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JARAGUÁ DO SUL, 3 DE MARÇO DE 2006

CORREIOTV INAUGURAÇÃO

Cedro MóveisJessica Alba
estampa capa

.
.

"Playboy" e promete
processar revista

•

Inaugura nova

loja em Jaraguá
•

doSul

- PÁGINAS- PÁGINA6

DEPUTADO ESTADUAL

• ,

, - .

• •

Durante encontro ontem

entre o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), o pré-can
didato a governador,

.

prefeito de Lages e também

presídente estadual do

PFL, Raimundo Colombo,
e o presidente estadual da

sigla, o senador Jorge
Konder Bornhausen, ficou
desenhado um acordo
entre os dois partidos. O, .

., pré-candidato
a deputado

estadual Carione Pavanello
seria beneficiado direta
mente.

• •

apoiana

Cacá, o prefeito admitiu a

possibilidade. O PFL tam

bém quer a companhia do
PL na disputa para o go
verno do Estado. - PAGINA 3

Questionado se

a candidatura de

'" .,._"

•

ESPECIALISTA

João Romero quer aumentar
a lista de títulos na Malwee

LINHA DE FUNDO

Xoxo segue lesionado e não poderá
disputar a Taça Brasil de Clubes

_

o jogador foi cortado da equipe que vai à Mossoró, Rio
Grande do Norte, disputar a Taça Brasil 2006 .. Ele se

apresentou ontem do departamentomédico, mas voltou a

sentir a dor no joelho e terá que permanecer em

tratamento em [araguá. O técnico Fernando' Ferreti
lamentou o desfalque. - PAGINA 7

o preparador
físico da
Malwee, João
Carlos Romero,
,

eum

personagem
da história do
futebol de
salão no Brasil.
Com 41 anos,
ele também é

responsável
pela parte
física da

Seleção
Brasileira.
- PAGINA 7

REDE

Cidasc apreende sete toneladas
de carne em mercado da cidade

•

A Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento'
Agrícola de Santa Catarina), apreendeu setemil quilos de
carne bovina em uma rede de supermercados da cidade
ontem. O alimento estava congelado, o que está proibido

. .'
-

desde outubro do ano passado devido ao risco de

contaminação da febre aftosa. - PAGINA 5'
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AMANHA:

• Sábado
de sol e nebulosidade
variada com pancadas
isoladas de chuva

mínima: 21"máxima:32° Máxima: 34°
HOJE:

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

Saúde do Padre Aloísio está

debilitada e inspira cuidado
DIVULGA Ao

•

.

Fiéis fazem vigília. pelo Padre Aloísio Boeing na

Capela do Bairro Nereu Ramos. Segundo à médico

geriatra, Rangel Osellame, o principal agravante é a

idade avançada do pároco que tem 92 anos. Uma UTI
foi montada na Igreja para evitar que o religioso se

desloque para um hospital. _ PAGINAS

TRIBUTO

Prazo para pagar IPTU com

desconto acaba no dia oito
- PAGINA 5
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Em outubro, o Brasil vai.
realizar um dos maiores

"

pleitos de sua história. Num
momento de instabilidades
econômicas mundo afora, o
eleitor escolherá o novo

presidente da República,
novos governadores, novos
deputados e novos sena

dores, ou seja, as pessoas
que terão nas mãos as rédeas
do país. Mais do que nunca,
as escolhas que fizermos
devem ser conscientes e

de outubro, portanto, será investir em saúde e edu
necessário votar consciente cação. Todos têm o mesmo

e responsavelmente para e velho discurso. Já não dá

eleger políticos compro- mais para levar isso em

missados em resolver esses conta.
/

graves problemas' bra- '. E necessário votar

sileiros. Não importa se o consciente, defender um
, I

sujeito é bonito ou feio, projeto, analisar as colíg-
branco ou preto, simpático ações interesseiras, as pro
ou antipático, casado ou messas descabidas que já

� Sem maquiagem, sem texto pronto, sem
musiquinha alegre e contagiante, na maioria
das vezes, a realidade é decepcionante

compromissado com as

necessidades da comunidade.
Ele precisa ser digno do cargo
que irá ocupar. O programa.
eleitoral também não é a

melhormaneira para conhe
cer um candidato. Ojogo de
sedução nesta hora engana
muito, o brilhantismo dos

• • •

marquetetros virou item

decisivo no resultado de uma

eleição no Brasil, mas, depois
eles desaparecem e aí sem

•

maquiagem, sem texto

pronto, sem musiquinha
alegre e contagiante vamos

nos dar de cara com a ver,

dade e aígeralmente a
IIcoisa"

/

é decepcionante. E impor,
tante fazer um exercício de

. /.

responsáveis para que o

país saia fortalecido do seu

exercício de democracia.
O Brasil está com

fome de ética e passa fome
em conseqüência da falta
de ética na política". A
frase do sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, ainda
soa atual dada a conti

nuidade da fome e da mi

séria no país. Nas eleições

solteiro, isso não quer dizer
nada na política, além do
mais, através dos mar,

queteiros, os candidatos
,

não enganam mais. Votar é

algomuito mais sério do que
marcar um IIX�' ou apertar
alguns botões. Quando
votamos, estamos esco

lhendo aqueles que deci
dirão o destino do dinheiro

que pagamos nos impostos,
o rumo da economia e do

país. Por isso é importante
escolher com cuidado o

candidato) ele precisa estar

/ .

memona, rastrear os passos
dos políticos, formar opinião
própria, sem influência de

pesquisas e de estética. O

apertar de botão tem que ser

um ato de inteligência.

constroem a imagem que

quiserem. Em época de

campanha pegam crian

cinhas no colo, demons-
. �

tram Ira contra corrupçao e

contra a desigualdade
o

social, prometem distribuir
riqueza, acabar com a fome,

. ,

FRASES

"Esperava-se mais em matéria de inclusão social. A política econômica não está voltada para a

inclusão. Ao contrário: é concentradora:

, Do secretário-geral da CNBB, dom Odilo Sherer, no lançamento da Campanha da Fraternidade 2006, sobre o Governo Lula.

•

•

1=ernando Bond
•

Polícia sem psicotécnico
•

aumenta a Insegurança

Profissionalização
A secretária em exercício Elisabete Anderle
vê no projeto a possibilidade de a Educação
ter um quadro permanente e especializado
de servidores, evitando o saltar de galho
em galho e o servidor vale tudo.
"Finalmente vamos poder profissionalizar a

educação'; comemorou.

País da impunidade
Também cabe ao Parlamento discutir com
muita seriedade a questão de regressão de

pena para crimes hediondos. No País da
impunidade, abre-se mais uma porta para
os criminosos. Se não há cadeias

suficientes, a sociedade exige a aplicação
correta de seus impostos. Não só na

construção de presídios, mas
principalmente na de escolas e na

formação de professores. É preciso não só

punir, mas principalmente educar.

Sushi
A F.iesc prorrogou até esta quinta-feira (2) o
prazo de inscrição para a missão ao Japão e

à Coréia, que será realizada entre os dias 12

e 24 de março. A comitiva de empresários
visitará as feiras do setor de alimentos
Foodex Japan 2006 e Seoul Food 2006
com o objetivo de prospectar novos
negócios, identificar parcerias, ampliar
redes de relacionamento na Ásia e

monitorar as tendências mundiais dos
setores de alimentos e bebidas. Mais

informações no endereço
, www.cinsc.com.br/inscricao ou pelo
telefone (48) 3231-4651.

Florianópolis - É realmente absurda
a decisão da Secretaria de Segurança
do Estado de abolir o teste

psicotécnico nos concursos para
policial. Ora, se nós cidadãos comuns
somos obrigado a passar p e lo

exame, por que um policial que vai

passar o dia todo armado não precisa
fazer a mesma coisa? Aliás, as

estatísticas comprovam: os policiais
que mais apresentaram problemas
com armas - ou seja, abusaram da'

•

prerrogativa de poder usar uma - são
exatamente aqueles que conseguiram
,

entrar na Polícia "pela janela'; com limi-
,

nares que derrubaram a reprovaçãoo

deles nos exames psicotécnicos.
Observando a crônica dos crimes
praticados por policiais, dá para

perceber claramente que eles sofrem
. ,

de algum distúrbio de com-
,

portarnento. São violentos dentro de

casa, no bar, nas ruas e principalmente
c:om os mais fracos. É hora de a

• •

sbciedade de insurgir contra este tipo
de decisão tomada de cima para baixo.
E fica com a palavra o secretário de

Segurança, Ronaldo Benedet, para as

devidas explicações.

Falando nisso...
A apresentação do Plano de Quadro Único
da Educação, apresentada pelo secretário
da Administração Marcos Vieira deflagrou
mais cedo a comemoração na Secretaria da

Educação, Ciência e Tecnologia. Ao explicar
o projeto ao lado da secretária em

,

exercício Elisabete Anderle, no auditório
do órgão, Marcos Vieira obteve aprovação
total ao projeto que eleva o piso da

categoria para R$ 760.

Dezdias
Os servidores do Quadro Cfvil, que há anos

estão na berlinda nos aumentos salariais e

sem perspectíva de carreira, gostaram
,

tanto que não quiseram nem tempo para
analisar melhor: em festa, aderiram no ato.

Vieira prometeu encaminhar o Plano à
Assembléia Legislativa em dez dias, após
concluir os estudos sobre a repercussão
financeira. Os professores do Magistério
estadual, que já têrfl um estatuto

específico, terão 30 dias para analisar se
aderem ou não.

Dentinho
o deputado Wilson Vieira, o Dentinho,
lamentou a decisão da Executiva Estadual
do Partido dos Trabalhadores de indeferir

por decurso de prazo o pedido de inscrição
da senadora Ideli Salvatti para as prévias
do PT, feita por ele e pelo vereador Márcio
de Souza. "As prévias no PT acrescentariam'
um aquecimento importante na militância

petista, pois as eleições deste ano não serão
fáceis e os filiados do PT sempre foram
motivados pelo exercício da democracia

interna'; manifestou o deputado.
red a eao@jornaleorreiodopovo.eom.br
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Igualdade, causa de todos
os homens

'c

J

,

i
O mês de março pauta uma agenda

em defesa dos direitos humanos,
trazendo à tona temas que nos

envergonham e exigem atitudes. O 8
de março, Dia Internacional da
Mulher, é uma dessas datas que

impõem a necessidade de reflexão e

de ação. Entre outras coisas, a data
nos lembra que milhões de mulheres
são vítimas de violência doméstica e

outras tantas são subestimadas e exploradas no mercado
de trabalho.

, I!

, .

o ,

,

c
-

E

�
-

Temos' no Vale do Itapocu mulheres batalhadoras e � .

pioneiras, que se destacam nas mais variadas áreas - no

ensino, na política, à frente de empresas, de sindicatos e

organizações e no trabalho comunitário. Todas essas

grandes mulheres, com as quais todos nós convivemos

no dia-a-dia, merecem a nossa reverência e homenagem.
Assim como todos os homens que defendem e atuam em

prol das causas das mulheres.
O cotidiano, infelizmente, nos oferece inúmeros

exemplos de mulheres que têm seus direitos violados, ;

vítimas dos problemas sociais e de uma sociedade, ."

discriminatória. Para mudar essa realidade, lutamos por .

políticas de proteção e de igualdade e pela implantação
da Delegacia da Mulher no Vale do Itapocu.

Entendemos que as delegacias especializadas são

fundamentais para que as mulheres tenham tratamento

adequado em situações que exigem muita sensibilidade. .:
,

Assédio moral e sexual, violência doméstica e violência
,

,

sexual não são temas fáceis de lidar, por isso exigem
ambiente e profissionais adequados. Em várias regiões do
Brasil onde foram instaladas delegacias especializadas no 1V
atendimento à mulher houve um aumento significative .

�

nos índices de violência, não porque tivessem aumentado .,

os casos de violência contra as mulheres em função da :

criação da delegacia, mas porque as mulheres passaram a

ter um ambiente mais .adequado e por isso ganharam
,

coragem para denunciar e reivindicar seus direitos.
Um estudo realizado por pesquisadores da ,

Universidade.Federal de São Paulo (Unifesp), entre 1998
e 2003, revelou que apenas 10% das vítimas de violência

1 o
sexual atendidas nos hospitais prestam queixa à polícia.

)

A maioria desconhece a existência de delegacias ..

. � �
J

especializadas ou teme maus tratos e humilhações por ,
.

•

parte das autoridades. A América Latina, segundo -

relatório sobre direitos humanos da Anistia

Internacional, publicado em 2005, é a região do mundo .

onde as mulheres mais sofrem com a violência sexual .:
Essa situação nos mostra que precisamos de medidas '

legais capazes de proteger a mulher e de punir os
"

,

agressores. Na luta pela instalação da Delegacia da Mulher
no Vale do Itapocu temos sempre defendido a necessidade
de profissionais do sexo feminino para conduzir esse

trabalho. Não queremos apenas mais uma delegacia, mas 'tl
, )

uma instância adequada para atender mulheres

fragilizadas pela brutalidade de seu cotidiano, uma

demanda que é em boa parte reprimida por falta de ter a

·

A

•

, .

quem recorrer.
-

As causas das mulheres nos desafiam
- permanentemente na luta pela construção de uma

sociedade mais justa. A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) revela que nos últimos dez anos a

diferença salarial entre homens e mulheres caiu dez r

,

pontos percentuais, de 32% para 22%. Sem dúvida um

avanço a se comemorar, mas a mesma pesquisa mostra

que existe uma espécie de "teto de vidro" que impede a

ascensão das mulheres dentro das empresas. As mulheres
.

ocupam menos de 6% dos cargos mais elevados no
r

mercado de trabalho, mesmo apresentando qualíficação
profissional equivalente ou superior. A mulher negra, •

segundo a 01T, é três vezes mais discriminada.
Mulheres, que o dia 8 de março seja uma grande

oportunidade para disseminar um pouco de sensíbilidade,
porque a igualdade deve ser a causa de todos os homens,
não apenas das mulheres.

.

l

o deputado estadual OioneiWalterda Silva escreve

às sextas nesta coluna

I
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... De fora
Ex-combatentes foram excluídos do
novo plano de saúde dos servidores
estaduais. O deputadoOnofre Agostini
(PFL) classificou o episódio de "afronta
às constituições Federal e Estadual':
Quer corrigir o que rotulou de"cochilo,
equívoco da lei'; pc5rque a assistência,
aos que já têm mais de 80 anos,

acredita, é dever do Estado. Mas

deputado João Henrique Biasi (PMDB),
,

líder do governo, argumenta que o

plano só pode beneficiar servidores
estaduais e pensionistas. Velho, no

,

B1rasil, é velho mesmo!

... Mais espaço
A bancada feminina na Assembléia

Legislativa, integrada pelas deputadas
Ana Paula Lima (PT), Odete de Jesus

(PL) e Simone Schramm (PMDB), quer
aumentar a participação das mulheres
no Parlamento.Ana Paula defendeu a

criação da Comissão de Direitos da
Mulher. Ela quer que a Assembléia, com
a aprovação do projeto, siga o exemplo
do governo do Estado, que está criando
a Coordenadoria de Políticas Públicas

para a Mulher. Pelo que se sabe, em
toda a história da AL a atual

representação feminina é a maior.

