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• Sexta-feira de
sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

Pizzolatti acusado de manipular emendas
o deputado Paulo Bauer (PSDB) disse que vai "detonar" denúncia de manipulação das emendas da bancada catarinense ao Orçamento de 2005, ao redor de R$ 5,8 milhões. - PAGINA 3
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DOR DE CABEÇA

Pela segunda vez em menos de- um ano a escola municipal
Rodolfo Dombusch, localizada no. bairro Vila Lalau, foi alvo
da ação de vândalos. Ontem, quando funcionários retoma-

.

ram as atividades, deparou-se com nada menos que 78 vidros
� de, janelas quebrados na área que abriga ó' refeitório, a

cozinha, banheiros a e biblioteca, além do ambiente tecnoló-

gico. A diretora acredita que o vandalismo aconteceu prova
velmente entre a semana passada e a retrasada, quando os

funcionários ainda estavam de férias. "Até cadastramos a

escola no programa de rondas da Polícia Militar, mas o muro'
dos fundos da escola é' tão baixo que fica impossível evitar
depredações", destaca Leoni. - PAGiNA4
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DERROTA

Juventus perdê a Segunda, agdra
para o lanterna Guarani: 2 a 1

,
'

. .

No Estádio Renato Silveira, em Palhoça, o' juverítus
conheceu ontem sua segunda derrota no estadual. No

próximo Domingo, no João Marcatto, as duas equipes
voltam a se enfrentar às 17 horas. _ PAGINAS

TECNOLOGIA "

Jaraguá busca novas alternativas,
para geração de emprego e renda

• PÁGINAS
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i�xpectativas para 2006
lI"

i A conjugação de vários'
i' fatores como os recursos em

i 2006 da Caixa Econômica
.

r Federal, que somam 12

i bilhões de reais - e que

podem chegar até a R$18,5
i bilhões-, a resolução 460 -

!

que subsidia em até 50% os
I

f, empréstimos para população
I de baixa renda que ganha
t até 5 salários mínimos -

, o

L"1mmento do salário mínimo,
.

a redução de tributos de

alguns produtos da cesta

básica e a esperada redução
das taxas de' juros, fazem
com que o setor de material
'de construção tenha as

, )helhores expectativas para o
rimo de 2006. Segundo o

',presidente do Conselho
.Deliberatívo da Associação
.Nacional dos Comerciantes
(de Material de Construção -

'Roberro Breithaupt, com

:o,certeza será o ano da casa

:própria. "Estima-se para 2006
,um crescimento na ordem de

FRASES

i I

6,5 a 8,5% sobre 2005. Os
estados de São Paulo e

Paraná já reduziram o ICMS
de alguns produtos da cesta

básica de materiais de

construção, de 18 para 12%,
e a tendência é que isso se

espalhe para outros estados
brasileiros como também

'

esperamos que novos produtos

São Paulo e Paraná e também
com o Governo Federal
anunciando para fevereiro
medidas que beneficiarão,
principalmente, os produtos
utilizados na, construção de
casas populares. Há mais de
3 anos a Anamaco vem

lutando para 'desonerar o

setor da alta carga tributária

... A esperada redução da taxa de juros e

aumento do salário mínimo fazem com que
o setor de material de construção cresça

sejam incluídos nessa lista".
conclui.

Desde o ano passado, o
Governo Federal se compro
meteu com a proposta de re

dução da alíquota do Imposto
sobre Produtos Industriali
zados em 13,5%, desde que
os Estados também reduzam

para o mesmo índice o ICMS
,

dos mesmos produtos.
Os primeiros passos já

começam a ser sentidos com

que chega a 50% do valor
estimado para uma obra. Essa
desoneração pode ajudar no
desenvolvimento econômico

e social do Brasil.
o- setor de material de

construção defende o círculo
virtuoso. "Quando se vende

mais, aumenta-se a produção,
crescem as vendas no varejo
e as rendas aumentam", O
Crescimento das vendas gera
mais imposto o significa que,

mesmo com a redução
tributária sobre alguns
produtos, a arrecadação
aumenta e não há prejuízo
para o governo.

Por isso a Anam.aco tem

batido nessa tecla insis

tentemente. O setor ainda

passa por dificuldades, pois os

volumes comercializados
estão abaixo dos que foram
em 2002. Segundo o IBGE, o
setor fechou o terceiro
trimestre de 2005, com uma

queda de 7,72%.
De acordo com

Breithaupt, "precisamos
dessas e outras medidas para
reduzir o déficit habitacional
e esperamos que com- a

criação do Fundo Nacional

para a Moradia Popular e de
uma nova législação os

governos federal, estadual e
municipal, possam se

articular para privilegiar a

habitação à população, de
baixa renda".

.

,',: "Pessoas que um dia trabalharam com a gente, nós não 'temos como controlar"
R '

,
,

','. Do ministro Antônio Palocci, ontem na CPI dos Bfngos, falando sobre as denúncias de corrupção de ex-assessores dele na

i' Prefeitura de Ribeirão Preto.
'

Como ofim da

verticalização afeta se
',.�

'?Florianópolis/Brasília - Não há
7 ,âúvida que PSDB e PFL partirão juntos

�para campanha presidencial. Como
�'também não há dúvida de que, desta
�ez, o PMDB vem com candidatura

+próprla e por menor que seja a

empolqação, só o fato de ser o maior

partido do Brasil significa uma votação
expressiva.Eo PT,é claro, sairá na última

:::hora com o presidente Lula à reeleição.
,

Ou seja - salvo uma tsumani na política
'?°nacional, estas serão as fotos que o
;';' eleitor encontrará na urna eletrônica:

,

')/'Lula (PT),José Serra (PSDB),Garotinho
'<l;,OU Germano Rigotto (PMDB); Heloisa
8;)

;.Helena (P-Sol), e talvez um ou outro

3';�zarão; O que isso significa em Santa

,Catarina, faltando apenas uma pá de
ê cal da Câmara para sepultar de vez a

<3,�verticalização (que obrigava os

,!!partidos a fazer nos Estados a mesma

"'Jcoligação que' para Presid�nte)?
dI, Significa que 'no primeiro turno

,::""deveremos ter Luiz Henrique (PMDB),
rWEsperidião Amin (PP), Raimund.o
','Colombo (PFL) e José Fritsch (PT),
�'::com amplas possibilidades de
�'. bipolarização nos dois primeiros.

Segundo turno
É aí que o fim da verticalização vai pesar em Santa
Catarina: podendo se coligar com quem quiser, os
partidos que ficaram fora da final (PF�, PSDB e PT)
passam a ser o fiel da balança. PSDB e PFL, à esta

altura, estarão mais do que unidbs na campanha à
Presidência da República e deverão então optar
entre Luiz Henrique e Esperidião Amin, sendo que
o segundo tem maiores ligações com José Serra,
até porque o apoiou no segundo turno das eleições
de 2002.

Zebra
o que pode acontecer fora do script descrito
acima? 1) O PSDB, para mostrar força e criar

musculatura, sair com uma candidatura própria
(Leonel Pavan). 2) O PFLrecuar e não sair com
Raimundo Colombo, se coligando já no primeiro
turno. Esses cenários deverão ser o tema das

neqociações.entre os' líderes partidários nos

próximos meses, no encaminhamento das

convenções.

Divisão do poder
O fim da verticalização foi mais comemorada por
Jorge Bornhausen (PFL) e Leonel Pavan (PSDB).
Aumentou o poder de barganha de ambos na

composição de chapas coligadas para o primeiro
'

turno (hipótese mais remota) e liberou ambos para
as negociações conjuntas de apoio no segundo
turno, seja pendendo para Luiz Henrique, seja
pendendo para o lado de-Esperidião Amin. Deve

)

levar o apoio quem oferecer melhores fatias do

Governo, que no futuropossam representar a base

para o lançamento de candidaturas majoritárias de
PFL e PSDB,

Medalha de Mérito
O governador Luiz Henrique
entregou (foto) 'ao presidente da

Federação da Agricultura de Santa
Catarina (Paesc), José Zeferino
Pedrozo, a Medalha do Mérito

,Anita Garibaldi, na noite de

quarta-feira, na Capital. Uma
solenidade que trouxe muita

gente,do Oeste do Estado, mas
também industriais de peso do

Estado, já que Pedrozo também
, faz parte da direção da Federação
das Indústrias (Fiesc). É presidente
da Aurora, uma das empresas que
mais cresce em Santa Catarina.

CHAPECÚ/ANTêNIO CARLOS MAFALDA/SECOM

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Mat�IÍlátiça'do
trabalhador.

o aumento do salário mínimo de
R$ 300 para R$ 350 dividiu a opinião.
burguesa que malha ogoverno Lula.
Alguns críticos do novo mínimo·
dizem que aumentar o salário é uma

,

medida populista do governo,
Outros dizem que é um aumento

muito pequeno. É o mesmo casodas
medidas de' recuperação dá.$
estradas. Se o governo não faz, a:
oposição critica. Se o governb faz, a oposição critica
também, alegando que se trata de medida eleitoreira,
Para o povo, importa mais que os resultados aconteçam,

'

E os assalariados têm muitos motivos para comemorar,
afinal, o novo mínimo é uma conquistá histórica.

É evidente que o brasileiro. assalariado merece e

precisa ganhar mais, porém precisamos esclarecer que
o governo Lula vem recuperando gràdativamente o

salário mínimo. Este ano. o aumento real vai chegar a

12%, descontada a.inflação, a partir de abril. Em200S
o aumento real já havia alcançado 8% . .E quem ganha
com isso é o brasileiro mais pobre, além dos aposentados
que sobrevivem do mínimo e que na gestão FHC viram

, seus ganhos minguarem.
,

De acordo com as estimativas do bieese
(Departamento Intersindical de Estatística 'e Estudos

. Socioeconômicos) , o poder de compra do salário mínimo
será equivalente a 1,91 cestas básicas em abril. É a maior

relação entre as médias do salârio rnínimo anual e o

custo da cesta básica; na' série ,histórica realizada pelo
Dieese, desde 1979.

Comparando o valor da moeda:nacional ao dólar, o
novo mínimo de R$ 350 equivalea R$IS1,71 em termos

de valor da moeda nacional que vigorava em maio de
1995. Esse valor do salário mínimo significa ganho real
de 52% quando comparado ao valor vigente em maio

de 1995, primeiro ano do governo FHC. Vale lembrar

que nos quatro primeiro; anos dó ex-presidente PHC
não houve ganho real do sªlárto mínimo. Os números
mostram ainda que ovalor d� mínimo dQ' governo Lula
não é apenas maior doqúe ;todo Q período de-PHC,
mas é o maior'desde àgostd:& :'1985�"

Também podemos c�inpªr�r 9 t�I0r,donovo mínimo

"em relação ao preço d� g�s6li�a. Em,.19_95, início do

governo Fernando Henrique, do PSDB, a gasolina
custava R$ 0,54 e o salário mínimo era de R$ 100,00,
Em dezembro de 2002, fim do governo FHC, a gasolina
custava R$ 2,00 e o salário mínimo era de R$ 200,00,
De 1995 a 2-002 a gasolina subiu 275,22% e o salário
mínimo 100%. Em 2003, quando Lula assumiu, a

gasolina custava R$ 2,00. Em dezembro de 2005 custava

R$ 2,47, o que dá um aumento de 22,24%. Nesse

período, o salário mínimo, que era de R$ 200,00, passou
para R$ 300,00 - um aumento de 50%.

Mas quem sobrevive do salário mínimo no Brasill'
Mais de 22 milhões de trabalhadores, o que significa
mais de 30% de toda a população, ocupada, além de

14 milhões de aposentados. Aumentando o poder de

compra desses trabalhadores, movimentamos a

economia e o país cresce. Isso significa redistribuição
de re�da. Par� o PT, a continuidade da- política dê

expansão do salário mínimo também significa
crescimento sustentado,' que o governo está
viâbiliaando com planejamento estratégico, abertura
de novas frentes de produção e ampliação das

exportações.
'

A correção de 8% da tabela do Imposto de Renda
para o contribuinte pessoa física também demonstra o

compromisso do governo Lula de não confiscar a renda
do trabalhador que ganha mais, corno fez inúmeras vezes

. " ,

o governo anterior. Na era FHC, o IR sofreu apenas um

único reajuste, de 15%"0 governo Lula concedeu 10%
em 2005 e 8% este ano. Ninguém precisa ser bom em

matemática para verificar quç é mais do que Q governO,
anterior fez em oito anos.

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve
às sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MOSAICO

SEXTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2006
POLíTICA

.. Coligações 2
Mas o Judiciário já se prepara para
vetar, como sendo ato

inconstitucional, já que não caberia
ao Congresso (o Senado já tinha

aprovado antes) pôr fim à prática. O
ex-deputado federal Vicente

Caropreso, coordenador regional do
PSDB; acha que o fim da

verticalização é a desmoralização
dos partidos. O deputado estadual
Dionei Walter da Silva, do PT, acha
que vão voltar as negociatas (e já
não tem agora?). Pelo menos nisso
ambos concordam.

.. NaTV
O prefeito Moacir Bertoldi é o

entrevistado na estréia do Programa
Vanessa Guerra na TVBV/Rede
Bandeirantes, dia 4 de fevereiro, a partir
das 11 h30min. Na entrevista, Bertoldi
fala sobre as empresas da cidade, a

importância da agricultura, as etnias,
esportes entre outros temas.O prefeito
também responde questões relativas
aos projetos da prefeitura para 2006,
como as construções da arena multiuso
e dos portais das etnias, a implantação
do Transjaraguá e a revitalização do
Centro Histórico.

.. Esperando
Assuntos palpitantes. não há dúvidas,
de modo especial o Transjaraguá.
Também desgastante politicamente

/ para o prefeito, que para tirar o projeto
do papel depende de financiamento

superior a RS 40 milhões do Banco
Nacional. de Desenvolvimento Social.

.Oue, por sua vez! embora jurem que
.náo, utiliza o critério político para
liberar empréstimos de tal monta.
Como é promes�a de campanha
melhorar o transporte coletivo urbano,
o banco acaba dando um "cansaço" no
prefeito.

Conforme o Correio do Povo

antecipou em sua edição de 21 de

janeiro, o farmacêutico Sérgio Fi:mazza;}
diretor de saúde da Prefeitura, vai,
mesmo assumir como titular da-'

• Secretaria de Saúde no próximo dia li! ..
,

de fevereiro, conforme portaria assinada1
pelo prefeito Moacir Bertoldi (PL) nq
último dia 18. Ferrazza não é filiado ar

partido político. Perguntar não ofende;
se estava ali mesmo o profissional)
capacitado, por que deixar a secretarie'
sem titular desde agosto?' )

DENÚNCIA

coordenador do colegiado, deputado _

FernandoCoruja (PPS), vaiagendar
audiência com o ministro das

Cidades,Márcio Fortes deAlmeida,
e também junto à presidência da
Funasa e em outros ministérios

(Desenvolvimento Agrário, Saúde
1

eAgricultura) onde, supostamente,
. houvemanipulação de emendas.

"Manipularam emendas e já
estavam cobrando comissão das

prefeituras", denunciou Ranzolin,
" sem citar nomes, Para o deputado
.Odacir. Zonta (PP), Q "fato é

.

�avfusimo". Ele, junta�e�te corh'
,

R�n�ôIi�, f�i aleitado sobre' a
existência de convênios entre aCaixa
Econômica Federal e as prefeituras
demunicípios que não constavamda

relação original apresentada ao

Ministério das Cidades. Ranzolin
tentou .cobrar informalmente do'
ministério emnome de qual deputado
teriahavido a liberação. Ainforrnação
'lhe foinegada. Ele passou a investigar
o caso e descobriu a "malandragem".
Na tarde de quarta-feira, Ranzolin
deu entrada na Mesa da Câmara
com um requerimento de

informação para que a Presidência
cobre um pronunciamento do
ministro das Cidades, no sentido de

.,'
esclarecer a Casa quanto à emenda

campanha. Isto é fruto da fase

'negra que vivemos na política
brasileira, em tempos demensalão,
corrupçãonão só dos políticos, mas
das instituições", disse, citando o

Supremo Tribunal Federal e os

Tribunais de Contas, e

questionando, no caso do Estado;
a contratação de empresas para

operação tapa-buraco nas rodovias
sem abertura de concorrência

pública.
Caropreso também criticou a

não votação de outros ítens

previstos na reforma política, aos
quais defende, como a questão da

moralidade, fidelidade partidária e

o voto distrital. "Realmente as

perspectivas não são boas. O
Severino Cavalcanti teve cassado
seu mandato de deputado federal
e contínua mandando, no

.

Ministério das Cidades, o que mais
libera dinheiro", largou. Na opinião
dele, o fim da verticalização vai

atrasar ainda mais a definição das
candidaturas. Inclusive, informou

Emendas catarinenses teriam

,� Paulo Bauer

'diz que vai

detonar o caso

na Câmara

BRASÍLIA - A reunião do Fórum

IlParlamentarCatarine�e, realizada
(fia início da tarde de quarta-feira
em Brasília, foi sacudida pela

i denúncia ·aprest;,l).t�4?-, l?e�q
�8epPJad())yan, ,R,ar;�Qlin (fFL)
dando conta da manipulação das

�êÍnen:dáS d� bancada�icimnehse ao .

