, fbrnecedores e população em geral rI'

jr
que REASSUMIU as atividades em seu ,!:

escritório no dia 08/01/2006,

Esclarece 'ainda que "compromissos" de compras e documentação '(j

de veículos encaminhados no período de 01/-9/04

à 07/01/06 são de inteira responsabilidadeda Prestadora de

Serviços:

JJ.Peritto Despachante Ltda - ME

te

Ir
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Audiência Pública termina

impasse na Praia do Ervino
I .

I

! SÃO FRANCISCO DO SUL _.

dntem, às 15h, foi realizada a
i /

audiência pública que decidiu o
. I

Iimpasse nos oteamentos

irregulares na Praia do Ervino, em
São Francisco do Sul. O Termo de

AÍjuste de Conduta foi assina�o no
Fôrum da cidade, e autorizou a

li�ação da energia elétrica e a

instalação de redes nos locais onde
não há postes; foi liberado o alvará
p�ra a construção das residências,
e I a prefeitura do município irá

c�nstruir as casas das famílias, que
e�tão assentadas nas áreas de risco
4 São Francisco do Sul. '

i Os loteadores doaram os

t1rrenos para o assentamento das

f�mílias e a Fatma (Fundação do
I

Meio Ambiente) vai liberar a

licença ambiental. Todas as

liminares que impediam as

construções' na Praia do Ervino
'foram canceladas, desde todas as

entidades cumpram sua parte.

- Ficou autorizada a

ligação de energia elétrica
e a instalação de redes
onde nãohá postes.

-Também foi liberado o

alvará para construção das
residências. Prefeitura vai
doar éasas para famílias
assentadas.

�ervidores da Saúde e da'
previdência podem parar

I FLORIANÓPOLIS - Os servidores fechado com os servidores \do
o Instituto Nacional de Seguro Ministério da Saúde. Já com

�cial tINSS) e do Ministério da relação ao INSS, os servidores
aúd e realizam amanhã em contestam a ampliação do horário

�lorianóP9lis, às 13h30min, no de atendimento nas 'agências da
audítórío da Fecesc, na Avenida previdência social que, segundo
tt1auro Ramos, uma assembléia eles, pode resultar em aumento na

�ara definir se paralisam as jornada de trabalho.

Citividades nos próximos dias 14 e Os funcionários do Instituto

�5. O indicativo de paralisação foi acreditam ainda que pode haver
�provado em plenária nacional, piora nas condições de trabalho, já1 ,

*alizada n,o último dia 14, em precárias devido à falta de gente.
Brasília. Os trabalhadores estão em estado

Im De acordo com a categoria,o de greve. No último dia 16, foi
g.overno federal ainda não instalado na Capital Federal o
cumpriu o acordo de' greve comando demobilização nacional.

I
I 'C JURíDICO
Segundo Julz, autorizações de funcionamento
a favor dos bingos são inválidas

A polêmica em torno dos bingos 'e videoloterias continua em todo o

Brasil e, como nã� poderia deixar de ser, em Santa Catarina. Agora, o Juiz

federal substituto Zenildo Bodnar, da Vara Federal de Brusque, determinou
à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC)
que comunique, em 30 dias, aos estabelecimentos operadores de jogos
de azar no estado, especialmente bingos' e videoloterias, que as

autorizações de funcionamento concedidas pela própria CODESC tiveram
a ilegalidade reconhecida pela Justiça Federal. A decisão foi proferida no

dia 69/01 é atendeu ao pedido de liminar da União e do Ministério
Público Federal em uma ação civil pública. O magistrado declarou a

inconstitucionalidade das leis estaduais que permitiriam a exploração
dos jogos, por usurpação de competência privativa da União, e, por
conseqüência, reconheceu a invalidade de todas as autorizações de

bingos, videoloterias e similares concedidas pela CODESC em Santa
Catarina. Segundo Bodnar, a abrangência estadual da decisão visa "garantir
que a lei seja cumprida com isonomia em todo o estado': Desta decisão
ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4" Região (sediado
em Porto Alegre/RS). "

, Na liminar, o juiz também determinou a expedição de ofícios a todas as

delegacias da Polícia Federal em Santa Catarina, bem como à

Superintendência em Florianópolis, informando os termos da decisão e

solicitando a adoção, no exercício do poder de polícia da União, das
providências necessárias ao fechamento das casas de bingo, videoloterias
e similares, que estejam operando com autorização da CODESC ou

clandestinamente em Santa Catarina.
O secretário de Estado da Segurança Pública também deverá receber
ofício com a solicitação de apoio ao cumprimento da decisão em Santa,
Cátarina "e o especial empenho na repressão aos crimes eventualmente

praticados que tenham relação com as ilegalidades reconhecidas': O
diretor de loterias da CODESC deverá juntar ao processo, em 60 dias,
cópias de todas as comunicações enviadas aos operadores de jogos,
sob pena de multa diária de R$ 10 mil.
Na mesma decisão, o juiz também determinou o fechamento imediato
dos estabelecimentos administrados por quatro 'empresas, situados na

região de Brusque. A multa em caso de descumprimento é de R$ 100 mil.

Segundo Bodnar, a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de

que a competência para legislar sobre jogos é privativa da União.
Esta questão ainda está longe de ter um ponto final, pois como sabemos
os bingos, loterias e videoloterias também possuem argumentos fortes

para permanecer em funcionamento. Um deles é o grande número de

empregos diretos que estes estabelecimento's fornecem. Ademais, os
1

proprietários destas casas geralmente são pessoas públicas, de notável
influência nos meios políticos das regiões em que estão inseridos. Vamos
ver até onde vai esta briga.

-Por Ricardo Ivan Barichello, Cassuli Advogados Associados
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PROFISSÃO SAÚDE

Dia do farmacêutico: vida
de observação e paciência

DAIANE ZANGHELlNI pagar ummédico particular e não
tem tempo para esperar num posto
de saúde, a farmácia é,
geralmente, a última e única

alternativa para a maioria.

"Quando sei que determinado
remédio vai resolver, eu vendo;
mas, quando não tenho certeza,

peço para a pessoa procurar um

médico", comenta.
Ser farmacêutico, na opinião

de Boppré, é muito gratificante,
masmuita coisaprecisamelhorar;
ao começar pelas leis, cumpridas
apenas por uma minoria. "Fico
triste com alguns de nossos colegas,
que assinam e não trabalham", diz
referindo-se aos farmacêuticos

responsáveis que acumulam outras

funções e aparecem na farmácia

apenas uma vez por mês para
assinar papéis. "A lei diz que o

farmacêutico responsável deveria
permanecer na farmácia em

período integral, mas não é assim

que acontece na realidade",
lamenta. Boppré também comenta

que o estatuto das farmácias

revogou a abertura das Drogstores
(lojas que vendem outras

mercadorias além de

medicamentos), mas não existe

uma fiscalização rígida. "Hámuitas
questões além destas que deveriam
merecer mais 'atenção do
Ministério da Saúde", opina.

Para os consumidores de

� 'Trabalho gratifica,
mas muita coisa

precisa melhorar':
diz profissional

}ARAGUÁ 00 SUL - Para quem
lida com vidas" errar não é

humano, pois omínimo descuido
pode custar uma vida. Estar

preparado para as adversidades

que a saúde oferece é a árdua
missão do farmacêutico, que
comemora hoje, 10'de janeiro, o
"Dia do Farmacêutico" ..

O dia-a-dia desse profissional
exige muita paciência,
perfeccionismo e observação,
afinal, a interpretação de uma

receita médica ou de algum
sintoma de forma errada pode
prejudicarmuito o paciente, que,
por vezes, deposita na farmácia a

última esperança para seus

problemas. ,"Hoje, a farmácia é

considerada um comércio de

milagres, onde todos vêm resolver
seus problemas", comenta, o
farmacêutico Silvio Boppré, 34
anos.

Segundo o farmacêutico, essa
é uma das conseqüências da falta
de estrutura 'da 'saüde" pública"
brasileira: para quem não pode

"Hoje a farmácia é considerada um comércio de 'milagres'; diz Silvio

remédios, o farmacêutico ensina

que devemos desconfiar sempre
das grandes promoções: pode sér

que o medicamento seja
remarcado (está dentro da data de
validade clarcada na caixa, mas o

produto está vencido), ou que]
farmácia não esteja recolhendo]
ICMS (Imposto sobre Circulaçãc
de Mercadorias e Serviços). '''Pod1
até ser uma carga roubada'"
esclarece.

,CORREIO TV
Iniciante ) Eleições 2006

- redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

Nos bastidores da Rede Globo dizem que Grazielli
Massafera não' está rendendo na Oficina de Atores. O

.
'

desempenho dela deixa a desejar. A ex-"BBB" foi convidada
para fazer a próxima novela de Manoel Carlos, mas pelo
jeito ainda terá de treinar muito.

De graça
Uma produtora está selecionando atores e atrizes para
participar de um quadro do programa "Irritando Fernanda

Younq" que vai estrear no GNT. Mas deixam claro que não

há dinheiro para cachê. Quem quer trabalhar de graça para
a Fernanda Young?

Não emplacou
Há c'omentários nos bastidores do SBT de que o

"Casamento à Moda Antiga" pode ser encurtado devido à
baixa audiência (a edição gravada do último domingo deu
oito pontos no Ibope). O SBT não confirma. A emissora deu
férias aos participantes e eles ainda não voltaram ao

programa.

Sapucaí
Ingrid Guimarães, do seriado "Sob Nova Direção" (Globo),
vai para o camarote da Brahma, no Rio. Depois do Carnaval,'
a atriz fará a peça "Cócegas" com Heloisa Perissé.

Sob nova direção
Já é dado como certo na Record que Leonor Corrêa, irmã
de Faustão, vai dirigir o novo programa de Tom Cavalcante.

Dupla \

Celso Freitas e Adriana Araújo estão fazendo pilotos do
"Jornal da Record: Quando eles estão gravando, todos os

funcionários são convidados' a se retirar do estúdio

À prova de cópia
Uma operação de guerra foi montada para evitar penetras
entre os quatro mil eleitos que ganharão camisetas para a

área VIP do show dos Rolling Stones, dia 18 de fevereiro, na
Praia de Copacabana. A Claro e a Motorola se uniram para
criar um sistema de identificação digita! à prova de cópias.
O processo tem cinco etapas, todas ultra-sigilosas.

Martinho da Vila comunicou à direção do PCdoB que declinou do
convite para .ser candidato ao Senado nas eleições de outubro. Quer
se dedicar à sua carreira em Portugal, que vai de vento em popa.
Martinho, porém, não descartou uma futura candidatura ao mesmo

cargo pelo partido, que procura, agora, outro quadro.

Belíssima
No capítulo da próxima terça-feira da novela Belíssima, exibida pela
Globo, André assume a presidência interina da fábrica de lingeries,
após a morte de Bia Falcão e o afastamento de Júlia. André comunica
a diretoria da empresa e deixa todos surpresos. Os diretores avisam
que existe Uma regulamentação a ser seguida e que os acionistas

precisam. ser avisados.
Apesar de se sujeitar às regras, o executivo lembra que tem em suas

mãos as procurações assinadas por Júlia. Na segunda reunião, em

que Alberto está

presente, 'os acionistas e
.

diretores aprovam a

decisão de André.

Ibope
No capítulo da última
quarta-feira, "Prova de

Amor'; da Rede Record,
.

conseguiu para a

emissora um fato inédito:

durante oito minutos
ficou à frente do "Jornal

Nacional'; programa
Jornalístico mais assistido
do país. A novela

alcançou 20 pontos de

média e pico de 25. De

acordo com a assessoria
de imprensa do canal, �s
20h30, quando atingiu

.
seu pico, "Prova de
Amor" ficou em

primeiro lugar entre as

emissoras, enquanto a

Rede Globo marcava

21 ,6'pontos. A
protagonista da novela é

a ex-global L vínia Vlasak.
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"Estou com bons problemas
, .