.... Comunicação
A rádio Amizade FM, de Corupá, no ar

em caráter experimental, começa na

segunda-feira com sua programação
oficial. A emissora, que terá alcance

regional, pode ser sintonizada em 99,9
MHz. Para lá vai o vereador Terrys da
Silva (PTB) com um programa diário, das
13h às 15h, ao vivo. Silva é radialista

profissional há dezesseis anos e

trabalhava anteriormente na Rádio Brasil
Novo. Na região, agora são três emissoras
do gênero na região. Mas há concessão

pública para pelo menos mais uma, dessa
vez em Massaranduba.

,

CAROLINA TOMASELLI

.... Jorge Bornhausen e

Raimundo Colombo
•

se reuniram com

prefeito no gabinete

-

JARAGUÁ DO SUL - Ontem
,

pela manhã, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) recebeu em seu

gabinete o pré-candidato a

governador, prefeito de Lages e

ainda presidente estadual do PFL,
(tRqimundoColombo, e o presidente
estadual do partido, senador Jorge
Kónder Bornhausen. Acom

panhado do presidente da Câmara
deVereadores e pré-candidato a

deputado estadual, Carione
Pavanello, também do PFL,
vieram, além de pedir apoio para a

disputa majoritária no Estado,
reforçar a necessidade de união

entre os partidos de Jaraguá do Sul
,

para viabilizar a eleição de

representantes à Assembléia

Legisla tiva e à Câmara dos

Deputados.
,

i Em outras palavras, poucos
c�ndidatos, como vem

defendendo Payanello, que

ery.comendou pesquisa junto com .

outros pré-candidatos à

Assembléia e constatou que

Jaraguá deve ter no máximo três
,

candidatos, sob risco de repetir o
\

it resultado da eleição de 2002,
quando apenas DioneiWalter da
SlIva (PT) foi eleito. "Moacir

I

Bertoldi, Carione, Dieter Janssen,

Colo

... Contas
Jaraguá do Sul entra .no circuito do 9°
Ciclo de Estudos de Controle Público
da Administração Municipal
promovido pelo Tribunal de Contas de
Santa em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios, que
ocorrerá também em outras regiões.
,Vão prefeitos, vice-prefeitos,'
vereadores, secretários e demais e

técnicos municipais das 293 cidades
catarinenses. Entre os assuntos em

pauta está a mudança de critérios para
apreciação das contas municipais. Em
Jaraguá será nos dias 6 e 7 de abril.

CANDIDATURA

•

Rose Vasel, Ronaldo Raulino,
Niura, Ruy Lessmann, todos que
querem ser candidatos, mas temos
que ter consciência que só podem
sair três. Sou candidato porque
realmente vejo que tenho

condições de me eleger, mas para
isso tenho que ter todo mundo me

,

ajudando e ajudando os outros dois
candidatos da região, caso

contrário ninguém se elege",
afirmou, durante almoço com

presença de pefelistas de toda a

região no Restaurante Pavanello.
O prefeitoMoacirBertoldi tem

o mesmo raciocínio e defende que
independente do candidato ser ou

não de Jaraguá, o escolhido deverá
" '

ter um cornprorrusso com a

região", que soma 130mil eleitores.
Só emJaraguá são 85 mil. Para ele,
quatro candidatos a deputado
estadual e um a federal é o número
limite. Bertoldi deu a entender

que poderá apoiar a candidatura
de Pavanello, com quem disse
manter um bom relacionamento
" l d - d "

em pro as açoes e governo .

Também não descartou uma

possível dobradinha de Rose Vasel
(presente no almoço) com o

pefelista, apesar doPL ter como pré
candidato a deputado estadual o
vereador Ronaldo Raulino. "Es
tamos numa fase pré-eleita
ral.Temos que ter humildade,
inteligência e diálogo, e havendo
consenso é possível, dentro do
entendimento dos interesses em

'" ,)

representar a reglao .

Na reunião, Bertoldi também

,

DANIEL NEVES

, ,'"

,

" -'
.

Pré-candidato pefelista defende limite de três nomes à Assembléia

tratou de questões administrativas,
como o projeto Transjaraguá, ao
qual pediu apoio ao senador na
última viagem do prefeito à Brasília.
O prefeito também levou a cúpula'
do PFL para conhecer as obras da
ArenaMultiuse e depois almoçou
com as lideranças. "O PFL é um

partido que sempre teve meu

respeito e tem uma ideologia
semelhante ao PL. A visita de

, Colombo e Bornhausen é uma

surpresa que faz com que tenhamos
uma aproximação no rela-

, "

cionamento .

"Essas conversas fortalecem a

candidatura do Carione. Es

peramos vê-lo eleito e r e

presentando a região na As
sembléia Legislativa, e tenho
.. "

certeza que ISSO val acontecer ,

declarou Colombo. Da mesma

maneira, o senador disser que o

partido necessita de uni. candidato
de Jaraguá. "Vejo commuito bons
olhos. Tenho expectativa que não
só nasça a candidatura, mas

também a eleição", comentou.

o não deixa Prefeitura para ser vice na chapa com PSDB
JARAGUÁ DO SUL - O pré

candidato a governador pelo PFL e
,

presidente estadual do partido,
RaimundoColombo, disse que não

,

deixará a Prefeitura de Lages para
ser candidato a vice-governador. O
partido deve se unir com o PSDB

para a disputamajoritária noEstado,
repetindo a aliança praticamente
consolidada para a Presidência da

República. "Eu, pessoalmente, não
vou sair da Prefeitura para ser

candidato a vice. Se o partido
entender que isso seja a melhor

,

opção, algo que poderá acontecer,
aí nós vamos escolher um outro

nome. Não seria inteligente eu

renunciar a dois anos e nove meses

para ser vice", avaliou.

Segundo 'Colombo, a

confirmação da aliança e também
do partido a que caberá a indicação
do nome para governador deve sair
depois de Ulna reunião, que·
chamou de decisiva, marcada para
o próximo dia 20, em Brasília. "O

que acertamos ontem (numa
reunião com o senador Leonel
Pavan e o presidente estadual do
PSDBDalírio Beber) é que o partido
que indicar o governador, caberá ao
outro indicar o vice e o senador. No
meu caso não há essa possibilidade.
Tenho que renunciar dia 31 de

. '

março e e exatamente ISSO eu vou

f"
,

azer , anunciou.

O presidente nacional do PFL,
senador Jorge Bornhausen, disse

que antes de tudo é preciso que o

PSDB defina seu candidato a

presidente daRepública - José Serra
ou Geraldo Alckmin. O senador
disse não ter preferência. O PFL
indicará o-vice. Escolhido o nome,
prosseguiu Bornhausen, o PFL
realizará consultas internas para
verificar se o partido quer realmente
a coligação ou almeja uma

candidatura própria. ''A primeira
,

consulta tem que ser dirigida ao

prefeito do Rio de Janeiro (César
Maia), porque nós o lançamos em
dezembro de 2004 como candidato
à Presidência da República. E

,

vamos analisar também as questões
estaduais, porque a última etapa é

a escolha do candidato a vice-

presidente. O mais importante são

os acordos estaduais", afirmou.
O senador analisa que é preciso

manter as coligações nos estados em
sintonia com a nacional, para não
prejudicar o candidato a presidente,
que tem um forte adversário, o

presidente Lula -. "por mais

incompetente e por mais corrupto
que sej a o seu governo, o presidente
da República é sempre um

candidato competitivo, e por isso
mesmo a nossa posição não pode ser
de querer que o candidato a

,

presidente não tenha nos estados a
maior aproximação entre os

partidos. Esta é a grande etapa que
vai se seguir à escolha do candidato
do PSDB". (Carolina Tomaselli)

'j

•

... Interesses
Mesmo anunciando candidaturas próprias
a presidente da República, o PMOB não

governista e o PPS já agendaram para dia
30 de março um seminário nacional. Para
"unir forças" e "buscar um novo projeto
para o paísfdlz a assessoria de comunicação
pepessista. O deputado pernambucano
Roberto Freire repete a empreitada e já
está definido como candidato do PPS

>

desde abril do ano passado. Anthony
Garotinho e Germano Rigotto são os pré
candidatos do PMOB. Dia 19 o partido de
cidirá quem concorre à sucessão de Lula.

•

,
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redacao@jornalcorreiodopovo.com,br'1' ,t I
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Peixer justifica não repasse do ní_: .

. _,L

valor da bolsa de estudo
GUARAMllUM- "Ounós optamos

por uma coisa, ou optamos poroutra.
Não temos dinheiro para pagar

transporte escolargratuito para todos
e ainda dar bolsa de estudo para
alunos do terceiro grau". A
declaração do prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL) é em resposta as críticas

do presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes'

(PSDB), sob.e o corte no repasse de
R$ 100,00 como auxílio aos

estudantes universitários do
, . '

murucipio.
Com uma receita aproximada

de R$ 12 milhões, o prefeito disse

que a administração se vê impedida
de fazer todos os investimentos

considerados necessários e que as

prioridades são definidas em
, . '

con] unto com os secretanos

municipais. "Essa situação da bolsa
. de estudo, por exemplo, nós optamos

I

por priorizar o pagamento do

transporte escolar gratuito de

primeira a oitava série. Temos que
desembolsar R$ 250 mil, e

infelizmente não dá para pagar a

bolsa de estudo", justificou.
Até 2004 os alunos recebiam o

benefício, que, segundo Peixer,
deixou de ser repassado por conta
de redução das verbas do governo
do Estado destinadas ao setor.

"Ficaria muito feliz se o município
tivesse dinheiro para atender tudo.
São situações que eu até entendo o
apelo do Legislativo, como também
gostaria de poder beneficiar, mas a

receita não permite", disse. Pedindo
apoio dos vereadores para aprovação
de projetos que aumentariam a

receita domunicípio, comoo reajuste
da taxa da coleta de lixo. "Hoje o

município dispensa R$ 700 mil por
ano para pagar a coleta e destinação
final do lixo, quando essa

,
,

,,

responsabilidade seriado povo.Como _"

,. ,

os vereadores não permitem o
-

,"l

aumento e também não permitem a
.�

concessão do serviço, é dinheiro que
�

sai do caixa domunicípio". () r

Sobre as críticas dos vereadores', J
do PT, do PMDB e do PSDB, que)!)
acusam a administração por colocar. -ii
a culpa no Legislativo pelo suposto. b
atraso no pagamento de dívidas do.'
muhicípio, o prefeito negou. As - �

manifestações são decorrentes da; rr
denúncia feita por representantes de),.;
empresas que fornecem
medicamentos para o Hospital
Municipal Santo Antônio e a

Farmácia Básica, em sessão da.
Câmara de Vereadores. "Nós não

temos nada, até porque a Lei de,
Responsabilidade Fiscal exige isso.A
Prefeitura está com suas contas=.;
dia, não deve nada para ninguém,
muito pelo contrário, pagamos em 25" -

dias como qualquer outro
."."

mutucipio .

Peixer, no entanto, admitiu que
a Câmara de Vereadores rejeitou

.
ainda nas comissões projeto de lei
reconhecendo dívida do Hospital.
Municipal SantoAntônio referente 'I

ao ano de 2004. Segundo ele, as

dívidas são para com fornecedores
de medicamentos. Disse que vai

conversar com o gestor do hospital,::::j
Luiz Carlos Pereira, para esclarecer, r.;,-

os questionamentos dovereadorOsní '''I'L,

Bylaardt (PMDB) . "Queremos qlle, '1
os vereadores reconheçam essa

.... l'
.

dívida para que possamos quitar com' �l

os fornecedores. Apenas essa 2

situação que está perdurando, mas J

não quer dizer que estamos ';

colocando os vereadores contra a:

opinião pública", afirmou.O prefeito �4
não soube informar o valor da dívida ;J
do Hospital Municipal Santo.

\ . \

Antônio. (Carolina Tomaselli)

•
.
_

"

Raimundo Colombo: "Não seria inteligente renunciar para ser vice"

I

•
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Combate à sonegação
o trabalho de combate à sonegação feito pela Receita Federal
em 2005 resultou em autuações de pessoas físicas e jurídicas
num total R$ 51,5 bilhões. O valor representa. uma queda de

27,50/0 em relação a 2004, mas segundo o secretário-adjunto da

Receita Paulo Cardoso, não significa que o Fisco deu mais espaço
aos sonegadores. Ele lembrou que o valor da autuações foi muito
elevado em 2004 devido a um conjunto de cinco empresas dos
'setores de indústria e prestação de serviços que foram multadas
em R$ 18 bilhões. Ele destacou que apesar de o valor das

autuações ter caído em 2005, houve aumento de 21,40/0 no

número de fiscalização. Enquanto em 2004 o total, entre
(empresas e pessoas físicas, chegou a 189.744, no ano passado,
ele foi de 230.405. No caso das pessoas jurídicas, o setor mais

autuado em 2005 foi a indústria, - R$ 10,5 bilhões para 2.393

empresas. Em segundo lugar ficou o comércio (R$ 9,7 bilhões

.para 3.337 contribuintes) e o setor financeiro (R$ 8,12 bilhões

'para 288 instituições). "

• •• ,

J �j
CESAR JUNKES

,

reajuste menor. Já a gasolina fica
um centavo acima da média do

preço do litro de gasolina previsto
para o Estado; deR$ 2,70, conforme
publicado da edição de ontem do
Correio do Povo.

Significa que, por enquanto, o
consumidor que precisa "encher"
o tanque de gasolina (que
comporta, geralmente, 45litros de
combustível) vai gastar 4,50 amais;
já para abastecer um carro a álcool

,

ou osmodernos bi-combustíveis (se
for abastecido com álcool), o

proprietário precisa desembolsar
mais R$ 6,75.

Amaioria das redes de postos

DAIANE ZANGHELINI ,

� Maioria dos postos
,

,

c
-'

. ,

ja repassaram o

reajuste para os

consumidores

J

,

I
•

)ARAGUÁ DO SUL - Pesquisa
realizada ontem pelo Jornal
Correio do Povo constatou que
o reajuste do álcool no município
ficou abaixo damédia prevista para
o Estado, de 11 % (R$ 0,20),
enquanto o litro da gasolina
obedece a média prevista, de 30/0

(0,10). Nos locais pesquisados, o
reajuste do litro do álcool ficou em

7,5%, um aumento de R$ 0,15. A
média do preço do litro do álcool
até quarta-feira era R$1,98, e da
gasolina, R$ 2,61; a partir de hoje,
o valor do litro do álcool atinge
cerca de R$ 2,15, e a gasolina, R$
2,71 o litro.

, Antes do reajuste, o álcool no '

município já estava acima da
média do Estado. Namaioria das
cidades custava cerca de R$ 1,80,
enquanto em Jaraguá do Sul a
média era de R$ 1,98. Em virtude
disso, amédia do litro do álcool no
município é maior do que o preço'
médio previsto para o Estado (R$
2, em média), mesmo com um

,

'Impostos
Segundo Paulo Ricardo, entre os

tributos mais sonegados estão o

Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), o Imposto
.de Renda e PIS/Cofins. No caso

, das pessoas físicas, os mais

autuados foram os proprietários
ou dirigentes de empresas (R$
1,191 bilhão), seguidos pelos
profissionais liberais (R$ 338

milhões) e autônomos (268
milhões).