'Orçamento de 2005, junto ao
( Ministério das Cidades, envolvendo
.,

cerca de R$ 5,8 milhões. O ex-

: coordenador do Fórum; deputado
'Paulo Bauer (PSDB), acusou

i publicamente o deputado João
Piszolattí (PP) .

como o autor do
desvio das emendas e ameaçou

I abandonar o Fórum, caso o

(
Ministério das Cidades não tome

nulo todo o processo. "Vamos, .
,

detonar esse casojunto àComissão
'de Fiscalização e Controle da
ICâmara. Se providências não forem
, adotadas, não serámais possível que
( homens de bem convivam neste

I fórum. Eu saio", anunciouBauer. O

.sidomanipuladas por deputado
DANIEL NEVES

Ex-coordenador do Fórum, Bauer acusou Pizzolatti publicamente
coletiva da bancada de Santa
"

Catarina, novalordeR$10,)milhões.
Quer saber em detalhe, ovalor global
do �mpenho, quais os municípios
beneficiados comseu respectivo valor
e quais foram os parlamentares
beneficiados. O deputado Mauro
Passos (PT) revelou-se indignado e

prometeu, caso confirmada a fraude,
levar o nome do parlamentar
envolvido à Comissão Ética da

Câmara, alegando que um

comportamento desta natureza "lesa
a érica e o decoro parlamentar. É um

deboche contra os companheiros de
bancada".O deputadoJoãoPizzolatti
disse não estar preocupado com as

acusações. Afirmou que em 11 anos
como parlamentar nunca viu justiça
na divisão de recursos orçamentários
daUnião e creditou'agritaria ao papel
que a oposição exerce (o PP é parte
integrante do 'governo petista). E
lembrou que o PT agia da mesma

forma quando do governo do ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). (Agência Brasília de
Comunicação)

�Lideranças criticam o fim da verticalização das coligações
que reunião estadual do PSDB,
que seria realizada no próximo dia
30, .foi cancelada por conta disso.
"Volta tudo a estaca zero".

.

O deputado Dionei da Silva

(PT) acredita que a autonomia
para os partidos políticos
estabelecer os critérios de escolhas
de suas coligações vai prejudicar o
sistema democrático, uma vez que
enfraquecé'ainda mais a ideologia
das legendas. "Acho que
confundirá o próprio eleitorado.
Determinado partido poderá se

aliar com um em nível nacional e,

\
no Estado, com outro que pode ser
seu opositor", analisou.

Na votação, dos partidos da
base aliada do governo federal,
cinco optaram pela manutenção
da verticalização. Dois decidiram

.

pelo não, inclusive o PT. O.

presidente Lula é a favor do fim da

verticalização, mas, na opinião de

Dionei, poderá não reverter da
maneira esperada nas umas. "Para
a reeleição de Lula pode ser

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEl GÜNTHER

Oionei: a favor da permanência
.

favorável, mas também pode ser um
tiro n'água, porque poderá,
enfraquecer as candidaturas

estaduais, Este é um aspecto que

precisamos discu tir", disse.
(Carolina Tomaselll)

�. Coligações 1

opresidente Lula queria derrubar

e a bancada federal do PT queria
manter a verticalização de

partidos, No frigir dos ovos, a

Câmara dos Deputados, em

primeiro turno, acabou com a

prática, in'lplantada não pelos
. parlamentares,mas por decisão do
Tribunal Superior Eleitoral,que em
2000 determinou que um

! candidato' 'a. presidente não

f'P9€1eria :se coligar nas. eleições
r,estaduçls' com .

partido que

kapoiasse outro candidato.

.. Confirmado

, ",8.
redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

" \ jARAGUÃ DO SUL - As

dideranças políticas da região
I �critic�ram a aprovação, em

I :prirriei�o turno, pelos deputados/ederals, da proposta de emenda·
I (fonstitucional que põe fim à
I ,obrigatoriedade da verti
I' I'I /a �zaç:o, regra pela qual as

fc�hgaçoes nas eleições estaduais
nao podem contrariar as
f "'a lanças feitas na eleição
"presidencial. A proposta recebeu
343 votos a favor, 143 contra e

;,houve uma abstenção. A
r matéria precisa ainda ser votada
r,em segundo turno pela Câmara
(sem alterações no conteúdo,
rpara que possa ser promulgada
ópelo Congresso,
r

Para coordenador regional do
PSDB e ex-deputado federal
(v-IcenteCaropreso, o país deu um
passo para trás namoralização da

I ,atividade política. "Este tipo de
'Coisa b-

.
. a xe espaço para negociata

na política. Qualquer' acordo
estapafúrdio pode ocorrer na

Sérgio Ferruzza é confirmadd
titular da Secretaria dê Saúde

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor
de Saúde Pública, Sérgio Ferrazza,
confirmou ontem que assumirá o

cargo de secretário de Saúde a

partir de 1 Q de fevereiro, como
antecipou o Correio do Povo,
com exclusividade, na edição do
dia 21. Ferrazza que já ocupava o

cargo interinamente, estava

cotado para assumir a direção da

pasta, mas disputava a vaga com

outros dois nomes, não divulgados
pela administração municipal.

A pasta estava sem titular desde
o começo de outubro, depois que o
dentistaAlfredo Guenther deixou
o cargo por conta da confirmação
pelo prefeitoMoacir Bertoldi (PL)
de que seria�nomeaclo para outra

função, o que ele (Gúenther) não
concordava. O dentista também

justificou a saída, à época, pelas
informações desencontradas entre
o prefeito e assessores, depois de ter
ido assinar papéis inerentes à pasta e

a

ter sido impedido pelos funcionários,
,

sob a alegação de que não ('_!ia'�ais
secretário. A demora na'nomeação'
de titular para uma das principais
secretarias, inclusive por conta' da
Saúde ter sido a bandeira lde
_campanha do prefeito, gerou críticas
por parte dos partidos de oposição.

Ferrazza disse que d àr á

continuidade aos projetos e ações
iniciados no primeiro anojdo
governo Bertoldi, mas lembrou

.

que não só dele, depende, as
realizações, mas de toda a equipe
da pasta, que trabalha em

"parceria". Citou, entre as priori
dades, a necessidade de cbn
tratação de mais profissionais,
incluindo agentes comunitário� de '.

saúde e enfermeiros para os

postos de saúde, e também a

continuidade das reformas �qs
postos e da estrutura da Se
cretaria, "aquém das neoes-,
sidades". (Carolina Toméiselli�'

.
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CORREIO ECONÔMICO
Desemprego
A taxa de desemprego de seis regiõesmetropolitanas do país recuou
de 9,6% para 8,3% em dezembro, o menor marca já verificada na

M
nova Pesquisa Mensal de Ernpreqo do IBGE (Instituto Brasileiro de

�.

Geografia e Estatística), iniciada em março de 2002. Além disso, a
renda do trabalhadorsubiu 2% no ano passado. Já o contingente de
pessoas desocupadas nas seis regiões metropolitanas foi estimado

;; em 1,8 milhão, uma queda de 13,6% em relação ao mês anterior.

{ Trata-se da primeira vez que esse número cai abaixo de dois milhões,

�;.; No entanto, a população ocupada não se alterou em relação a

.: novembro e somou 20,2 milhões de pessoas. O dado mostra que a
'

;' queda do desemprego deve-se mais à saída de pessoas do mercado
" de trabalhá do que à criação de novas vagas. A taxa média de

:: desemprego no ano passado foi de 9,8%, contra 11,5% em 2004.

Em alta
O dólar comercial fechou na

quarta-feira com alta de 0,13%,
cotado a R$ 2,247, após
acumular quedas de 3,61% nas

três sessões anteriores. Com

liquidez - rapidez com que se

converte um investimento

qualquer em moeda corrente,
com a menor perda possível de
rentabilidade - muito reduzida,
por causa do feriado municipal
em São Paulo, o dólar chegou a

atingir R$ 2,25 (alta de 0,27%).

Inflação
o Copom (Comitê de Política
Monetária) alertou que a

inflação no início deste ano
está mais elevada do que o

.:; esperado. A alta recente se

i:; deve a fatores sazonais, que
.:� deverão ter impacto sobre a

:; inflação do primeiro bimestre

;.� do ano, apresentando'""
.� arrefecimento ao longo do

� tempo. Na última reunião, o
.'; Copom-reduziu em 0,75 ponto
I:';: percentual a Taxa Selic, que
': está hoje em 17,25%.
�'
.'
, Lavoura

o Paraná já contabiliza R$ 1,4
bilhão de prejuízo com a

quebra de safra de qrãos deste
.

ano provocada pela estiagem.
Segundo estimativa do Deral

. (Departamento de Economia

Rural) da Secretaria de

Agricultura, houve perda de 3,8
milhões de toneladas, o que
representa 17,4% da safra

prevista de grãos, que era de.
2'1,85 milhões de toneladas.

t ": Super-Receita
A Câmara dos Deputados apro-:

.

vou o texto base do projeto de
léi que recria a Super-Receita, o
órgão unificado de arrecadação

- dos tributos federais e contri

buições previdenciárias, conce
bido pelo qoverno para 'tentar
combater a sonegação fiscal.;
Pelo menos 13 pontos do texto

ainda precisam ser votadas em

plenário pelos deputados antes

.

de enviar o projeto ao Senado.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• Cotação U$$ Compra Venda
Comercial 2,229 2,231
Paralelo 2,377 2,473
Turismo 2.,190 2,340 -

• Cotação Euro Compra Venda
2,721 2,725

·CUB R$: 862,52 (janeiro)

·Indices Pontos Oscilação

Boves�a 38.014 0,64% A.

DgwJgQe5 10.817 1,01% A.

Dasdaq 2.279 0,81% A.

• Poupança (%) . ,0,7588

�"
>.,--�--�---------------------,

�� Nota de Agradecimento
e Convite para Missa-de

Sétimo Dia
�:
�� ...

�� A família enlutada de IDA SPÉZIA CHIODINI;
�:; consternados com o seu falecimento, ocorrido no

�:: último dia 23 de janeiro, com a idade de 93 anos,

�� agradecem, sensibilizados, a demonstração de
.; amizade traduzida nos cumprimentos, coroas, flores e

1.\'::
que a acompanharamà sua última morada.

,. Agradecem a-inda os médicos e enfermeiros do'

r' Hospital e Maternidade São José, Sr.Dário Chiodini,
Comunidade Rainha da Paz,Padre Sildo e ao Plano
Leier.
Convidam a todos para a Missa de Sétimo dia que será

. celebrada, hoje, sexta-feira, 27 de janeiro, àS.19 horas
,

na Igreja Matriz São Sebastião - Centro - Jaraguá do
Sul e no sábado, 28 de janeiro na Comunidade Rainha

-

da Paz, às, 17 horas e 30minutos.

.. A família enlutada
"i..'

I.
/
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COVARDIA

que protege, a cisterna.

Vândalos invadem escola e

quebram vidros das [anelas
\ 1 �

estudantes terão consciência dtl t
que depredar um patrimônio nã;
só é crime como tambémum grav?
desvio de conduta", comenta. �

. Calcula-se que o valor da mão-

,
de-obra para retirar os vidr�!
quebrados e a compra de no�
material chegue a R$ 900, cust�
que será arcado pela própria esco� (

uma vez que o orçamento da
Secretaria de Educação di
prefeitura não prevê esse tipo dei,

despesa. "É doloroso ter que gastJ
com isso o dinheiro qu!i
investiríamos emmaterial didáti� I

� projetos pedagógi�os", lamend.1
De acordo com Leoni, a escola há

•

tempo vem arrecadando funddl
para aumentar o muro através de
rifas, festas e contribuições espontâ'
neas dos pais pelaAPP (Associaçã�
de Pais e Professores), mas, devidi
ao prejuízo, será difícil guardai
dinheiro no caixa para começara!
obras. "CO)Jl esses. estragos nund
investirna escola, só vatnos conserta1
os estragos dos outros", declara. 1

No ano passado, a Rodo!ili
Dornbush também sofreu com

depredações: vândalos invadira�
a escola e quebraram um pau-brad
(árvore bastante rara) ,I
depredaram' a casinha de bonecas!
Cerca de três meses depois, alguéli\
quebrou algumas telhas da casinh? I,

)

DAIANE ZANGHELlNI

� Escola é vítima
de vandalismo pela
segunda vez em

menos de um ano

JARAGuÁ DO SUL - 78 vidros
quebrados. Foi o que a diretora
Leoni Cimardi constatou ontem,
ao chegar à escola Rodolfo
Dornbush para o seu primeiro dia
de trabalho. Todas as janelas do

complexo (que abriga o refeitório,
a cozinha, banheiros a e biblioteca),
além do ambiente

... tecnológico
(laboratório de informática), do
gabinete odontológico e de uma'
sala de aula receberam pedradas.
A diretora acredita que o

vandalismo aconteceu

provavelmente entre a semana

passada e a retrasada, quando os

funcionários ainda estavam de
férias. ''Até cadastramos a escola
no programa de rondas da Polícia

Militar, mas omuro dos fundos da
escola é tão baixo que fica

impossível evitar depredações",
destaca Leoni, que acredita que
os estragos foram causados por

jovens das redondezas, que catam
pedras nas ruas e invadem o local.

-

"Há muitos adolescentes e

Escola é alvo de vandalismo por duas vezes em menos de um ano

crianças que pulam o muro para
brincar no parquinho e usar a

quadrade esportes nos fins de
semana e nas férias, mas não foram
eles que deram as pedradas, pois
só vem aqui para se divertir",

\ - -

defende a diretora, que registrou
boletim de ocorrência sobre o fato
ontem de manhã.

Leoni também conta que os

zeladores e ela recolheram cerca

de 30 pedras por todo o pátio da
escolá e que pretende trocar os

vidros somente após o início das
aulas (06 de fevereiro), para que
os alunos percebam a gravidade do
ocorrido. "Servirá como urna

medida sócio-educativa, pois os

<,UTI's do Hospital Jaragq.á são equipadas com novos'monitore
li

Deputado Paulo Bauer esteve ontem com diretores do Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL - O

Hospital e Maternidade Jaraguá
recebeu ontem dois monitores

multiparamédicos, utilizados nas
UTI's móveis, para observar os
pacientes. O equipamento foi

adquirido pelo hospital com os

recursos de R$ 40 mil, liberados
no mês de dezembro, prove
nientes de emenda individual do

deputado federal Paulo Bauer

(PSDB), que visitou ontem a

instituição para fazer a entrega
dos equipamentos.

O deputado.disse que, além

dos R$ 40 mil, outros recursos,
\

alocados no orçamento da União
através das emendas individuais"
serão liberados para o Hospital
Jaraguá e também para outros

'hospitais da região este ano. "No

-Hospital Jaraguá, a intenção foi
contribuir para que tenha menos
necessidade de .buscar doações
ou gastar verbas próprias.
Entendo-que o mandato se faz
melhor quando se ajuda os

hospitais, que prestam grande
serviço", disse.

O diretor administrativo do

Equipamentos comprados em dezembro custaram R$ 40 mil I

I

hospital, Hilário Dalmann,
informou que os monitores serão

utilizados nas UTI's móveis
adulto, infantil e neonatal, já
que o equipamento é de ponta e

pode ser adaptado. Osmonitores,
segundo ele, vão substituir os

atuais, antigos e em mau estado,
devido a excessiva utilização.'

Dalmann, que esteve' em

Brasília em dezembro passado,
disse que aguarda liberação de
outras emendas individuais de

parlamentares catarinenses e

também do governo federal,

i'te

através do Ministério da'

Cidades, para dar início às obra,
de construção de umaUr!
adulto no hospital. As obra'
devem contar, ainda, com' apoio
da iniciativa privada. O projetO,
informou, encontra-se- nO

Ministério desde 2003, e prev:
investimentos da ordem de R$l
milhões. "Isto, porque inclui a

construção da UTI, cehtro
cirúrgico e ala de apoio. Só paraa
UTI, somando-se os equiparne�:
tos, são necessário'R$ 8 milhões,
explicou. (Carolina Tomasellil
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É VERÃO

Balneário Arroio do Silva: a praia dos Gaúchos
I

I ,
'

,

•

aproveita o dia jogando
frescobol. À noite, o que mais
gostam é do agito, pois Arroio do
Silva é conhecida pelos eventos
que promove durante todo o

verão no Centro 'de Eventos
Getulhão, e também pela sua

tradicional Arrancada de
Caminhões. Enquanto Vitória, de
1 ano e 7 meses brinca na areia,
sua mãe, a empresária Eliane
Marcezinski aproveita a semana

de férias na praia de 'San ta
Catarina. Sua família viajou 450
quilômetros, de Casca (RS), para

.

passaro fim de ano emArroio do
Silva, pela primeira vez. E gostou
tanto que até pensa em voltar.