.

que todo técnico queria ter"
� Foi assim que 'o

técnico da Malwee,
rernando Ferretti,

,oi: ,definiu o grupo atual
P!J �

"

� ]ÀRÀGUÁ DO SUL - Hoje a

!V1alwee tem um dos maiores

grupos de jogadores dó futsal

brasileiro -, Ontem, o técnico

Fernando Ferretti comandou o

ireino com 18 jogadores, mas vale
lembrar que quatro estão na

§eleção Brasileira e três atletas

tstãO se recuperando: Willian,
Dímas e Eli. Com isso, são 25

contratados que integram o

iJ,lenco. "Estou com bons

�roblemas que todo técnico

gostaria de ter. Tenhomuitos bons
ji'lgadores para montar o meu

time", disse Ferretti.
.

"O trabalho está excelente. O

grupo está assimilando bem e

acredito que estaremos prontos em
breve", comentou o treinador.

Ontem, de última hora, o time

I precisou treinar no Ginásio do
io Clube Beira-Rio, mas a partir de

hoje os treinos serão concentrados
na Recreativa da Duas Rodas.
'�Estamos nos acostumando com

�ma quadra 1é quarenta metros

para nos prepararmos para a

DANIEL NEVES

A Malwee vem se preparando para buscar o bicampeonato da Copa América no Paraguai

decisão da Copa América",
explicou Ferretti.

'

Por estemotivo, aMalwee fará
três amistosos no interior do Paraná
em quadras de 40x20. Os jogos
serão nos próximos dias 25, 26 e 27,
contra Cascavel, Umuarama e

Palatina, respectivamente.ACopa
América, que inicialmente seria

nos dias 3 e 4 de fevereiro, foi
adiada para os dias 24 e 25 do
mesmo mês. Sobre o adversário, o
Universidade Autônoma, Ferretti
diz já o conhecer."

. ,

\

"É praticamente o mesmo time
do S�l-Americano do ano passado.
Eles comentaram que trariam

reforços da Europa, mas é muito

difícil, já que as competições por lá
estão em andamento", comentou.
Por causa da alteração das datas, a
Malwee não disputará a Copa Sul,
onde é a atual campeã, por
acontecer no mesmo período da

Copa América.

Uniforme
o nóvo uriifoI1l}e ?a ,Malwe�<

Internacional recusa oferta por Rafael Sobis
_

DA REDAÇÃO O

'ntetnacional. recusou, ontem,
'Uma proposta oficial de 8 milhões
de euros (R$ 22,5 milhões) gelo
atacante Rafael Sobis. A oferta foi
levada pelo empresário Jorge
iMachado, feita por um grande
clube italiano, cujo nome não foi
:divulgadb. Especula-se que a Inter

de Milão e o Milan estariam
;interessados na revelação do Beira
'Ri: o.

A recusa dos dirigentes
:colorados não coloca um ponto
;final nas negociações. Machado,
ique voltou de viagem na última
.quarta, adiantou que outras duas
:propostas da Itália chegarão àmesa

k
do presidente Fernando Carvalho

ii I nos próximos dias. "A que 'eu

entreguei ao presidente é muito

boa, daquelas que o futebol

europeu faz por jogadores de

primeiro nível do Brasil", disse

Machado, dt;pois de se reunir por
uma hora com o presidente do
clube gaúcho.

"O clube interessado é omaior
.

da Itália, pelo menos na minha

opinião. Mas o acordo que fiz com
o empresário italiano com o qual
estou trabalhando é de aguardar
as outras duas ofertas", emendou.
Segundo o empresário, a exigência
dos clubes. italianos, caso um

negócio seja fechado, é de que
R�'fael Sobis se apresente
imediatamente. Machado detém
metade dos direitos econômicos do
jogador.A outrametade pertencia
ao Inter, que, no entanto; vendeu
25% a um empresário por US$ 2

Sobis deve continuar no Inter

'milhões, em outubro passado, para
não atrasar os salários de seus

profissionais.

:Zagallo quer evitar favoritismo na Copa
·

DA REDAÇÃO - O clima de
eufória pelo hexacampeonato na

: Copa do Mund6 da Alemanha já
': é gÍ"aI).de no Brasil. E o sentimento

: fiçou aindamaior com a passagem .

: do troféu da competição pelo país.
·
Mas Zagallo, coordenador técnico

: da Seleção Brasileira, avisou que
'. os adversários tentarão quebrar
: essa hegemonia. "Estamos
: Contentes com o que fizemos no
· ano passado, mas queremos mais.
:
O Parreira e eu queremos tirar o

i favoritismo da cabeça dos
, Jogadores. Essa Copa será omundo·

Inteiro Contra o Brasil", avisou.
Apesar dos problemas, Zagallo

·
lllantém o velho otimismo, a

'. �Ollleçar pela partida de estréia.
, Será no dia 13, dia de Santo
Antônio. Além disso, Brasil e
/

Croácia som�dos têm 13 letras",
lembrou.

O. coordenador da Seleção
comentou ainda sobre suas

declarações elogiosas aNilmar, que
deram a idéia de que'o atacante do
Corinthians poderia ser convocado.
"Quando falei no Nilmar, foi para
dar uma força a um jovem
talentoso, porque depois do

Campeonato Brasileiro só se falava
em Tevez e Petkovic. Mas oNilmar,
quando voltou da França, ajudou
o Tevez a subir de produção",
observou. O goleiroMarcos também
esteve presente na cerimônia e

lembrou que fará de tudo para estar
no grupo da Copa do Mundo. Mas
ele disse que a concorrência será

maior que em 2002 e elogiou as

atuações de Rogério Ceni.

r.

• Zagallo m�t_ém o velho

otimismo, a começar pela
partida de estréia, "Será no

dia 13, dia de Santo
Antônio. Além disso, Brasil
e Croácia somados têm 13
letras':

• O goleiro Marcos

também esteve presente
na cerimônia e lembrou

que fará de tudo para
estar no grupo da Copa
do Mundo.

que vem com as estrelas de
. tricampeão da Taça Brasil e de

campeão da LigaNacional aindanão
chegaram. Segundo o supervisor
técnico, Kléber Rangel, a estréia das
novas catnisas deverá ser somente

na Taça Brasil, que acontece no

início de março no Rio Grande do ,

Norte. O novo material, feito pela
Umbro, ainda não chegou. A\
principal diferença será o uniforme
verde, que será substituído por um

preto comdetalhes dourados.O azul

eJ\�ar�IQ ,s�r�9 rp,�n�4()s.

LINHA DE FUNDO------.
JULlMAR PIVATTO.

Preparo físico
A derrota para o Figueirense não foi de todo o ruim para o tricolor

': (�'

jaraguaense. Primeiro por ser fora de casa e para um adversário
de tradição. O que deu para perceber é que, fisicamente, o
Juventus está melhor que a maioria dos adversários. Prova disso
foi que, mesmo com um homem a menos no segundo tempo, o ,,)
Moleque Travesso não sentiu o mesmo cansaço que o time da

"

capital, que chegou ao gol da vitória com Roberto, que entrou na

etapa complementar. Sobre erro de arbitragem, teve um para '.'
cada lado. A expulsão de Alex Albert foi injusta e o juiz deixou de

] ,

marcar um pênalti contra o Juventus. Mas a derrota não tirou o
'

brilho da boa campanha tricolor.
.

:
.; .f

Maradona
Diego Maradona foi
convidado pela escola Vila

Isabel, do Rio, para desfilar
no carnaval deste ano.

Tênis
o pai da tenista Jelena Dokic

perdeu a compostura.
Contrário à profissão da filha,
que perdeu no Aberto da

Austrália, ele ameaçou
"seqüestrar a filha, matar um
australiano ou deixar cair
uma bomba nuclear sobre

Sydoey':Tudo porque ele

queria que a filha ficasse ao

seu lado, na Sérvia. Segundo
a tenista. não é a primeira
vez que o pai dá esse

"espetáculo': Ela já recebeu o

apoio da Federação
Internacional de Tênis.

Segundo a assessoria de

imprensa da escola, o craque
-, ,.;

.f:.
argentino ainda não

respondeu o convite. Â Vila
Isabel trará um desfile sobre ,)1

a América Latina com o

enredo-ser Loco Por Ti
, América: A Vila canta a

Latinidade!. Se Maradona

__ ,I

aceitar o convite da escola,
ele deverá sair em um carro -:
alegórico.

Repetindo
o britânico Jenson Button

repetiu o bom desempenho
da última quarta-feira e

voltou a cravar a volta mais

rápida no terceiro dias. de
testes coletivos ontem em

Jerez de Ia Frontera, na

Espanha. Pela primeira vez,

ele trabalhou com o

companheiro de equipe
Rubens Barrichello, que
registrou o segundo melhor

tempo.

Ricardinho
O meia Ricardinho foi

.J_.I
apresentado ontem em São

,:; ':Paulo como novo reforço do
.li -tCorinthians para 2006,

dizendo-se feliz por voltar à "S

sua casa. O jogador ganhou .; rI

diversos títulos com a camisa �.J

alvinegra entre 1998 e 2002. J,

"Eu sou um cara privilegiado ::: \

por voltar ao Corinthians e =t.;
por ter a oportunidade de >"

vestir esta camisa': .<{

julimarpivatto@gmail.com
. ,

______________�__ � ---------------------------------------0

Estado de Santa Catarina

Município de Corupá
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2006

o Município de Corupá torna público que se acham abertas as inscrições ao Concurso Público, para preenchimento de

vagas de Cargos constantes do Quadro de Pessoal da Administração Municipal, conforme quadro demonstrativo:

Carga

Cargos
N"De Horórla Hablllta,õo Necessórlà paro Remunera,ã
Vagas,Semana crposse olnicicrl

t- I
Assistente Administrativo 04 .35hs Ensino Médio 661,50

Auxiliar Administrativo 08 35hs Ensino Fundamental 378,00
-

Auxiliar de Manutenção e 09 44hs Séries Iniciais 359,10
Conservacão
Auxiliar de Serviços 18 44hs Séries Iniciais 311,85
Gerais
Enfermeiro da Famnia 03 40hs' Superior na área e registro 1370,25

Instrutor de Música 01 40hs Ensino Médio e registrq na 567,00
Ordem dos Músicos

Mecânico de Vefculos e 01 4'4Iis Flismo'Fúriêlamentàl 633;1"5
Máquinas
Médico do Programa 03 40hs Superior na área e registro 3.676,05
Saúde da Famflia
Motorista 05 44hs Ensino 500,85

FundamentallHabilitação cato Habilitação
O nãoímplica

Motorista 06 44hs Ensino diferença na

Fundamental/Habilitação remuneração
cat.C

Operador de Máquina I 03 44hs Séries Iniciais 623,70

Operador deMáquina 01 44hs Séries ln leiais 718,20
Hidráulica ,

Técnico em Enfermagem 03 40hs Ensino Médio e Registro 633,15

Professor I 02 40hs Ensino Médio/Magistério 441,88

Professor 11- Licenciatura plena na área e 628,40 por 40
Ed. Ffsica 02 30 registro no CREF somente horas.CH

01 20 para Professor de Educação menor
Artes 01 40 Flsica implica

, 01 20 diferença
Matemática 01 30
Ciências 01 20 ,

História 01 20
Pedagogia 01 -, 40 \

,

Inscrições: Seráo realizadas no período de 16 a 31 de janeiro de 2006, das 09:00 às 11 :00 e das 14:00 às 17:00 horas, na sede da
Câmara de Vereadores, Sito à Rua Padre Vicente,4S, no centro da Cidade de Corupá.
Provas: Serão realizadas no dia 11 de fevereiro de 2006, das 09:00 às 11 :30 horas (provas escritas, e na seqüência práticas), nas
dependências da EB. Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira, sito a rua 25 de Julho, n° 114 - na cidade de Corupá.
O Regulamento Geral e Edital completos estão afixados no mural das publicações da Prefeitura'Municipal. O Edital está disponível
no Site: www.lutzconcursos.com.br

Corupá, em 13 de janeiro de 2006.