Fisco 2
Já entre as pessoas físicas,
os maiores alvos serão

dirigentes de empresas,
usuários de cartão de

crédito, profissionais
liberais e quem atua na

construção civil. A Receita
tem conseguido detectar
fraudes graças a uma

série de informações que
são repassadas a ela por
administradores de cartão

de crédito, imobiliárias e

bancos. Somente 1(,0 ano
passado, o Fisco autuou
900 contribuintes em R$
240 milhões por fraudes
com cartões de crédito.
Entre as irregularidades
estão casos de pessoas
que se declararam
isentas, mas gastaram
com cartões valores
muito acima de sua

renda.

. '.

reajustou ontem os preços por ja
terem adquirido combustíveis com
aumento ontem das companhias;
outros ainda devem reajustar os ,

valores hoje ou amanhã, por ainda
manterem estoques de álcool e de

gasolina, o que significa que o

repasse do novo preço para as

bombas pode levar de um a dois
dias.

A(explicação para o reajuste
está na mudança da composição
da gasolina, com 20% de álcool
anidro e não mais 25%, redução
que aumenta o grau de pureza do
combustível. Amedida foi tomada

pelo Governo Federal depois que
os usineiros descumpriram um

acordo, 110 qual o litro de álcool

,j
,

J

-Flsco 1
A Receita vai continuar
trabalhando para fechar o cerco

aos sonegadores este, ano. Entre
as empresas, os alvos principais
serão distribuidores de

combustíveis, fundos de
,

previdência privada, entidades
imunes e isentas, fabricantes de

,

cigarros e bebidas e empresas,

em, processo de fusão, cisão ou

,

--,�""""""",�""",-_-","--",-,�""",-",--�___2_..J' ,J

Consumidores terão que gastar mais para abastecer
';-.'

•

adequando a demanda de oferta "

e de procura do produto. O álcool
está em falta no mercado interno

seria vendido por até R$ 1,05. Na
semana passada, o valor cobrado na
usina chegou a R$ 1,15. Dessa

forma, oGoverno pretende aumen
tar a oferta de álcool etílico
hidratado (combustível) no merca
do interno e, conseqüentemente,
reduzir o preço do produto,

,

desde o "estouro" de fabricação e ',

de vendas dos veículos bi-
"

,
,

,

,

combustíveis, que aumentou
r

aproximadamente 75% no ano ,.n
-

passado.
' j

.. -

mcorporaçao,
red a cao@jornalcorreiodopovo.com,br
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Processo seletivo, para a contratação de advogados
, ,, ,

un!l�ilI!lIJ It,,nmMr<�)
•

,

,

,

•
• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial • 2,110 2,112
Paralelo 2,190 2,270
Turismo 2,050 2,210

•

• Cotação Euro Compra Venda

2,546 2,548
·CUB' R$: 865,74 (fevereiro)

c'
, T

acessada no endereço http://
'

portaljaraguadosul.com.br
r

.�
Um outro edital, do tipo'

·
"

A �

menor preço, preve a

contratação, pela FME (Fun_'G ,

dação Municipal d� Esportes) ":
.

,-! I

de pessoa jurídica para for--
necimento de 600 millanche; 1

que serão distribuídos entre;;i
os núcleos do Programà 2°

Tempo, implantado pelal'
Fundação, pelo período de
dez meses. A íntegra do edital,

r
está disponível no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

de rescisão por iniciativa das

partes envolvidas, segundo
consta do edital de seleção, o
profissional 'não terá direito a

indenização .

Quem se habilitar ao processo
seletivo e que tenha tido

qualquer tipo de/contrato com

o município rescindido nos

últimos três anos, através de

procedimentos de sindicância

que tenha resultado em seu

desligamento dos quadros do

município, está impedido de

participar. A remuneração

oferecida pela prefeitura é a

mesma fixada para servidores do
nível 8 (faixa A) do cargo de

'

provimento efetivo de advogado,
conforme reza a lei municipal
3.974/2005: R$ 1.907,23,
acrescidos do auxílio ali

mentação. Os contratados

obrigamse a cumprir jornada
semanal de trabalho (cinco dias

úteis) de 40 horas. As inscrições
podem ser feitas diretamente 11a

,

diretoria de recursos humanos
da secretaria de Administração.
A íntegra do edital pode ser

)ARAGUÁ DO SUL- Até o

próximo dia 10 de março, a

secretaria municipal de

Administração recebe inscrições
para contratação de três advo

gados temporários através de

processo seletivo. O período de
'contrato é de um ano, renovável

por igual período apenas uma

vez. Esses profissionais vão suprir
ausências de titular do cargo ou

complementar a necessidade de

ampliação do quadro até que

haja o provimento definitive. No
término do contrato, ou no caso

.....

.....

•

·Indices Pontos Oscilação
Bovespa 39.106 0,180/0
Dow Jones 11.031 0,200/0 .....

-

Dasdaq 2.309 0,210/0 .....•

• Poupança (%) 0,5793

•

CNBB critica campanha de

prevenção, a doenças sexuais,
PF expede ao STF parecer
sobre ainvestigação do caixa 2 ,

"

,

SALVADOR - 1\0 lançar
oficialmente a Campanha da
Fraternidade ontem na capital
baiana, o presidente da Con
ferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) o cardeal-arcebispo
GeraldoMajella Agnelo criticou os

programas de prevenção à gravidez
e a doenças sexualmente trans

missíveis (DST) desenvolvidos no
carnaval de Salvador pela Pre
feitura e peloMinistério da Saúde,
como o uso de preservativo pelos
homens e da pílula do dia seguinte
pelas mulheres. Para o cardeal as
autoridades "estão muito

preocupadas que não se propague
a aids e outras doenças, mas será
que tem havido uma regressão
(nos infectados)? Não parece, ela
está ganhando sempre mais \

,

terreno", acredita. "Incentivar a

promiscuidade e a irrespon-
,

BRASÍLIA- A Polícia Federal
envia na próxima segunda-feira, 6,
ao SupremoTribunal Federal (STF)
o relatório do inquérito do
"mensalão". Com 22 volumes, 69
apensos emais de 250 depoimentos
tomados até agora, a investigação,

,

todavia, ainda está incompleta
porque algumas perícias, como as

da contabilidade dos Bancos Rural
e BMG, não foram concluídas e

falta fechar o conjunto de provas
contra alguns dos acusados de
envolvimento no suposto esquema,

,

de distribuição de propinas com
,

parlamentares da base aliada.
Por isso, a PF pedirámais prazo para
fechar as apurações, em con

sonância com o que é planejado .

pela Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) dos Correios.Até
agora, após seis meses de ave

riguação, foram indiciados cinco

sabilidade, estimular a embriaguez.'
e outras atitudes, tudo isso não são :

,

atitudes que garantam o bem, a

boa realização do camaval'u.
criticou. Para d. Geraldo, as;

autoridades deveriam se preocupar,
ern \'dar meios para as pessoas se '

respeitarem, tenham respon
sabilidade sobre tudo que faz". '

Sobre a situação do padre José'
Pinto, afastado da seu posto de,

pároco da Igreja da Lapinha depois
de um comportamento consi-:

derado inadequado pela Arqui
diocese de Salvador, d. Geraldo
disse que foi preciso fazer alguma:
coisa diante de "alguns aeon

tecimentos que saíram da
normalidade", declarou. Segundo
o cardeal, padre Pinto ainda 'lJj

poderá reassumir suas funções na,

Lapinha ou outra paróquia, se

mudar seu comportamento.

suspeitos, entre as quais o

publicitário Duda Mendonça,
denunciado por lavagem de

dinheiro, evasão de divisas e crime

contra a admínistração pública. Pelo
menosmais 30 outros estão listados

para fins de indiciamento, mas a

polícia deixará essa tarefa para o

Supremo Tribunal, limitando-se a

descrever os crimes atribuídos a

cada ume os artigos penais violados.
Entre esses candidatos a

indiciamento, estão políticos - com
esem mandato, empresários,
operadores do mercado financeiro,
lobistas e funcionários públicos.A
relação de indiciáveis é encabeçada
pelo empresário Marcos Valério
Fernandes de Souza, acusado de

,

ter operado o esquema de captação
de recursos, chamado "va

lerioduto", para abastecer o caixa
dois do governo petista.

,
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KELLY ERDMANN

,

� Quadro de saúde
, j ••

e :grave e Inspira
c

f
idados, alerta

médico geriatra
JARAGUÁ DO SUL - A Capela

d9 Bairro Nereu Ramos recebe
desde ontem uma romaria de fiéis.
As orações da comunidade pedem
·pelo restabelecimento do Padre
Aloísio Boeing, de 92 anos, para

. q em foi montada uma UTI
d tro da própria Paróquia.

t Sentindo fraqueza há pelo
,

,

menos um mês, o quadro de saúde
do Padre teve piora significativa
ad longo desta semana. Com

I

quedas de pressão e de batimentos
,

cardíacos constantes, os três
Ld, id d '

me 1COS que CU1 am o paroco
decidiram não interna-lo em

qualquer hospital. O objetivo é

mantê-lo perto dos fiéis e das irmãs

que ali residem e rezam pelo

menos umamissa por dia.

Segundo a enfermeira Diva

Moreira, o Padre está lúcido, mas
, , -

ja nao consegue se expressar
verbalmente. Ele responde a

•

estímulos e presenças marcantes
com a abertura dos olhos. Algumas
vezes também tenta movimentar

-

asmaos.

O médico geriatra Rangel
Osellame explica que a estado de
saúde do Padre é considerado

grave. O coração está fraco, uma
infecção atinge seus pulmões e a

alimentação é feita através de
sonda. O geriatra acrescenta ainda
que o principal motivo para a

debilitação do Padre é a idade

avançada.
Muito conhecido e respeitado

.

na comunidade, ele é lembrado

pelos trabalhos sociais que
desenvolveu na região, Entre
outras atitudes, antes de adoecer,
distribuía alimentos e roupas com

o auxílio das irmãs que residem na

Paróquia.

I 5 I

I

DANIEL NEVES

•

Enfermeira diz que padre está lúcido, mas não consegue falar

Para os fiéis, como Jaqueline
Amábile Ropelato, o Padre Aloísio
sempre teve o dom de ouvir e

transmitir paz a todos que o

procuram. Ela lembra também do
auxílio emocional que ele

•

desprendia à cornunidade
rotineiramente e principalmente

, -

aos casais,

Nascido em 24 de dezembro de

1913, o Padre Aloísio é natural de

Vargern do Cedro, município
próximo a Tubarão, no sul de Santa
Catarina. Ele está na Paróquia

•

Nossa Senhora do Rosário, no
Bairro Nereu Ramos, há 22 anos.

Prazo)para pagamento do 1P
•

JARAGUÁDO SUL - O prazo para

quem escolheu fazer o pagamento do

Imposto Predial e TerritorialUrbano
(IPTU) emparcela única encerra na

(.próxima quarta-feira, 08. Namesma
data, os jaraguaenses que decidiram
pelo parcelamento em oito vezes

devempagar aprimeiramensalidade.
Os proprietários de imóveis que

ainda não receberam o camê do

Imposto devem entrar em contato

com a Coordenadoria de Receita
Tributária o mais rápido possível.
Segundo o secretário da Fazenda,
SétgioJosé Félix, aindahá tempo para

. 'negociar as formas de pagamento do
IPTU.Quem preferir fazer o

pagamento à vista até quarta-feira,
ganha 18% de desconto. Já os que

optarempelo parcelamento, podem
dividir o valor da prestação em até
oito vezes, sendo que omínimo não

pode ser inferior a 35% da UPM

(Unidade Padrão Municipal -
cotadaemR$ 89,64).

A perspectiva, segundo o

secretário da Fazenda Sérgio José
Félix, é que a Prefeitura arrecade,
em 2006, cetca deR$ 8milhões com
opagamentodo IPTU.Valor superior
ao ano passado, onde o montante

alcançou osR$ 6 milhões.
Quanto à inadimplência, Félix

diz que ela se mantém estável,
girando em tomo dos 300/0.Adívida
ativa chega atualmente aos R$ 21

milhões, dois amais do que registrava
aPrefeituraMunicipal em 2004.

Empresários conhecem Prêmio
Catarinense de Excelência

JARAGUÁ DO SUL - Durante
a reunião semanal das diretorias

li • da ACIJS e APEVI, na próxima
segunda-feira, dia 6 de março,
acontece o lançamento do 2°.
Ciclo de Avaliação do Prêmio
Catarinense de Excelência.O
tema será apresentado por
Luciana Matos Santos Lima,

. diretora executiva do MCE

(Movimento Catarinense para a

Excelência), uma iniciativa

,idealizada pela Fiesc, Senai,
Sebrae e Núcleo Catarinense de

CCQ, com o objetivo de mobilizar

esforços para a adoção de

tecnologias de gestão e com isto

estimular o setor produtivo para a

busca de maior inovação e

competitividade.
O MCE reúne empresas e

instituições que representam o

setor produtivo, visando dar

contribuições pará que a indústria
catarinense se projete ainda mais
não só do ponto de vista de

posicionamento de mercado, mas
especialmente no aprimoramento
empresarial em pequenas, médias

Q! •

e grandes empresas. Para isso, o
MCE se reúne periodicamente
para trocas de informações entre

•

os seus participantes, bem como na

formatação de projetos como o

PrêmioCatarinense de Excelência,
que será apresentado a empresários
de Jaraguá do Sul e região.
O prefeitoMoacirBertoldi também
participá da plenária, acom
panhado de Coca Ferraz, en
genheiro e consultor de trânsito,
do engenheiro Afonso Piazera .

Neto e do assessor do Gabinete
Moacir Cesar Souza. O prefeito vai

.

falar sobre o novo sistema viário do
. , '

mun1C1p10.
No Espaço Empresarial, o

diretor comercial da Varig Log,
MoacirMiar, apresenta a empresa,

seguindo-se coquetel no salão de
eventos Rodolfo Hufenüssler.

,

A reunião da Acijs-Apevi
acontece noCentro Empresarial de
[aragua do Sul às 18 horas, e é

•

aberta a empresários e comunidade
em geral. Informações pelo
telefone (47) 3275;7000 ou no site
www.acijs.com.br.

f
•

com desconto termina dia oito
CESAR JUNKES

Secretário acredita que a arrecadação chegue a R$ 8 milhões

M
,

G,
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,

,
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O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva posa para foto com

boné da Marisol. O fato aconteceu durante uma conferência dos

diretores das escolas técnicas e agrotécnicas de todo país em
, ,

,

Brasília no final do mês de janeiro. O presente foi entregue pela
professora do Cefet/Jaraguá do Sul, Consuela dos Santos, junto
com outros brindes de empresas da região. A Weg por exemplo
enviou canetas personalizadas e um porta-cartão.