1 � Região com

dll belezas naruais

lã� é propícia para
aVt �, •

'

� pescarias
ão, ( A__ S

"

BALNEÁRIO .nKKOIO DO ILVA

:l (9NR/ADI) - Este é o primeiro

st� ano que o representante comer

llJJ elal Irton Luiz Severgen_ini, de
d� Novo Hamburgo, veraneia no

di Balneário Arroio do Silva, com a

dei /àmília, e está achando ótimo. A
m,:fra-estrutura invejável, com 10-

taf
s' J'�s que ficam abertas até à noite

Ut' j
e a agitação dos eventos são fai� o

di tores que fazem Irton pensar em

há �6ltar no próximo verão. Mas, en
I'D �uanto isso, ele aproveita com o

�:l filho Artur, 5, e o sobrinho Pedro
�� Vitor, 7, as belezas naturais que o

b�lneãr(o também oferece. Cada
ãü '0

J� �m com seu molinete, eles brin-
, 2am de pescar, pois o importante é

ar I' '

, passar o tempo com as crianças à

� beira-mar. "Eles levantaram cedo
ca f

� para vir pescar. Até agora não peR! I

, gamos nada, mas mesmo assim eles

ili � divertemmuito" ,destacou.
De Joaçaba, o casal de

m .I'
comerciantes Valtrudes Chaves

m rr

sJ rlaulo Euzébio aluga casa há 10

e �nos em Arroio para passar as

j!
'

f�rias. Acham a praia tranqüila,
l,� porém bem estruturada para umamil' " , ,

) $J;idade pequena. "Nós
la' f
) costumávamos passar em

H Balneário Camboriú até
\ descobrir Arroio do Silva, e

S fiunca mais paramos de vir. Émais
limpa e melhor para curtir as

� férias", destacou Valtrudes. De
I

ICaxias do Sul, o casal Carlise
Carvalho e Eder da Silva Pinto

Fámília do representante comercial gaúcho encantada com a praia

Família
É quase impossível imaginar o

encontro de famílias gaúcha e

paranaense acontecer numa praia
de Santa Catarina. Mas é o qué
ocorre todos os anos com a família

Aguiar, que em Arroio do Silva

promove o encontro de parentes
de Realeza (PR) e Horizontina

(RS). Segundo Douglas Aguiar, o
melhor de tudo é a caipirinha.
"Tentamos fazer em casa, mas a

daqui é melhor", disse. A descul

pa pode Ser até boa, mas este é o

terceiro ano que a f�mília vem para
o balneário em busca do sossego. E

paranaense aqui toma até chimar
rão. Como o senhor Nadir Aguiar,
que não dispensa a cuia e a garra
fa térmica para acompanhar os

parentes gaúchos. Aliás, cuia e tér

mica é o que não falta nas areias

do balneário. Uma entre quatro fa-
,

mílias leva a sua para a praia, mos
trando que é a bebida preferida dos
gaúchos que vêm passar férias nes
te Estado.

Balneário é uma excelente opção para pescarias sem compromisso!
I
I
I

Caipirinha de Célio Silva faz sucesso. em Arroio do Silva
"

nando certo o sustento dos filhos.Comércio
!
,

,

'Balneário' Arroio do .Sllva oferece 22 quilômetros de beira-mar, :
eventos tradicionais da região, como a Arrancada de Caminhões:
além de uma programação de verão para todas as idades, Para ,i
quem gosta de pescaria, o balneário é 'uma excelente opção, O :

município fica a 229 quilômetros ao sul de Florianópolis, .!

A vendedora Andréia do
Carm� de Souza trabalha enquan-

I, Caipirinha
to todos descansam. Ela passa ofe- /

Célio Silva há quatro anos

recendo para os turistas suas cangas serve a sua famosa caipirinha,
e vestidos de praia. O sotaque car- com o seu toque especial, nas
regado mostra que vem de longe. areias dobalneário. Ele oferece
Todos os anos, ela e mais cinco fa- caipira de limão, abacaxi, mara-
míÍias de ambulantes deixam cujá, caju, muito gelo para espan-
Goiânia para passar todo o verão tar o calor, e tem a aprovação de
nas areias do Balneário Arroio do todos, sempre. Em sua barraca
Silva. Eles alugam.uma casa e até ainda vende ummilho verde de-

março vendem seus produtos, tor - licioso.

Mais Informações:
Secretaria de Turismo, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente
(48) 3526.0350
setur@arroiodosilva.com
www.arroiodosilva.com ,

FM alerta para cuidados com ação de marginais
I

I J '
' DANiEl NEVES

I ARAGUA DO SUL - Em nota

�istribuída nesta semana,
.

o

,comando do 14º Batalhão da
folíciaMilitar alerta a população
;sobre a ação quase que diária de

tmarginais em roubos e assaltos que
:resultam, não poucas, vezes, na
Iperda de quantias significativas de
i4inheiro que muitas pessoas
�Ostumam retirar dos bancos
Idurante o horário comercial.APM,
iPor causa disso, sugere que as

lpessoas tomem alguns cuidados

Ique podem evitar este tipo de

I�orrência.Um deles, por exemplo,
ie andar sempre acompanhado, ser
[prudente e discreto quando for
;fazer transações financeiras. Em
ihipótese alguma comentar por

�telefone ou em público sobre o fato
lde estar portando ou transportando
valores. Além disso ao contar o
d' h

'

ln eiro a pessoa deve procurar
;ambiente reservado e seguro, longe
;das vistas de estranhos.
I A PM recomenda, ainda, que
iCJuando alguém estiver no banco
'realizando operações financeiras,
.ao P' d IreClsar 'e a gum
'esclarecimento não deve aceitar
ajuda de pessoas desconhecidas e,
Sim, recorrer
f apenas,- aos

_

. uncionários devidamente
identificados.

Cortar �aminho p�r ruas
�scuras, pouco iluminadas ou aproxirriam com conversas

pesertas é outra atitude, lembra a envolventes. O dinheiro em

M, q�e pode facilitar a ação de espécie ou cheques levados aos

Jaraguá vai virar pólo de base tecnológica
JARAGUÁ DO SUL- A busca por

novas alternativas de geração de

emprego e renda na cidade
de Jaraguá do Sul motivouum
encontro em Florianópolis entre a

deputada Odete de Jesus, o

vereador Ronaldo TrajanoRaulino
e o presidente do Partido Liberal

daquela cidade, LeônidasNora. A
iniciativa busca apoio junto ao

governo do Estado para que o

município possa atrair novas

empresas, "de base tecnológica",
conforme explica o vereador
Ronaldo .Raulirio. Ele deve

apresentar à Câmara, no início de

fevereiro, um projeto que
estabelece ISS diferenciado para
essas empresas. "Algo entre 1% e

2%", adianta.
Leônidas Nora, secretário de

'Desenvolvimento Econômico,
conta que esse projeto já está

dando resultados. Segundo ele, três
novas empresas já estão instalando

fábricas emJaraguá. "Estivemos na
Itália em agosto de 2005 e

conseguimos mostrar nosso

potencial aos empresários de

Trento", explica.As visitas de

Ronaldo eNora na Itália obtiveram

retribuição na tarde de terça-feira,
. Os empresários italianos Luisi
Sommariva e Giulio Orernpuler,
representantes da empresaVarvel,
produtora de redutores para
motor, mantiveram encontro çom

o prefeito Moacir Bertoldi

(PL).Nora e Raulino adiantaram
à deputada Odete que os italianos

.
têm a intenção de expandir seus
negÓcios na América do Sul e
estudam a viabilidade de

instalação de uma filial no Brasil,
possivelmente em [araguá do Sul
"Mostramos algumas empresas

jaraguaenses e eles tiveram

uma excelente impressão do setor
empresarial domunicípio", afirma
Raulino.

A ação policial por si só naõ basta, é preciso atenção das pessoas
I

'

ladrões que costumam ficar à

espreita nestes locais esperando por
vítimas em potencial.

Evitar conversas com pessoas
estranhas fora do banco é atitude

bancos para depósito devem ser

protegidos. -Aceitar ajuda de
estranhos em caixas eletrônicos

pode significar senos

aborrecimentos. O dinheiro para

pequenas despesas sempre deve
estar separado do restante que a

pessoa tiver no bolso ou na carteira,
Finalmente, recomenda a PM,

deve-se evitar sacar grandes
quantias quando não há a

Nora: contatos com resultados

segura, recomenda a PolíciaMilitar,
para que a pessoa não seja tentada
com o famoso golpe do bilhete

premiado que, em [araguá do Sul
tem feito vítimas com grande
freqüência. A pessoa não deve

parar para atender pedidos de

desconhecidos, desconfiando
sempre daqueles que se

��...-�--

LU�UI-=
transporte e turismo

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans
, Joinville, cf Microônibus Jaraguá do Sul; Guaramirim e Blumenau

* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * fatei * Cepeg * Fameg * Furb

segurança necessária, já que não

se pode desprezar o fato de Se estar

sendo observado, além do, que
seguir diretamente para o destino

quando se estiver portando
grandes quantias. Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene
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/ }ARAGUÁ00 SUL - Até 11 horas
.

I .

ido dia 6 de fevereiro a Secretaria
,

:de Administração da prefeitura de
Jaraguá do Sul vai receber propostas
!para a contratação de ônibus que
'serão utilizados por idosos e clubes
Id .

! e mães em percursos dentro do
! . , . . . . ..

Imuruclplo e viagensmtermurucipais
Je interestaduais. Os contratos

[;"igoram a partir de 10 de fevereiro
€itté 31 de dezembro 2006. Segundo
I

�dital assinado pelo secretário
IMarcelino Schmidt, são quatro os

!;Wpos de veículos que o município

�retende colocar à,disposição destes
��rupos. Em uma das modalidades,
�.t> ônibus terá que ter capacidade

. wara 40 passageiros sentados, com
fanheiro, para rodar percurso

�stimado em 10mil quilômetros.

� Em outro caso, ônibus

�€onvencional, sem banheiro e
w-

:mesma capacidade de passageiros
�iitinerários dentro do município)
tirara rodar 20mil quilômetros. Um
terceiro veículo será do tipo
.executivo, com banheiro, ar

:çondicionado, geladeira, dispondo,
rflinda, de água e calefação. A

, <

'capacidade de passageiros sentados'
também é de 40 pessoas, cq�
contrato para rodar 55 :':1quilômetros. Finalmente, uiu
veículomicroônibuspara transportar
nomínimo 21 passageiros sentados,
com banheiro, ar condicionado e

geladeira C0m água, em percurso
total de 5 mil quilômetros. A
abertura das própostas que indicará
a vencedora pelo menor preço
oferecido, será às I3 horas do dia 6
de fevereiro.

• Os ônibus contratados

serão utilizados em

viagens no município, fora
dele e para outros estados.

, '

• A abertura das

propostas que indicará os

vencedores da licitação
,

tipo menor preço, está
marcada para as 13 horas
do dia 6 de fevereiro.

Falecimentos
u- Faleceu às 18:00h do dia 24/01, o senhor Rita Kasmirski
c, Scaburi, com idade de 44 anos. O velório foi réalizado na
L, Igreja Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério da Barra
do Rio Cerro.

� Faleceu às 15:00h do dia 25/01, a senhora Adélia Schewinski,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuárla da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério de
Chico de Paula.

CPJURíDICO
"Umadecisão judicial equivocada podecomprometer
o chamado risco Brasil�dizPresidente do STJ

Janaína Elias Chiaradia Marcatto, graduada em Direito pela FURB,
,

especializanda em MBA em Direito Processual e Empresarial, 'advogada
integrante do Escritório Cassuli Advogados Associados.
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CASA NOVA

Fórum inaugura 3aVara Cível e

prefeito pede outro tabelionatq
DAI,ANE ZANGHELlNI

... Um terço das
causas cíveis serão

remanejadas para
agilizar processos

}ARAGUÁ DO SUL - Namanhã
de ontem aconteceu a solenidade
de instalação da 3ª Vara Cível e

reestruturação das varas jurídicas, no
térreo do fórum.A3ªVara atua em
Jaraguá do Sul desde dezembro e

estava instalada provisoriamente na
sala do tribunaldo júri. Com as novas

dependências, passará a atender
onde funcionava o executivo fiscal.
O juiz titular da 3ª vara Cível,
Edenildo da Silva, assumirá o cargo
no dia 1 Q de fevereiro, quando.
retomar das férias.

De acordo com o presidente
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) - 23ª Subseção de

Jaraguá do Sul, Osmar Graciola,
há cerca, de 18 mil processos
tramitando no fórum apenas na

área cível, o que justificava a

necessidade dé uma terceira vara.
"Estamos há dois anos batalhando

.

pela 3ª vara junto ao TJ (Tribunal
de Justiça de Santa Catarina), e
agora um terço das causas cíveis

serão remanejadas para esta-vara",
explicou.

Solenidade realizada ontem pela manhã no Fórum reuniu autoridades civis e do Judiciário

Já o prefeito Moacir Antônio
Bertoldi (PL), destacou que no

evento também seria discutida a

instalação de um novo cartório na
cidade. "Os jaraguaenses há tempo
solicitam a instalação de outro

tabelionato, por isso vamos

aproveitar a presença do
desembargador Jorge Mussi

(presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina) para analisar a
questão", revela. O advogado
SávioMurillo Piazera de Azevedo
calcula que a 3ª vara vai abreviar
em 30% o atraso dos processos.
"Sem dúvida é uma ;grande
conquista para os advogados e à

li

desempargadorRogério Domin�o
Farias Lemos, do vice-corregsdj
geral da justiça, desembarga�
José Volpato de Souza, da jljÍJ:
titular da 2ª vara do trabalho di
Jaraguá do Sul, Eronilda Ríbeirod,
Santos, do diretor do fórum e j�i
da vara criminal, infância:
juventude, Helio David Vi�if:
Figueira dos Santos, .do presi,defitl
daOAB- 23ª Subseção de Jarag)li
do Sul, OsmarGraciola, do;prefeitl
Moacir Bertoldi (PL), da viee

prefeita Rosimeire Vasel (PL), di
deputado estadual DioneiWaltel
da Silva (PT) e outras autoridade!
além de advogados de toda a região

i

população em geral, pois o atraso
, de processos no fórum é muito

grande", diz, otimista.
Para: o juiz Edenildo da Silva, a

expectativa é realizar em tomo de
'30 audiências conciliatórias

periodicamente, para agilizar a

tramitação dos processos. "O

promotor e eu analisaremos o,

volume de processos para definir
as datas dos mutirões", explica.

O evento contou com 'a

presença do presidente do TJ
(Tribunal de Justiça) de Santa

Catarina, desembargador Jorge
.

Mussí, .. dó coordenador dos

magistrados de Santa Catarina,

CORREIO TV 11---1__----'----_"-'_.��&
redacao@j,ornalcorreiodopovo,com�

�,
5Fésta marca sucessoAlckmin Pop

o pro.grama Superpop, com a Modelo Luciana Gimenez
exibiu ontem uma 'entrevista com Geraldo Alckmin. O

especial foi ao ar pela Rede TV. O atual governador falou
sobre a possível candidatura a presidência e disse que sua

esposa é uma grande amiga e amante. Lu Alkmin estava

presente e falou sobre a vida política do marido. Geraldo,
negou vitória no primeiro turno e disse que tem muita

campanha pela frente.

O elenco da novela Alma Gêmea programou para o dia 17 de
fevereiro uma super festa para marcar o sucesso da trama. Os 200

capítulos serão comemorados em grande estilo pelos atores

globais. A festa que antecede o çarnaval será um baile a fantasia,

Walcyr Carrasco, autor da novela tem comemoradô diariamente a

audiência que chega aos 46 pontos de ibope.
'

Mamãe fresca
Maria Fernanda Candido passa bem depois da cesariana que
deu aa luz 'a um menino na última segunda-feira (23). O
bebê nasceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo, Ele
é prematuro de oito meses, mas passa bem. Por conta da

antecipação do parto, a atriz e seu marido, o francês Petrit

Spahira, ainda não decidiram como vão chamar o filho.

Aniversário dos noivos
o casal Mônica Torres e Marcello Antony comemoraram seu

aniversário entre amigos na última quarta-feira (25), no Rio de
Janeiro. Ela que interpreta a ex-modelo Karen e ele o marido de

Julia, André, ambos na novela Belíssima, se reuniram diversos
atores globais, além do ator Silvio de Abreu para brindar a data. Os

amigos Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini abrilhantaram a

festa.

Destilando o veneno
Jennifer Aniston solta o verbo sobre o seu relacionamento
com Brad Piu. O novo best-seller antes mesmo de chegar
as prateleiras.já está criando alvoroço na mídia americana.
Jennifer contará tudo o que aconteceu durante seu

casamento com o ator. Ela 'teria mantido um diário que teria

detalhes da relação.

Justiça pra Falabella e Claudia Raia
Miguel Falabella e Claudia Raia estão sendo processados
'pela família de Mauro Rasi. A peça que Batalha de Arroz

Num Ringue Para Dois foi apresentada em Portugla sem a

autorização da família do autor. Por isso a família do '

dramaturgo quer R$ 100 mil dos atores protagonistas,
produtores e diretores da peça que fizeram a turnê em

2003 na Europa.
/

Imagem de Bebê por RS 9mil
Um site americano comprou por cerca de R$ 9 mil a

imagem de ultra-som de um feto, de quatro ou cinco
meses que seria de Arigelina Jolie e Brad Pitt. A

especulação em torno do acontecimento gera polêmica no

mundo pop desde a semana passada. Mas o casal alega que
a foto não é de seu primogênito e não pretende ganhar
nenhum tostão com o baby.