CONRADO URBANO MOLLER
PREFEITO MUNICIPAL

, ,
I

, I
,

i
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PARA SEU BEM-ESTAR.
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'Rua CeI. Procóp' Go de liveira,4 - - Jaraguá do Sul. � I Fax: 47 3275 0887
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SUPLEMENTO DE' VARIEDADES E

CORREIO DO POVO
. Jaraguá do sei. Sexta-Feira, 20 de janeiro de 2005
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"É o único lugar da cidade que oferece o
PenI Gateau à tarde", comenta Thayse

DAIANE ZÁNGHELlNI

UMA OCASIÃO IRRESISTíVEL
PARA SEU BEM-ESTAR

,. ..........

BELISSIMA
H o M E

Rua Ce!. Pro(ó�io Gomes de Oliveira, 400 - Centro - JarogulÍ do Sul, se
,

fone lux: 41321S OaBl
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 20 a 26 de janeiro

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

_Ãi1!1I FILME/HORÁRIO
E Se Fosse verdade
14:15 - 16:10 -18:00 - 20:00 - 22:00

Blumenau - Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO
Doze É Demais 2 (legendado)
13:30

Didi:O caçador de tesouros
14:00 - lS:4S - 17:30

Escuridão
15:20 - 17:20 - 19:20 - 21 :20

Os Produtores
19:15-21:45 Se Eu Fosse Você

17:50 - 20:00 - 22:05Nanny Mchphee - A Babá Encantada
14:30

,. •

Zathura (dub)
13:30 - 15:40

King Kong
20:30

O Senhor Dos Ladroes (dub)
13:50 - 15:50 - 17:50

As Loucuras De Dick E Jane (Iegendado)
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00e - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
'

Didi O Cacador De Tesouros
13:40 - 15:30 - 17:20

Zathura
13:3Q - 15:40

.Tudo Em Familia
19:10 - 21:30

Escuridão
18:00 - 20:00 - 22:00

A Baba Encantada (dub)
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45

Se Eu Fosse Você
14:30-17:00-19:15 - 21:30

Soldado Anônimo
21:45

As Loucuras De Dick E Jane
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 ·21 :45 Programações sujeitas a alteração

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

_i1i\)_ I PO DA HISTÓRIA ISCAR
. -' Contato: 2752477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTisTiCA
FUNDADA EM 08-06-1956

I

Informativo Paroquial
21/2i de janeiro

NOSSA MENSAGEM

Missas

Sábado
19hOO- Matriz
17h30-R. da Paz

19hOO- S. Luiz Gonzaga

3° Domingo do Tempo Comum
No tempo e na História Ele nos chama!

"Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próxlrno'No início desua
pregação,Jesus convoca a todos para uma vida nova. O tempo esperado
chegou e na há mais tempo a perder. É agora! "Fazei penitência e crede no

Evangelho': Não se iludam com prazeres do mundo, propõe São Paulo em

Corinto.Jesus chama os apóstolos e continua nos chamando ainda hoje
para propagar o Reino de Deus a todos os povos. Com alegria, acolhamos

seu convite à conversão.

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

/.---v.� ""... l/h .

�.� "'..... a........��,�

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO!
21 E 22 DE JANEIRO

VENHAM E pARTICIPEM!

I CI
Mortuária

\

Os Doyle mudam para o casarão abandonado
onde funcionou a Casa Funerária local, ao lado
do cemitério. Apesar do desconforto dos filhos
Jonathan e Jamie, para Leslie o novo lar é uma
'mão na roda para seu novo trabalho: preparar
cadáveres para o enterro. Mas logo uma

estranha substância que sobe do solo e toma

conta da casa vai alarmar a família e ressuscitar

corpos já sem vida sedentos de sangue.
Violentos zumbis de arrepiar."Mortuária" é
mais um assustador filme de horror do diretor
de "Poltergeist" e "O Massacre da Serra Elétrica':
Terror - Ano: 2005 - Duração: 92 minutos -

Cor 16 anos- Lançamento em vídeo e ovo

o Violinista que Veio do Mar
Em 1936, na pequena vila de Corpwell, norte
da Inglaterra, nem mesrno a iminência da

guerra altera o pacato cotidiano dos
moradores. Mas quando uma tempestade traz
um charmoso.cartsmatíco e misterioso jovem
na praia da casa das irmãs Ursula e Maggie, o
povoado entra em ebulição."OViolinista que
Veio do Mar" é um encantador e sensível
drama romântico sobre o tempo e o momento
do amor, com soberbo elenco formado por
Judi Dench, Maggie Smith Daniel Bruhl e
Natasha McElhone e belíssima trilha sonora

com o grande violinista Joshua Bel!.
Drama - Ano: 2005 • Duração: 108 minutos -

Cor Livre - Lançamento em vídeo e OVO

I

Anjos da Violência
Em Hollywood, a cidatle dos sonhos, uma
prostituta, um empresário, um gangster, uma
ninfomaníaca e um artista lutam para
sobreviver e alcançar o sucesso. Essas cinco
vidas se colidem de forma brutal e
avassaladora, criando paixões, traições,
verdades,mentiras e revelações inacreditáveis.
Uma onda de medo e violência permeia suas

vidas, que têm como plano de fundo a

elegante, sensual e vulgar capital do cinema: a

mitológica Hollywood.
Ação/Drama· Ano: 1997 • Duração: 91
minutos- Cor 14 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

Compromisso Mortal
Paolo e Anna são um casal perfeito. Há tempos·
eles procuram uma babá em quem possam
confiar para cuidar de seu filho pequeno. Até

que Caterina se candidata ao emprego.
Elegante, educada e dedicada, ela parece
simplesmente perfeita e é logo contratada
como babá. Mas a relação entre Paolo e

Caterina logo se torna estranhamente intensa

eIntima, e osdois parecem esconder algo em

comum de seu passado.O envolvimento de'
Caterina e Paolo se torna perigoso e

possivelmente fatal, quando acidentes
misteriosos e horríveis começam a acontecer e

passam a atormentar a vida de uma tranqüila
família. No estilo de nA Mão que Balança o

Berço':
Suspense - Ano: 2005 • Duração: 91 minutos
- Cor 16 anos- Lançamento em vídeo e OVO
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I I
�Bacalhau do Rei

'

,
l

!:Ingredientes: 4 postas de bacalhau demolhadas; 1 xícara de azeite de oliva; 4 dentes de alho picados;

f,'SOO gramas de minicebolas; 1 quilo de bat.ata bolinha: sal a gosto; 2 colheres de azeite de oliva; 2 dentes
[de alho amassados; 1 maço de mostarda, limpa e picada. '"

: Preparo: Enxugue as postas do bacalhau com papel absorvente de cozinha. Aqueça o forno em

temperatura média. Numa frigideira grande aquecida,junte o azeite, o alho e o bacalhau e deixe dourar

os dois lados da posta. Passe o bacalhau para uma fôrma refratária, regue c<?m 2 colheres (sopa) do azeite

t:da fritura e asse até dez minutos ou até ficar macio. Enquanto o bacalhau assa, doure as batatas e as _

�ebolas na mesma frigideira em que foi dourado o bacalhau. Numa outra panela aquecida.junte o azeite

� o alho, e deixe dourar ligeiramente. Acrescente a mostarda e deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo
I' empre, até a mostarda ficar macia sem perder a cor.Tempere com sal as batatas e as cebolas douradas,

lire do fogo e. escorra-as.�uito bem.Tire o bacalhau do forno e distribua ao redor as cebolas, as batatas e

fa mostarda. Sirva a seguir.
'

,

',i

�I�.I
r
�,

� ,

rAs vantagens
�
� Alimento'sorgânicos são os cultivados sem insumos químicos,
, respeitando o meio ambiente e as relações sociais. É possível
I' encontrar verduras, legumes, frutas, óleos, carnes, ovos e até
t cervejas e vinhos orgânicos. Segundo o InstitutoBiodinâmica
,0 06D), uma das instituições que certificam esses alimentos no
� Brasil, fornecendo 'o selo que atesta a qualidade deles, o
" consumo de orgânicos em todo o mundo aumenta 30%
!' anualmente, movimentando cerca de US$ 26,5 bilhões, apesar
IJ de eles serem até 50% mais caros que os alimentos não
orgânicos. Nos últimos anos, o mercado brasileiro desse tipo de

alimentqs teve taxas de crescimento de 30% a 50% ao ano e já
temos a segunda maior área de agricultura orgânica do mundo,
que exporta para vários países.
Aprodução orgânica objetiva arealização de processos
produtivos em equilíbrio com o ambiente.No cultivo, estão

t proibidos agrotóxicos sintéticos, adubos químicos e sementes

t' transgênicas. Os animais são criados sem uso de hormônios de
�' crescimento, anabolizantes ou antibióticos, de raçóes
c,omerciais, e são tratados principalmente com homeopatia e

: fltoterapia. �

� A Lei dos Orgânicos (Lei 10.831/03) também considera como

� orgânico o produto denominado ecológico, biodinâmico,
� natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultivado
;'0 e Outros. As normas de certificação são rígidas. A produção deve

: ,ob�decer a princípios rigorosos de manejo do solo, dos animais,
, da agua e das plantas, buscando promover a saúde do homem,
.

a preservação de recursos naturais e a oferta de condições
: a�equadas de trabalho aos empregados.

Ha quem questione as vantagens nutricionais dos alimentos
Orgânicos porque, em termos de macronutrientes (carboidratos,

�, proteínas e gorduras), praticamente nãohá diferenças entre eles
f

e os convencionais.
t No �ntanto, há estudos que comprovam que, como os vegetais
• cultivados sem agrotóxicos desenvolvem-mais defesas naturais,
�. os orgânicos possuem mais micronutrientes (minerais, vitaminas,
fitonutrientes e antioxidantes), sintetizados como defesa natural

I

Salada de Lentilhas
Ingredientes: 1 xícara (chá) de lentilhas; 150 gramas de toucinho defumado cortado em

pedacinhos pequenos; 5 colheres (sopa) de óleo; 2 colheres (sopa) de vinagre; 1 xícara (chá)
de salsão picado; 2 colheres (sopa) de hortelã picada; sal â gosto.

"

Preparo: Na véspera, deixe as lentilhas de molho em bastante água. No dia seguinte,
cozinhe-as em água fervente durante aproximadamente 30 minutos ou até que-fiquem '_,c.

macias: Escorra e reserve. Em uma panela, coloque o toucinho.o óleo e o vinagre e deixe
fritar até que fique crocante.Junte ao toucinho as lentilhas misturadas com o salsão,
tempere com sal e acrescente a hortelã. Misture bem e sirva a seguir.

I
do alimento orgânico

contra os insetos e plantas competitivas. Segundo o

IBD,estudos feitos nos EUA revelaram que os

orgânicos apresentaram, em média,63% a mais de
cálcio, 73% a mais de ferro, 118% a mais de
magnésio, 178% a mais de molibdênio, 91% a mais
de fósforo, 125% a mais de potássio e 60% a mais de
zinco.Quanto aos orgânicos de origem animal, a
principal vantagem é que eles não contêm resíduos
de produtos químicos, devido à alimentação
orgânica dos animais. De acordo com o site Planeta
Orgânico, estudo realizado pela Universidade de São
Paulo (USP) mostrou que ovos de galinha caipira'
possuem cerca de quatro vezes mais vitamina A

(essendalpara a regeneração da pele e das
'

mucosas) que os de granja.
Para evitar o uso dos pesticidas, a produção
.orqânica busca criar outrosmecanismos de

, controle das praqas, como o cuidado com a

plantação e o reforço na adubação poresterco,
gerando um modelo de produção mais

dispendioso. E o' processo de conversão para o

modelo orgânico de cultivo ou de criação de
animais exige providências como adaptações
materiais, melhor remuneração do trabalhador e
outros fatores que encarecem os produtos.
Contra 'os argumentos de que as vantagens
nutricionais não compensariam o preço, ou de que
os resíduos de agrotóxicos nos alimentos poderiam
ser eliminados com uma higiene adequada, os
defensores dos orgânicos argumentam que as

vantagens vão além das nutricionais.O cultivo de
orgânicos contribui com a conservação dos
recursos naturais, com a recuperação da fertilidade
do solo e com a qualidade de vida do trabalhador
rural, e ajuda a reduzir a quantidade de produtos
químicos que poluem a terra, a água e o ar.