-

i

Ci apreende sete tonela
came em e de supermeli,

JARAGUÁ DO SUL - A Cidasc

(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina) , apreendeu setemil quilos
de carne bovina na Rede de

Supermercados Breithaupt ontem.
O alimento veio de São Paulo e

passou por fiscalização na cidade
catarinense Abelardo Luz, na nota
o item estava descrito como carne

industrializada e como o produto
estava lacrado seguiu direto para os

supermercados. Fiscais da Cidasc
foram fazer a inspeção nos

supermercados para conferir se a

carne tinha passado por processo de
,

industrialização e averiguaram que

de
o

o produto estava congelado.
A entrada de carne congelada,

dos estados de São Paulo, Paraná e

Mato Grosso, está proibida desde
outubro do ano passado devido ao

foco de aftosa encontrado nos dois
últimos locais. O alimento não traz
risco para saúde humana, mas pode
infetar a região com o vírus. O

produto será transformado em ração
em BalneárioCamboriú,

Será aberto um processo no

Ministério Público para investigar a
entrada deste tipo de carne no I

Estado. O supermercado terá que

pagar multa de aproximadamente
R$5mil.

ipino quer apressar decisão
BRASÍLIA- A indecisão do PSDB

na escolha do candidato a presidente
continua a incomodaroPFL.O líder
da legendano Senado, José Agripino
(RN), cobrou rapidez na definição
do nome e levou ao líder doPSDB na

,

Casa, Arthur Virgílio (AM), a

preocupação com a demora.Tsso é

uma questão dos tucanos, mas é

preciso que i situação seja definida
até 15 demarço", disseAgripino, um
dos nomes cotados para ser o '

candidato a vice-presidente na chapa
da sigla.Apesar da cobrança, ele disse
que o PFLnão pressiona oPSDB. "A
-' ,

pressao sena omesmo que Jogarmos
contra, e não é isso", afirmou. Na
avaliação de Agripino, a oposição
"tem tudo para acertar o passb", mas .

está, por enquanto, envolvida com as
I'

questões internas da agremiação, que
ainda não se definiu entre o prefeito I

de São Pallia, José Serra, e o I

governadorGeraldoAlckmin,

Autorizadas obras na ,BR-280
JARAGUÁDO SUL -OMinistério

dos Transportes já autorizou o

Departamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes (DNIT)
"para exame e adoção das

providências cabíveis" à execução das
obrasnoperímetrourbanodaBR-280,
ern Jaraguá do Sul, solicitadas pela
adminístraçâo municipal. O ofício

pleiteandomelhorias em três trechos
da rodovia foi entregue pelo prefeito
MoacirBertoldi aoministroAlfredo
do Nascimento, durante audiência

concedida, no início de fevereiro, a
uma comitiva jaraguaense, também
integrada pelos vereadores Afonso
Piazera Neto e Jaime Negherbon, o
secretário deGestão e Planejamento,
EdsonCaporal, e o chefe doGabinete

de Comunicação, Carlos Alberto
Dias.

Ulna das obras previstas é a

pavimentação dos acostamentos no
perímetro urbano de Jaraguá do Sul,
do Km 68,5 (no viaduto da Rua

EpitácioPessoa) aoKm 75,5 (Bairro
Nereu Ramos). Também deve ser

realizada a implantação da terceira
faixa, numa extensão de 800m em

cada lado da Avenida Prefeito
WaldemarGrubba, nas proximidades
do acesso à empresaWeg. Já a outra

melhoria envolve a restauração do
segmento de travessia urbanadaBR-
280, entre os quilômetros 60;5 e 68,5
-compreendendoaAvenidaPrefeito '

Waldemar Grubba, as ruas Adélia

Fischer e Presidente Epitácio Pessoa.

,

Comunidade Evangélica luterana de

Jaraguá Do Sul - CEl :-

CONVOCAÇAO I

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pela presente são convocados todos os membros do Conselho da

Comunidade Evangélica luterana de Jaraguá do Sul- CEl, constantes do art.

19 do seu estatuto. para reunirem- se em Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 31 de março de 2006� às tshoras em primeira ou às 19

horas e 30 minutos em segunda 'Convocação, em sua sede, para tratar 'da
seguinte

1 ° Relatório de Atividades 2005
2° Prestação de Contas Exercício 2005
3° Eleição do Conselho Fiscal
4° Eleições: Colégio Evangélico Jaraguá, Hospital e Maternidade Jaraguá e

OASE - Voluntárias da Saúde,
5° Eleição da Diretoria da CEl

6° Diversos

Jaraguá do Sul, 02 de março de 2006-03-02

Airton Starosky
Presidente

ORDEM DO DIA '

"

'

"

•

"

-

)
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Fiesc lança projeto que amplia a
di gação de trab os

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
Pinturas, gravuras, fotografias,
desenhos, esculturas e instalações.
Trabalhos artísticos de cata

rinenses nessas áreas ganharãomais
espaço de divulgação com o projeto
FIESCultura. As obras sele
cionadas serão expostas durante as

reuniões mensais de diretoria da

Federação das Indústrias em Santa

Catarina, que reúnem as principais
. -

lideranças do segmento industrial
,

do Estado.
, .

! Além de exporem seus

trabalhos nas reuniões, os artistas
serão apresentados durante esses

eventos. Também terão suas obras
,

colocadas no site do projeto por

tempo indeterminado e doarão
uma obra ao Sistema, que ficará

exposta na sede da entidade.

Anualmente, haverá uma

exposição coletiva e a publicação
de um catálogo das obras. As

inscrições devem ser feitas no site

da :Fiesc (www.fiescnet.com.br/
cultura). Para participar da seleção
para o primeiro semestre deste ano,

é preciso enviar omaterial até 31

demarço.
A avaliação será feita por uma

comissão, integrada por membros
do Sistema, pelo presidente do
Museu de Arte de Santa Catarina

(Masc), João Evangelista Andrade
Filho, e pelo presidente da

Associação de Amigos do Museu
de Arte de Santa Catarina

(Aamasc), Onor Filomeno. A
seleção dos participantes será feita
semestralmente. O evento

inaugural será no dia 24 de março,
com a participação de um artista

convidado.

• As obras selecionadas

serão expostas durante as

reuriiões da Federação das
Indústrias do Estado.

• Os interssados podem se

inscrever no site
www.fiescnet.com.br.S

,

Falecimentos
Faleceu às 08:00h do dia 02/03, o senhor Marcos Silveira, com
idade de 74 anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às OO:OOh do dia 02/03, a senhora Elly Adan Khler, com

,

idade de 85 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de João Pessoa.
Faleceu às 07:30h do dia 02/03,0 senhor Lorena Antonio Marcatto,

,

com idade de 80 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária

d� Vila Lenzr e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

CP JURíDIC·O
-

Arrecadação líquida do FG,TS
,

bate novo recorde em 2005

A arrecadação líquida do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) voltou a bater novo recorde em 2005 e atingiu R$ 6,298 bilhões.
Foi o melhor desempenho da história do Fundo - o crescimento foi

�e 1,9 °10 em relação a 2004, quando a arrecadação líquida chegou a

IR$ 6,18 bilhões. A arrecadação líquida é resultante da arrecadação
,

bruta menos os saques efetuados pelos trabalhadores,
A arrecadação bruta em 2005 foi de R$ 32,2 bilhões, enquanto os
, ,

saques somaram R$ 25,9 bilhões. Assim, o aumento na arrecadação
bruta foi de. 14,07°10 em relação a 2004. O melhor desempenho do

�undo registrou crescimento bruto de 14,07% em relação a 2004. O

llquido foi de 1,90/0 e chegou a R$ 6,18 bilhões
Os principais fatores que levaram o FGTS ao seu melhor resultado
ern todos os tempos, são os mesmos de 2004: a recuperação da
,

atividade econômica e o crescimento do emprego formal. Somente

nos três últimos anos, foram criados 3,422 milhões de empregos
formais, segundo dados do Governo Federal. (
,

Corno resultado direto de ações desenvolvidas por meio de
financiamento com recursos do FGTS, foram criados, em 2005, mais, .

de 357 mil empregos. Mais de 2,3 milhões de .pessoas foram
,

beneficiadas diretamente com as políticas públicas nas áreas de

saneamento, moradia e infra-estrutura.
,

De 2004 para 2005, o número de operações de liberação de recursos'
,

do FGTS aumentou de 191 mil para 273 mil. Os empréstimos, nesse
período, somaram R$ 5;5 bilhões.
Com mais empresas recolhendo contribuições, houve

conseqüentemente aumento de depósitos mensais em contas

vinculadas. Também contribuíram para esse resultado as ações de
,

cobrança e fiscalização junto a empregadores inadimplentes feitas

pela Caixa Econômica Federal,pela Secretária de Inspeção doTrabalho
doMinistério doTrabalho e Emprego (MTE) e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
'O FGTS foi responsável pela entrada de R$ 35,8 bilhões na economia,
'entre saques e desembolsos em obras de habitação, saneamento e

infra-estrutura. Desse total, R$ 25,9 bilhões foram referentes a

paqamentos de saques normais, R$ 4,7 bilhões vieram de saques dos
créditos complementares dos planos Verão e Collor I e outros R$ 5,2
'bilhões, de desembolsos de parcelas das contratações realizadas.
Esses R$ 5,2 bilhões foram aplicados em programas de habitação,
saneamento e desenvolvimento.urbane, que - por meio de agentes
financeiros - permitiram o financiamento de 334 mil unidades

ihabitacionais.
Por Ricardo Ivan 8arichello, Cassuli Advogados Associados

,

\

•

•
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Farneg, Fundação AVINA e

FundaçãoO Boticário.
São 35 integrantes.

representando cada uma das dez

instituições públicas de ensino

jaraguaenses inseridas no projeto.
Sete delas municipais e três

estaduais, ambas escolhidas em

2005 a partir de requisitos
instituídos peloMEC.

De acordo coin a educadora
ambiental Sibele Kamchen, o

destaque do projeto é aintegração
entre alunos, professores, pais e

funcionários das escolas em prol da
natureza. Os COM-VIDAS,como
sâo chamadas as comissões, passam
por treinamentos (visitas, palestras
e intercâmbios) para que mais

tarde possam organizar trabalhos
de extensão dentro das comu

nidades em que vivem.

Além das palestras sobre aMata

Atlântica, os COM-VIDAS

participam, a partir do próximo
mês, de trilhas pelo Santuário Rã
bugio, em Guaramirim. Depois, é
a vez de conhecerem de perto
diferentes ecossistemas. Em Barra
do Sul visitam exemplos de

manguezais e restingas.
Em outra etapa, o projeto dá

enfoque à bacia hidrográfica do
Rio Itapocu. Neste momento, os
350 integrantes assistem a palestras

.

sobre o assunto e fazem visitas às

KELLY ERDMANN

� Projeto aprovado
pelo Ministério da

educação forma
os rnultipficadores

}ARAGUÁ DO SUL - A

formação de grupos preocupados
em conservar a Mata Atlântica
da região é o principal objetivo
do projeto "Serra do Mar: Fonte

,

de água, fonte de vida". Com a

participaçâo de dez escolas do

município, a iniciativa do
Instituto Rã-bugio capacita
diretamente 350 pessoas e

procura conscientiza-Ias dos

problemas enfrentados em

relação ao meio ambiente e faz
com que elas sejam capazes de

multiplicar esta idéia.
Com recursos liberados pelo

MEC (Ministério da Educação), o
projeto está na primeira etapa. Até
o final do mês de março, os

educadores ambientais do Rã

bugio passam pelas escolas

participantes eministram palestras
às comissões organizadas. O custo

total do projeto deve ultrapassarR$
60 mil, sendo a maior parte
contrapartida do Instituto Rã

bugio, através de seus parceiros:

r

•A

margens do rio. No final, planejado
para outubro deste ano, todas as

comissões recebem um certificado
simbólico.

Quem não faz parte das
comissões do "Serra do Mar:
Fonte de água, fonte de vida",
mas quer participar dos trabalhos
desenvolvidos, pode procurar
uma das escolas ou mesmo o Rã-

. bugio. Segundo Sibele Kamchen,
as trilhas e palestras não são

limitadas aos 350 inscritos.
As sete escolas municipais que

possuem comissões são: Max

Schubert, Guilherme Hanemann,
Ribeirão Molha, Athayde
Machado, Rodolfo Dornbusch,

. Marcos Emílio Verbinnen e Jonas
Alves de Souza. Já as três estaduais:
Professor José Duarte Magalhães,
Alvino Tribess e Professor
Heleodoro Borges.

DANIEL NEVES
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Com uma das comissões, a Guilherme Hanemann, na Barra do Rio
"

'_r J
Cerro, deseja conscientizar a comunidade em relação aos problemas
vivenciados na região. De acordo com a professora Leia Maria (:,

Moreira', responsável pelos COM-VIDAS da escola, os trabalhos i:;

seguem a proposta de evitar e diminuir os casos de erosões do ,r:;
,

solo e de construções em encostas. '"

Para ela a participação de pais é outro fator importante. A cornlssão . ':.

conta com dois, ambos integrantes da Associação de Pais e," ,

Professores (APP). A responsável também diz que "os alunos estão ,
.,

empolgados com o projeto'; e lamenta poder ter apenas 35 pessoas "

em sua comissão. ( 'l:l
_-,-,,- �_t

---------------------------------------------------------------------------�----------__4,0
,

CORREIO TV

Mudança
A Record comprou um novo formato americano para o "Tudo É
Possível'; apresentado por Eliana. Neste domingo, estréiam duas
novidades: o quadro "Gosto Não se Discute'; que mostrará algumas
preferências dos famosos (dia 5 terá Latino), e a série inglesa "O

Caçador de Crocodilos':
,

Mico
Claudia Leitte, do Babado Novo, fez a maior confusão. Anteontem,

,

quando foi agradecer à Band, que transmitia o Carnaval de Salvador,
disse: "Obrigada, Record':

Mico2
,

Cléber Machado confundiu Carol Castro, rainha da Salgueiro, com,

Juliana Paes.

"Prova de Amor"
o vilão persistente interpretado por Leonardo Vieira em "Prova de
Amor" (Record) aprontará mais uma das suas. No capítulo previsto
para ir ao ar no próximo dia 9, Lopo armará outra cilada contra

"

Clarice e Daniel. O vilão marcará um encontro com a mocinha em

Paquetá, prometendo devolver sua filha, Nininha . Lopo vai
contratar uma menina que se faz passar por Nininha e acabará

,

conseguindo capturar Clarice e Bira .:

o bebê é menina
É menina e vai se chamar Antônia o bebê que Heloísa Périssé e seu

marido, Mauro Faria, esperam para agosto. Como a barriga já
começou a aparecer, as últimas cenas de "O diário de Tat!" já evitam

enquadrar a atriz de corpo inteiro. Os trabalhos com o filme se

encerram esta semana e, no próximo dia 7, começam as gravações'
de "Sob nova direção':

,

Emais
"Sob nova direção" sofrerá mudanças este ano. Pitty (Ingrid
Guimarães) e Belinha (Heloísa Périssé) arrendarão o bar e
trabalharão fora. E no domingo do Dia das Mães Belinha ficará

grávida.

Cobras
Caco Ciocler corre por fora na disputa pelo papel do vilão de "Cobras
e lagartos': Henri Castelli e Fábio Assunção também estão cotados.

Fábio, porém, está "reservado" para a novela de Gilberto Braga.