Prestes a
subir ao altar
Mick Jagger pode
casar com a

namorada L'Wren
Scott (foto). O

•

roqueiro e a

modelo norte

americana de 38

anos estão juntos
há cinco anos, e

'" segundo seus

amigos, o cantor
está loucamente
apaixonado por ela.
L'Wren foi vista
usando um lindo
anel de noivado
com diamantes,
que mostrou à

amiga Victoria
Beckham em um

desfile de moda em

Paris, na França, o q
tudo indica é um
casamento à vista.

O Presidente do Superior Tribunal de-Justiça (STJ),ministro Edson Vidigal, disse
que "uma decisão judicial equivocada pode comprometer o chamado risco

Brasil'; com interferência direta na economia do País. Essa posição foi
manifestada, recentemente, dia 24 de janeiro do corrente ano, pelornlnistro
Vidigal durante reunião-almoço com os integrantes do Conselho de

Administração da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): "

,

"A economia é indissociável da operação do Direito, Porque o que é o Direit�',
senão a afirmação dos parâmetros e dos comportamentos de todos os Setores, .

que se movem na sociedade? E a sociedade, na civilização, não se move serna
�

',� economia. Então, uma decisão judicial equivocada pode comprometer muito'
v» ,

o chamado risco Brasilldlsse o ministro Vidigal.
'

.

E prosseguiu:"lsso'porque as bolsas operam tendo como lastro do capital a
credibilidade, da mesma forma que o capital tem como lastro da economia a

produção. Pois não se vai só emitir papel-moeda se essepapel não tem um

lastro ou uma base de sustentação. Nas operações, por exemplo, nas bolsas, o
lastro é a credibilidade do País, a credibilidade da empresa que colocou ali as
suas ações, a credibilidade do investidor, e todo mundo trabalha com esse

capital chamado credibilidade. Então, o Poder Judiciário é muito e muito
-

responsável, ou pode ser irresponsável se não estiver sempre mirando o

objetivo de que suas decisões não podem comprometer a governabilidade.
Porque a governabilidade é sempre comprometida quando alcançamos a

economia."
Nesse instante, o presidente do STJ defendeu a necessidade de atrair para a'
formalidade a chamada economia informal.Segundo ele,a informalidade"tem
trazido muitos males para o nosso País" e.como conseqüência, vem permitido
a ação do crime.organi;zado, que age por trás dessa informalidade. O ministro

sugeriu que o País aprenda com a Espanha, que a curto e a médio prazos

conseguiu"zerar as ações da economia informal, trazendo tudo para o Estado
de Direlto.'E o Brasil é muitomaior que a Espanha.Porém, temos que aprender
com quem está fazendo as coisas certas.dlsse.O presidente do STJ afirmou que
as empresas espanholas são as maiores investidoras na economia brasileira.
O ministro Vidigal foi convidado pelo presidente da Bovespa, Raymundo
Magliano Filho, para a reunião mensal do Conselho 'de Administração da
entidade. Durante o encontro, o presidente do STJ trouxe para os executivos
do mercado de capitais uma visão sobre o funcionamento da máquina do Poder
Judiciário e -tarnbérn apresentou propostas que venham a permitir o

desenvolvimento da economia nacional.
Na reunião, o ministro V�digal, muito crítico com a morosidade da justiça,
levantou vários aspectos que poderiam contribuir para cem o judiciário, bem

::,;" como teceu algumas considerações com relação a política e economia do

Brasel, recebendo os cumprimentos dos executivos, em especial do presidente
da Bovespa,que destacou"as idéias inovadoras"do presidente do STJ.Seg,undo
Magliano Filho, o ministro é'urna pessoa que tem coragem de falar" e possui
uma visão"madura e clara"das necessidades nacionais. r
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Ujam desiste de ação popular contra o Samae
hJ!.WE SCHMITZ

/

J Sal1lae promete \

reuniões periódicas
:destinadas a

.

'avaliar índices
;�

,

'

ir; JARAGUÁ DO SUL - o que

�lrecia uma queda de braço entre
f'�Vjani (União Jaraguaense de

: Associações de Moradores) e o

f,Samae (Serviço Autônomo o

: Municipal de Águas e Esgoto),
: acabou em clima de cordialidade.
:
A Ujam protestava contra

aumento de 20% na tarifa de água
r::g partir deste mês de janeiro,
: decretado pelo prefeito Moacir
•

Bertoldi (PL). A reunião foi

�,amistosa e teve bons resultados, de
�'acordo com o presidente da Ujam,
'Justino da Luz. "Decidimos coisas
importan&s, a primeira delas é ,

� . que adiamos a ação popular e o

r· àbaixo-assinado, já que o Samae
� :'Aos proporcionou um canal pra
riliscutir os problemas", confessou.

Outra decisão tomada na

Th 'reunião de ontem foi de que o

"Samae vai ter,a cada quatro
e "

meses, reunião com as associações
ffi , ,demoradores, além de uma no fim

.' do ano com sindicatos, para avaliar
r.. 0 índice de inflação para o próximo

"Se não houver o

cumprimento do acordo que
fizemos com o Samae, pensaremos
novamente na ação popular e no
abaixo-assinado", disseJustino.

O diretor interino da

autarquia, Bonifácio Formigari,
disse que era inevitável o aumento
da tarifa, já que as despesas do

serviço tem crescido. "Se olharmos

pelo valor em porcentagem ,é
grande, mas em reais é um valor

pequeno", disse Formigari,
A tarifamínima: aumentou R$

2,19. De R$ 10,73 para R$ 12,92.
Um acréscimo de 20% para a

próxima conta de água.
Para Vanessa Spiess, usuária

que participou da reunião, a

situação de Jaraguá é preocupante .

"Ao invés de se preocuparem em

aumentar as tarifas, eles deveriam
investir em serviço público social",
defe�deu.

O vice-presidente da

Federação das Associações de
Moradores de Santa Catarina,
Agostinho Zimmermann, disse

que o decreto do prefeito foi
autoritário .. "Ficamos surpresos,
assim como toda a comunidade
com o aumento. O prefeitomentiu
quando disse que sabíamos do
decreto", desabafou. O consultor
técnico César Arenhart, alegou
que muitos dos investimentos são
barrados pelos financiamentos a

. fundo perdido. "Estamos
amarrados e a solução que temos é
justamente aumentar a tarifa ,para
continuar investindo na captação
de novosmananciais, troca da rede
de água e construção da rede de

esgotos".
O diretor de Articulação do

Governo, da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Carlos Fernando Mínel,
disse que o presidente da

Ujam.justino da Luz, está mal
informado ao opinar em entrevista

recente a um jornal da cidade que
o reajuste da água foi "imposto à

.

população sem reunir-se com as

entidades para chegar a um

acordo". Minel lembrou que a

proposta do Samae para a nova

tarifa de água foi apresentada pela
administração municipal à

população em duasoportunidades,
no ano passado: ''Além de oprefeíto
Moacir Bertoldi ter abordado o

,

assunto durante uma reunião

específica com representantes de

associações de moradores e de
conselhos de segurança, no início
de dezembro, no Centro de
Profissionais Liberais, também foi
realizada uma audiência pública,
em outubro, na Câmara de
Vereadores."

De acordo com Minel, a

Coordenadoria de Conselhos -

setor respo?sável também pelo

Representantes das associações de moradores e do Samae chegaram a um entendimento, ontem.

relacionamentoda administração
municipal com as associações de
moradores - encaminhou convite
a todas as 36 entidades existentes
em Jaraguá do Sul para a reunião

ocorrida no CPL, em dezembro.
Ele lembra que na oportunidade o

prefeito Moacir Bertoldi fez a

prestação de contas do exercício
de 2005 e falou dos aumentos do

IPTU e da tarifa de água,
justificando a necessidade dos

reajustes.
Minel observou que os

participantes daquela reunião

solicitaram redução no índice de
10% pretendidos para o IPTU,
sendo acatado por Bertoldi, que
fixou o reajuste do imposto de
acordo com o IPC. "No caso da

tarifa de água, o prefeito explicou
que era necessário o aumento para
permitir ao. Samae maior

capacidade de investtmento,
principalmente na preservação dqs

.

mananciais e aumento da rede",
lembra o diretor, acrescentando .

que todos os questionamentds
sobre este assunto forarh
esclarecidos.

,

I' :

Grátis '1roJKm
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TARDE RUIM

Expulsões e gol anulado em

em novaderrota do Juventus
JULlMAR PIVATTO

.... As duas equipes
voltam a se enfrentar

domingo no Estádio
João Marcatto

, ,

PALHOÇA- Em tarde pouco

inspirada, o Juventus amargou'
sua segunda derrota ontem à

tarde diante do Guarani de

Palhoça no estádio Renato
Silveira. E justamente par� o

[ántema do grupo A.O
semblante carregado e a

discuss'ão entre alguns jogadores
a.o final do primeiro tempo era o

retrato fiel do desempenhei do
Juventus nos primeiros' 45
minptos de jogo. Mesmo com

pelo ÍTtenos duas oportunidades
de gol, o Moleque Travesso fez
um primeiro tempo sofrível, ao
co�trário do Guarani que,
jogando em casa, pressionou
sempre em busca da vitória. E o

primeiro golveio logo aos oito

lllinutos. Keidt, aproveitando
jogada rápida na área juventina,
girou em cima do zagueiro
Rafael e chutou sem defesa. para
o goleiro Adilson, que ainda

conseguiu tocar na bola.
-

A superioridade do Guarani
no primeiro tempo confirmou-se
aos 33 minutos. O goleiro
Adilson, em lance onde a bola

Robinho diz estar melhor
entrosado no Real -Madri

DA REDAÇÃO - Estrela da

partida entre Real Madrid e

Betis pela Copa do Rei, Rabinho
comemorou o aniversário de 22
anos com o gol que levou seu

clube à semifinal da com

petição. Um ano mais

"maduro", o.jogador brasileiro
diz acreditar estar mais en

trosado.
"A verdade é que me sinto

incrivelmente satisfeito e espero

poder continuar trazendo prazer
para o Bernabeu com a maneira

como jogo e marcando mais

gols"; disse Rabinho após' a
, partida da quarta-feira.' "É
minha primeira. temporada aqui
é estou muito feliz. Esperoque

consigamos pelo menos um

troféu, é por, isso que todos
estamos lutando."

Depois de passar por uma

fase difícil de adaptação,
recebendo vaias até mesmo de
sua torcida, Rabinho enfrentou'
bem a demissão dé Vanderlei

Luxem-burgo e parece ter

deixado para trás o período.
"0 Real precisa de mim

. .;

-
.

(...

agora e nos estamos a apenas um

passo da final", disse o jogador.
"O time está muito forte e

estamos melhorando a cada
momento. O trabalho duro que
fizemos durante o treinamento

nos fez muito bem, mas ainda
tem muito para melhorar."

Ex- Santos, Robinho diz se sentir incrivelmente satisfeito no clube

parecia perder-se pela linha de

'fundo, acabou cometendo

pênalti no atacante Gralha,
anotado pelo juiz Marco
Antônio Martins. Crica cobrou,
Adilson defendeu e o próprio
Crica .a c abou anotando o

segundo do Guarani. No

segundo tempo, com quatro
minutos de acréscimo e quatro
expulsões (duas para cada lado)
as melhoras oportunidades do

Juventus foram em cobrança de
falta de Carlos Rogério- para
sorte do goleiro Daivisson,a bola
bateu na trave- e com Pereira,
aos 48 minutos, empatando o

jogo mas com gol anulado pelo
juiz Marco Antônio Martins,
atendendo marcação do

.bandetrinha Eduardo Vieira
Arêas.

Imediatamerite formou-se
u� tumulto nalgrande área do
Guarani, com jogadores e

comissão técnica do [uventus
pressionando o juiz pela
validação do lance. Quando
voltava para o banco de reservas,
o técnico Itamar Schulle acabou

expulso ao discutir com um dos
bandeirinhas do jogo. O
treinador qualificou erros da

arbitragem como "terríveis" que,
segundo ele, acontecem com

freqüência contra o Juventus.No
próximo domingo, às 17 horas,
[uventus e Guarani voltam a

jogar pelo returno, desta vez no

estádio João Marcatto.

Scolari é favorito para aSsUIYÜr '

a Inglaterra deppis da Copa

Felipão está bem cotada depois de eliminar ingleses na Eurocopa
,

DA REDAÇÃO - Depois de
eliminar a Inglaterra na Copa do
Mundo (pelo Brasil) e na Euroco
pa-2004 (por Portugal), o técnico
brasileiro Luiz Felipe Scolari virou
"Bíg Phil", versão em inglês de

Felipão. E, de algoz, ele agora virou
o queridinho dos ingleses.

O jornal "The Guardian", de
Londres, publicou nesta quinta
que o, treinador é o primeiro da
lista para assumir o comarido da

seleção inglesa após a Copa da

Alemanha, na qual dirigirá -os

portugueses.
CGm direito a título na

primeira página, a reportagem
afirma que o vice-presidente do
Arsenal, David Dein, que também

,
'

fez parte dó comitê da federação
de futebol da Inglaterra, considera
o brasileiro como omelhor sucessor

para o sueco SvenGoran Eriksson,
que teve seu contrato encurtado
e termina no final do Mundial.

Segundo o jornal, não há nenhum
concorrente inglês a Scolari. O
holandês Guus Hiddink e outro

brasileiro, Carlos Alberto

Parreira, são os outros cotados

para a vaga.
Hiddink, duas' vezes

semifiÍ1alista de Copa (1998 e

2002) e atual técnico daAustrália,
é também lembrado pelo 'jornal
"The Times", enquanto o diário,
londrino "The Independent" cita
Parreira entre as opções.

Pelé diz que Brasil pode quebrar a hegemonia européia
DA REDAÇÃO - Pelé apontoua

Seleção Brasileira como favorita

para a Copa 20Q6, na Alemanha,
mas salientou que {sempre difícil -

ser campeão quando a competição
é dis-putada na Europa.'

A única vez em que uma

seleção sul-americana foi campeã
noVelho Continente foi na Suécia,
em 1958, quando Pelé fez sua

estréia em uma Copa.
"Normalmente, com os europeus

jogando em seu clima, diante de
seus torcedores, sempre é mais

difícil (para o Brasil). Mas este ano
I isso podemudar", disse Pelé.

O ex-jogador afirmou que o

Brasil é favorito por contar com

jogadores mais talentosos em

comparação a outros times de ponta,
como Inglaterraou Itália. ''Acho que
aInglaterra está com umbom time

,

este ano, a Itália tem uma equipe
muito boa, mas claro que o Brasil é o

,

favorito, sem dúvida", disse Pelé.
"O Brasil tem dois times. Se

precisarmudar um jogador, não faz
diferença. Mas se um time como

, Inglaterra ou Itália perde seus '

melhores jogadores por lesão, eles
têm problemas para subs-tituir",
completou o tricampeão domundo. Para Pelé, a Seleção Brasileira é favorita para vencer ria Alemanha

- SEXTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2006

�. LINHA DE FUND
Grafite aciona o São Paulo

.

Em uma entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira
o atacante Grafite confirmou que acionou a Justiça para deixar o Sã;
Paulo. Seu destino será o Le Mans (França) -o jogador vai viajar pala
a Europa na próxima semana.Gustavo Feijó, procurador do atleta

.
entrou com uma ação na 87aVara pedindo o cumprimento da cláusUI;
contratual acordada entre o São Paulo e Grafite. Foi feito um depósito
em juízo no valor de US$ 3 milhões, valor da multa rescis6ria,"Eu
queria sair de maneira amigável. Ouando o fato envolve a Justiça, no
entanto, fica conturbado. Mas não vou ser o primeiro nem o último
joqador a sair desta forma. Ficamos quase 20 dias negociando e não
houve acordo'; disse Grafite. Apesar da decisão de acionar a Justiça,
Grafite disse que não guarda mágoas dos dirigentes são-paulinose
que espera ser lembrado. com carinho pela torcida. "Eu sempre tive
um bom relacionamento com a diretoria e espero manter isso na

s�ída. Só queria servalorizado porque penso no lado da minha famma.'

Mais testes
A escuderia Ferrari confirmou
ontem que Valentino Rossi
-realizará mais uma sessão de
testes com seu carro. O evento

acontecerá na próxima
semana no autódromo de

Valência, Espanha.De acordo
com o diretor esportivo do
time, Jean Todt, o piloto quer
desenvolver seu
conhecimento sobre a F-1 e o

time só está ajudando. Esta
será a primeira vez que Rossi

anda com um F-1

Natação
'Dois brasileiros disputaram
finais de suasprovas nesta

quarta-feira na etapa de
Moscou da Cop�!do Mundo
de Natação. Mas nenhum

, conseguiu subir ao

pódio.Fabíola Molina foi

quem chegou mais perto:
conseguiu o 40 lugar nos 50
m costas. A vencedora foi a
bielorussa Aliaksandra

Herasimenia, com
27s61.Fernando Silva ficou
em 70 lugar na final dos 100
m medley, com tempo de
56s05. O vencedor foi o
ucraniano Oleq Lisogor, com
53s38.

Favorito
Na opinião de Pelé; Inglaterra e

Itália despontam como

principais forças da Europa. No
entanto, o astro considera

que a qualidade do elenco
brasileiro deverá fazer a

diferença em relação à
concorrência na Alemanha.

Ex-jogador afirma que vê o

Brasil como favorito no

Mundial deste. O brasileiro
Pelé foi a grande estrela de
um seminário de defesa do

esporte como instrumento
de integração social no
Fórum Econômico Mundial,
que acontece na cidade de
Davas, na Suíça.