I I

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!

'I
I
�
Ili
�
�
m
I
I
I

'I', ��a!�:U����:h��Um pijama de

presente, gostou tanto que só tira na

� hora de dormir.
' ,

I
I

I
�

I
I
I

Pense e responda
o que é mole, mas na mão de uma

mulherfica duro?

Resposta: Esmalte.

Piada maldosa
Um p,ortuguês queria tanto um vídeo
cassete que vendeu a televisão para
comprá-lo!

Trabalho duro
O mendigo chega para uma senhora
e pede uma esmola.
- Em vez de ficar pedindo esmolas,
por que não vai trabalhar?
- Dona.estou pedindo esmola e não
conselhos!

Erro grave
- Padre,o senhor acha correto alguém
lucrar com o erro dos outros?
-.É claro que não, meu filho!
- Então medevolve a grana que eu te

.paqueí para fazer o meu casamento.

, , , I
II • II I

Telegrama
Telegrama do Manuel:
- Sabes o endereço da Joaquina?
Teleqrarna-resposta do Joaquim:
- Sei.,

Vestido de noite
Maria: - Manuel! Dá-me dinheiro pra
eu comprar um vestido de noite!
Manuel:- E não é muito mais fácil

comprares de dia, Ô Maria!

Frasesde bar
1 - Todo mundo vê as pingas que
eu tomo, mas não vê os tombos

que levo.
2 - A mulher me levou a beber e
nem sequer lhe agradeci por isto.
3 - A bebida mata lentamente e daí,
eu não tenho pressa.
4 Comecei uma dieta, cortei a
bebida e comidas pesadas. Em
quatorze dias perdi duas semanas.
5 - A bebida é a pior inimiga do
homem. Mas o homem que foge do
seu inimigo é um covarde.

Soldado abusado
o sargento comandava os jovens
soldados:

'

Avançar.. : Sentido! Marchar... Alto!
Meia volta! Esquerda ... Direita ...

Avançar: .. Alto!
De repente, um recruta sai da fila.
Soldado Silva! Aonde você vai?
gritou o sargento .

Vou pro alojamento ...Volto daqui a ,

pouco, quando o senhor tiver
'

tomado uma decisão!
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"Malhação", a novela
que não tem fim

Existe um Modo Maravilhoso de Viver
o novo livro de Chrlstine lafelice, destina-se à mulher dos tempos de
agora, que trabalha e atua no lar, que enfrenta os desafios da vida .

moderna e mantém o equilíbrio diante das crises do dia-a-dia, a mulher
que desenvolve a capacidade de ser serena, cheia de amor e alegria,

.

criando filhos saudáveis e bem encaminhados,em um casamento cheio
de plenitude e fellcldade. Esta é uma obra que demonstra como a

mulher pode resgatar forças que repousam em seu íntimo para se

constituírem na energia que a conduzirá a grandes vitórias na vida.
Existe um "Modo Maravilhoso de Viver" destina-se à mulher capaz de
vencer com o que possui de melhor em si. O lançámento é da Editora
DPL e têm 151 páginas.

> Feliz Aniversário, Sno'opy .

.

'

Snoopy completou 55 anos em 2005.0 beagle mais querido do mundoI dos quadrinhos e sua turma têm mais de 340 milhõ�s de.tiras impressasI em mais de 2600 jornais em todo o mundo. No Brasil, os livros desta
I turma são publicados pela Conrad Editora. Neste livro toda a turma vive
I dias de aniversários especiais: o aniversário de Snoopy, de Beethoven, do

I Barão Vermelho, do avô de Charlie Brown ...Cada aniversário traz

I situações cômicas e idéias origin�is so�re presentes,��Ihice e a�izade.
I Snoopy nos ensina as lições do dla-�-dla com u,:, delicloso SOrriSO que

convence de crianças a adultos, de fas de quadrinhos a professores
universitários, como o italiano Umberto Eco,autor do best-seller"O Nome
da Rosa" (e que escreveu ensaios sobre Peantus).Tudo isso faz com que
Charlie Brown seja hoje um dos 200 maiores ícones da cultura pop,
segundo a conceituada revista 'People.O lançamento têm 32 páginas.

Por Erita Guarda/GB Edições

Destinada ao público adolescente, a trama chega
a 11 a temporada em 2006 e promete levar a
audiência às alturas

,
J

No projeto, uma novela diária, sem fim definitivo, que falasse
sobre o comportamento de jovens de 16 a 24 anos. Este era o

desafio proposto pelos autores Emanuel Jacobina e Andrea
Maltarolli em julho de 1994. Menos de um ano depois, em 24 de
abril de 1995, o programa estreava e já começava a fazer sucesso
entre os adolescentes. No cenário de uma academia, o diretor
geral Roberto Talma dava as primeiras coordenadas para um grupo
de jovens atores, alguns hoje conhecidos na teledramaturgia. Do
elenco de novatos, saíram nomes como Carolina Dieckmann,
Danton Mello, Cláudio Heinrich, Fernanda Rodrigues e Luigi
Barricelli. A carreira de André Marques também começou aí, na
pele do divertido Mocotó. '

Em 1996, o programa seguiu seu curso revelando jovens talentos
que contracenavam e aprendiam com veteranos. Uma nova

geração ganhava espaço na TV então sob a batuta do diretor geral
WolfMaya. O cenário também apresentava outras formas, com a

. chegada do Rancho da Maromba, e os esportes assumiam um

espaço maior na trama. A brasileiríssima capoeira passou a ser

MÁRCIO DE SOUZA ensinada pelo
professor Julio
(Beta Simas) e, no
ano seguinte, o
futebol era muito
bem representado
por um craque de
verdade: Ronaldo

1998, "Malhação"
viveu sua primeira
mudança

<'

<J A atriz Carolina
Dieckmann também
foi revelada em uma

as temporadas da
década de 90 de

"Malhação"

S DE LEI R

Expediente
Secretaria - Férias
A secretaria doCírculo Italiano retorna a suas

atividades no dia 01 de fevereiro de 2006.

"conceitual". O diretor de núcleo Roberto Talma e os diretores gerais
Ignácio Coqueiro e.Flávio Colatrello Jr lançaram um programa
interativo: "Malhação.com". Direto do estúdio, André Marques lia e

mails e funcionava como um mediador para que os telespectadores
opinassem sobre a trama. O público podia dar palpites, por exemplo,
sobre a história do antigo dono da academia, que vende o

.

estabelecimento e foge com o dinheiro. O cenário de quatro anos de
novela fica na memória. É hora de mais uma reviravolta.
-Em 1999 a trama passou por uma verdadeira revolução e alcançou
altos índices de audiência. A academia deu lugar a uma escola e o

programa foi todo reformulado, passando a se chamar "Malhação
Múltipla Escolha". Salas de aula, corredores e um-bar chamado

,

Guacamole, que mais tarde deu origem ao Gigabyte Café, serviram de

locação para a trama de Emanuel Jacobina, já com direção de núcleo
de Ricardo Waddington. É sob o olhar atento do diretor que o famoso

colégio Múltipla Escolha ganha vida até hoje.
O cenário da escola também é perfeito para a abordagem de temas

sócio-educativos, que já eram desenvolvidos em "Malhação" desde o

início, e ganham cada vez mais peso nas tramas. Desde que passou a

ser ambientada em um colégio, a novela se converteu no programa de
entretenimento com a maior carga de mensagens e campanhas de
interesse público da TV brasileira. Ao longo dos anos, promoveu vários

debates e levantou assuntos como prevenção a doenças, preconceitos e

os direitos e deveres de cada cidadão.
Incentivando sempre novas discussões, gerações inteiras
acompanharam o programa dentro e fora da telinha. E quem não se

lembra do hilário Cabeção, interpretado por Sérgio Hondjakoff O ator

entrou na novela em 2000 e se encaixou tão bem no papel que bateu o

recorde de permanência no programa: seis anos. Pouco antes de estrear

"Malhação 2006", o personagem se despede da trama e segue com o

circo da bela Liz (Beatriz Blancsak). Ele e muitos outros deixarão
saudade.

Temporada 2006
Umprograma maduro que desperta cada vez mais o interesse das
novas gerações. Com ritmo ágil, "Malhação" estreou sua 11 ª :
temporada na semana passada, tendo como gancho um tema bem
atual: a família moderna. Casais que se unem e trazem filhos de outras

relações, pais que compartilham a guarda, parentes que se escolhem
por laços mais fortes do que os de sangue. Que realidade é essa? A
novela propõe esta e muitas outras discussões, tratando de assuntos

como a compulsão pelo consumo e o combate à dengue. O texto está

por conta das autoras Izabel de Oliveira e Paula Amaral. A direção
continua sob o comando do diretor de núcleo Ricardo Waddington, do
diretor geral Roberto Vaz e da diretora Paola PaI.
O skate é a grande paixão dos protagonistas da nova temporada, mas
cada um parece ter um estilo diferente dentro e fora das pistas. E nada,
melhor do que utilizar os ambi,entes para delinear ainda mais os perfis
de Cauã (Bernardo Melo Barreto), Manuela (Luiza Valdetaro) e

Eduardo (Gabriel Wainer). A mocinha é um� verdadeira campeãno

Blink: a Decisão Num
Piscar de Olhos

.

o título "Blink - A Decisão Num
Piscar de Olhos" pode sugerir
algum tratado de auto-ajuda,
mas na verdade, o livro analisa'
a importância do que

,

chamamos de intuição.Trata
das-decisões instantâneas da
parte do nosso cérebro
conhecida como "inconsciente
adaptável; capaz de realizar
raciocínios imediatos e chegar
a conclusões antes que
tomemos noção consciente do
que está acontecendo. O livro
explica como funciona esse

processo mental e mostra mais

exemplos de situações relativas-

a ele. Como conclusão,Gladwell
defende a importância dos dois
primeiros segundos em que o

ser humano reage a uma

situação."Blink"trata a intuição
como importante ferramenta
de decisão, um diferencial que
deve ser cada vez mais
valorizado no mercado de
trabalho e na vida pessoal. O
lançamento é da Editora Rocco
e têm 254 páginas.

1:, André Marques ficou famoso na primeira tempora
de "Malhação", quando interpretou o atrapalhado'
Mocotó. Hoje ele é o apresentador do "Vídeo Shaw"

esporte e pratica manobras radicais sem perder a

feminilidade. Com um "jeitinho de moleca", ela
conquista a todos e não esconde as afinidades cofu
Raquel (Cláudia Ohana), a segunda ex-mulher de
seu pai. Por opção, mora com ela e as duas filhas.
num apartamento de dois quartos. A dona da casa

tem seu canto, mas as três meninas dormem junta!
num ambiente cuidadosamente pensado para se

aproveitar cada espaço. A casa foi inspirada na

cidade mineira de Tiradentes e traz um clima

quente, com muitas cores e artesanatos.

Já o protagonista Cauã (Bernardo Melo Barreto)
ganhou duas moradias diferentes. A família San
Martin começa a trama em Florianópolis e tem

primeiro ambientes que remetem à cidade praiana
No sul do País, o rapaz vive com o pai de criação
Daniel (Marcelo Novaes), a mãeLuana e o irmão

Lucas (Arthur Lopes) em uma casa bem
harmoniosa. Já quando se muda para os arredores
do Múltipla Escolha, depois da morte da mãe,
começa vida nova num ambiente masculino.