•

,

Musa para olhar
No ar como musa do verão numa propaganda de cerveja,
Bárbara Borges decepcionou os engraçadinhos no carnaval de
Salvador. Apareceu com o marido a tiracolo, o carioca Rogério, .

Camolez.

,
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Mudou de canal
,
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Depois do Helinho de "América'; Raul Gazzola vai entrar na
novela "Prova de amor'; da Record. Ele será Cadu, ex-marido de

,

Teresa (Cláudia Alencar) e pai dos filhos dela.

Difícil
A Record está tendo dificuldades de fechar o elenco de "Bicho
do mato'; novela que sucederá a "Prova de amor': É tudo feito
em sigilo, mas, até agora, os atores sondados não aceitaram.

Nacapa
Jessica Alba (foto)
é estrela da capa
da "Playboy" E a

história já está
rendendo confu
são. A revista, que
elegeu a atriz a

celebridade mais

sexy do mundo,
. colocou a estrela
de "Sin City" de
biquíni na capa .:
Jessica ficou enfu
recida - já que não

autorizou a foto - e

está processando a

revista. A Playboy
se defendeu
dizendo que várias

celebridades já
estamparam sua

capa, como Paris

Hilton, Claudia
Schiffer, Barbra

\

Streisand e até
Donald Trump. E·
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runquern
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CARLOS BRANDÃO

� ; Paulista com sotaqueI

9 úcho, o preparador
fí ICO da Malwee quer
c lecionar títulos

IJARAGuA DO SUL - O
preparador físico João Carlos
4\omero, da Malwee Futsal e da

Se�eção Brasileira, é um

personagem da história do futebol
de �alão no Brasil. Atualmente com41lanos, o professor de Educação
Física e doutorando em Ciências
da Atividade Física e Desporto,
pela Universidade de Leon, na
Espanha, iniciou sua carreira em

,

19:87, na equipe de futsal da
Universidade de São Caetano do
Sul, São Paulo. Romero é um

.

.

especialista em Liga Futsal,
participando de toda as semifinais
da competição, desde que esta foi
criada. Em Jaraguá, há quase dois
meses, ele garante que esta cidade,
ao contrário de outras, onde o

profissional já atuou, respira o

futebol de salão. "Aonde vamos

encontramos pessoas interessadas
em conversar sobre o assunto,
dando dicas, questionando

(tuações, comentando resultados.Isto é incrível", declara, animado,
o professor João Romero.

•
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. Segundo Romero, o início de
sua carreira junto à equipe de
futebol de salão do São Caetano
foi um pouco difícil, devido ao

pouco interesse que esporte gerava
na época, principalmente, pela'
grande mídia. No início dos anos
90, após uma rápida passagem pelo
futebol de campo, como preparador
físico do Santo André, Romero foi
contratado pela equipe da OM/
futsal, onde trabalhou o técnico
Fernando Ferreti e depois com

Marcão quando este substituiu
Ferreti na equipe. Os dois já eram
ícones damodalidade. Hoje os três

trabalham juntos na Malwee
formando uma das melhores
comissões técnicas de todos os

tempos. Nos anos que se seguiram
Romero tornou-se um

colecionador de títulos regionais,
estaduais e nacionais. ''Através das

conquistas e da visibilidade

proporcionada pela GM, o futsal
começou a ser avaliado de outra
forma pela mídia, ganhou mais

destaque e, por conseqüência,
importância nacional", ressalta
João.

•

.No final da década de 90, João
Romero foi contratado pela equipe
da Ulbra, interessada dar mais

qualidade técnica à preparação
física da equipe. O resultado do
trabalho, desenvolvido entre 2001
e 2005, foi a conquista de um

•
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DANIEL NEVES

João Carlos Romero, direita de boné, está fazendo história no futsal

istoso contra Russia foi uma partida inútil
que aceitou o convite da Confe-

,

deração Brasileira de Futebol

(CBF), em janeiro de 2003, para
., -

assumir o time pentacampeao,
Parreira se dedica às instruções
e também a um aspecto que tem
o peso de decidir vagas na

relação de escolhidos para a

disputa de uma Copa do Mundo.
"Pode passar despercebido para
o público. Mas quando o jogador
está na seleção, não vai ser

avaliado apenas pelo que produz
, "

no Jogo.

Parreira, o coordenador
Zagallo e o supervisor Américo
Faria estão sempre atentos à

rotina do grupo e não abrem mão

de disciplina e dedicação. Não
que isso signifique uma postura
rígida deles no tratamento diário
com os jogadores. O ambiente na

seleção tem sido, nos últimos

anos, de descontração e respon
sabilidade. Quem não entende
essa engrenagem, acaba não

vestindo mais a camisa amarela.
i Um exemplo de quem não _

parado na- área, esperando
cruzamentos. Nada de show. Mas,

A •

OS tres pontos vieram.

Um futebol menos contagiante
que o normal, mas suficiente, com
sobras para dominar o jogo contra
um adversário de futebol

primário.Depois de dez minutos
de um jogo truncado - o Caracas
tinha cinco jogadores nomeio-de
campo e apenas um atacante -, o

São Paulo passou a dominar.
Aloísio cabeceou aos dezminutos,

Mundial.Interclubes, a disputa de
cinco finais da Liga Nacional,
sendo que duas foram

,

conquistadas e três renderam vice-

campeonatos, além de dois títulos
estaduais. Hoje, à frente da

preparação física daMalwee Futsal,
e prestando assessoria a mais três

equipes, sendo uma na Espanha e

duas no Brasil, Romero está feliz
com o resultado de sua carreira.

Seu principal objetivo naMalwee
é conquistar o maior número de

competições possíveis. A única

reclamação é a saudade da família.
"Minha esposa e filho ainda estão

no Rio Grande do Sul e a saudade
é muito grande. A conta

telefônica está enorme", finaliza,
João Romero, um paulista, com
sotaque gaúcho e uma paixão pelo
futsal de Jaraguá do Sul.

•

•

DA REDAÇÃO- O jogo contra
a Rússia, na última quarta-feira,
não acrescentou nada nas obser

vações finais do técnico Carlos
Alberto Parreira para a conclusão
da lista dos convocados da Copa

,

do Mundo, na Alemanha. Jogar
sob um frio de 33 graus negativos,
e num campo que misturava

grarna com barro, não estava nos
planos da seleção. Mesmo assim,
ele gostou de ver o grupo reunido
pela primeira vez em 2006 - desde
novembro do ano passado isso

.

- .

nao acontecra.

·

Os critérios do treinador para
formar a equipe muitas vezes não-

•

1)1 "dependem da qualidade ou

talento dos atletas. "Muito
,

importante para a harmonia de

urn grupo é saber como cada um

reage quando exposto a situações
"

as vezes penosas, como, por

exemplo, ficar longe da família

p.or alguns dias, tendo de se

adaptar aos horários e à dinâmica

da seleção".
Em cada convocação, desde•

soube se integrar com o grupo'é o
meia Felipe. Na Copa América
de 2004, em Arequipa, no Peru,
ele não se conformava com a

condição de reserva e pouco se

esforçava nos treinos. Pior ainda
.

era seu comportamento nos

momentos de folga. Ficava
isolado nos salões do hotel e

evitava os próprios colegas.
Ninguém da comissão técnica
falou sobre esse caso aber
tamente.

Nos bastidores da seleção é

notória, no entanto, que Felipe
deixou escapar naquela Copa
América a oportunidade de
continuar servindo à equipe.
"Para a definição de um grupo
de 23 jogadores que vão ficar

quase dois meses fora de casa,

pensando somente num objetivo,
é preciso que haja total

integração. Se uma peça falhar,
pode comprometer tudo",
comentou Zagallo.

Na seleção de Parreira, até os

craques consagrados, como os

dois Ronaldos e Roberto Carlos,
sabem disso. Em viagens da

seleção, como a desta semana

para Moscou, existe um certo

relaxamento da comissão técnica
com relação à atitude dos

jogadores. "A seleção hoje é
. formada por profissionais
respeita-dos no mundo todo. Não
é preciso elaborar cartilha para
dizer o que eles devem fazer"!
afirmou Parreira.

Essas análises que não dizem

respeito à atuação do atleta numa
partida podem ser o último
recurso do treinador para fechar
a lista. Na zaga, talvez esteja a

sua única dúvida: levar três ou

quatro zagueiros pará oMundial?
Além de Lúcio e Juan, nomes
mais do que certos entre os 23,
como decidir quem vai ser o

terceiro (ou o quarto) da posição
na chamada final? Cris, Luisão e

Roq ue . Júnior, o mais

temperamental de todos, vão
saber a resposta em 15 de maio -

dia do anúncio dos convocados.

•

w,i

DA REDAÇÃO- Na mesma

noite em que perdeu a ponta do

Campeonato Paulista - foi

superado pelo Santos que venceu
o São Caetano - o São Paulo
assumiu a liderança de seu grupo
na Libertadores com uma vitória

por 2 a 1 sobre o Caracas, na
,Venezuela.O São Paulo

apresentou um futebol diferente
do costumeiro. Menos veloz, com
Júnior aberto na lateral, Danilo
isolado na armação e Aloísio

, ,
..\

com perigo. Aos 29, ele cruzou

para Alex Dias, que chutou mal.
Aos 30, Souza cobrou uma falta
com perigo. Escanteio. Até então,
o Caracas havia assustado apenas
aos 15 minutos, com uma

cobrança de falta de Rojas. Chute.
forte, rasteiro, que Bosco pegou.
O gol saiu aos 36 minutos. Danilo

avançou pela esquerda, livrou-se
do zagueiro, entrou na área e

,

chutou forte, cruzado, rasteiro. O
goleiro Toyo ajudou, com um salto

•
,
,

atrasado. Foi o oitavo gol de
Danilo no ano e o 29.0 com a

,

camisa do São Paulo. E o artilheiro
do São Paulo em 2006. No ano

passado inteiro, fez 13 gols, o que
comprova sua boa fase. Aloísio e

Alex Dias tiveram novas chances,
não aproveitadas.O Caracas
voltou com os meias Rojas e

González um pouco mais

adiantados, tentando surpreender
o São Paulo, que. fechou-se à

espera de contra-ataques,
�.'
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São Paulo estréia com vitória ria Libertadores

Massaranduba •
.'
-

O Departamento Municipal de Esportes de Massaranduba está
convidando equipes de futsal da região para o 3° Torneio Aberto
de Futebol de Salão Adulto.A competição inicia dia 7 de abril pró
ximo, com inscrições abertas até o dia 31 de março e congresso
técnico marcado para 3 de abril. Os jogos acontecerão no Ginásio ; :

Poliesportivo Alfredo Jacobowski. Serão distribuídos prêmios em : .. i
dinheiro, troféus e medalhas, entre o primeiro e quarto lugar, sen- .'; :
do R$ 1.000,00 para a equipe vencedora, R$ 500,00 para o segun- .:
do lugar, R$ 300, 00 para o terceiro lugar e R$ 200,00 para o quarto I.' ,

lugar. As incrições podem ser feitas, em horário comercial, na sala i:: i
do Departamento Municipal de Esportes, no interior da Prefeitura li � i
de Massaranduba, ao custo de R$ 150,00 por equipe. :: :

"' I
· ITorcida Mudança

O comportamento da torcida
do Juventus no jogo de quar
ta-feira, a noite, no João

Marcatto, foi exemplar. Apesar
dos palavrões, xingamentos e

reclamações de sempre, nada
de mais violento foi registra
do. A atuação decepcionanté
do Moleque Travesso diante
do Brusque, gerou vários co
mentários negativos. "Quando
eles virem as arquibancadas
vazias, durante os jogos, vão
dar mais valor ao apoio que a

.

torcida está dando, e jogar um
pouco melhor'; afirmou o

.

mecânico Antônio Izidoro

Luz, que assistia a partida na

arquibanca descoberta em

companhia de amigos. Já o

torcedor Carlos Alberto

Thomáz, mais compreensivo,
ressaltou que o técnico Itamar

Schulle, está fazendo o que
•

pode com a equipe que tem.

"Com o investimento min

guado que pode fazer em

contratações, ele está fazen
do milagres'; defende
Thomáz.

O jogador Xoxo, da Malwee

Futsal, foi cortado ontem da

equipe que vai à Mossoró, Rio
Grande do Norte, disputar a
Taça Brasil 2006. "Xoxo se

apresentou hoje, vindo do

departamento médico, mas
voltou a sentir a dor no joelho
e decidimos mantê-lo em

tratamento, aqui em Jaraguá.
Se houver melhora, ele viaja na

quarta-feira'; informou o

técnico Fernando Ferreti.

"Estou muito triste em não

..

-

•

I
• I

I . I
-

I
•

· ,

•

,.

•

•

•

•

,

• •

viajar com o grupo, mas vou
trabalhar intensamente, para
viajar quarta ou quinta-feira da

próxima semana; avalia o

jogador. Xoxo sofre de um

estiramento colateral-lateral
· I

no joelho direito. A equipe da
",

Malwee Futsal embarca hoje, 9
"

, .

horas, para o aeroporto Afonso .

i

Pena, de Curitiba com destino
a São Paulo e de lá para o Rio
Grande do Norte. Entre

embarques, desembarques e

um trecho de ônibus, a viagem
deve durar, aproximadamente
19·horas.

•

'
.

- .

- ;
;

•

,_

julimarpivatto@gmail.com
•
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Empresa aposta em am
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Jara�á do'Sul ,'A loja Cedro Móveis inaugurou utq,l
. ,I

. \
.,

' " \

. ,espaço físicp de 600, m2" na Avenida Prefeito

�:wâldemat Gir1,1bba,' 1674 (�m frente ao Portal de
I Informações 1uPÍsticas). Com àmbiente altamente i

,a'tratívo! amplo estacionamento e ',localização
� p�f�ilegiadél! na principal avenida da cidade, a loja

i:Pf:�ece,m�íor,confo�to, mai��omo?idade e ambiente �
�,tnals atrativo aos elientes, I Invéstírnos neste espaço ,

'porque CjlaeretnQs glle o cliente se sinta à' vontade ,
quando entrar na loja. Mobiliar a casa não é só um �
i s�nho, �as ta�b�m ,uma necessidade, e queremos ,�

�que os clIentes VIV?,rn, essemomen�o damelhor forma

r�os$ível", coá:);enta 6 proprietário da 10ia, Neiver José
!,nu-s's'oIa':o'" .,: '\,'

'

'",
"

,'"

� ,:ID "
�. '. ,

' ,,',",' 1 '

'

:,' -
. )

i A Gedro Móveis oferece móveis para sala de jantar,
'dc!!p;litó,rios, estofados, além de cozinhas e

! ãormitórios pla�ejados; o desi� arrojado dos

'�lem de moveis para todos os gostos, o-clíente pode
� �nçomend'ar o produto com a cor e 'o

_

tecido ql!e ele

r,�esejar; nossa preocupação é,oferecer móveis que se

� ajustam à preferência do cliente", destaca. I
� Bussolaro também comenta que, além de sempre j
fi .

.
.