Atletismo
Os brasileiros Redelen dos
Santos e Osmar dos Santos

conquistaram nesta quarta
feira as medalhas, de bronze
nos 60 m com barreiras e 800

m rasos, respectivamente, no

meeting indoor da capital
russa. Redelen foi o terceiro
colocado nos 60 m cotT)
barreiras, marcando o tempo
de 7s65, enquanto Osmar

conseguiu a terceira posição
nos 800 m ao registrar o
tempo de 1 niin47s97.

JUdÔ21' '

Judô1
Na Seletiva, Nacional

disputada ontem em Recife

(PE), Edinanci Silva garantiu
seu retorno à seleção
brasileira de judô depois de
pedir afastamento no ano

passado. A disputa indicou a

equipe do Brasil para 2006.

Ganharam vaga 13 atletas no

masculino (dois por
categoria) e sete no

feminino. João Derly,
campeão mundial em 2005,
já estava pré-classificado.

A surpresa foi a eliminação
de Carlos.Honorato pela
primeira vez desde 2000.

Edinanci Silva garantiu seu

retorno à seleção brasileira
de judô depois de pedir
afastamento no ano passado,
A disputa indicou a equipedo

. Brasil para 2006. Ganharam

vaga 13 atletas no masculino
(dois por categoria) e sete no

feminino. João Derly,
. campeão.

j�limarpivatto@gmail,(. ,
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Progra-maçãol-----
Dia 29 de janeiro (domingo) às 20h30
Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul
Concerto de Abertura do Festival

Dia 30 de janeiro (segunda-_feira) às 17h30
Pequeno Teatro do Centro Cultural de Jaraguá
do Sul

"

Palestra "Por que existe a música erudttarícom
Alex klein
Às 20h30
Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul

.

Mesa redonda "Festivais e Universidades: O
ensino musical superior e especialista do Brasil':
com Alex Klein como mediador

.

Dia 31 de janeiro (terça-feira) às 20h30
Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul

'

Concerto Multi-Cultural
Músicas dos países e regiões de origem dos
alunos e professores do Femusc

Di� 1 de fevereiro (quarta-feira) às 20h30
Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul .

Concerto do Quarteto de Cordas da Cidade de (

São Paulo
.
. -

Dia 2 de fevereiro (quinta-feira) às 20h30
Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul

.

Concerto da Orquestra de Professores e Alunos
do Femusc

ita

UMA OCASIÃO IRRESISTíVEL
PARA SEU BEM-ESTAR

Oportunidade oté 18 de fevereiro.
Podidos pelo wtólogo incluem Q pmmoçãtj_

, .-._

BELISSIMA
'I ,_' f E

Rua CeL Procópio GQmes de Oliveim, 400 - Centro - Jaroguá do Sul. se
Fone I fax; 47 32750887
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

!111IlI1I FILME/HORÁRIO
E Se Fosse verdade
14:30 - 16:30 - 18:45 - 20:45

FILME/HORÁRIO
Munique
14:45 - 18:00 - 21:15

Nanny MC Phee - A Babá Encantada
13:45 - 15:45 - 17:45

Dizem Por Aí
13:30 - 15:30 -17:30 -19:30 - 21:30

Escuridão
17:40 - 19:40 -;21 :40

Os Produtores
20:30

A Babá Encantada (dubladdo)
13:40 -15:40

O Senhor dos Ladrões (dublado)
;3:45

�e Eu Fosse Você
17:50 - 20:00 - 22:05

le - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Zathura (dublado)
15:50

Didi O Cacador De Tesouros
13�0-1�45-1�45-1�45

13:45 - 22:10 Tudo em Familia
21:50Se Eu Fosse Você

15:45 - 17:50 - 20:00 As Loucuras de Dick e Jane
14:00 -16:00 -18:10 - 20:10" 22:10

As Loucuras de Dick e Jane
16:10 -18:10 - 20:15 - 22:15 Programações sujeitas a alteração

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

� IPROGR
..."

ç O I
Contato: 275 2477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA EM Os.os.1956

Missas Informativo Paroquial
28/29 de janeiro

NOSSA MENSAGEMSábado
19hoo- Matriz
17h30-R. da paz
17h30-R. da paz

4°00mingo do Tempo Comum

O Verdadeiro profeta sempre incomodaI!
A história da salvação é a história da comunicação de Deus com seu

povo, por meio de sua palavra. Nela, os profetas tiveram sua grande
importância, por chamar o povo á fidelidade para com Deus que
jamais deixou de ser fiel. Ele é portador fiel da Palavra do Senhor.

Por anunciar a verdade. Ele incomoda. Do mesmo modo, os
verdadeiros profetas de hoje nos abrem os olhos para a história que
estamos vivendo, nos fazem perceber" os valores insubstituíveis do
Reino e a nos mantermos fiéis ao Cristo e á verdade do evangelho. É
esse profetismo que hoje queremos celebrar em nosso encontro

eucarístico.

Domingo
17h30- R. da paz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz

�..,..,_ .�.. t1"" .

�So»..:�, ��w �,'),

I
I

'

;
I CI

\ O Jogo da Morte
( o filme é centralizado num idealista

holandês,Martijn, que viaja ao Marrocos

para iniciar um fundo de caridade. Assim

que chega ao país, ele é seqüestrado por um

grupo terrorista chefiado por Ahmat. No seu

cativeiro,Martijn é questionado sobre sua

real identidade e seus reais interesses no

país e o preço pela resposta errada é a perda
de um dedo. No decorrer do filme duas

perguntas pairam no ar. O que Ahmat
realmente quer? Até que ponto Martijn
revelará sua identidade verdadeira e se

arriscará a perder mais do que seus dedos?
Um filme tenso sobre a intolerância e

terrorismo.

Suspense - Ano: 2005 - Duração: 87
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

I

Paixão de Aluguel
Holly Hamilton está cansada de mudar de
casa toda vez que sua mãe briga com o novo

namorado. E quando a mamãe Jean arruma
outro romance, a adolescente arma o plano -

ideal para fazer com que o pretendente caia
fora: achar o homem perfeito para ser seu

padrasto. O primeiro passo é inventarum
admirador secreto que vai aumentar a auto
estima de Jean. Mas a relação começa a dar
certo, e agora Holly terá de encontrar um
homem de verdade para fazer o papel do
apaixonado. Para isso, ela toma emprestado
de uma amiga o Tio Ben, um homem

inteligente e charmoso que se torna o

parceiro ldeal para Jean. Porém, as mentiras
escondidas podem ameaçar a felicidade de
todos.
Comédia - Ano: 2005 - Duração: 100
minutos - Cor Livre - Lançamento em
vídeo e OVO

. .

A Armadilha dos Espíritos
Tom,Adele,Jennye Nick são quatro jovens
estudantes que se mudam para uma

mansão abandonada.Tom é um traficante
metido a esperto, que vive a vida sem regras.
Adele, sensual e insinuante, é a namorada de

Tom.Jenny é uma garota especial, com
poderes sensitivos. E Nick é um sensível
estudante de Arte. Eles logo percebem que a

casa em que se meteram não é tão
abandonada como pensavam: lá dentro
mora Tina, uma garota exótica e misteriosa.
O que eles não sabiam era que um terrível
destino os espreitava. Coisas estranhas
começam a acontecer dentro da mansão.Os
celulares não funcionam, sombras surgem
do nada, e ruídos apavorantes perturbam a

todos. Ao tentar fugir, porém, o inesperado
acontece: a cada tentativa de fuga, os jovens
são inexplicavelmente transportados para
alguns minutos no passado, transformando
os em desesperados prisioneiros de um

pesadelo do qual nunca se acorda.
Suspense: Ano: 2005 - Duração: 91
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em
vídeo e OVO

Germanus
Após ter quase toda ii família dizimada por
soldados do Império Romano, o nobre
Germanus é capturado como escravo.

Humilhado e torturado pelos poderosos de
.Roma, é.obrigado a suportar as mais terríveis
provações. Nos sangrentos combates que
trava como gladiador nas arenas romanas,
Germanus acaba perdendo o único irmão,
que morre nas mãos do cruel Lagos. Mas
Germanus não desistirá e agora terá de usar

todo seu espírito de luta e liderança para
comandar as massas contra a opressão rumo
à liberdade.
Aventura - Ano: 2003 - Duração: 90
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

vídeo e OVO
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I
Pão Preto com Banana e Nozes
Ingredientes: 1 1/2 xícara (chá) de farinha integral; 1/2 xícara (chá) de germe de trigo; 2 colheres (sopa) de
fermento em pó; meia colher (chá) de sal; meia colher (chá) de canela em pó; dois ovos batidos; 1 colher (chá)
ide essência de baunilha; 1 xícara (chá) de bananas maduras amassadas; meia xícara (chá) de óleo; 1/3'xícara
'(chá) de mel; meia xícara (chá) de nozes picadas; manteiga para untar.

.

Preparo: Bata o óleo com o mel até que fique cremoso,misture as bananas, a baunilha e os ovos bem batidos.

h.dicione o restante dos ingredientes, sendo as farinhas previamente peneiradas. Mexa até que fique
I�omogêneo. Unte uma fôrma, coloque a massa. e leve para assar em forno moderado, previamente aquecido,
tê que enfiando um palito, este saia limpo.

I

Pão de Cará
Ingredientes: Um quilo de farinha de trigo; 3 tabletes de fermento; meio quilo de cará; 6 ovos;
200 gramas de manteiga; 1 xícara (chá) de leite morno; 2 xícaras (chá) de açúcar; lavo batido
para pincelar; farinha de trigo para polvilhar; manteiga para untar; açúcar cristal para finalizar. .

Preparo: Descasque o cara, cozinhe-o e amasse bem. Reserve. Dissolva o fermento com meia
xícara (chá) de leite morno e uma colher (chá) de açúcar. Adicione 3 colheres (sopa) de farinha de
trigo e misture para formar um mlnqau.Tampe e deixe crescer. Junte as gemas com o cará
amassado, misture o açúcar restante e bata tudo muito bem. Atrescente a manteiga e torne a

bater. Junte as claras em neve e adicione o fermento dissolvido e crescidoe o restante do leite.
Coloque, poucoapouco, a-farinha e bata muito bem após cada adição, até que a massa fique
bem macia. Cubra-a e deixe crescer ate dobrar de Ítóiúme, Polvilhe Lima superflciecom farinha de
trigo, abaixe amassa, divida-a e forme uma trançá. Unte uma assadeira, coloque a trança e deixe
descansar durante 30 minutos, até dobrar de volume. Pincele com ovo batido e polvilhe com

açúcar cristal. Leve ao forno preaquecido e asse até ficar dourada,

fenilalanina, fazendo que se acumule no sangue uma

toxina que lesa o cérebro, Detectada a tempo, é
Perfeitamente curável.Outra anomalia que pode ser

descoberta com o "exame do pézinho" é o
hipotireoidismo congênito, um desequilíbrio do hormônio
da tireóide que, se não tratado, causa danos irreversíveis
ao cérebro,
Voltando à Síndrome de Down, antes de tudo é preciso
livrar-se do preconceito que começa dentro da própria
família, A tendência é esconder a criança portadora e isso
é um grande erro. Procurar integrá-Ia na comunidade é O. I

melhor caminho.
O portador precisa de estímulos especiais, mas tem os

sentimentos de raiva, amor e sexualidade corno qualquer
ser humano normal. É fundamentai que receba atenção
desde os primeiros meses de vida, não se esquecendo de
que apesar de sua deficiência,é um ser humano como

qualquer outro. Deve ser encaminhado para orientação
com pessoas especializadas no assunto. Neste sentido a

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

presente em todas as cidades do Brasil; presta assistência

gratuita aos portadores de Down e outras deficiências.
É um grande erro pensar que a família sozinhapoderá
ajudá-lo porque o "amor é o melhor remédio". É verdade
que o amor e a compreensão são importantes, mas a .

criança Down tem condições de desenvolver-se. Dentro de
suas possibilidades, aprende a ler, aprende a comunicar-se
com o mundo exterior e pode até ser relativamente
independente. Para ilustrar, pode-se contar a história real
de um portador da síndrome, cujo nome é F. Ele nasceu
Down, mas a família não se intimidou e o tratou como

trataria qualquer um de seus filhos, respeitando claro as

suas condições. Logo cedo foi encaminhado para a APM,.
Hoje ele tem 25 anos de idade, comunica-se perfeitamente
com todos, no bairro onde mora é conhecido e amado por
todos, vai sozinho para a escola (APAE), pedalando a sua

própria bicicleta, adora música sertaneja e conhece todos
os seus cantores, sendo que os rodeios exercem
verdadeira fascinação nele, tanto que aprendeu a tocar

berrante.Tem suaslimitaçôes, mas é uma pessoa
perfeitamente integrada no seu meio e experimenta
momentos de felicidade, tristeza, raiva e amor como

qualquer outro jovem de sua-idade.

I('j,t
�',
�
h

iAprendendo 'um pouco mais sobre a Síndrome de Down
t -

� o problema,muitas vezes, é tratado com verqonha e constrangimento
� pela família, mas a sua incidência atinge mais de oito mil famílias
�', brasileiras por ano. É a Síndrome de Down ou Mongolismo.t 0s números são expressivos, assim como também a falta de informação
� sobre a doença, fazendo com que, muitas vezes, o preconceito fale mais

�� .

� A d?ença começa a se desenvolver logo no útero da mãe. É uma espécie
.

d� erro genético, ou melhor, um cromossomo extra no par 21 que dá à
• cnança características inconfundíveis: olhos oblíquos; orelhas baixas;

moleira ampla; pequena cavidade oral, sendo que a língua fica projetada
para fora.
Além do Comprometimento mental, o cromossomo extra interfere no

desenvolvimento do sistema nervoso e suas funções químicas. Os
especiillistas afirmam que anomalias cardíacas também podem afetar o
portador.

.

A Síndrome de{ Down não tem cura. Pode atingir qualquer família, de
qualquer raça, independente de condições sociais e é diretamente
ass?ciada à idade das mães, ou seja, mulheres acima dos trinta anos têm
malares chances de gerar um bebê com problemas. No entanto, existem
casos que mulheres mais jovens que tiveram filhos portadores.

�< A doença não pode ser evitada, mas existem testes que podem detectá
� la. Um desses exames é o teste de risco fetal, feito com coleta de sangue,
entre a 14" e 22" semanas de gestação (fora desta faixa o índlcede
acertos diminUi). O resultado deste teste mostra as probabilidades de se
gerar um bebê Down. .

.

o�mé,dicos explicam que o resultado positivo no teste não significa que
o �be,nascerá com a síndrome, mas sim que ele tem um percentual
malar de chances de ter a doença. Nestes casos, a gestante deve se

,: sUb�e�er aos exames de comprovação. O teste é feito na APAE etodas
: �s gravidas, independente da idade, devem fazê-lo.

I t
exame para a comprovação da doença no feto - a Amniocentese -

r ,;abalh? com células fetais, recolhidas através de uma punção
I, d

ddommal, também entre a 14" a 22" semanas de gestação.Tem como

� �svantagem ser invasivo.

J�la biópsia da vilosidade corial, estudo cromossômico de material das

�e ulas �o embrião, pode ser feita a partir da oitava semana de gravidez,
q
a confiança no médico é fundamental,que deve orientar a futura mãe

É�anto a natureza do exame e a sua real necessidade.

s.'mp,ortante esclarecer que o "exame do pézinho" não detecta a

II�drome de Down .. Este exame é muito importante e, obrigatório por

�I, de�e. ser feito em todos os recém-nascidos porque detecta doenças
f e�abohcas que causam deficiência mental. Uma delas é a

enllcetonúria, ou seja a falta de enzima hepática que metaboliza a

I
lli

I
�,w Vergonha
w No primeiro dia de aula, a professora�,
I.

chama os alunos um por um e pede
para eles se apresentarem

I brevemente, dizendo o nome e a

I,• profissão dos pais.
- Eu me chamo Luciana - diz uma

I menina.- minhahm.ãe é dona de casa e

�, meu pai, engen eira.

I - Eu sou o Luís Carlos - diz um garoto -

�I minha mãe é arquiteta e meu pai,
m bancário.

I � Eu sou o Roberto - diz um outro

I
menino - minha mãe é prostituta e

� meu pai' faz strip-tease numa boate
;( gayB' .

Silêncio sepulcral. A professora,
constrangida, muda rapidamente de
assunto. No recreio, os colegas
perguntam para Roberto:
- É verdade que sua mãe é prostituta e

seu pai tira a roupa na frente das
bichas?
- Não! - responde o Roberto - É que
fiquei com vergonha de contar que
eles trabalham na Microsoft!

I�
;
I

i

�I��

�
I,' casamento?

m O padre que sempre teve fama de ser

�;j,
muito distraído, responde sem pensar
muito:
- Eventualmente nãotem problema,
mas pode atrasar a cerimônia!

Padre distraído
Os noivos estão combinando detalhes
de seu casamento com o padre da
matriz e, de repente, a noiva um pouco
aflita pergunta:
- Reverendo, eu estou preocupada já
faz algum tempo. O que é que o

senhor acha do sexo antes do

, I ,
• • • I J

A estréia
Ocantor faz seu primeiro showe.
na saída do teatro acaba
encontrando um velho amigo que
vailogo disparando.. ,

- E aí como foi o shaw de estréia?
Você foi muito ovacionado?
- Ovacionado? Nãosó ovacionado,
como atomatado, alaranjado e

'

arrepolhado ...