Apesar de ser vizinho de Manuela, o apartamento
de Cauã é menor do que o da protagonista. Ele
dorme com o irmão Lucas no único quarto da casa

enquanto Daniel fica com o sofá da sala.
O pouco espaço se contrapõe à mansão do vilão.
Eduardo (Gabriel Wainer). A moradia dos
Andrade tem d� tudo: hall de passagem e até J

jardim de inverno. O ambiente é 9.�m moderno, '

com uma arquitetura marcante e uma decoração
clean, que remetem ao bom gosto da família. O

rapaz vive com seu pai, o grande empr�sário Marco
Aurélio (juan Alba), sua mãe Sônia (Angela

.

Figueiredo), a empregada Rosa (Cidinha Milan) e

. Mulambo (Gian Bernini), o filho dela.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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SEGUNDA: Jaque confessa para Joãoque
está gostando de Urubu. Nogueira desiste
de patrocinar o Skate Park. Mulambo
aparece na fita da segurança se passando
'porCauã para preparar a sabotagem.Cauã
explica que estava do lado de fora na hora

,da explosão, pois Mulambo lhe disse que
"Marco Aurélio queria falar com ele. O
empresário diz para Cauã que ele acabou
com sua carreira de skatista. K'iko' sugere a

João que dividam o trailer de Vilma.
Manuela fala para Raquel que Jamais vai
perdoar Cauâ, Ele descobre que vai sofrer
um processo. Eduardo confessa para Cauã
sua armação.

TERÇA - Eduardo conta para todos que
Cauã foi o culpado pela sabotagem. Cauã

,)enta conversar com Manuela,mas ela está
"muito decepcionada e termina o namoro.

Raquel liga o som alto, tarde da noite, e

Daniel coloca um bilhete embaixo da
porta dela, reclamando. Kiko e João
planejam abrir uma loja para' vender

_ material de surfe no trailer. Marina fica
encantáda por João. Amanda descobre
que sua velha amiga Priscila vai estudar no
Múltipla Escolha. Manuela suja a saia de
Priscila de lama ao chegar de skate,
deixando-a furiosa. Afrânio e Peixotão, o
novo professor de edúcação física, se

conhecem e não simpatizam um com o

outro. Cauã garante a Eduardo que vai se
vingar dele.

QUARTj\ - Eduardo fica inseguro, mas

disfarça. Manuela se torna amiga de
Ma�lna. Adriano conta para os alunos que
estaosurgindo muitos casos de dengue na
area do colégio. Cauã sugere que todos
façam um mutirão, para esclarecer aos

vizinhos como acabar com os' focos da
doença. Manuela decide criar uma rádio
pa�a o Múltipla Escolha. Adriano faz uma
VIsita surpresa a república e fica chocado
ao ver a bagunça. Urubu diza Jaque queela precisa esquecê-lo, pois o namoro
deles não tem futuro. Adriano exiqe queAf' .

v
�anlo arrume a bagunça em dois dias ou
ai .contar para os pais dos alunos como

�sta a situação. Daniel descobre que

Kakquel é a v!zinha que ele não gosta. João,
I o, Marcaol e Siri ajudam Cauã
mutirão. Eles descobrem uma piscina suja
�uma casa abandonada, que pode ser um

I.
co de dengue, e pulam o muro para

Impa-Ia.
./

�UINTA - Depois de limpar a piscina, Cauã

Ka� manobras nela com seu skate. João,

A� ? e Marcão tentam "brincar" também.
ranlo decids disciplinar a galera da

república e se torna um ditador. Daniel

�ompra um sofá para o seu apartamento e

p:�cobre que só entrará no prédio se for

Ed
a Janela de Raquel. Fred aposta com

" e Luardoqueval conquistar Jaque.Antônia
, ucas obrigam Raquel e Daniel a fazerem
�s pazes.Raquel,contrariada,concorda em
j
elxar que o sofá de Daniel passe por suaanela. Cauã e os. outros meninos andam
novamente de skate na piscina da casa

---

abandonada.Manuela pergunta a Adriano se

pode montar a rádio no colégio. Daniel
descobre que seu sofá não passa pela porta
de Raquel eterá que ficar na sala dela.Os dois
se irritam'com a situação.Os meninos ouvem
um carro chegando à casa abandonada e

temem queos donos tenham voltado.

SEXTA - Os meninos pulam o muro e fogem,
mas a carteira de Cauã fica para trás. Adriano
adora a idéia de Manuela;que se oferece para
ser locutora da rádio.A galera da república se

revolta contra Afrânio. Fred paquera Jaque,
mas derruba suco nela e a deixa furiosa.
Priscila morre de inveja de Manuela, porque
ela vai ser locutora. Afrânio fica furioso ao

saber que a galera da república' não quer
obedecer às suas ordens. Kiko se preocupa
com a idéia da loja de surfe, pois a vizinhançà
só gosta de skate. Priscila sugere a Adriano
que faça um concurso para escolher quem
vai comandar a programação da rádio.
Adriano diz a Manuela que ela e Priscila
deverão apresentar suas idéias para os

alunos votarem.Fred pede desculpas a Jaque
e joga charme para ela. Adriano fala para
Cauã que um homem chamado Doutor Otto
encontroü sua carteira no gramado de casa.

SÁBADO- NÃO HÁ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA

SEGUNDA - Serena,Eduardo, Hélio, Roberval
e Vitória entram na casa de Rafael, tomando
cuidado para não fazer barulho. Baltazar
inventa pratos horríveis.5erena e Eduardo
colocam Rafael numa maca e o levam na

direção da porta. Débora vê e grita por
Cristina. Ivan e Cristina saem do quarto.
Vitória enfrenta Ivan. Cristina ameaça ligar
para a polícia, mas Serena corta o fio do
telefone. Eduardo e Roberval levam Rafael

para o sítio de Bernardo.Cristina denuncia ao

delegado queSerena raptou Rafael.A polícia
encontra Serena, Hélio e Vitória na casa de
Olívia, que confirma que eles passaram a

noite toda em sua casa. Dalila exige que
Roberval lhe diga onde estava, mas ele

explica que é segredo. Serena garante a

Rafael queo salvará.

TERÇA - Serena pede que Bernardo chame
José Aristides para ajudar no tratamento
Rafael. Abílio fala para Olívia que ela pode
reverter a situação diante do juiz se Dalila
testemunhar contra Raul. Mirna expulsa
Alaor para que.não perceba que Rafael está
lá. Serena pergunta a Rafael se a ouve e ele
faz um sinal com o dedo indicando' que sim.
Cristina exige que Eduardo lhe diga onde
está Rafael, mas ele se recusa. Roberval não
permite que Dalila deponha e fale de seu

envolvimento com Raul para o juiz. José
Aristides faz uma estátua de barro de Rafael,
com fios de seu cabelo dentro. Ele explica
para Serena que, enquanto Rafael estiver se
recuperando, a estátua não pode se quebrar.
Serena pede que José Aristides também
coloque fios do cabelo dela dentro da
estátua.

QUARTA - Olívia tenta convencer Dalila e
Roberval a ajudá-Ia, mas não tem sucesso.

No dia 31 de março, a Record divulgará a:'., �

lista dos vencedores do Concurso de Novor:"
Roteiristas de Novelas. O resultado poderá .,'1
ser acompanhado pelo site

. '::
www.rederecord.com.br �

�:�.:
..f�

Hollywood "

'Rodrigo Santoro participará do filme "Os :;��
300 de Esparta", do produtor Frank Miller, f:
numa adaptação feita especialmente para'�
cinema. O ator fará o imperador Xerxis.. .:,:;,

,

7�,
�I

Chá da tarde

Passado duvidoso
A trama de "Belfssima" esconde muitos

mistérios. Um deles é o passado de

Aquilino (SerafimGonzalez), contido no

dessiê que investigou a vida de André
(Marcello Antony). Pelo jeito, pai e filho

estariam metidos em alguma coisa muito
escabrosa.

Tranqüila
Paola Oliveira, a Giovana de
"Belíssima", diz que é muito
diferente de sua personagem na

novela. Na vida real, a atriz se diz
calma, não faz o tipo sedutora e,
ainda, assume que é muito
ciumenta.

Protetor solar
Osmar P.rado está no elenco de "Sinhá

Moça" e interpretará um vilão. Por
causa do novo personagem, o ator tem
exibido novo visual, com a pele
bronzeada e usando bigodes.

Games
Tudo está sendo mántido no maior
sigilo, mas já se sabe que Nico Puig
comandará um programa de games
na Rede TV! É esperar para ver.

.

Tudo azul
o bebê de Maria Fernanda Cândido
nascerá em meados de março: A atriz
conta que, apesar de saber o sexo da

criança, ela ainda não escolheu o

nome.

Aprimorando
Lucélia Santos está encarando uma

maratona.de aula de dança.Tudo
para fazer bonito na novela
"Cidadão Brasileiro", na Record.

Jornalismo
Alqunsfofcqueiros do bem

garantem que Ledá Nagle está
cotadíssima para ser a âncora do

"Hoje", da Record. De férias, a'
jornalista diz que ainda não foi
convidada oficialmente pela
emissora.

Concurso

Programando 2006
Sílvio Santos está em Orlando, curtindo
rápidas férias. Na próxima semana, ele

segue para Las Vegas onde visitará
uma feira internacional de compra e

venda de proqrarnas para televisão,
acompanhado de dois executivos do
SBT.Vem novidade por aí.

Outros rumos
Apesar de ter feito uma

participação especial em "Prova
de Amor", Ana Hickmann já
avisou que não pretende seguir
a carreira de atriz. A bela quer
mesmo é ser apresentadora e

aprender cada vez mais sobre a

profissão. Aliás, ela tem feito
bonito no comando do "Hoje Em

Dia", na Record.

Faturando
JeanWyllys, o campeão do "BBB5",
ganhou um quadro fixo no programa
"Amigas Invisíveis", apresentado na

Rádio Globo, sob a direção de Marlene
Mattos.