- ',. '. .

i apsesentar no�idades e lançamentos aos cl�entes, a
� empresa também oferece. excelentes conqlções de

�(pagamento, com prazosmaleáveis e bons descontos à .�
� vista. "Nesses cinco anos buscamos
� . �
,

a

• ,.

,
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INAUGURAÇÃO •

•

satisfação total dos clientes, e o
,

nosso objetivo é evoluir e oferecer
um atendimento cada vez melhor
e mais aprimorado", frisa.
A Cedro Móveis tem duas lojas no

filial fica na rua
. , .

muructpio;
Barão do

a

Rio Branco, 620, no

Centro. A matriz foi inaugurada
em abril de 2001, na rua

Gumercindo da Silva (próxima ao

Hotel Itajara), e passou a

funcionar no novo espaço no dia
25 de fevereiro (sábado). Já a filial
da Barão do Rio Branco surgiu em

abril de 2001.
o horário de funcionamento da
matriz, na Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, é das 9h às

19h, sem fechar para o almoço;
já a filial do Centro atende das
10h às 19h, também sem fechar
para o almoço. Aos sábados, as
duas lojas atendem das 8h30 às
12h30. Quem quiser solicitar
orçamentos ou se informar sobre
as novidades, o telefone para
contato é o (47) 3376-0679.

, "'

l.",,�

•

,
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Na batera Alexandre, ele é gigante na hora de fazer um som

�I
gosto pelo rock durante a adolescência, mas alguns já sentiam o

talento artístico desde pequenos. Um exemplo é o guitarrista
Gabriel: aos 4 anos, começou a tocar violino, atividade que se

estendeu até os 11, e dos quinze em diante o violino perdeu
espaço para a guitarra. Luiz Cláudio, que freqüentou aulas de
vocal antes de entrar na banda, conta que gosta de cantar desde
criança pelo fato de toda a família ser ligada amúsica. "Um traz a

gaita, outro leva o violão e a festa está garantida", completa.
Durante um ano de carreira, a banda já mareou presença em

diversos locais e eventos da região, como a Casa de Rock.

Curupira Rock Club/Guararnirirn, boate Fábrica/Guaramirim,
River Rock/Indaial, Festival Alternativo (que' reúne bandas de
rock de toda a região), no Parque Municipal de Eventos, Praça
A

Angelo Piazera e Pingüim Lanches, na Barra do Rio Cerro.

"Queremos divulgar nosso trabalho e nos apresentamos em

"

./Ii-' /flitt:iMi,', !I/I. ,,� -,
-

Ziba, o baixista, tem experiência em orquestra

,

I�
,

� -,
J .

�-

,
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PROGRAMAÇAO DA REGIAO
I

,

I De 24 de fevereiro a 2 de março
I

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

Contato: 2752477 - 370 6488

-

SOCIEDADE CULTURA !\RTisTIC,\
Fl!NDA{JA Et-.4 08·0<.1·1956

•

, '

ontserrat na
,

II H, .

noranza
,

·

A cantora é acompanhada por um time de excelentes músicos brasileiros no CD,e também nos shows,em quese ,

apresenta junto a um quarteto formado por: Lucas Vargas (piano e acordeon) Tomas HOWard (violão de 7 cordas)
·

'Fªbio Aforino (baixo e viola caipira) e Pixú (percussão).
.

.

, "

.'

· !'Éstivemos em Havana por duas 'semanas';Conta MONTSERRAT,"e gravamos várias canções.co.m músiGQs da .'.f, .•..
::.'" '. < 'i ,'o .'

<,
" [, ;:;:�' "

, ,�:',' •. ',,"' 'i'�'·.;��"<

:\e,xpressão de Chucha Valdés (Tu Me, Acostumbraste), Pablo Milanés (Anos), Pio Leiva (integra�te do BU,�l}q.�\�j;ll�
·;)\lis�a·Social Clúb - EI Manisero,) e Mundito 60nzalez(el Rey del Bolero- Solamente Una Vez)iEsses artistas; ;:�i(f
lir'tlâravilhosos adoraram o projeto, os arranjos contempdránees para os temas tradicio:nais'e ajúnç'ão corn;' ;"�?;
"",",",, ,"' •• '. • • v',

· músicas brasiíeiras".
.
' '.

;. '.

,� .

, .

. :. .". .

Missas Informative Paroquial
4/5 de março,

NOSSA MENSAGEM
,

Sábado ,
•

10 Domingo da Quaresma
Fraternidade e pessoas com deficiência:

.

"Levanta-te e vem para o meio"

19hOO� Matriz
17h30- R, da Paz

19hOO- S.Luiz Gonzaga �.

19hOO- Perp.Socorro

.

.

Sem conversão, o Reino de Deus não acontece!
,

Domingo
07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOQ-Mlltrlz
OBh30= Molha

OBh30·�,eristovªº

"

l'
�
!

� Apenas batizado Jesus vai para o deserto, para a vida, e é tentado por

I quarenta dias, por toda a sua vida, No Espfrlto, recebido no batismo, ele
j vence as tentações, N6s estamos nesse deserto das tentações, Como num

I dilúvio, as águas do batismo devem matar em nós e a nosso redor essas
j forçil§ do mlll, �e ilstlvermos ecnvertldcs, livres dessils forç�s, é eue
I aeelhemes ª proposta dê J@su_s: �onvertel=vo� flartl ererdes no gvan(1@I�ol flo
, fratêrrlldildê iil feVgr d§§ Irma§§ eern dêfl�l@n�liI f§vêlil nQ§§ª �onv@r§iI§,

i � .IL-t"�"���'1"Pdtrt ��.* �. ¢"'.II; ,

t��"",¥'�_ �� 4l�",,..;,���.�

- --_. --� --_

A Menina Santa
Filme que foi indicado à Palma de Ouro em

Cannes no ano de 2004, é o segundo longa da
diretora Lucrecia Martel, um das realizadoras

,

mais talentosas surgidas ultimamente não só
,

na Argentina, mas em toda a América do Sul.

Sempre tratando de temas inquietos e com um

grande talento para criar situações cotidianas
que mexem com diversas emoções, aqui ela
expõe uma religiosidade maior, e ousa mais ao
deixar um final ainda mais inconclusivo,
brincando com a expectativa de umclímax

. que nunca chega a acontecer.Trata da história
de uma garota de 16 anos de idade que mora

com a mãe e o tio em um hotel,local de que
são donos. Certo dia, chega à cidade uma

, convenção de médicos, e entre eles está um .

que chama a atenção da garota. Ela acredita
que sua missão é perder a virgindade com ele,
e a partir daí se desenvolve todo um jogo
psicológico de culpa e castigo imbuído pelos
valores católicos, O filme se passa em sua

maior parte dentro desse ambiente sem saída
que é o hotel, onde as pessoas levam uma vida
cotidiana e entediante. Um dos bons

destaques do novo cinema Argentino,
Drama - Ano: 2005 - Duração: 106 minutos
16 anos Lançamento em vídeo e DVD

•

•

(
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Princesa das Árvores
Há muito tempo o povo do reino de Arbórea
construiu suas casas de madeira numa

belíssima floresta, onde habitava em paz. Mas a

harmonia do reino sempre foi ameaçada pelos
soldados de Petra, um reino todo construído
de pedra fria, liderado pelo cruel sacerdote
Ramfis, a serviço do deus maligno, Mas quando
Aida, a corajosa filha do rei de Arbórea, se
apaixona por Radamés, filho do general do
exército de Petra, a paz pode finalmente bilhar.

Inspirado numa das mais populares óperas
italianas, com trilha sonora do premiado Ennio
Morricone, esta animação italiana vai encantar
as crianças e suas famflias.
Desenho Animado· Ano: 2005 • Duração: 72
minutos Livre Lançamento em vfdeo e DVD

,

(
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Bolinho de Festa
Ingredientes: 4 gemas; 2 claras; 4 colheres (sopa) de açúcar; 1 colher (sopa) de gordura ou manteiga; 2
colheres (sopa) ele ricota amassada; 1 colher (chá) de fermento; farinha de trigo suficiente para dar ponto.
Preparo: Bata as gemas e as claras separadamente.Misture todos os ingredientes, com exceção da farinha de
trigo, que deve ser adicionada aos poucos, até ficar com consistência para enrolar. Faça pequenas bolinhas e

frite-as em óleo não muito quente. Escorra em papel absorvente e polvilhe com açúcar na hora de servir.

, Pão de Ricota
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1::,. o Pão de Ricota é uma delícia no lanche da tarde
. "",,,, .
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Macarrão Unico
Ingredientes: Meio quilo de macarrão tipo Talharim; 3 litros de água; 1 colher (sopa) de sal;
1 colher (sopa) de óleo; 500 gramas de ricota fresca; 200 gramas de nozes moídas; pimenta-
do-reino branca e sal a gosto.

o

o

Preparo: Cozinhe o macarrão na água com o sal e o óleo. Enquanto isso, prepare o molho.
Amasse a ricota com a pimenta, o sal e a metade das nozes moídas, misturando bem. Ajeite
o macarrão escorrido numa travessa e despeje metade da ricota temperada. Mexa
levemente e com cuidado.Coloque o restante da mistura por cima e espalhe o restante das
nozes para enfeitar. Leve ao forno somente para aquecer.
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1::,. o Macarrão Único é uma excelente opção para ° almoço de dorninqo

Doce de Ricota
Ingredientes: 1 lata de leite condensado; 2 vezes a mesma medida de leite; 4 colheres (sopa) de
açúcar; 3 colheres (sopa) de maisena;meio quilo de ricota; 4 ovos; SO gramas de passas
embebidas em rum.

Preparo: Bata as claras em neve e reserve. Coloque os demais ingredientes no liqüidificador e

bata bem. Depois,junte as claras em neve e misture delicadamente. Junte as passas e leve ao

forno em forminhas individuais até ficarem ligeiramente dourados .

•

••

Embora especialistas estimem que 90%
dos brasileiros estejam infectados, apenas
10% desenvolvem a doença. Não há

comprovação científica que explique a

manifestação do herpes nessas pessoas,
mas a experiência clínica aponta para
causas emocionais. Pessoas mais tensas,
ansiosas e perfeccionistas seriam mais
vulneráveis à instalação da doença - que
normalmente aparece quando há baixa da
resistência física ..
A boa notícia é que o vírus do herpes pode
estar com os dias contados. A erva

Echinacea purpúrea e um aminoácido
chamado "Iisina" são duas novas

promessas para um lábio à prova de
herpes. Ainda em fase de testes, o
tratamento com os dois remédios é
indicado para pacientes que sofrem até
duas vezes por mês com o aparecimento
das lesões.
Mas é possível evitar o aparecimento do
herpes labial evitando a exposição
excessiva ao sol, protegendo os lábios,
todos os dias, consumir alimentos ricos nas

vitaminas A, E e C, tentar não se estressar

com bobagens e aproveitar a vida com

cuidado. Como dizia nossos avós, é melhor
prevenir do que remediar.

•

•
,

,

i

�
ill

, ill

!

,

.\

• ,

oe

.' •

artificiais engordam!
Dos dois mil usuários entrevistados
na pesquisa, 100% eram gordinhos!ouco naa

Os especialistas dão o recado: beijar é bom, mas é

preciso ter cuidado, principalmente quando muitas
bocas estão na parada. A preocupação maior é com
os jovens, tanto que inventaram um spray - batizado
de "Beije" - que promete combater placas
bacterianas, cáries e os ,microorganismos
Streptococcus e Staphilococcus.
Segundo a dermatologistas o beijo pode ser o fio
condutor de uma série de doenças e o spray só reduz
as chances de contaminação se possuir
antibactericidas em sua fórmula. Algumas doenças
como qenqlvite, cárie, mononucleose (conhecida
como a doença do beijo) e o herpes labial, podem ser

contraídas durante um simples beijo.
A herpes labial é causado pelo vírus do herpes
simples. Embora grande parte da população seja
portadora de vírus, nem todos apresentam os

sintomas. A ocorrência da doença pode se repetir em .

um período de um ano, sendo que a primeira pode
acontecer na infância, depois de o bebê ser beijado
por pessoas portadoras da infecção, como o pai ou
mãe. A herpes possui vários estágios. O primeiro
sintoma é uma coceira antes que a ferida surja,
depois começa um pequeno inchaço, formando
vesículas dolorosas, que se rompem e juntam-se
formando uma grande ferida. A ferida seca e sara.

Começa a formação da casca e cicatrização. O vírus
do herpes labial pode originar outras infecções e por
isso o médico deverá ser imediatamente consultado.

,
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Traições
Três sujeitos conversavam num bar.
- Meus amigos - comentava o

primeiro- acho que a minha
mulher está me traindo com algum
jogador de tênis, imaginem que
outro dia eu encontrei uma raquete
sob a minha cama.
- Eu também sou obrigado a

confessar que tenho desconfiança
da minha mulher. Acho que ela está
me traindo com algum jogador de
futebol, pois outro dia encontrei
uma bola debaixo da cama.
- Acho que a minha mulher está me

traindo com um cavalo - disse o

Manoel.
• Mas,como?
-Imaginem que outro dia eu

encontrei um jóquei debaixo da
cama!

Os lados do casamento
Numa briga entre um casal, ela
tenta ser conciliadora:
- Meu bem, como tudo na vida, no
casamento também existe o lado
bom e o lado ruim.
- Qual é o lado bom?
- O companheirismo, os filhos, a
amizade, a cumplicidade e ... quer
que eu diga qual é o lado ruim
também?
- Não,_não é necessário, esse eu já
conheço muito bem! Eu só não me

lembrava mais do lado bom!

•

Comida de peixe
Dois peixes conversando:

.

Ah, não sei quando esses pescadores
vão variar o cardápio! É minhoca no

café, minhoca no almoço minhoca no

jantar...
,

• I

IE ... Ninquérn merece.

Pesca produtiva
o marido chega da pescaria e a

mulher pergunta:
E aí,o que pescou hoje?
Três pintados, quatro dourados e um

jaú!
Impossível! diz ela.
Como assim, impossível?
Ué! Você só saiu de casa com vinte
Reais!

Precavido
Dois sujeitos conversando num bar:
. A minha sogra é uma tremenda de
uma jararaca! Quendo ela morrer eu
vou enterrá-Ia de bruços!
- De bruços!? - espanta-se o outro.

Pra quê?
- Não quero correr o risco de ela
acordar e tentar sair cavando!

•

Bem pensado
Sabe por que um casamento entre

dois travestis tem tudo pra dar certo?

Porque eles têm peito pra encarar a

rotina e saco pra agüentar as
esquisitices do outro.

\ -

•

Adoçantes
Pesquisa elaborada por cientistas

portugueses conclui que os adoçantes
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Da novelinha surgiu a Banda RDB que virou mania
entre os adolescentes brasileiros e já vendeu em

todo o mundo milhares de Cds

�',� .,
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A "Elite Way School" é um colégio particular de prestígio internacional
onde adolescentes de classe alta recebem um elevado uível de educação
e são preparados para um grande futuro. A escola conta com um

programa de bolsas de estudos para jovens de baixos recursos financeiros

que possuem excelente nível acadêmico. No entanto, poucos chegam a

se graduar, já que são perseguidos por uma sociedade secreta chamada
''A Seita", cujo propósito é conservar a "pureza" da classe privilegiada.
Esta é a trama de "Rebelde", uma das atrações de maior audiência do

SBT, que tem a juventude e a música como focos principais.
A novela é considerada a nova febre nacional entre os jovens de todo
País. A trama, que estreou no SBT dia 15 de agbsto de 2005 e é

exibida de segunda a sábado, no início da noite,
conquistou a simpatia do público e vem aumentando
a cada dia sua audiência, chegando a alcançar média
de 12 a 15 pontos e picos de 17 e 18.
Obra original de autoria da escritora Cris Morena, a
trama conta a história de jovens estudantes que
descobrem algo que os unirá: a paixão pela música.