Menino esperto
Um menino de doze anos se

aproxima da professora e dlz::
- Eu não agüento mais,professora.
Tenho que te contar. Estou

perdidamente apaixonado por
você.
A professora contorna a situação:
- Mas, Zézinho, você não vê como

.

isso é ridículo. Eu pretendo me

casar, sim, mas não quero um

menino!
O aluno retruca:

,

- Nem eu, professora. Mas não
'precisa se preocupar, nós vamos
tomar todos os cuidados ...

Marido carinhoso
Estava se aproximando o dia do
aniversário da esposa e o sujeito
todo carinhoso perguntá:
- Amor, o que você quer de
presente de aniversário?
Ela, toda dengosa, responde:

.

- Um radinho, Pode ser pequeno.
- Um rádio? - pergunta incrédulo o

marido
- É, daqueles com uma BMW por'
fora...

.
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Camila Pitanga, a bela
morena do horário nobre

'
.

.

Por Erica Guarda/G B Edições

A atriz entrou em "Belíssima" interpretando' uma
personagem aparentemente secundária, mas que no

desenrolar da trama está se transformando numa

das peças-chave do enredo

Mônica, uma empregada doméstica, personagem aparentemente
sem nenhuma expressão na trama de "Belíssima", muito em breve
será envolvida no principal conflito da história quando Alberto
(Alexandre Borges) decidir chantagear seu irmão André
(Marcello Antony). Explicando melhor, nos próximos capítulos, a
secretária Yvete (Angelita Feijó) contará a Alberto que Érica
(Letícia Birkheuer) é amante de André. O inescrupuloso diretor
da Belíssima chamará André pára uma conversa na qual fará uma

"ameaça: caso ele não impeça Mônica de se casar com Cemil

(Leopoldo Pacheco), ele contará todas as suas falcatruas para Júlia'
(Glória Pires).
Enquanto isso, Mônica está prestes a descobrir q�e seu pai
Aquilino (Serafim Gonzales) é, na verdade, um bandido, mas vai

preferir não ler o dossiê no qual está relatado o passado nada
honesto do pai e do irmão. Em "Belíssima" existe ainda um grande

mistério que explicará
porque pai e filho estão

tão empenhados em
destruir a família

Assumpcão. A
empregada não
demorará muito. para
desconfiar no empenho
de André em afastá-la
de Cemil e começará a

entender que algumas
coisas, como o

assassinato de Valdete

(Leona Cavalli) e o

sumiço de Bia Falcão

(Fernanda Montenegro)
f·'

<l Em Lima das cenas de

"Belíssima", Alberto
(Alexandre Borges) sonha
que Mônica (Carnila

Pitanga) aparece linda,
sensual e esvoaçante, ao
contrário do comportado
recatado e simples que
tem no dia-a-dia

não são simples coincidências.
Imperdíveis são as cenas na qual Camila Pitanga contracena
com o menino Thomas Veloso, o Toninha da novela, e
Carmem Verônica, que faz Mary, a patroa que tenta convencer

Mônica a fazer um casamento por interesse.

Para fazer o papel de Mônica, em "Belíssima", Camila Pitanga
.

conta com a orientação de uma fonoaudióloga, uma vez que é

carioca e a história se passa na cidade de São Paulo, d�í a atriz
precisou aprender a driblar o seu sotaque, para assim dar mais
veracidade à sua personagem.
A atriz já virou símbolo da brejeirice brasileira e fez papéis de

destaque como a Dia: Luciana, em "Mulheres Apaixonadas" e
a sonhadora Esmeralda, em "Porto dos Milagres".
Não dá para falar em Camila Pitanga sem lembrar-se de seu

pai, o competente ator Antônio Pitanga e seu irmão, o também

atar Rocco Pitanga. Ela é filha de Pitanga e da ex-modelo Vera
Manhães.
Lembrando um pouco da história da família, no ano de 1959,
Antônio Luiz Sampaio ganhava o seu primeiro papel no
cinema, em "Bahia de Todos os Santos".' O seu trabalho fez tanto

sucesso que passou a ser chamado pelo nome do personagem: Pitanga.
O apelido tomou-se sobrenome, tendo sido inclusive incorporado ao

nome do ator.
I

A carreira artística de Camila Pitanga começou por acaso. Ela estava

acostumada a acompanhar o pai nas gravações e quando tinha 5 anos

de idade participou do filme "Quilombo", dirigido por Cacá Diegues.
.

Aos onze, era clube te do programa "Clube da Criança", que Angélica
apresentava na extinta TV Manchete.
Nesta mesma época, a menina Camila Pitanga dividia seu tempo entre

a escola, a televisão e o curso de Teatro no Tablado, o qual freqüentou
por quatro anos.

O público pode nem acreditar, mas quanto tinha 14 anos recusou-se a

fazer um teste na Globo. O problema é teria que interpretar uma
�ulher grávida e Camila foi categórica, explicando que nunca havia

tido um namorado e que não sabia beijar. Na época, ela interpretava a

madrasta na peça "Gata Borralheira", no Tablado.

Quando completou quinze anos, estreou na Globo atuando na
minissérie "Sex Appeal".
O gostinho do sucesso veio logo depois, em "Fera Ferida", mas ao invés
de sentir-se q musa, passou a exigir mais de si mesma. A própria atriz
conta que esta foi uma fase difícil, teve que lutar contra o próprio
perfeccionismo.
Juntamente com o sucesso na televisão vieram os convites para desfilar
como modelo e um destes trabalhos que garantiu fotos estampadas nas

primeiras páginas de todos os jornais.
Avessa à badalações, ela é a única mulher da família, assumiu o papel
de mãe do irmão Rccco.tquando os pais se separaram. Eles preferiram
morar com o pai, daí a estreita ligação e admiração de Camila por
Antônio.
Com a mãe, Vera Manhães, Camila mantém um excelente
relacionamento. Elas se encontram freqüentemente e a ex-modelo

!::, Camila Pitanga coleciona sucessos em sua

carreira, mas nem por isso deixa que a fama interfira
em sua vida e no seu jeito simples e lindo de ser

costuma passar alguns dias no apartamento da filh
famosa.
A pele morena, a voz rouca e curvas sensuais faze
dela um símbolo. Camila Pitanga é vaidosa e faz

questão de ser ultra-feminina, inclusive nas roupas

que usa:

É especialmente cautelosa quando o assunto é

'alimentaçâo. Quanto mais natural, melhor, por �i�

usa e abusa das frutase legumes. Quanto ao corpo
faz hidroginástica, musculação e exercícios três

vezes por semana.

Mas a bela Pitanga tem um problema: a pele e Oi

cabelos são muito secos por isso precisa de uma

quantidade de cremes e também não dispensa o ge

contra a acne.
,

No dia-a-dia, procura ser natural. Pouca

maquiagem, sapatos baixos afinal conforto é tudo

Quanto às roupas, nada de saias muito curtas,
afinal ela nem precisa porque a sensualidade faz

parte de sua natureza, mesmo que esteja vestida
com a roupa mais comportada do mundo.

Confira as principais atuações de Camila Pitanj
na televisão: Mônica ("Belíssima"); Dra. Lucia!
("Mulheres Apaixonadas"); Esmeralda ("Porto d�
Milagres"); Paraguaçu ("A Invenção do Brasil
Ritinha ("Pecado Capital");' Alex ("Malhação
Patrícia Noronha ("A Próxima Vítima"); Teresi
Fronteiro ("Fera Ferida"); Vilma ("Sex Appeal").

6'�'__ � � �------------------------__.
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A Dieta do Abdômen
Abdominais fortes e definidos são um dos melhores indicadores de
saúde. O desenvolvimento da musculatura abdominal vai ajudar você a

viver mais, a dormir melhor, a prevenir dores nas costas e a até melhorar a
sua vida sexual. Para obter todos esses benefícios, não é necessário passar'
anos fazendo uma dieta de fome e seguindo exaustivos proqrarnas de
exercícios.Você pode alcançá-los em apenas seis semanas com a "Dieta
do Abdôrnen.urn programa que vem ajudando milhares de homens e

mulheres a perder peso, a esculpir a musculatura abdominal e a se

tornarem mais saudáveis do que jamais imaginaram. David Zinczenko,
editor-chefe da "Men 's Health" uma das mais importantes révistas de
saúde e fitness do mundo,mostra que esses benefícios estão ao seu

alcance com base nas mais recentes pesquisas nas áreas de saúde,
nutrição e exercícios. o livro é um lançamento da Editora Sextante.

Quarteto
Nessa narrativa envolvente, que consegue surpreender do início ao fim,
dois casais blasés e "um amigo" têm sua rotina perturbada quando uma

das mulheres é encontrada morta,colocando a todos numa trama policial
especialmente combinada com humor negro.Manuel Vázquez Montalbán'
usa, em "Ouarteto.um recurso característico de sua obra narrativa: uma

investigação na linha policial como fio condutor para se aprofundar. em
.

vidas e comportamentos, com uma grande precisão narrativa que cria um

mecanismo sutil cheio de virtuosismo e densidade.O livro apresenta tipos
humanos próximos a nós, desenhados com traços rápidos e penetrantes:.
tanto o inspetor Dávila como Carlota e os outros personagens seduzem o

leitor desde o primeiro instante. Este se sente capturado por uma história -

a de um quarteto formado por cinco pessoas, de dois casais que no final
das contas não o são, de um inspetor cuja investigação não leva a lugar
algum - e por personagens que ganham consistência à medida que avança
o relato de seus encontros e separações, onde só no final se chega ao

sossego. O lançamento é da Editora Objetiva.

E se Fosse Verdade
Arthur é um arquiteto de sucesso em

São Francisco. Um dia, exausto mas
satisfeito, ele volta para seu recém

alugado apartamento depois de mais
.

um dia de trabalho.Com caixas de

papelão espalhadas pela sala lembrando
lhe duas obrigações, ele tira o terno e

começa a desfazer os pacotes, dando
início à arrumação do seu novo lar.Tarde
da noite, terminado o trabalho, dirige-se
ao banheiro, liga o rádio, tira a roupa e

entra na banheira com um suspiro de
alívio. Peggy Lee está Cantando enquanto
Arthur mergulha várias vezes a cabeça na

água. É quando começa a ouvir o. som de
estalar de dedos vindo de dentro do
armário do banheiro. Intrigado, sai da
água e, pé ante pé, respira fundo, abre as

portas do armário, arregala os olhos e faz
um movimento de recuo ao perceber,
oculta entre os cabides, uma mulher
sentada, de olhos fechados, fascinada
com o ritmo da música. Arthur conclui

que aquela cena, no mínimo patética, foi
planejada por seu sócio - uma espécie de
brincadeira - com o intuito de dar-lhe as

boas-vindas. Ele só não sabe ainda que
essa mulher - que somente ele poderá ver

dali em diante, um fantasma vivo -

mudará a sua vida.De autoria de Marc

Levy, o lançamento é da Editora Bertrand
Brasil.

Expediente
Secretaria - Féria$
A secretaria do Círculo Italiano retorna a suas

atividades no dia 01 de fevereiro de 2006.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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I I ( Em "Belíssima" 1

I Narciso (Vladimir Brichta) é

I capaz de qualquer coisa

!
para defender sua mãe,
com quem mantém um

, excelente relacionamento.

I Por isso, o filho de Katina

I (Irene Rávache) é o

I principal suspeito de ter
. matado Bia Falcão

(Fernanda Montenegro),
uma vez que a ricaça quase

destruiu sua família. O
primeiro a desconfiar de
sua ligação com o crime

será Cemil (Leopoldo
Pacheco), ao lembrar-se

que o irmão prontamente
se ofereceu para levar o

carro para a ricaça no dia
do crime. Estas serão

algumas das próximas
emoções em "Belíssima".

Curtindo a neve
Mari Alexandre.está em Madrid e nem pensa em

voltar ao Brasil, apesar do rigoroso inverno que
anda castigando a Europa. A bela está fazendo
companhia ao namorado, o jogador Cicinho. E
pontofinal.

Eternamente apaixonados
Lulu Santos e Scarlet Moon estão casados há vinte
e oito anos. O cantor conta que durante este

período houveram algumas separações, mas eles
sempre voltam.Tudo porque a paixão sempre fala

mais alto do que qualquer outra coisa.

Bem cuidada II
Natália l.aqe só vai à praia no finalzinho da tarde. E mesmo assim, super protegida
por hidratantes e filtro solar;tudo para fugir dos efeitos nocivos do 501.

Consciente
Vítor Marosini tem se dedicado ao estudo do Judaísmo para fazer bonito no papel
de Isac, na novela "Belíssima". O jovem ator conta que sente o peso da
responsabilidade de atuar no horário nobre por isso quer fazer o seu trabalho da
melhor maneira possível.

-

,

Clima
Quem viu conta que rolou um "clima" durante um dos desfiles do Fashión Rio, no
qual estava Cauã Reymond vestido de anjo na passarela e Cléo Pires, na platéia. Os
dois teriam trocado olhares e sorrisos no maior clima de romance. É esperarpara
ver, afinal os dois são livres e descomprometidos.

o público torce para que Sílvio de Abreu escreva uma
,

cena em "Belíssima", na qual Guida (íris Bruzzi) e Mary
(Carmem Verônica) protagonizem um show de vedetes.
Tudo indica que a cena realmente acontecerá.

Mais uma.biografia
Há quem jure que a atriz Suzana Vieira está trabalhando no seu livro de memórias,
na qu�1 contará toda a sua trajetória pessoal e profissional.Vai fazer sucesso.

.

r o DAS NOVELAS I
'MALHAÇÃO
,�EGUNDA - Cauã explica para Adrianô que
"invadiu'a casa de Otto para fazer urnafaxina
tem sua piscina, Urçl foco de mosquito da
dengue. Manuela e Marina chamam Rafa
para ajudar a bolar a programação da rádio.
Afrânio esconde a comida da república para
fazer com que os meninos lhe obedeçam.
Eles se recusam e ficam zangados' com
Giovana,a única que ficou do lado de Afrânio.
Cauã sugere a João, Kiko e Marcão que
aluguem ii casa de Otto e a transformem
num clube para skatistas. Priscila descobre
que Roberta não gosta de Manuela e-a
convida para criar a programação da rádio

éomela e Amanda. João percebe que todos
os clientes querern.matenal de skate e se dá
cconta de que vai ter que desistir da idéia da

a,loja de surfe. Eduardo entrano clube de

�kate,masCauã o expulsa. .)
;,

.1.ERÇA - Eduardo garante a Cauã que vai se
,Vingar. Raquel faz um rombo no sofá de

hPa�iel com seu ferro de passar roupa. Cauã
oeclde batizar o clube de skate de Casarão.
Raquel decide ganhar tempo até que possa
reformar o sofá de Daniel e fala que ele
'precisa marcar hora se quiser desmontá-lo"
.Fred dá um.celular caríssimo para Jaque e a
'convida para sair. Ela devolve o celular e diz
,que as m.ulheres preferem flores. João
,comenta com, Marcão que ele e Kiko

precls.am de dinheiro para divulgar a loja no

\ Casarao, mas não têm como conseguir.
,Eduardo ouve. Manuela, Marina e Rafa
· dlstnbuem panfletos no colégio divulgando
,suas idéias para a programação da rádio.

i
Eduardo garante a Fred que pensou numa

: maneira de entrar no Casarão.

· QUARTA - Eduardo explica para Fred que vai
· patrocinar uma pista no Casarão com à

��me da.loja de Kiko e João, que precisa de
.vulgaçao:Fred argumenta que os dois não

vao. aceitar seu dinheiro. Kiko e João
d,ecldem chamar sua loja de Largadão Skate
,Shop. Roberta descobre que Manuela vai
, entrevistar os Primatas e dá o telefone deles

p�ra Priscila. Fred manda uma quantidade
�f s,urda de flores para Jaque, Adriano diz a

,

d
ranlo que ele terá que deixar o comando
a república.Kiko e João mostram para Cauãa nova pista do Casaráo.Eduardoconta que

{uem bancou a pista foi' ele e que Cauã vai
er que aceita-to se quiser que a pistaContinue ali.

, �UI�TA 'Eduardo diz para Cauã que.todos
n

° tear com raiva dele se destruir a-pista
mova. Adriano fala para Afrânio que os

p
enlnOs terão que encontrar outro lugar

C:��morar, já que a república será fechada.

"Ed
e obrigado a aceitar a presença de

v/ardo no Casarão, mas garante que ainda
, pa'r!e vingar. Priscila finge ser Manuela e diz

ent
os Integrantes do Primatas que a

dia�evlsta foi antecipada,marcando-a para o

repú�:ua apresentação. Afrânio conta que a

arra
rca vai. fechar, deixando todos

Ca s�dos. Daniel faz uma matéria sobre o
q� ,

mar doem seu jornal. Pedro sugere aos

as ma ores da república que criem regras e

de ostr�m para Adriano, para convencê-lo

Ca�·ue sao disciplinados. Sônia vê a foto de

Ma
a no Jornal e percebe que é o filho de
rcoAurélio. '

-

SEXTA - Marco Aurélio e Eduardo vêem que
Sônia ficou pálida ao ver a foto de Cauã e

perquntarn se o conhece.Sônia disfarça.Raquel
garante a Daniel que vai pagar o conserto
assim que puder. Ele, furioso, é obrigado a

aceitar. Priscila distribui brindes para divulgar
suas idéias para a rádio. Sônia acredita que
Cauã sabotou o campeonato para se vingar de
Marco Aurélio, pois acha que ele sabe de sua

paternidade.Priscila anuncia a entrevista com o

Primatas em sua apresentação. Manuela
percebe que Roberta foi quem contou sua

idéia e fica furiosa.Jaque aceita jantar com Fred

apenas como amigos.Sônia sabe que a mãe de
Cauã faleceu. Priscila descobre que Cauã é ex

namorado de Manuela e fica com mais vontade
de conquistá-lo.