�,{,
'

'!""',
A atriz Hilda Rebello cónvidou Malvino ":'
Salvador para passear pelo bairro do Leme,�':
no Rio de Janeiro. É que algumas amigas dét"
atriz queriam ver de perto o bonitão, que d�'
vida ao Vitório, em "Alma Gêmea". :�,

'...., �,

Felipe pede para conversar com M��lla, , de Mij_dª!ena ..Çrlspi!J\r; vê Kátia vest�d� siri: Gigi qye,Medeiros tem cantatas perigosos
que vai ao, seu encontro na sorvettifia'I " noi{ià� � torna' uhi rsUs.t�. Olívia acusa Vitórió I na Grécia. Gi�i pede que Djul!an o ajude a

Generosa ve os dOIS e conta tudo para Nina, ' de tê-Ia largado porque ela perdeu 0'1 ter acesso as contas bancarias de' Bia.
que reclama com Gumercindo.Jorge exige ,

restaurante. Roberval se recusa a dizer onde I André avisa Yvete que vai ocupar a sala da
que Mirna lhe diga quem é o homem que j Rafael está, mas Dalila deduz que está no i presidência até Júlia se recuperar. Rebeca
está em sua casa.Felipe explica para Mirella I sítio de Bernardo e conta para Débora.Felipe I pergunta a Karen se é verdade que está

que. não sabe se deve ou. não vender o

li
vai visitar Rafael.Jos�Aristides vê um carro i trabalhando par_a a Splendore: Nikos

roseiral. Mirella manda Felipe sequrr seu se aproxirnando do sltlo. I aparece na mansao dos Assumpçao, para
coração. Felipe beija a mão de Mirella. ' I grande felicidade de Tadeu e Sabina. Gigi
Gumercindo vê. Vitória conta para Hélio -

I pergunta a Medeiros que tipo de negócios
que decidiu abandonarOlívia porque assim > BAN G BAN G 'I mantinha com Bia. Os guardas percebem
ela terá mais chances para recuperar o filho f" que as presas estão tentando fugir e
e o restaurante. Débora engana Roberval SEGUNDA- Diana avisaMercedita que vai se i disparam o alarme. Dalva usa Vitória de
para descobrir onde está Rafael. Eduardo casar com Ben. Ben manda Bullock não

I
refém.

percebe que a febre de Rafael cedeu. prejudicar seu filho e diz que só assim ele o

Serena mostra a Eduardo que a estátua de deixará em paz. Úrsula acende fósforos, que TERÇA - Vitória se liberta. Soraya garante a

barro está-quente. Harold assopra, desesperado. Mac Mac e I Suzi e Maria João que ela e Tadeu estão
Neon discutem na rua. O povo, em volta, I namorando. André comunica aos diretores

QUINTA Serena explica para Eduardo que aposta. Penny Lane, Néon e Mac Mac salvam I de Belíssima que como sua esposa está
a febre de Rafael passou para a estátua, Harold.Ben diza Diana que prefere não casar. i internada,está assumindo a presidência da
deixando-o pasmo. Felipe explica para Nina Penny Lane reafirma seu amor por Néon. I empresa. Os diretores protestam.' André
que ainda é apaixonado por Mirella e Diana discute com Ben porque ele aceitou a

i
avisa que apesar de ter as procuraçôes que

termina tudo com ela. Ofélia e Divina chantagem de Byllock. Bullock diz a Diana i lhe dão o direito de, substituir Júlia em

garantem a Vitória que vão lhe arrumar que aceita o casamento com Ben.Mercedita

'I qualquer
circunstância dentro da

uma namorada melhor do que Olivia.Felipe se enfurece a? saber que o casamento vai Belíssima, vai convocar uma nova reunião
fala para Cristina que não vai assinar o mesmo sair. Ursula diz que-o Messias não I para que todos os acionistas estejam
contrato de venda do roseiral. Rafael pode casar. Bullock diz que Ben vai trabalhar 'I' presentes, já que Alberto não está na

começa a se mexer e sorrir para Serena,que para ele e morar na fazenda,onde Diana terá
I
reunião. Cemil descobre que havia uma

'fica emocionada. Ofélia e Divina todo o conforto. Ele concorda em ficar um bomba no carro onde Bia estava e fica
descobrem que Judith é solteira e tentam mês, se Diana quiser. Mac Mac diz a Penny I preocupado, pois lembra que foi Narciso
convencer Vitória a namorá-Ia. Judith dá 'Lane que vai embora. Harold insiste que quem levou o carro para ela. Yvete conta
um beijo em Vitória. Olívia vê e fica I Yoko se case com ele.Úrsula distrai Marilyn e para Alberto que André tem conversas

horrorizada. Julian diz a Eduardo que ele se veste com suas roupas. Diana amorosas com uma mulher pelo telefone.
precisa daI mais atenção a Alexandra. experimenta seu vestido de noiva. Os diretores de Belíssima aprovam que
Alexandra acha que Eduardo não a ama. Mercedita conta que Bullock foi o André seja o novo presidente. Bento diz a

Cristina e Débora falam para Roberval que responsável pelo fim da família de Ben. Mônica que Aquilino é um bandido. Taís
ele pode ser preso por ter ajudado Rafael e I Dianafica chocada. reencontra sua família. Nikos diz a Gigi que
exigem que diga onde está o botânico. precisa contar algo que descobriu na

Rafael fala o nome de Serena. I. TERÇA - Diana não acredita muito em Grécia r-ara Júlia.
Mercedita, que dá mais detalhes e a deixa
preocupada .. Ben bebe muito no saloon.
Úrsula o observa de lonqe.Zoltar aceita ser o

padrinho do casamento, Mercedita mandà
Diana conversar 'com Viridiana. As duas

I
discutem. Elga chama Úrsula para fazer uma
apresentação. Mac Mac provoca Néon e os

dois brigam. Úrsula faz seu número no meio
do saloon. Ben confunde uma das mulheres
com Carmen cita, mas se desculpa. Ben
resolve dormir um pouco e Úrsula vai atrás.
Diana faz perguntas a Bullock sobre o

episódio com a família de Ben. Bullock nega
as acusaçôes de Mercedita. Úrsula entra no

quarto de Ben e Harold. Marilyn e Vegas se

vingam de Úrsula. Ben sai do quarto. Penny
aguarda Mac Mac. Diana se veste para o

casamento. Ben confessa a Hacker que vai
fazer Diana sofrer, porque a ama, mas vai se

vingar de Bullock.Rush exige que Denaide e

Henaide se reúnam com os irmãos. Polly
chega e Harold a apresenta a Yoko como sua

mulher. O casamento começa. Hacker chega
e Ben teme que ele interrompa a cerimônià.

SEXTA - Serena fica muito emocionada.
Vitória fala para Oltvia que não a ama mais e

ela fica arrasada. José Aristides mostra a

Serena que a estátua de barro está
manchada, o que significa que as

queimaduras de Rafael estão passando
para o objeto. Vera acha que Felipe fez a

coisa certa ao não vender o roseiral. Hélio
diz a Dalila que deve deixar de ser egoísta e

permitir que Rafael-continue escondido.
Jorge pede para namorar Kátia, ela diz que
quer casar e Jorge concorda. Julian diz a

Eduardo que ele não deve dar falsas
esperanças a Alexandra se não gosta dela.
Roberval descobre que Raul está morando
no mesmo prédio e morre de ciúmes.
Eduardo diz a Alexandra que tomou uma

decisão e ela adivinha que ele quer ir
embora. O espírito de Guto se aproxima de
Cristina. tuna aparece no espelho e diz a

Serena que Rafael está em perigo.

-QUARTA - Nikos conta para Gigi que
descobriu que os vizinhos de Vitória e

Pedro na Grécia foram subornados por
Medeiros para dizer que .os dois viviam'
brigando. Ele explica que foram .os
bandidos da boate que providenciaram
para que o vídeo com o passado de Vitória
aparecesse na televisão,o que significa que
Bia tinha uma ligação com eles. Gigi fica
chocado. Aquilino mostra o dossiê sobre
sua vida a Mô,nica. Gigi pergunta a Omela
se sabia que Bia tinha conexôes com uma

boate na Grécla.Ornela nega e fica chocada
com o que Nikos descobriu. Mônica não
tem coragem de ler o dossiê.Gigi pergunta
a Nikos se descobriu alguma coisa que
ainda não, tenha revelado. Nikos acha
estranha a atitude de Gigi. Alberto conta

para Ornela que Yvete garantiu que André
tem um relacionamento com outra
mulher:Ornela fica nervosa. Pascoal visita
Vitória na prisão e ela jura que vai dar a

volta por cima.SÁBADO - Luna manda que 'Serena tome
cuidado com a estátua, deixando-a
preocupada. Cristina grita e todos na casa

correm para ajudá-Ia, Eduardo e Alexandra
se 'amam. Kátia conta para Elias que vai se
casar com Jorge. Elias fica um pouco
decepcionado, mas disfarça. Ctistina.
manda Raul fazer de tudo para convencer

Felipe de que vender o roseiral é a única
maneira de salvar Rafael da faléncia. Hélio
diz a Sabina que quer marcar a data do
noivado, deixando-a radiante. I\átia vai

experimentar um vestido de noiva na loja

QUINTA - Pascoal fica assustado com as

palavras de Vitória. Nikos dá a Djulian os

nomes das pessoas que foram subornadas
para testemunhar contra Vitória. Ornela
comenta com Alberto que teme que Gigi
descubra que foi ela quem apresentou Bia

para Medeiros. Vitória pede para Nikos
tomar conta de Sabina, caso algo aconteça
com ela na prisão. Pascoal procura Rebeca,
de madrugada,e pede que ela arrume um

advogado para ajudarVitória.Cemil pede a

B,EÚSSIMA
SEGUNDA - Murat confessa a Peppe que se

arrepende de ter se envolvido com Bia.
Dalva, a companheira de cela de Vitória,
conta que vai fugirda cadeia e ela pede para
ir também. Lourenço conta para Rebeca que
uma agência italiana chamada Splendore
vai se instalar no Brasil. Rebeca fica
preocupada,mas disfarça.Djulian conta para

��
.

. ,.,./

mã6' d�' Mônica' �'Aquilino. Mary fi�j,
indignada ao saber qué Mônica vai se ca�ªr,
com Cernll e conta tudo para Alberto. Certtil
vê Mary na sala de Alberto e ela disfarça.
Katina manda Mateus parar de correr atrás d'é
Giovana e ele diz que a culpa é da prima.Safrrª
ouve. Rebeca conta para Giovana que �Iá
conseguiu a campanha.Alberto leva Toni�.!W
para sua casá.Ornela pergunta para ME:de\�0S
o que ele e de Bia fizeram para lncrlmlhàr
Vitória.Ele afirma que não tem nada aver com
o que aconteceu na Grécia. Ornela finge que
vai ao banheiro, fica sozinha no escritórioe
vasculha os documentos de Medeiros. Gigi
descobre que Bia transferiu uma .qrande
quantidade de dinheiro de sua conta para os

EUA. André vê Nikos com Gigi e Djullan no

computador do escritório de Julla.ná mansão,
não gosta de ver o grego lá e .expulsa os três
do local.

SEXTA - Gigi diz que André não tem o direito
de falar assim com ele e André se descLi!flil
dizendo que estava falando com Nikos. Nik(\s
se ofende e discute com André.Gigi conve�sa
com André que diz estar sobrecarregado com
a responsabilidade de ser presidente (Ia
Belíssima e que não gosta de Nikos porque
sempre traz problemas para Júlia. Katina")e
Safira ficam preocupadas com Mateus�'€
Giovana. Murat descobre que foi Jamàntá
quem sumiu com Mustafá. Jamanta fin:�e
desmaiar para não ter que dar explicações.
Yvete vê André e Érica conversando .no
escritório. Érica conta para André que d�u
ordens na clínica para que não fossem
permitidas vistas para sua mãe. Alberto p�_de
que André interceda junto a Monica a seu
favor. André diz que não fará isso e Alberto
sugere que sabe que ele tem uma paixão.
Nikos pede que Gigi verifiquecorno é o local
onde Júlia está internada. Ornela entrega
para Gigi e Djulian um documento que
roubou de Medeiros. Narciso se recusa a fazer
uma campanha na qual vai aparecer quase
sem roupa, mas Rebeca explica que ele
assinou um contrato.

-,

, .-.,

SÁBADO - Vitória é levada para o hospitaiiin
estado grave. Mônica aceita o convitérde
Alberto para jantar com ele e Toninha. Katii:f;l
exige que Mateus e Giovana digam-lhe o gl(e
está acontecendo entre os dois. Um jog�':a
culpa no outro, deixando, Katina furiosa.
Guida conta para Gigi a proposta que'Mâty
lhe fez e pergunta se pode confiar nela. Glgi
promete que vai consultar um advogad_o.
Pascoal vai ver Vitória na cadeia e descobje
que ela está no hospital. O médico di(:?a
Pascoal que não sabe se Vitória vai sobreviver,
deixando-o desesperado. Narciso' lê";.o
contrato que assinou e descobre que vai ter
que fazer a campanha. Djulian consequeo
habeas corpus para soltar Vitória. Sabina,
Tadeu; Nikos e o advogado vão buscá-Ia na

cadeia. Djulian descobre que Vitória sofreu
um acidente e avisa a todos que. está
internada. Pascoal explica que ela já foi
operada, mas que está com febre alta.
Jamanta" avisa para Fladson e Safira que
Pascoal sumiu e levou cobertores, deixando
os vizinhos intrigados. Os médicos informam
que Vitória piorou e terá que ser operada'
novamente. i,:
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Na moda de "Malhação"
Adolescentes copiam o estilo dos personagens da atração global
Estreou.na última segundá-feira mais uma temporada da
interminável "Malhação", novela global dedicada aos jovens
brasileiros; E os adolescentes que assistem a atração não querem
ficar fora da moda, por isso copiam os "modelitos" de seus ídolos.
Isso pode ser conferido nas ruas e nas vitrines das lojas das grandes
e pequenas cidades de todo o Brasil.