São adolescentes que abrem os olhos para a realidade
elitista do mundo e que lutam pelo direito de amar,

romper as barreiras sociais e pelos ideais nos quais
,

,

,
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FOTOS DIVULGAÇAo

Mayte Perroni Beoriequi, a
Lupita Fernández de

"Rebelde" ,

Data de Nascimento: 3 de

março de 1983
Onde: Cidade do México

Altura: 1,60 m

acreditam,
.Da novela para a música, a banda RBD, formada pelos
atores da trama, estão fazendo o maior sucesso no

Brasil. Em menos de dois meses, a trilha sonora de

"Rebelde", disponível no mercado brasileiro em duas
versões Ulna em Espanhol e outra em Português já
tinha ultrapassado a marca das 250 mil cópias vendidas
(cada uma). Ambas já ganharam o Disco de Platina

,

Duplo.
A versão brasileira contém 11 faixas, sete delas
cantadas em Português ("Rebelde", "Fique Em
S'l' ,,, "U P D' A ""E' "

1 encio , mouco esse mor, nsma-rne ,

"Querer-te", "Quando O Amor Acaba" e "Salva-me")
e quatro em Espanhol ("Otro Día Que Va", "Futuro
Ex", "Santa No Sov'"e "Fuego"), todas interpretadas
pelo grupo RBD.
Os maiores sucessos, porém, são as músicas "Rebelde"
e "Fique Em Silêncio", que estão sendo executadas em

diversas rádios brasileiras.
A RBD é formado pelos atores da novela e já é um

fenômeno de vendas na América Latina. Composto
par Anahí (Mia), Dulce María (Roberta), Christian
Chavez (Giovanni), Christopher Uckemann (Diego),
Mayte Perroni (Lupita) e Alfonso Herrera (Miguel), o
grupo já vendeu, somente no México, mais de 2,5
milhões de CDs e DVDs, No Brasil, os dois CDs de
"Rebelde" estão àvenda nas lojas.especializadas e em

grandes magazines de todo o Brasil.

Dulce María Espinoza'
Saviiioón, a Roberta Pardo

de "Rebelde"
Data de nascimento: 06 de

Dezembro de 1985

Signo: Sagitário
Passatempos favoritos: Cantar,

dançar, escrever poesia e

assistir televisão
Comida favorita: Sushi

•
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cinema

Alfonso Herrera Rodríguez,
o Miguel Arango de

"Rebelde"
,-

Data de Nascimento: 28 de ,2'<
�1'®,,· ,

Agosto de 1983 '::I:'é
Of;' ,%,m

Onde: Cidade do México itt;[iYi$
I

1 Q,�;it,@lAtura: 1,77 m iWf\Ii*{'!Y
Passatempos Favoritos: Ski ,liIf [i

Aquático, Capoeira, Futebol,
Ver Filmes

Coleciona: CDs e DVDs
Lema: Manter os pés no chão

Christopher Alexander Luís
CasillasVon Uckermailn, o

Diego Bustamante de
"Rebelde"

/

Anahí Giovanna Puente
Portilla, a Mia Colucci "

de"Rebelde"
Data de Nascimento: 14 de

Maio de 1983
Onde: Cidade de México

"

Signo:Touro
Apelidos: Baby Blue e Anny
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o Capitão Alatriste
Neste volume, o primeiro de uma série de

cinco, o capitão Diego Alatriste,
espadachim de aluguel solitário,
amargurado e pessimista, mas também
romântico e fiel a seus princípios, se
envolve em manobras políticas articuladas
pela nobreza espanhola, no processo que
definirá as relações entre Espanha e

Inglaterra. Contratado por poderosos para
assassinar dois nobres ingleses, ele vê os

acontecimentos tomarem um rumo

inesperado, ao descobrir identidade das

supostas vítimas. De autoria de Arturo
Perez-reverte, o lançamento é da Editora

Companhia das Letras.

Ripley's - Acredite Se Quiser!
A história de "Acredite se Quiser"
começou com uma "tirinha" publicada no

"The New York Globe" a partir do ano de
1918 e, devido ao seu grande sucesso,
acabou gerando a série de TV de mesmo
título, estrelada nos anos 80 por Jack
Palance. Livro recheado de relatos sinistros
e acontecimentos inacreditáveis!
Atualmente, as "tirinhas" do Ripley's são

publicadas em jornais de mais de 37

países, e, existem 27 museus em dez
países. O lançamento é da Editora Relume
Dumara.

o Segredo de 8rokeback Mountain
Annie Proulx escreveu um dos contos mais originais e

inteligentes da literatura contemporânea, e, para muitos
leitores e críticos, "O Segredo de Brokeback Mountain" é a sua

obra-prima. Ennis del Mar e Jack Twist, dois peões de fazenda,
se encontram num verão quando estão trabalhando como

ovelheiro e coordenador num pasto acima da alameda. A
princípio, dividindo uma barraca isolada, a atração é natural,
inevitável, mas algo mais profundo os arrebata naquele verão.
Ambos dão duro, se casam e têm filhos; porque isso é o que os

vaqueiros fazem. Mas, ao longo de muitos anos e de
freqüentes separações, essa relação se torna a coisa mais
importante de suas vidas, e eles fazem tudo o que podem
para preservá-Ia. Numa linguagem deslumbrante que nos fica
na cabeça, Proulx conta a difícil e perigosa relação entre dois
vaqueiros, que sobrevivem a tudo, menos à intolerância
violenta do mundo. O lançamento é da Editora Intrínseca.

,
1

�> Depois do Parto, a Dor - Minha Experiência
i com a Depressão PósParto
! Brooke conta a história de como lutou' contra um distúrbio

incompreendido, apesar de afetar uma em cada dez mulheres.
Ela fala da luta para ficar grávida, da alta expectativa que teve

,

em relação à maternidade, da doença no contexto de sua

vida, de seu papel de mãe de primeira viagem. Por fim, ela
conta como encontrou uma saída. Brooke Shields cresceu
como figura pública, mas essa é a história do que aconteceu
com ela enquanto mulher em sua vida privada, aquela que o

mundo nunca viu. Com inteligência, humor e honestidade
surpreendentes, ela fala direto ao leitor, tornando-o próximo
de sua experiência, de sua dor e de seu triunfo final. O livro é
um lançamento da Editora Prestigio.

(
;.. ,
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Acontece no próximo dia 31
de março, o primeiro jantar
'típico na Sede Social do
Círculo Italiano.

Os ingressos poderão ser adquiridos junto aos

membros do Coral, Diretoria, Floriani Equipamentos e

'na secretaria do Círculo (das 14hs às 19hs, fone
3370.8636).
Adquira o seu antecipadamente e venha saborear uma
deliciosa comida típica italiana regada a um bom vinho.

-

Aulas de Italiano ,

Estamos com inscrições abertas para aulas de ensino da
Língua Italiana, às segundas-feira, no horário das 18h30
às 20h30.
Informações e inscrição na secretaria do Círculo, no
horário das 14hs às 19hs, ou através do telefone
3370.8636.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I De volta à Globo
I Depois de ter feito a Titina em "Flori bella" na Bandeirantes,
I Zezé Motta está de volta à Globo especialmente para o

i remake de "Sinhá Moça" cuja estréia acontece no próximo dia '

: 13. Na nova trama a atriz dará vida a escrava Virginia. I
, ,
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Respirando
Leonardo Vieira aproveita
todos os momentos de folga
para respirar melhor. O ator faz
caminhadas pela floresta da

Tijuca. O bonitão está no

elenco de "Prova de Amor", na
Record.

Colorida
Cecília Dassi, a intérprete de
Mirela em "Alma Gêmea", não
fica sem batom.Tanto que
carrega em sua bolsa um estojo
de maquiagem básico e não
hesita na hora de retocar os
lábios.

Antenada
Guilhermina Gingle é adepta
da ginástica facial. A atriz

garante que fazendo os

movimentos certos, a
musculatura do rosto enrijece,
tal como acontece com os

músculos do corpo. Vai aí a dica
de beleza.

Turbinada
Segundo alguns fofoqueiros de

plantão, Paola de Oliveira, a
Giovana de "Belíssima", gostaria
de colocar silicone nos seios e

, ' ,

so val esperar terminar sua

participação na' novela para
realizar o velho sonho.

,

,

Bem cotados
Há quem jure que Bruna Lombardi e Carlos Alberto
Riccelli estão na mira da Globo para atuarem em suas

próximas novelas.O casal mora há algum tempo nos

Estados Unidos, sendo que a última aparição da atriz
foi na minissérie "O Quinto dos Infernos",
contracenando diretamente com Pedro Paulo

Rangel. Ê esperar para ver.

l de Bodão. A galera da repú blica : Mirna, chega ao sítio para a festa de i está arrependida do que fez, mas ela dar bola para Freddy, já que Pascoal
: cansa das exigências de Rafa e

i noivado. Alaor se encanta por! QUINTA - Hélio eSabina se casam, I não acredita. Suzi vai fazer fotos na não a valoriza. Katina diz a Murat que
desiste de andar no carro dele.' Doralice e desaparece com ela no i Terezinha diz a Raul que vai cuidar agência e Rogério (Bruno Perillo) gostaria de trabalhar no restaurante

SEGUNDA - Manuela explica para: Cleiton se oferece para ficar com o
i meio da festa de noivado. Crispim I dele enquanto ele estiver na cadeia. pede que ela pose de biquíni. Júlia gregoqueVitóriavaiabrir.Mateusdiza

Cauã que vai passar algum tempo' emprego, que Cauã conseguiu no i encontra os dois se beijando. Mirna; Raul é obrigado a suportarTerezinha, chora diante de Nikos,quea abraça. i Ornela que ela pode falar para sua

na casa de Eduardo. Cauã fica, clube. Os professores pedem; atira Doralice e Alaor no chiqueiro. 'I: para sua grande infelicidade. Ivan, i famíliaqueelesestãojuntosegarante
muito decepcionado e não conta, desculpas a Adriano por terem' Serena garante a Rafael que a hora Xavier e Cristina invadem o TERÇA - Nikos diz a Júlia que que está apaixonado por ela. Cemil
para Manuela que conseguiu um, chegadoaconclusõesprecipitadas.• de cumprir sua missão está se apartamento de Roberval e levam Natanael deve ser cúmplice de pede que Odila conte a Mônica que
emprego no clube só para ajudá-Ia. '

,

i aproximando. O delegado manda Dalila e Clarinha. Cristina mostra a André e se oferece para investigar a I ficou esperando com ele pela carga.
Vitória comenta com Raquel que' QUINTA - Raquel e Antônia ficam, examinar os frascos que encontrou

I
Serena que capturou Dalila e Clarinha clínica dele. Suzi fala que não vai Giovana e Érica trocam insultos e

Man u e Ianã o
'

en t re g o use u
' radiantes com a decisão de Manuela. i na casa da bruxa e descobre que eles e diz que só vai soltá-Ias se ela vier

I
fazer fotos sensuais. Cemil garante a brigam. Alberto explica para Júlia que

trabalho de literatura e ela, Roberta não gosta, mas disfarça. i contêm veneno. Ele pergunta a com ela. Serena concorda. Cristina e I Murat que vai desmascarar Alberto. ela não tem mais direito a nenhum'
estranha. Fred fica furioso ao, i Adriano fala para Cleiton que ele. Cristina se ela comprou veneno com II Ivan levam Serena eTerê.Dalila conta I Júlia diz para a polícia que não cargo na Belíssima, pois não possui
descobrirqueUrubuvaiestudarna conseguiuabolsa.Cleiton,CauãeSiri: abruxa.

I para Rafael que Serena foi I estava com André no dia do maisnenhumadasaçõesdaempresa.
mesm� sal� �ue Jaque, mas finge; co.memoram. Os ,amigos de Rafa ] I seqü�stra,d�. Mirna des.cobre que

I

assassinato de Valdete. Giovana fica
ser simpatico com ele para' avisam que ele esta sendo exagerado' TERÇA - Cristina diz ao delegado I Zacarias e um patente distante e se preocupada ao saber que Ornela SEXTA - Júlia fica muito abalada, mas
impressioná-Ia. Adriano concorda em seus cuidados com o carro,mas ele, que ele não pode acusá-Ia sem oferece para hospedá-lo. Ivan diz a I procu rou Cemil. Ernesto decide deixa a Belíssima com dignidade.
em deixar que Cleiton faça uma: não dá bola. Rafa dá uma bronca em ' provas. Ivan e Cristina planejam Rafael que ele terá que lhe dar asjóias descobrir quem é Guida, para I Mary descobre que é dona de apenas
prova para tentar uma bolsa de

,

uma menina porque ela suja seu carro l seqüestrar Serena e Dalila no dia do se quiser Serena de volta. Serena vê animar Takae. Gigi conta para Guida i dois por cento da Belíssima e desmaia.
estudos. Raquel procu ra pelo defarelos de biscoito.Daniel decide se

'

casamento de Hélio. Serena sonha um buraco no teto e manda Terê fugir. que o show, vai ser uma reunião de
.

Mônica ouve a história de Odila, mas
t r a b a I h o de Man u e I a n o i candidatar a síndico do prédio para' com a imagem de Rafael chorando Ivan marca um local para Rafaellevar antigas vedetes. Guida fica tão não acredita em nada. Alberto dá seu

computador. Ao vê-Ia mexendo no
'

poder criar regras que vão infernizar a
i

refletida no lago. Ela acorda com as jóias. Ciro explica a Rafael que o emocionada que desmaia. Rebeca apoio a Júlia, Narciso foge com Taís,de
computador, Roberta dá uma, vida de Raquel. Eduardo se: uma sensação ruim e confessa para' delegado irá segui-lo e prender Ivan, marca encontro com o dono da moto, das fãs e acaba derrapando.
desculpa para poder usá-lo antes, decepciona ao saber que Manuela i Rafael que tem medo de sua missão. na hora certa. Cristina percebe que Splendore sem que Karen saibal Safira dá bola para Freddy, que fica
dela.

i
decidiu voltar para a casa de Raquel.' Generosa vê Terezinha entrando no Terê fugiu e fica furiosa. Ela garante Karen acha que Rebeca está encantado. Mary explica para Guida

l João chama diversas meninas para i prédio de Raul e avisa Olfvia. Olívia que Serena não sairá daliviva. tramando algo. Júlia exige que que não vai ter dinheiro para produzir
TERÇA - Manuela explica para" irem à festa, mas Marina acha que o ' leva Mirella para o apartamento de Aquilino lhe diga onde está André. o show, mas ela não quer nem saber.
Eduardo que não quer sé envolver' convite foi especial para ela. Raul para dar o flagra nele. Olívia SEXTA-FEIRA - ÚLTIMO CAP[TULO Júlia, aconselhada por Nikos, vai à
com pessoa alguma.Rafa exige que, convida todos para sua festa de QUARTA - Júlia conta para Aquilino polícia denunciar o desaparecimento
a galera da república leia folheto's ' SEXTA - Cauã não menciona o nome I noivado no, restaurante. Vitória SÁBADO - REAPRESENTAÇÃO DO que André roubou todo 'o seu de André. Érica conta para Júlia que

� de segurança antes de poder andar de sua mãe. Marco Aurélio nem. compra só comidas caras para servir ÚLTIMOCAP[TULO patrimônio. Aquilino garante a Júlia leu um dossiê sobre André e seu pai,
em seu carro. Raquel decide i desconfia que ele pode ser seu filho.' na festa, pois quer que Olívia sofra que não sabe onde André está. i que mostrava que Aquilino é um

mostrar o trabalho de Manuela a ' Sônia tem uma idéia para fazer com i para pagar a conta. Mirella pede Cemil conta para Nikos que Alberto i assassino. Bento conta para Diva que
Vitória, para provar que ela o fez.