SÁBADO - Não há exibição

ALMA GÊMEA
SEGUNDA - Cristina e Débora chegam ao sítio
de Bernardo acompanhadas pela polícia.
Serena não permite que ninguém entre na

casa ..Kátia explica para Crispim que vai se casar
com Jorge para dar um pai para Ritinha.Crispim
fica arrasado.Ciro fala para o delegado que não

pode entrar na casa de Bernardo sem uma

ordem judiciaLMirna fica arrasada ao saber que
Jorge vai se casar com Kátia. Roberval chama
Dalila de egoísta por ela ter revelado onde
Rafael estava só para não se prejudicar. Divina
percebe que o dinheiro que escondia num

pote sumiu. Ofélia desconfia de Terê. Kátia não
sabe se tomou a decisão certa ao aceitar se

casar com Jorge. Roberval vê. Dalila
conversando com Raul. Cristina tenta forçar sua
entrada na casa de Crispim.Mirnajoga Cristina
no chiqueiro.

TERÇA - Cristina avisa que vai voltar-com uma

ordem judicial. Roberval manda Raul ficar

longe de Dalila. O espírito que domina
Alexandra percebe que Julian está apaixonado
por ela e zomba dele .. Serena garante que vai
fazer Rafael falar Para que possa dizer ao

delegado que não quer ficar com Cristina.

Divina exige que Terê devolva o dinheiro. Terê

garante que é inocente e fica muito magoado.
Olivia eVitório não param de pensar um no

outro.Ofélia pergunta ao "falecido" se foi ele
quem pegou à dinheiro.José Aristides e Serena

que Rafael lute para melhorar logo.
defende Terê e garante que vai descobrir

quem pegou o dinheiro.Mirella e Felipe voltam
a se aproximar, Débora procura a bruxa e pede
a poção venenosa.Rafael sorri para Serena.

QUARTA· Serena fica radiante. A bruxa pede
para Débora buscar a poção dentro de alguns
dias. O "falecido" garante a Ofélia que não
roubou o dinheiro. Hélio exige que ninguém
mais acuse Terê sem provas. Julian pede para
Vera não desistir da vida e a abraça. Vera fica
mais feliz após a visita de Julian. alivia decide ir
ao restaurante para saber se ele está mesmo

fazendo sucesso. Vitória vê Baltazar
preparando uma galinha e não entende a razão
do sucesso dele. Olívia come a galinha
pensando que é faisão e a acha deliciosa. O

espírito de Guto amedronta Cristina. Cristina
dernite'Mirna, Bernardo e Crispim. Raul mostra
a Felipe que as dívidas de Rafael são enormes e

afirma que a única maneira de escapar da
falência é vender o roseiral. Rafael consegue se

,.

levantare dar alguns passos sozinho.

QUINTA - Vera fala para Raul que pagará as

dívidas de Rafael com seu dinheiro, para que
Felipe não precise vender o roseiral. Rafael
melhora cada vez' mais. Cristina consegue a

ordem judicial para tirar Rafael da casa de
Bernardo e leva o delegado até lá. O

advogado de Vera fala para Raul que quer
chamar um contador para examinar as

dívidas. Raul finge concordar. Rafael diz ao

delegado que não quer sair de onde está e

garante a Cristina que vai colocá-Ia na cadeia
por tudo o que ela fez. Vera descobre que está
com um sério problema no cérebro e não
sabe se vai viver muitos anos ou poucos dias.
Eduardo garante a Alexandra que esqueceu
Vera. Osvaldo percebe que mais dinheiro
sumiu.Débora pede para Ermelinoconvencer
Rafael a dar uma pequena pensão para
Cristina. Cristina e Débora saem da casa e'

Rafael volta. Débora e Cristina pedem abrigo
a Agnes, que se recusa a deixá-Ias morar com
�a

.

SEXTA - Débora fala para Agnes que também
tem direitos à casa e se recusa a ir embora.
Rafael garante a Serena que aprendeu a amá
Ia por quem ela é e pede para ela se mudar
imediatamente para sua casa, em vez de
esperar que seu divórcio saia. Serena
concorda e diz a Rafael que, no dia seguinte,
se casarão. Adelaide explica para Débora que
passou seus bens para o nome de Serena,mas
deixou um apartamento para ela. Débora e

Cristina concordam em ir 'embora, mas

garantem que ainda vão se vingar. Osvaldo
acusa Terê pelo sumiço do dinheiro,mas Hélio
diz que estava com ele o tempo todo. Vitória
descobre que Baltazar não sabe cozinhar e

decide provar que ele é uma fraude. Serena e

Rafael anunciam que vão se casar no dia

seguinte. Débora pega a poção venenosa

com a bruxa.

SÁBADO - Débora planeja usar a poção com

Rafael.. Hélio anuncia para a família que ele e

Sab.ina vão se casare pede que Clarice e Abílio
sejam seus padrinhos. Divina e Ofélia tentam
protestar, mas Hélio avisa que não vai mudar
de idéia. Madalena aceita os presentes caros

que Raul lhe dá;-mas, na verdade, namora
Tadeu às escondidas. Luna fala para Serena

que ela ainda não descobriu qual é sua

missão. Roberval conta para Dalila que seu

avô quer que se mudem para a fazenda dele.
Eurico se declara para Zulmira e a pede em

casamento.tristina pede dinheiro a Raul. Raul
explica para Cristina que não vai mais dar
dinheiro, pois ela não serve para mais nada.
Serena se veste de branco e diz a 'Rafael que
veio buscá-lo para o casamento. Rafael pede
para Serena ircom ele.

BANG BANG

SEGUNDA - Neon entrega a carta a Catty,
que jura que vai entregar para Penny,mas a

rasga.Ben banca o grosso no café damanhã
e .deixa Bullock irritado. Os Nilson
combinam virar as Naides pela última vez.

Gógol descobre tudo e' os chantageia.
Zorroh convida Violeta para acompanhá-lo
ao baile. Tonto' não gosta. Penny Lane fica
amiga de Carmencita. Úrsula diz que sente

orgulho de Aquarius e que vai ajudá-lo com

suas invençôes. Dom Pedro II chega e

demonstra simpatia, que é aplaudida por
todos. Ben promete a Diana que não vai

estragar a festa. Vegas ajuda a organizar
tudo, para alegria de Bulíock. Dom Pedro
chega à casa de Bullock. J'ohnny Carniceiro
chega à festa e Ben diz que é seu convidado.
Ben comete gafes com o imperador. Úrsula e

Catty vão à festa cobertas com burcas.Diana
contraria o pai edizqueVioleta é bem-vinda.
Neon ensina Catty a dançar. Diana manda
Ben parar de aprontar. Mercedita chega à
festa. Harold encontra Úrsula no quarto de
Bullock e o lobo ressurge. Um bando' de
mendigos invade afesta.

QUARTA - Marilyn, Yoko e Elga fazem festa
para Vegas, que se abana, emocionada.
Viridiana diz que Bullock está gagá e ele
revida.Edílson sugere que dêem umjeito em

Gógol. Diana diz que vai a Santa Fé no dia

seguinte. Ben ouve uma conversa de Bullock
e Fidel sobre um contrabando de rum. Diana
sabe por Bizerra do carregamento que vai

chegar e r.esolve fazer uma surpresa e ir

pegá-lo.Úrsula olha para Harold e a lâmpada
pisca, para surpresa de Aquarius. Ben e

Bullock se apavoram ao saber que Diana foi
pegar o carregamento. Ben vai atrás dela.
Bullotk manda Sheng ir junto. O lobo não
aparece' para Yoko e Harold, se preocupa.
Penny Lane começa a ensinar Carmencita a

ler. Catty entrega a carta que Penny Lane
escreveu, pensando que Neon havia
terminado com ela. Neon não se conforma
por Penny Lane escrever que a relação deles
não podia darcertomesmo.Diana briga com
Fidel e enfrenta uma pirata forte, Mamma
Jack.Zorroh dá um beijo em Violeta. Baiana,
disfarçada, faz um discurso contra a

escravatura e o imperador a escuta. Vegas
paga Bill por ter se passado pelo Imperador
do Brasil. Mercedita pede para Bizerra para
ser empregada na casa de Bullock. A

cavalaria invadeogalpão e Diana é presa.

QUINTA - Bullock se preocupa com Diana.
Vegas convida Gógol para ser seu parceiro

Amigo especial
Quem convive com Camila Pitanga nos bastidores de
"Belíssima" conta que a atriz está literalmente apaixonada por
Thomas Veloso,o ator-menino que interpreta oToninho.A atriz
não cansa de paparicá-lo com presentes e passeios nos finais de
semana.
/

Até o fechamento desta edição, os demais
capítulos de "Bang Bang� ainda não
haviam sido editados.

TERÇA - André não vê Nikos nem Tade�.
Natanael teme ter seu nome comprometido,
mas André garante que isso não acontecerá.
Yvete conta para Alberto que Érica é amante
de André. Gigi pergunta a Matilde se sabe

algo sobre um filho que Bia teve e não
reconheceu.Matildefica muito nervosa,mas

disfarça. Nikos pergunta à recepcionista da
clínica se Júlia está internada lá e ela nega.
Guida lembra que Mary obrigou o pai de
Alberto a vender as ações da Belíssima para
seu falecido marido. Toninha sente
saudades de Mõnica e faz birra com Alberto.
Rebeca convida Narciso para jantar e coloca
um liquido em sua bebida que o faz dormir.
Taís percebe que os bandidos a

encontraram. Narciso acorda na casa de
Rebeca.Pascoal vai visitarVitória no hospital
e vê que já está acordada. André descobre
que Nikos tentou ver Júlia e vai cobrar
satisfaçõés dele.Os dois brigam.

QUART� - Gigi separa a briga. André manda
Nikos sair de sua casa imediatamente. Tais
exige que seus pais se mudem de cidade e

garante que vai saber se cuidar sozinha.Nlkos,
Sabina e Tadeu vão visitar Vitória, que fica
emocionada ao vê-los. Alberto fala para André
que,se não lhe ajudar a conquistarMônica, vai
espalhar para todos na empresa sobre seu

envolvimento com Érica. Rebeca mostra 'a
Narciso que tirou fotos dele enquanto dormia'
e ameaça publicá-Ias,se não fizera campanha.
Djulian reúne evidências de que foi Bia quem
mandou subornar as pessoas que
testemunharam contra Vitória na Gréci�.
Toninha pede que Mônica secase com Alberto.
André diz a Aquilino que ele não pode permitir
que Mônica secasecom Cernil. Gigi pergunta a

Nikos por que brigou com André. Nikos
garante a Gigi que André trancou Júlia na
clínica para roubara dinheiro dela.

'

QUINTA - Nikos conta para Gigi que Júlia não

gosta de Natanaele não estava satisfeita com os

remédios que ele havia lhe prescrito.André pede
que Aquilino convença Mônica a se casar com

Alberto.Gigi pergunta a Vitória se é verdade que
Júlia não gosta de Natanael, André avisa Yvete
que descobriu que ela informa Alberto sobre seus
passos, � determina que ela só vai contar para'
,Alberto o que ele mandar.Nikos conta para Cemil
que desconfia, de André. Érica procura o dossiê
sobre André no quarto de Bia, mas não encontra
nada. Gigi quer visitar Júlia na clínica e André é

obrigado a concordar. Gigi e Djulian decidem
procurar no quarto de Bia por alguma prova das
transações dela com Medeiros. Gigi encontra o

cofre aberto e fica' chocado. Érica conta para
.André que esqueceu de fechar o cofre. André
entra no quarto com a chave do cofre e dá de cara
com Gigi e Djulian.

SEXTA - André finge ter encontrado a chave perto
do cofre. Tais procura Tadeu e diz que não tem

para onde ir. Safira proíbe Giovaria de posar de
biquíni.Mateus arromba a porta da agência. Gigi
diz a Nikos que vão visitar Júlia. Tafs dorme no

quarto com Sabina e Tadeu. Gigi descobre que
Taís dormiu na casa e fica sem saber o que fazer,
Aquilino diz a Mônica que André acha que ela vai
se arrepender de casar com Cemil. Pascoal se
apresenta a Gigi, que o acha familiar. Gigi leva
Vitória para casa. Rebeca fica atônita quando
descobre na delegacia que um dos ladrões é
Narciso. Rebeca diz que .deixou a chave e os

documentos de Narciso em sua sala e que a culpa
de Narciso ter entrado é dela. Murat e Cemil
ralham com os filhos. Gigi exige que Nikos entre
com ele no quarto de Júlia, quando á enfermeira
tenta impedir:

SÁBADO - Nikos e Gigi vêem,da porta do quarto,
Júlia,que dorme com a cabeça virada para o outro
lado. Natanaelconversa com os dois. Bento acusa

Aquilino de ter eliminado Bia, e ele briga furioso
com Bento. André ri, cinicamente, ao saber das
novidades por Natanael, Pascoal reage quando
Hadson fala sobre a bomba. Cemil briga com

M.ateus, que entrega que Narciso foi pegar as

fotos. Nikos cisma que foram enganados por
Natanael. Cemil se irrita porque Nikos dá
'conselhos como se fosse pai dele. Rebeca mostra
a Narciso que tem cópias das, fotos. Mary pede
que Alberto leveToninhoern sua casa para visitar
Mônica. Taís ajuda Tadeu na lanchonete. Nikos
acha que pode não- ser Júlia que está na clfnica.
Pascoal diz que precisa contar algo para Vitória.
Gigi observa a troca de olhares entre André e

Érica. Nikos veste uma roupa de enfermeiro,entra
no quarto echama porJúlia.

'I

para tirar dinheiro de Bullock. Tonto

percebe" que Zorroh anda estranho.
Pablito percebe o ar sonhador de Violeta.
Úrsula e Catty rezam a penitência que lhes
foi dada por Hacker. Ben e Sheng chegam
ao armazém e só vêem o cavalo de Diana.
Os 'dois são cercados pelos piratas. Fidel
reconhece Ben e diz que Diana foi presa.
Gógol cobra de Baiana uma taxa de
imigração clandestina. Fidel ajuda Ben a

encontrar Diana. Vegas' planeja olhar o

livro de contabilidade de Bullock para
avaliar a sua fortuna. Góqol se disfarça e é

apresentado a Bullock como Harold, o

decorador de Vegas. Jeff se encanta com

Elga. Gógol fuxica as coisas de Bullock.
Diana tenta fugir, mas nãb consegue.