Personagens da vida real serviram de base para o figurinista
Marcelo Cavalcanti, que assina pela primeira vez o figurino de
uma temporada. de "Malhação". Depois de trabalhar 17 anos com

a Xuxa, ele sai do mundo lúdico e busca trazer a veracidade do
cotidiano para a novela. "Acho importante que as pessoas se

.reconheçam na teia e as autoras me deram um grande presente no

texto: as 'diferentes tribos' dos adolescentes já vêm marcadas",
conta.

A descrição da protagonista Manuela (Luiza Valdetaro), por
exemplo, rapidamente remeteu ao visual de uma skatista famosa
de sua idade: a cantora Avril Lavigne, O estilo básico, mas com
atitude, se encaixa bem nessa campeã da ficção, que experimenta
manobras radicais sem perder a feminilidade.
Em contraponto, tem-se o guarda-roupa de Roberta (Camila dos

Anjos), que, traz de tudo um pouco. Na ânsia de comprar, ela se
1 •

torna escrava da moda e não cria um visual próprio. Muda de
cabelo, rrÍaquiagem e acessório toda hora. "Tentamos traduzir essa
compulsão pelo consumo através de uma menina sem estilo, que se

veste com peças perecíveis. Ela compra exatamente aquele item
que muitos usam uma vez só e enjoam", diz Marcelo .•
Já a vilã Priscila (Moníque Alfradique) tem uma personalidade
bem característica. Patinadora clássica, ela ganhou ares de

"patricinha" e teve seu visual inspirado numa boneca. "Buscamos
os tecidos corretos para tentar traduzir o mundo da boneca para o

universo de "Malhação". O guarda-roupa da personagem traz uma

série de brincadeiras como uma bolsa de poodle rosa e um lacinho
no pescoço", conta o figttrinista.
Eduardo (Gabriel Wainer) e Fred (Du.()lu Pelizzari) também têm

'suas peculiaridades. Com I Pods e roupas de marca, eles sugerem
no visual a situação 'financeira. Os dois são bem diferentes, por
exemplo, de Omã, que adota um estilo mais básico, com o típico
capuz de uma das "tribos de skate" ." ,'" "", ,,;:>:;;., "

Os personagens antigos mantêm suas características e preservam a

identidade do programa. "Eles são os anfitriões. Um ou outro pode
até mudar por conta da história, mas o conjunto tem que

'permanecer o mesmo. As pessoas precisam reconheéê-lo para fazer
" �

a passagem de uma fase para a outra. Acho que essa é uma das
receitas que dão certo", finaliza Marcelo.

,
.�-�--- �--��-

Parapele do rosto ficar fresca e viçosa
Quando você sentir, a pele do rosto cansada e sem brilho, faça
um chá com três folhas de sálvia ou rnalva. Lave o rosto e em

seguida enxágüe com água fria.Você vai sentir a pele mais
fresca e relaxada.

Mais, ou menos, calorias também é uma

questão de beleza
Ponha na balança: 100 gramas de mousse de maracujá tem 285,
calorias; 70 gramas de rnousse de chocolate, 223; 100 gramas de
rnousse de limão, 230; 31 O gramas de creme de papaya com

licor de cassis, 388; 90 gramas-de pêssego em calda, 151; 130
gramas de pudim de leite, 237; gelatina, 67; 100 mamas de
sorvete de abacaxi, 304; 30 gramas de brigadeiro, 121; 150
gramas de salada 'de fruta, 148 gramas e se tiver creme de leite,
sobe para 240 gramas.

Calcanhares hidratados
Os joelhos, cotovelos e calcanhares geralmente são mais
ressecados do que outra regjão. Se não houver um cuidado ,

intensivo, podem surgir rachaduras na pele e até uma
'

pigmentação mais escura. Experimente esta receita caseira: 1
colhér (café) de fubáou açúcar, óleo de amêndoas. Em um

pote, coloque o fubá ou açúcar e junte aos poucos o óleo de

<lo visual da

protagonista
Manuela (Luiza
Valdetarol foi

inspirado na

cantora Avril

l.aviqne. O
estilo básico,
mas com

atitude, se

encaixa bem
nessa campeã
da ficção, que
experimenta
manobras
radicais sem

perder a
feminilidade

"" Os atores de \\Malhação" ditam a moda dos adolescentes que

acompanham a novela diariamente pela televisão. Muitos tentam levar
� ficção à realidade

'amêndoa até formar um creme. Não ponha muito óleo para
não anular o efeito exfoliante. Passe, na pele suavemente, com
movimentos circulares e retire em seguida com uma toalha
úmida. Faça essa exfoliação uma vez por semana. Aplique,

\
cremes hidratantes.

Para manter os cabelos sempre bonitos,
,

anote estas sugestões
Aplique o shampoo massageando delicadamente o couro

cabeludo.
Condicionadores e cremes de tratamento devem ser aplicados
nas pontas enxágue completamente o cabelo sem deixar
resíduos profundos. I

O cabelomolhado é bastante frágil, portanto mais propício a

danos.
Evite O uso de secador, mas, no caso de utilizá-lo, mantenha-o

, na temperatura média a cerca de 20 centímetros de distância
do cabelo. Prefira as escovas com cerdas de nylon, pois
provocam menos tensão nos cabelos. Sob o sol,use um boné
ou um chapéu para proteger os cabelos.
Evite o uso de rolos térmicos,toucas e materiais desse tipo,
pois eles abrem a cutícula e provocam danos aos cabelos. Ao
retirar grampos e acessórios, tome cuidade para não quebrar
os fios.
Para desembaraçar os nós, utilize um pente de pontas grossas.

COPO By Geremy Altins I
ÁRIES - Presságios dos mais favoráveis a você, Propicio aos encontros amorosos, para reatar

velhas amizades, para harmonizar-se' com parentes, e para entender-se perfeitamente com

os amigos.Êxito profissional e social.

TOURO - Para obter boa posição no campo profissional.tudo dependerá de você,aproveite a

fase queé ótima.Êxito social.muito romantismd à noite.Boa saúde,

GÊMEOS - Pessoas amigas, estão propensas á colaborar com seus projetos e aprimorar suas
idéias, Receberá informações úteis e promissoras, Muito feliz para a vida amorosa, Este

período serámuito tranqüilo para você,

CÂNCER - Total renovação das ,oportunidades e de súas motivações, Recuperação da
vitalidade física e da auto-confiança.Maíor poder de atuare de tomar decisões,

LEÂO -Período em que poderá obter os resultados pretendidos em seu campo profissional.
devido ao bom fluxo da l.ua.Pode.tarnbérn, iniciar negócios e tratar de assuntospessoais que
será bem sucedido,

VIRGEM - Necessidade. de buscar novos padrões éticos e de renovar suas crenças para dar
novo alento e esperança a si próprio, Os planos com relação ao futuro, deverão ser

incrementados,de modo a dar uma direção mais estável a sua vida,

LIBRA - Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa está prevista para
você hoje, Muito favorável também, aos negócios, as especulações e as novas empresas,
Contatos pessoais bem sucedidos,

'

ESCORPIÂO - Não é um dia totalmente favorável para tratar de negócios, Mas muito bom para
iniciar cursos e obter novos conhecimentos profissionais, para' serem postos em prática
brevemente.

SAGITÁRIO - Poderá haver uma proposta de casamento, se você for solteiro, No mínimo,
ocorrerá a necessidade de unir-se a pessoas para que você próprio viva melhor e se torne mais
forte.

CAPRICÓRNIO - Deverá tomar uma atitude firme e auto-confiante quanto aos negócios e ser

mais constantes em seus projetos e no trabalho.Êxito emjogos,sorteios e na loteria,

AQUÁRIO- Dedicar-seà rotina é o m�lhorque'pod,efazer neste dia,Pense'nos problemas como
quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a solução adequada, Terá uma idéia

, feliza respeito dos seus próprios sentimentos,

PEIXES - Os chefes reconhecerão suas qualidades, Faça reivindicações, Bom dia para os que
lidam com eletricidade.lnftuências positivas dearniqos no setor amoroso.Saúde normal.

'

Mirtha mulher
,

"
.�

,

.

escolhe minhas
roupas'

,

"

Sabe-se que não escolhemos uma pessoa par
suas qualidades, mas sim por seus defeitos,
Afinal, com qualidade todos cons�guimo! '

co nvlver, já com defeitos. .. Por isso;
escolhemos uma pessoa que tenha defeitosl
com os quais c,onseguimos conviver."Eu nãG'
aceitaria um homem agressivo de maneirdi
alguma, mas me acostumei com a bagunç�1
que meu marido faz no banheiro': Tude
começa aí. Mesmo cientes dos defeitos dé
seus companheiros, muitas rnulherse
acreditam que com jeitinho vão "conseguir'i
fazer ele mudar':
Aos poucos elas vão exercendo seu' poder dé
persuasão sobre o que ele come, como el�
come, como ele escolhe seus amigos, com&'
organiza suas coisas dentro de casá e segue-s�::
aí uma infindável lista da qual, na grand�,
maioria das vezes, faz parte o como ele se'
veste. "Ai, amor, você vai sair assim?': Essa é�'
frase que dá início à grande empreitada/
feminina dé assumir total controle sobre §i
alma de seu companheiro. Claro que não sãdf'
todas asmulheresque fazem isso.
Abro aqui um parênteses para dizer qu�;
existem, também, homens que controlam a?�
roupas de suas mulheres. Geralrnents'
motivados pelo .antaqonlsmo saia-muito"
curta X ciúme-daquele-amigo-dela, ou1

. ,

. lU

vestido-super-hiper-ultra-mega-decotado X
'+11

o-que-rnlnha-mãe-val-pénsar. Mas as:

intervenções masculinas no quarda-roupa
",,1 feminino ,s�Q,\��por.ádicas, revelando-s�:
"I ,,:geralmente, I')q;iRR{a ,,,,de,, salr � noite. ,J,á, p�:
";_ '; ,,)ntervenç,(?-��J�min)r\a,s!�qstumamser di?riaí':

tendo seu início logo cedo, quando ele sai dg,
banho.Por isso,dedico a elas este artigo, oi
O mais importante nessa história toda, é qu�)
há duas formas.de se fazer isso. Uma, a mai10
saudável, é ajudar o outro a descobrir o qu�;
fica bem para ele, levando em conta seu�1
gostos, hábitos, estilo e tipo físico. A outra s�,
assemelha a um filme de terror no qual Ul'\1i
espírito toma conta de um corpo e obriga ess�J
corpo a fazer tudo o que ele quer. Ou o don;
do corpo tenta lutarcontra essa força rnaléfka
ou deixa o espírito tornar conta e se entregéjg
Digo que é um espírito se apossando de Um!

corpo porquê-a partir do momento que você!1
deixa que alguém escolha suas roupas, vocêll
deixa que essa pessoa fale por você, fale em)

seu nome. São as idéias e conceitos dela que!
você está comunicando através da sua roupár
não os seus. Cabe ao homem, então; fazer â'

escolha entre a ,defesa de sua identidade e oi

caminho da conciliação entre os gênios e os'

estilos dos dois ou' a cômoda posição dei
deixa r a Ig uém tomar contá de tudo por você,if,,'
Se, diariamente, quando o homem sai dOl

banho,suas roupas já estão em cima da calil1�
a r rum a das p e I a de d i c a d a e s p o s a,

provavelmenté suas roupas não são as únicas
coisas das quais ela passou a-tomar conta na

sua vida.Quem era esse homem antes e quem
ele é agora? O que se perdeu e o que ganhou?
Que mudanças aconteceram? Perderam-se ar
rédeas dá própria vida? _ a

Se,diariamente,a mulher escolhe e arrumaa�1
roupas para seu companheiro ou, pelo menos6
exerce grande influência sobre o que ele, vq)
vestir, provavelmente esse homem já não)1
mais aquele cara decidido, dono da situaçã� ,

que sabia surpreendê-Ia por quem ela se

apaixonou antes. Ele se acomodou. E talvezel�1
deteste esse jeito acomodado sem per�eb�[ I
que ela équem o incentiva a isso e ele aceita, 6

Lembre-se: é possível tornar-se um só, seil)
deixarde ser dois.

b

Por:ÂngelaValiera
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uenos Aires, o país que quer
er a Europa na Am.érica do Sul

IS,

Ds' QJlem diz que a Argentina, 'ou melhor

0I �eflOS Aires, é um pedaço da Europa na

DI V\lnérica do Sul está coberto de razão. E a

l(t, mtlhor época do ano para visitá-la é o ano

r, i{\1:eiro. ,

[�I T�do ganha um ar de sofisticação. A
'GI' ��pulação nativa da província de Buenos

lei Nres é naturalmente bela e elegante. São
I� ,comuns os ternos e gravatas' para os homens;
i�l ' eias e taillers elegantes e sapatos de salto

'para elas, no dia-a-dia. E ocasaco não pode
faltar.De um modo geral a temperatura é

mais baixa do que a do Brasil; embora o dia

s�ja límpido, lindo e ensolarado visto da

ja�ela do hotel, não se engane: está frio.