TERÇA - Ben se diverte. Vegas tira o Harold se disfarça de mendigo e entra na

imperador da sala. Diana tenta mandaro casa de Úrsula. Veqas dança cancã.para
bando embora. Os convidados se retiram. Paul. Gógol acha o livro caixa. Mercedita

Vegasinventaumaexplicaçãoepedeatéum diz a Bullock que precisa muito do
título de nobreza para.Bullock, Góqol quer emprego.Kennedydizqueenterrou Diana
cinco mil dólares e as Naides pedem uma até a cabeça no deserto e Ben se

semana. Diana acusa Ben de ter feito tudo desespera. Diana, enterrada, grita por
para 'estragar a festa. Zorroh sonha' com socorro.
Violeta.Harold se esconde quando Aquarius
entra no laboratório. Úrsula diz que está
tentando a experiência da eletricidade, mas
sozinha. Uma luz cega Viridiana e Aquarius
na sala. Edílson e Denílson roubam o baú do

Iimperador. Diana diz a Ben que ele não se

esforça nem um pouco para fazê-Ia feliz e "'- '

que, se continuar assim, ela está fora. Ele faz / BEUSSIMA
tudo para ser perdoado.Carniceiro confessa

I
.

quefoi pago por Be'n.Cachorros perseguem
Ben. Viridiana diz que a fazenda vai a leilão. SEGUNDA - Djulian explica para Pascoal e
Diana chama os cachorros depois que Ben Nikos que Vitória pode não resistir à
promete se comportar. Baiana sai correndo operação. Gigi fala para Érica que percebeu
ao dar de cara com' o imperador. Catty seu interesse por André,mas ela garante que
entrega para Penny Lane as cartas, fotos e a o tio está fantasiandocolsas.Nikos pede que
partitura que tirou do quarto de Neon e diz André o deixe visitar Júlia na clinica, mas ele
que ele mandou. Os Nilson trocam o baú não permite. Murat lê o contrato e diz a

cheio por U$ 17 dólares e se desanimam. Narciso que ele. vai ter mesmo que posar
Dom Pedro declara Bullock o Visconde de para a campanha do hidratante se Rebeca
Albuquerque. Bullock pede Vegas em exigir. Cernil vai atrás de Mônica para
casamento. conversar sobre Alberto,mas fica encantado

ao vê-Ia vestida de noiva e finalmente
entende que ela o ama. Nata,nael conta para
André que Júlia passou mal por causa dos
remédios que' está tomando, mas garante
que a situação está sob·controle. Nikos fala
para Tadeu que André não é confiável. Yvete
descobre o 'envolvimento de André e Érica.
Tadeu consegue o endereço da clinica onde
Júlia está. Ele e Nikos decidem ir até lá. Ao
chegarem,vêem André.
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Manter à. pele saudável não é
sinônimo de gastar muito dinheiro

Não é preciso gastar rios de dinheiro para ter uma pele limpa e

saudável. Tudo começacom uma alimentação equilibrada e se a pele
for sadia, umas receitinhas caseiras fazem a diferença. . Os
ingredientes são osmais. simples possível e o tratamento natural pode
ser feito diariamente.
Uma boa limpeza é o primeiro passo. Corte meio sabão de coco

(procure um produto de boa qualidade) e misture com um copo de
água quente. Mexa até que dissolva completamente. Se quiser, faça
um chá de erva-doce bem forte.coe e dilua o sabão num copo de chá.
Deve ser usado para lavar o rosto. Aplique no rosto e no pescoço com

esponja natural e em movimentos circulares. Enxágüe com bastante
água e seque o rosto sem esfregar a toalha.
Falando ainda em limpeza da pele, que tal uma máscara para retirar

cravinhos acumulados e células mortas do seu-rosto?
Retire a polpa de um damasco, amasse bem com uma colher e

adicione algumas gotas de óleo de amêndoas. Aplique sobre a pele,
deixando-a por cinco minutos. Retire o excesso friccionando a pele
com a ponta dos dedos como se estivesse fazendo uma massagem,

sempre de cima para baixo, do queixo em direção à testa. Depois, lave

com água fria. O damasco é um excelente tônico e ajuda na nutrição e

elasticidade da pele. Caso não consiga encontrar damasco, faça o

sabonete com sabão de coco, acrescente a ele uma colher de açúcar e
aplique no rosto suavemente.
Para clarear e hidratar a pele, misture três colheres (sopa) de maisena;
um pouco de pomada para assadura de bebês e 2 ou 3 colheres (sopa)
de leite de magnésia para ficar parecendo um sorvete. Depois, é só

aplicar e aguardar cinco minutos. Lave o rosto com bastante água fria.
Estamáscara é excelente para ser usada após aquele banho de sol.

'

Um truque para clarear as olheiras é colocar saquinhos de'chá de
camomila. Faça o chá normalmente, escorra os saquinhos e deixe
esfriar e aplique nos olhos. Pode ser usado em conjunto com' a
máscara hidratante.

"

E, para tonificar, água de rosas caseira. Coloque no fogo um copo de

água. Depois que estiver bem quente, jogue uma xícara de pétalas de
rosas brancas, levemente amassadas com as mãos. Apague o fogo e

abafe a vasilha com um pano. A aplicação pode ser feita com

compressas de lenços de papel umedecidas na loção, por 5 a 10
minutos, ou simplesmente borrifando sobre o rosto.

Roupa de Homem para Mulher

<J No
Inverno
2006 a

proposta é
invadir o
universo
masculino
de
maneira
muito
feminina

Quem não se lembra de Marlene Dietrich, o inesquecível ''Anjo
Azul", esca�dalizando a sociedade, na década de 30, ao se ve�tir
com trajes masculinos. Essa imagem, imortalizada pela contro
vertida atriz, inspirou - e ainda inspira o mundo da moda.
Neste Inverno 2006 a proposta é invadir o universo masculino
de maneira muito feminina. E, por mais bonita e inesquecível
que seja a imagem do Anjo Azul, 'por favor, esqueça essa e todas
as outras que surgiram ao longo das décadas.
As mulheres passaraIIl; os últimos tempos lutando, se esforçando
para criar seu espaço, competindo com os homens, medindo
forças e competência; galgando 'e conquistando cargos antes'

exclusivos deles e, ê claro, usando as roupas deles. Felizmente,
esse tempo agora é somente parte da história da evolução do
homem e da moda.
A disputa entre os universos feminino e masculino transcendeu.
O "sexo frágil" não precisa mais medir esforços e, tampouco,

<J O negro
e seus mil
tons

predomina
mno

Inverno
2006 que
tem'
rosáceos,
ameixas e

vinho
dando o.
ponto exato

.

do feminino

comprovar talento ou eficiência. A grife Alphorria, por exemplo,
decidiu invadir o espaço e o guarda-roupa masculino. A marca

tomou posse do mundo dos homens e tratou de subverte-lo.
Feminilizou ao extremo, deixando daro que as mulheres não

querem mais usar as roupas deles,
lOque era deles, passou a ser delas no Inverno 2006. A

característica mais forte é a mistura de texturas. Misturam-se dois,
três ou mais tecidos cetim, veludo, couro, malha e tafetá, por
exemplo - criando a possibilidade de inúmeros tons e sobre tons da
mesma cor.

Símbolos do universo feminino, os plissados e babados aparecem
pequenos e delicados, ou em grandes patchworks. Tem, ainda,
teares embaralhados criando bordados em delicadas peças de

georgete.
O negro e seus mil tons predominam no Inverno 2006 que tem

rosáceos, ameixas e vinho dando o ponto exato do feminino.

I
,

O o o By Geremy Altlns I
ARlES _ Será bastante fácil conseguir a colaboração de alguém para solucionar problemas
pendentes.Conte com os amigos e seja mais otimista e perseverante.que tudo sairá a'contento.
Cuide da saúde e da reputação.

.

TOURO - Hoje será duplamente beneficiado o plano social, pois você terá as melhores
influências que poderia esperar, Uma notícia vinda por correio, por telefone ou por qualquer
outromeio de comunicação,o deixarámuito contente.

G�MEOS - Seu desenvolvimento mental e 'profissional será notável, hoje, juntamente com as
relações importantes que pretende fazer. Todavia, evite iniciar novas amizades e confiar
demasiadamente em pessoas estranhas.

,
.

CÂNCER _ Hoje é um dia que não terá perturbações com o cõnjuge. Tome cuidado se realizar
negócios e se lidar com fogo eeletricidade.Amanhã será um dia melhor.

LEÂO - Novas e propícias amizades, prosperidade profissional, financeira e social e muito
otimismo quanto a uma vida tranqüila e feliz em um futuro próximo, é o que lhe indica o fluxo
astral para hoje.

.

VIRGEM - Dia dos melhores para contato com nativos de Libra.Os negócios relacionados com o

conjugue e com o sexo oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável ao noivado, namoro e
.

casamento.

LIBRA - Faça de tudo hoje, para melhorar suas condição social, amorosa profissional e financeira.
Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. As viagens estão favorecidas, bem como os

contatos pessoais. Boas Notícias.

ESCORPIÂO: Dià em que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de
Crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência a especulação e muito sucesso nos

negócios.

SAGITARIO - Dia que promete muito sucesso nos neqócios.no trabalho e nas novas empresas que
fizer.Os amigos estarão disposto a colaborar e a vida amorosa e familiar, lhe dará muita felicidade.
Boas notícias.

.

CAPRICÓRNIO - Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares. Pode
demorar, mas conseguirá o que está pretendendo. Pense mais em seu lar. Alguém de Escorpião,
poderá favorecê-lo nos negócios.

AQUARIO - As primeiras horas deste dia, poderão ser propícias para o trabalho e para as suas

iniciativas pessoais de modo geral.Ótimo prenúncio para amor,para a família e os amigos.

PEIXES - Raciocfnio rápido, excelente intuição e mente voltada somente para o bem, é o que lhe
pressagia o fluxo astral deste dia. Contudo, evite excesso de velocidade ao dirigir, e seja mais
constante em seus projetos.

.

Moda e

ascensão social
Analisando e refletindo a' respeito dos
caminhos que a moda nos leva, podemos
observar claramente unia questão que fica
extremamente e que se faz presente de
maneira explícita em outros tempos inclusive
a moda sendo utilizada como status social.
A roupa sempre foi uma forma - talvez a

primeira e mais simples para se evidenciar
uma determinada posição dentro da pirâmide
social. Atualmente com a facilidade que
podemos adquirir os produtos este fato talvez
não seja tão evidente assim, mas em muitos
momentos da história humana esse fato
perdurou.
Em outros tempos quando a divisão entre as
classes sociais era muito forte, esta questão foi
um fator determinante, as roupas serviam
perfeitamente e eram inclusive utilizadas para
esta finalidade.Várias sociedades elaboraram
inclusive decretos para proibir ou permitir o

uso de determinadas peças do vestuário par
determinadas classes sociais. No Eqito a'

sandálias eram permitidas apenas a classe
alta. Na Grécia e em Roma o tipo, a cor, e o

número das vestimentas eram controlados,
Essas, leis continuaram aproximadamente a

vigorar na Europa até meados de 1770, mas
com o enfraquecimento das barreiras entre
classes sociais, o que passou a designar o

status social foi o material com que a roupa era

manufaturada: material rico, adornos e estilos
exagerados que certamente pouco duravam,
Durante o século XIX, início do século XX as

esposas dos poderosos e ricos homens,
barões do café, ostentavam em seus corpos a

riquezado marido. Quanto mais adornada e

luxuosa fosse a vestimenta da mulher, mais
suntuoso e gigante era o patrimônio do
senhor. O visual feminino da época era

composto por vestidos longos, rendas
douradas e prateadas, colares de pérolas
enormes, e chapéus· que não permitiam
muitosmovimentos.
Para Tom Wolfe (historiador de moda) essa lei
do consumo conspícuo que não está restrit
apenas a roupa, ela se estende a outro
setores. Uma das formas mais primitivas dess
ato é o fato de se alimentar em excesso
Durante certo período a gordura foi sinal d
status social e poder, viril. Os homen

orqulhavarn-se de sua cintura grossa, pois er

uma forma de mostrar que se alimentava
bem e fartamente. Mas esse ideal est

impresso no, século XIX, atualmente ter um

cintura grossa é sinal de preguiça e vagareza
afinal a sociedade pede indivíduos ágeis,
apresentando um espaço mais significativ
para os magros.Observemos isso no padrão.
têxtil estipulado pelomercado.
Outra maneira de consumir conspicuament
é usar mais roupas do que os outros e do qu
necessário: Mesmo em regiões de clima frio,

geralmente quanto mais roupa alguém usa,

mais elevado é seu status social. Esse fato

pode ser observado durante o período
medieval, quando os camponeses usavam
poucas roupas e os soberanos viviam sob
camadas de tecido, inclusive em regiões de
clima quente como o Brasil. E inclusive"
durante algum tempo,as pessoas tinham uma:1
determinada peça de roupas para cada:
ocasião e atividade diária: para a manhã, para,
as refeições,para fumar,etc.
Em nossos dias isso é algo para poucos, UJ11�:
verdadeira minoria. Há outras formas de se

evidenciar a posição social: um automóvel!!
uma bela e grande casa, ou até um simple\
relógio da famosa casa Cartier, caso você nãq
puder levar consigo seu carro do últiJ110�
lançamento.

Por:Daiana Riechel
Contatos:dianar@unerj.br
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<} Toscana, um verdadeiro paraíso italiano que ao

,. rte é delimitada pelos Montes Apeninos e
,,� nO

" aO sul pelo Mar Tirreno. A região, repleta de

';j campos de flores, planícies verdes e montanhas

'j cobertas de ciprestes que balançam ao vento e

", inúmeras construções medievais dão idéia ,de
,,; como é Toscana, berço de grandes nomes da

J I: história como por exemplo: Michelangelo,
IS Dante Alighieri e Galileu Galilei.
; Se o turista está interessado na cultura italiana

,

Q não pode deixar de conhecer Florença, a
q" capital da Toscana. Berço do

J R Renascimentismo, Florença é bem servida por

!I., u� aeroporto internacional e fica a duas horas

� d� trem de Roma. Uma boa pedida é viajar de

1. rro pela zona rural. No trajeto o visitante

;: péde deslumbrar-se com inúmeros vinhedos,

V é oÚveiras e castelos medievais. Na cidade

i,e: �edieval de San Gimignano, por exemplo,
IJ pôde-se observar catorze torre� de pedras

intocadas e admirar as obras dearte de grandes
pintores florentinos, além, é claro, de,provar

n um delicioso vinho branco produzido
exclusivamente nesta cidade.

I�i Siena também é uma ótima atração. Pouco
\ antes,de chegar a cidade, as cores das

1"1 paisagensmudam. As colinas vão perdendo
" u� pouco do manto verde dosbosques e

.

. ganham um tom amarelo-brilhante. Seguindo
'r; para sudoeste pela Casia, a caminho de
I , ,

'" Ascino, pode-se visitar Monte Oliveto

I" Maggiore, um monastério do Século XlV, ao
.' qual se chega atravessando uma torre
) .

I,

6. Para conliecer Toscana a melhor opção é começar a viagem pela capital Florença

fortificada.

Já na cidade de Pienza, o turista pode atravessar as ruas

românticas que têm nomes sugestivos, como a "Rua do

Amor" e a "Rua do Beijo". Pertinho de Pienza está

Montepulciano, com seus palácios e igrejas renascentistas.
Não deixe de provar o vinho Nobile de Montepulciano, um
tinto refinado típico da região de Siena.

Mas Toscana também reserva lindas praias. A oeste, a costa

do Mar Tirreno tem areia clara e fininha e balneários ideais

para a prática de esportes aquáticos. Já para quem prefere
badalação a indicação é a praia de Punta Ala. Em quase

todas as praias a prática de topless é costume.

No litoral também é possível visitar o Parque Nacional de
Maremma, com 4000 hectares de florestas, onde a fauna e

a flora local estão preservadas.
A comida toscana não é apenas baseada em massas.

Comem-se muitos pratos à base de- caça nessa parte da

Itália. Em Florença, você vai encontrar um trattoria em

cada esquina. Use o critério universal de seleção: entre nas

mais cheias. Pizzarias podem ser grandes decepções,
porque, em geral, as pizzas são requentadas e muito pobres
ém queijo. Quase todos os cardápios incluem três pratos:

um antepasto, uma massa e uma carne. Em todos os

restaurantes você vai encontrar gente falando alto, massa
feita em casa e preços aceitáveis.

Por todos esses motivos, vale a pena conhecer esse

maravilhoso pedacinho da Itália. Consulte seu agente de

viagens e boa viagem!Ç\,Não deixe de dar uma passadinha por Mcntepulciano. Lá o turista encontra palácios renascentistas, igrejas e ruelas medievais

,As maravilhas da Toscana

�);N!l noVela "Celebridade", como se chamava a

�)Trsonagem vivida pela atriz Nathália Timberg?
a (orina
b)'volanda

i ,c).Dinorá
di Ercília

�), im qual dessas novelas'o modelo e ator Paulo

J�"u fez urna participação especial?
a América"
bf"Lãços de Família"
'c) "(, oração de Estudante"
d) "Terra Nostra"

',:f'� Er:' q�al dessas tramas, José Mayer fez par

�lTantlco com Helena Ranaldi?
:;:' Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas"
't_,

I Nathália Timberg

b) "O Clone" e "Presença de Anita"

c) "Laços de Família" e "Presença de Anita"
d) "Laços de Famflia" e "Senhora do Destino"

4) Qual dessas famosas interpretou Tieta, em novela do
mesmo nome exibida pela Globo na década de 90?

a) Lídia Brondi

b) Joana Fomm

c) Renata Sorrah
d) Betty Faria

5) A novela é "Laços de Família". Nesta trama de Manoel

Carlos, quem interpretou o pai de Helena (Vera Fischer)?
a) Cláudio Marzo

b) Fernando Torres
c) Carlos Zara
d) Cláudio Correa e Castro
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epcaocorreiodopovo@netuno.com.br
iar fotos até Quarta às 12h)

Esse
anijinho é a

Aline
Eduarda.
"Que Deus
ilumine
'cada um

dos teus
passos':
Beijos do
papai,
Juares e da
mamãe
Fabiana

Parabéns a
Letícia,
que
completou
idade nova

no dia 5.

Quem
deseja são
os tios,
avós,
primos e

os pais

A princesinha
Kimberly Krause
completou 2
anonhosno

último dia 21. Ela
é filha de Mérdo

e Cleunice

linda
Biancade
Campos
Guesser,
filha de
Jairo e

Silvana,
que
completou
9 anos

Em pose
para a

. coluna,Os
Irmãos,

Lucas, de 5

anos,e

Mariana, de
6 anos.

Filhos de,
Vilson e

Adriana
Campos

Manoel,que
estão muito

orgjJlhosos

,

princesa
Milena,
completa 7

anos no dia
1/2,um
super beijo
da mamãe,
do Fê,da
vovó
Carmen e

do vovô
Jorge.
Parabéns!

A princesinha
Sindy
Eman��Ui ..

Gattis>
.

comemora
hoje s,eu 1°

aninh().
p.a ra

..t?�hs da.
mat:r\ã�Kelll:
do pápai Nel,
dos avóS,
padrinho�,
parentes e

ar)'ljgpS

A gatinha Yasmin Cristini Steffens,
c0';1pleta.l1 anos no dia 30. Os pais, a
avo e os ttos desejam felicidades

•
I>
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