Outro charme irresistível em Buenos Aires é

'que a cidade não dorme. O comércio,
r�staurantes, sorveterias (maravilhosas por

l' sipal mesmo no inverno), bares, galerias,
cinemas, metrô, enfim, funcionam vinte e
t

'

quatro horas. A Calle Florida é uma das ruas
'mais badaladas do centro da cidade, onde se

el_lcontram um grande número de hotéis, para
todos os bolsos.
Óutra marca registrada são os cafés.
,Óeralmente às cinco horas da tarde, as

:p�ssoas param para um café com 'media luna' ,
uma espécie de pãozinho de massa folhada

:regado com calda doce (lembra croissant).
:rJestes cafés pode-se notar um certo requinte
, (.

.eüropeu na maneira com a qual o cliente é

: atendido.e na maneira como o petisco é

:i�rviao. Imperdível, podem acreditar.
i'lk1uito ligada a seu passado e a cultura em

, ghal, em Buenos Aires um grande número de

lojas e galerias estão instalados em prédios
centenários que foram restaurados e

,Preservados. Se tem uma coisa da qual o
, porteno se orgulha é de sua História. As

praças são conservadíssimas e em cada uma

<feIas se encontram monumentos com seus

, heróis e suas histórias contadas em placas de
b'toflze que não são depredadas por ninguém,
aD contrário.
Ailiás, este capítulo "praça" em Buenos Aires
merece uma atenção a parte. As pessoas as

I freqüentam rotineiramente, tomam banho de

: s�l e não jogam lixo no chão. Aos domingos,
! são o passeio preferido das famílias. Neste
: dias é muito comum encontrar jornais nos

: bâncos: quem se interessa lê e depois deixa
: <jli mesmo para o próximo interessado!l!
: Outro ponto de encontro são as livrarias e

; lojas de discos. Quase que existe uma em
,

c:ada esquina. Nestes locais você encontra de

, Wtud�: desde o mais moderno até o mais

,..antlgo. Em algumas travessas da Calle Florida
i é�possível encontrar lojas de artesanato em

'

, 6

couro com preços ótimos. É
preciso andar bastante e

garimpar porque Buenos
Aires oferece "um mundo
atrás do outro", é só ter

paciência e gostar de história
e cultura:
Tem ainda o tango.No bairro
boêmio de La Boca
encontram-se várias

tanguerias onde o turista

pode apreciar esta verdadeira
arte que é o tango, que traz a

sensualidade de qualquer um
à flor da pele. As mais

famosas são A MediaLuz, Bar
Sur, Casa Blanca, La
Cumparsita, La Ventana e

Michelangelo. Com algumas
pequenas variações, todas
elas oferecem jantar e shaw
noturno. Não deixe de
conhecer.
O bairro Recoleta é chie, suas
mesas nas calçadas lembram
França e Itália e ali, bem
defr�nte ao Cemitério de La

Recoleta, acontecem shows e

encenações de teatro que
contam a história da cidade.
A Feira de Artesanato de San
Telmo também é interessante

de ser visitada. Ali o turista
encontra de tudo em
artesanato, música, livros,
souveniers, quadros e uma

infinidade de coisas. Tem

show de tango ao vivo.

Lindo.
Tem ainda o Theatro Colon e

uma infinidade de museus.

Quem está pensando que
Buenos Aires é uma cidade

para a terceira idade ou

somente para aqueles
intelectuais interessados em
"assuntos sérios" estámuito

enganado. A noite é

movimentadíssima,
principalmente de sexta para
sábado. Buenos Aires não
dorme e a sua juventude é

linda.
Já diz o ditado: "Ninguérn sai

de Buenos Aires sem se

apaixonar" .

Consulte o seu agente de

viagens.

ifTESTE DATV I
• T) A novela e'''Belíssima''.Qual dessas

,

personagens é vivida pela atriz Carmem
, Verônica? '

a) Bia
, �) GUida
c) Safira

�'d) Mary

J2) �m "Bang Bang", qual desses atores interpretou
aVier?
a) Jairo Mattos

'

b) Marco Ricca
c) Genésio de Barros
d)Tarcísio Meira

" '

�,�) Em qual dessas novelas Glória Menezes
:'Interpretou'a dona de uma casa de samba
,'chamada Flor de Liz?

a) "Torre de Babel"
b) "Beijo do Vampiro"
c) "Sassaricando"

'

d) "Pai Herói"

FOTOS DIVULGAÇÃO

6. Centro Cultural de Recoleta. O prédio já foi convento e depois abrigo de mendigos.
Completamente restaurado, hoje é palco para as mais variadas manifestações artísticas

6. A Calle Florida é uma das ruas mais badaladas do centro de Buenos Aires, onde se encontram um

grande número de hotéis e galerias para todos os bolsos. Destaque para a luxuosa Galeria Pacifico

Carmem Verônica

4) Coronel Honorato,Tirana e Juliana são personagens de qual
dessas produções?
a) "Mandacaru" (Bandeirantes)
b) "Betty a Feia" (Rede TV!)
c) "Café Com Aroma de Mulher" (SBT)
d) "Canavial de Paixões' (SBT)

5) Até bem pouco tempo, Marcelo Serrado era contratado da Globo.
O atar deixou a emissora para protagonizar qual dessas novelas?
a) "Os Ricos Também Choram" (SBT)
b) "Prova de Amor" (Record)
c) "Cidadão Brasileiro" (Record)
d) "Um Amor de Família" (Bandeirantes)
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aniversariou
nedia17.
Parabéns
com muito

----_._--_._------.--------------------_---------

ecepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
r fotos até Quarta às 12h)

Completa
hoje 7

aninhas,
LucasVilmar
Coviquioni.
"Que Deuste

proteja e que
o ,Espírito
santo ilumin�
seu caminho':
Feliz
Aniversário da

sua mãe que
te ama muito
Cleia

No próximo
dia 22, a
gatinha
Bruna
Drechsler,
completa 2
anos.
Parabéns
dos pais
Alvor! e
Janete

seus pais,
padrinhos,
avós,
parentes e

amigos

No último
dia 19,0
gatinho
Eduardo
Boeing
Fenrich,
completou
3 aninhas.
Parabéns da
mãe Salete
e do pai
Hélio

.... _ ..... _ ......_ ... _ .... _ ... __ .. __ ...._--_.... _

A'N'iV.r:H.@)f-\Rtt\l\rTr�Y Carlos A. Schmitz Sandro R. Schunke
I Camila Wulff Margrid Ehnke

'15/1'
Margarete Ferreira Valdino Glotz

Sonia Gonçalves Marlete Ferreira Kopp Ricardo Plitze
Denise Ap. dos Santos Aline Gisele BrayerSebastião Junkes
Thiago Alexandre Rech '17/1' '20/1'
Norbert Knaesel Vilmar Junkes Machado Guilherme
Ralf Duwe Afonso Reckziegel Filho GonçalvesFabiano Alves Xavier Vitor de Souza Max Hélio Hemmen
Heli Stinghen Kaoê Schiew Sebastião JorgeBruna Kreutzfeld Juliana Gneipel Curcio
Osni Pommerening .

Lara Romanovicz Gomes Relindes Bendhalk
Anderson Roberto Julia Caroline Heck Franciele Bertoli
Correa Nascimento Lucas Davi Chares Heloisa Fernanda
Leonora Maria R. Gerson Luiz Gaspar Borchardt
Weiller

Anselmo A. de Andrade Dilmar Luis Tissi
Raulino Schuster Naiara Vieira Marcel Finta
Maicom D. Piske Alexandre Henrique Elizete Pretini
Denílson Butka Berlato

Paulo Juntan '21/1'
'16/1' Rosita Kroeger Denis Picolli
Valeria M. Zapella Edson Dalinghaus Camila de Souza \

Geraldo Papp Gilmara H.
Eduardo Berner '18/1' Kuchenbecker
Rosà Lunelli Arnecke Olegario Vitkoski Amo Mattos
Erica Baumann Jane S. Postai Izalone Schütze
Rafael Eduardo Muller Ana Carolina de A. Enio Krueger\

Elis Regina Pradi Ribeiro Jéssica H. Carvalho,
André Luis Doring Jenifer Junkes Claucia Porath
Flávia H. Santós Edina Ferreira da Silva Maria Ines VoigtRogério M. de Paula Marilise K. Costa Luciane Schwalle
Alcimar Antonio Ariotti William K. de
Camila Enqicht '19/1' Andrade
Mario Marinho Rubini Amauri Francisco Ana Caroina Cale
Giovane L. Dalpiaz Junior Steirnacher Alessandro Oliveira
Lucas, Valentini Irmali Foscalas Ana Carolina
Diego Siewerdt Elcio Rogério Padilha Bettoni Cole
Juliano Krueger Eznina B. Konell Victor Bettoni

comemora
com toda sua

família hoje
seu 10 aninho.
Parabéns

Embelezand
o a coluna,
Amanda
Dalinghaus
Gregolewit
sch com 2
anos e 4
meses.
Quem
manda um

super beijo
é sua tia
Ivanira

o casal Jenifer Klein filha de
Leonora e Osmar (in
memorian) e Paulo

Henrique de Avellar Perez
filho de Alice e Benedito

festejam o enlace matrimonial
no dia 21. Felicidades

. Na virada do ano Sebastião da
Silva Camargo, presidente
Municipal do PT de Jaraguá do Sul,
ficou noivo com a contadora

.

Franciane Gruber. Amigos e

familiares parabenizam o casal
com os votos de muitas
felicidades

No dia 10, o casal Waldir
Kuehne e Marcita Kass
Kuehne completaram 30
anos de casados. Felicidades

Os noivos GiEele, filha de Sandra Aparecida e

Nelson Viguerani, e Gilberto Cassuli Júnior,
filho de Célia Gascho e Gilberto Cassuli,
receberam a bênção nupcial na Igreja Santa Luzia,
no último dia 07. Feiicidades nesta nova etapa!

Casaram-se na dia

11 às 17:30h no

Cartório Civil
tornando oficial
sua união Jair
Ademar

.
,_ Gonçalves e a

consultora de
moda. da Raveili
Maria Laura.

Gonçalves. "Que
o

amor dos doiS seja

eterno" Quem
deseja felicidades
são seus amigoS di

Ravelli
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