'

que Cauã pare de procurar seu pai e : perdão a Felipe e eles fazem as pazes. 'e Yvete fizeram uma armação para viu Aquilino fazendo um passaporte
Cleitcn estuda bastante para; seu irmão. Raquel vê que Daniel está i Olívia anuncia para todos na festa "> BANG BANG separá-lo de Mônica. Bento afirma falso para André e afirma que vai

conseguir a bolsa no Múltipla' fazendo campanha para síndico com I que seu noivo é Vitória. Vitória fica (" para Júlia que foi Aqulino quem, contar tudo para Júlia. Aquilino ouve.

Escolha. Pasqualete fala para; os moradores do prédio e fica i

encantado, mas logo se preocupa, Até o fechamento desta edição, os colocou a bomba no carro de Bia e i Um lnvestlçador aparece na casa de
Adriano que já sabe de seu I apavorada.Como parte de seu plano.] poisteráquepagaracontadojantar. capítulos ainda não haviam sido pede que ela lhe dê dinheiro pela: Júlia.

.:

comportamento vergonhoso em 'Sônia combina com um rapaz I I editados informação.Safira perguntaaOrnela i
diversas ocasiões. Adriano tenta; chamado Renato para que finja ser o

'

QUARTA - Olívia pede que os se ela sabe de alguma armadilha'
explicar que fui tudo ,um grande I irmão de Cauã. Raquel decide se i convidados paguem pela refeição. que Alberto preparou para Cemil. :

mal-entendido, mas Pasqualete se : candidatar à vaga de síndico para, Rafael concorda em contribuir e
-,

Ornela garante a Safira que não sabe I
recusa a ouvi-lo e o demite. Raquel, impedir a eleição de Daniel. João' outros seguem seu exemplo. O ,,'> BELÍSSIMA de nada. Júlia conta para Érica que'
mostra o trabalho de Manuela a I paquera Marina. Marina acha que as-l-delegado avisa Raul que ele não André roubou todo o seu i
Vitória, que percebe a semelhança

'

intenções dele são sérias. Download i pode sair da cidade enquanto estiver SEGUNDA _ Djulian explica para Júlia patrimônio, deixando-a chocada. i

com o trabalho de Priscila. Ela faz, explica para Rafa que ele está" sendo processado. Mirna conhece que André passou todas as posses
Cemillembra que Odila estava com:

perguntas a Priscila sobre o I afastando os amigos e as meninas I um r a p az 'chamado Zacarias dela para o nome dele através das ele no dia em que ele ficou'
trabalho e descobre que ela não' com sua mania de cuidar do carro, I Príncipe,que aparece montado num procurações.Alberto consola Mônica, esperando a carga na fábrica e não
sabe nada sobre o assunto i mas ele não dá bola.

I
cava lo branco. Roberva I de põe que fica grata. Rebeca exige que Vlad foi ao encontro com Mônica. Um

,

contra Cristina. Raul pede que espione Karen e Ihecontetudo se não oficial de justiça diz a Júlia que ela
QUARTA - Vitória se sente culpada SÁBADO - NÃO,HÁ EXIBiÇÃO T�rezinha I�e �� suas econ�mias e quiser ser demitido.Yvete mente para precisa sair de s,ua casa, que agora
por ter desconfiado de Adriano, '

.

diz que val, vrajar �a,r� culdar de Cemil, dizendo que eles dois foram pertence a Andre.

depois de saber a verdade.Roberta<". : alguns negoclo�".
Vitoria se muda I

enganados por Alberto.Júlia procura . . . , .

pede desculpas a Manuela, //" ALMA GEMEA ,paraacasadeOllvla:�afaelg�rantea por André no hotel e descobre que QUINTA-Oofl�lal �xpllca par�Jull�
contrariada. Raquel pede que i

'

Serena que nada Ira separa-los. A ele sumiu. Pascoal confessa para I q�� e�a te� t�es d�as pa_ra sair dali.
Manuela volte para casa. Manuela' SEGUNDA - Cristina fica satisfeita ao i br�x� confessa para o delegado que Safira que morreu de ciúmes da i Julia fica atonl�a. Julia na,: entende
não sabe se é uma boa idéia, mas •

ver o esconderijo que Ivan encontrou.] Cristina comprou veneno dela. possibilidade dela voltar para Freddy. i �or que Andre fez questao de Ih�
garante a Raquel que vai pensar no i

Eduardo fala para Julian que a doença '

Ale�andra conta para Ser�na que Guida fala para Gigi que só lhe dirá i tirar tudo e ac.ha que ele esta
assunto. João e Kika descobrem: de Vera está progredindo muito i esta com um mau pressentimento e onde está a mulher do orfanato querendo se vingar por algum
que sua loja deu lucro e decidem rapidamente. Serena sonha com o i pede ,�ue ela não vá ao casam�nto depois que ele escrever o show. Júlia motivo. É�ica fica p�sma ao sa?�r
fazer uma festa para comemorar. l laqo onde via o reflexo da rosa.l de Hélio, Serena soe re�usa .e afirma pergunta a Érica se ela sabe onde está que Andr� t0r:!10u ate � casa .de Julia
Marina conta para Vitória que a 'Generosa se oferece para espionar para, Rafael que nao val fugir de seu André, mas ela afirma que ele e garante a mae .que nao s�bla o �ue
revista que estava com Adriano era 'Raul. Doralice, a, madrinha rica de destino. desapareceu. Érica garante a Júlia que ele estava planejando. Safira decide

I RESUI\fl0 D;\S NOVEl.t\S I
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SÁBADO - O policial explica para Júlia
que André não foi encontrado,
Aquilino ameaça Bento e Diva e exige
que eles não contem a ninguém o que
sabem. Vitória finaliza a compra da
casa onde vai morar e montar seu

restaurante. Ester detesta ver Freddy
com Safira, mas disfarça para não

desagradar Isaac. Cemil conta para
Júlia como ele e André se conheceram,
mas não revela que eles brigaram por
causa dela. Vlad conta para Rebecâ

que Karen está fingindo ser amiga de
Giovana para levá-Ia para a Splendore.
Vitória pensa em chamar Safira para
decorar seu restaurante. Pascoal tenta
dissuadi-Ia e Vitória fica desconfiada
que ele e Safira tenham algum
envolvimento. Suzi vai até a agência e

diz a Rogério que mudou de idéia.
Alberto chama Júlia para ir até sua casa
e ela encontra André ao chegar lá.
André diz a Júlia que estava com

saudades e a beija à força .

Hollywood ,

Rodrigo Santoro participará do filme "Os 300 de
Esparta", do produtor Frank Miller, numa adaptação
feita especialmente para o cinema, O ator fará o

imperador Xerxis.

Consciente
Os amigos de Samara Felippo contam que a atriz não
se descuida da alimentação. O seu prato preferido
são as frutas e as saladas, por isso a bela está sempre
em forma.

Esperando a próxima novela
Paulo Coronato que fez seu último trabalho na Globo
em 2003, vivendo o motorista Caetano, na novela
"Mulheres Apaixonadas" está no teatro, percorrendo
as principais cidades do Estado de São Paulo com o

espetáculo "O Estrangeiro". O ator conta que recebeu
proposta de trabalho do SBT mas preferiu não
aceitar apesar de estar pronto para atuar em novo

, 'folhetim, mas quer fazer um personagem de
qualidade.

Preservando suas estrelas
A Globo renovou o contrato com Dira Paes, que
rouba a cena em "A Diarista", vivendo a Solineuza. A
atriz tem presença garantida nas produções da

• • A

emissora por mais tres anos.
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o batom derrete rapidamente
no calor; por isso prefira os de

longa duração. Se optar pelos
comuns, siga um desses

truques:
- Tire o excesso com um papel
absorvente e reaplique o batom
no centro dos lábios.
- Passe base e pó facial nos
lábios e depois o batom.
- Faça o contorno com um lápis
e preencha com batom da
mesma cor, sem chegar à borda
dos lábios.
- Aplique o batom, passe em

seguida uma camada fina de pó
facial e, por último, o batom
novamente.

Para que o batom não I>
derreta no calor, tire o

excesso com um papel
absorvente

,

E difícil, nos dias atuais, encontrar quem não tome cuidados
especiais com o rosto. Mas nem todas as pessoas têm a mesma

atenção com mãos e unhas, áreas bastante suscetíveis aos sinais da
idade e que, por estarem mais expostas, sofrem agressões
constantes. O próprio ato de lavar as mãos pode conduzir ao
ressecamento, exigindo hidratação imediata. Outra dica é utilizar
luvas protetoras de silicone para evitar o contato direto com

detergentes, produtos de limpeza e outras substâncias com

potencial alérgico. O uso, no entanto, deve ocorrer por tempo
limitado.
A proteção contra o sol é um cuidado indispensável, já que os raios

solares não agridem apenas a face e o corpo. Muitas pessoas

esquecem de passar o protetor nessa área e, deJil,ois de algum tempo,
sofre com as manchas do sol. E existe ainda o risco de câncer de .

pele em longo prazo. Cremes hidratantes que já contêm filtro solar
(com fator de proteção 15 ou superior) devem ser reaplicados
várias vezes ao dia.
Como protegem as extremidades dos dedos, as unhas merecem

-

aos e un
atenção redobrada: Se estiverem quebradiças, opacas ou descoladas,
têm-se um possível indício de doenças como micoses, diabetes e até

problemas na tireóide. Para permitir a respiração das unhas, as
mulheres devem passar esmalte antialérgico com pelo menos um dia
de descanso, massageando-as semanalmente com cremes à base de

uréia, lactato de amônia e vitamina A e E. Unhas fracas pedem
complexos vitamínicos ou o uso de base fortalecedora com

carbonato de cálcio.
Um problema bastante comum nos consultórios dermatológicos é o

aparecimento de manchas nas mãos. Manchas de cor amarronzada
são normalmente decorrentes da exposição excessiva ao sol

(melanose solar) e podem ser amenizadas com cremes clareadores e

�
renovadores de pele, como hidroquinona, ácido glicólico, vitamina
C e ácido retinóico. Casos mais graves são solucionados com a

aplicação de ácidos, peelings, aparelhos de luz intensa pulsada
(como o Quantum) ou nitrogênio líquido: Os efeitos mais favoráveis
são observados com o laser de rubi. Mas cuidado, sempre consulte
um especialista.

uerem.
• •

lear mais
,

em.om.ens tam.

As mulheres continuam sendo maioria, mas o público que mais
cresce nas clínicas de medicina estética é masculino. Geralmente
com mais. de 40 anos, eles vão em busca sobretudo de tratamentos

para calvície e gordura localizada. E são cada vez mais fãs da

lipoaspiração e da cirurgia de pálpebra. Em várias clínicas por
exemplo, cerca de 20% dosclientes já são homens.
Há 20 anos, esse número era inexpressivo. Além de ter

aumentado a procura por bem-estar e o culto ao corpo, um dos
motivos que explicam esse crescimento, segundo especialistas é a

preocupação com o mercado de trabalho, que privilegia muito a

aparência. Hoje quem é mais bonito e filais bem apresentado tem

mais chances. E, quanto melhor você está, melhor é a sua

performance. O curioso é que nem todos os p�cientes se

submetem a cirurgias. Atualmente as cirurgias representam apenas
,

__________��........ 'w,_. .

I
I
•
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By Geremy Alti!iS I

ARIES - Maior interesse pelas atividades intelectuais e comunicativas,assim como por conhecer
novos ambientes e pessoas. Maior disposição nesses assuntos. Desenvolvimento das situações
financeiras e dos negócios já iniciados.

TOURO - Excelente fase zodiacal para adquirir bens materiais, abrir caderneta de poupança ou

conta bancária e progredir pessoalmente. Pessoas nascidas em Virgem procurarão estender-lhe
toda ajuda possível.Aja com otimismo.Bom fluxo para o romance.

GÊMEOS - Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de
planos para o futuro.Confie nos amigos.Cuide da saúde e evitar desordens que possam afetar sua
moral.Vai melhorar.

CÂNCER - Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá dessa cooperação.lndícios
positivos de bons negócios,de lucroem suas transações cornercials.Bom ao amor.

LEÃO - Fase em que será notado onde comparecer, sua reputação será elevada e seus ideais e

ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça
siga e dependa da sua própria capacidade.

VIRGEM - Fase de maior isolamento, mas favorável para a meditação e o contato com aspectos
profundos de seu psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia, além da
habitual.Permanece, contudo,a confiança no trato com o dinheiro e o trabalho.

,

onitos
20% dos procedimentos. Os demais são preenchimentos de rugas e

,

depressões, implantes, peelings e vários outros tratamentos que

podem ser feitos sem internações e com cada vez mais segurança e

rapidez.
Hoje em dia, tanto homens quanto mulheres, também já sabem que
é melhor fazer várias e pequenas intervenções, começando mais

cedo, do que deixar os problemas se avolumarem. Assim, podem
chegar com uma aparência natural e jovial em idades mais
avançadas.
Uma recomendação, porém, continua fundamental: a de procurar

sempre um cirurgião plástico com formação adequada, que tenha
feito residência de dois anos em cirurgia geral, três anos em cirurgia
plástica e tenha sido aprovado como especialista pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica. •

LIBRA - Melhora de saúde e das chances de sucesso geral.Aja com inteligência e com perícia que
conseguirá chegar onde pretende.Sucesso pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima,

eamorosa.

ESCORPIÃO- Dia benéfico.Favorável em tudo o que pretenda realizarou conceber.Faça deste dia,
um marco de esperança, otimismo e felicidade. Procure vivê-lo intensamente. Dia ideal para o

\amor,

SAGITARIO - Dia excepcional. Benéfico para amizades e amor. Boas chances para competições,
recebimento de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas
religiosas ou de autoridades.

,

CAPRICÓRNIO - Ainda um período positivo para o amor, as artes a criatividade e o trato com as

crianças.Melhoria no am biente de trabalho g raças a sua criatividade e versati lidade. Possibilidade
de ver realizados seusmaiores desejos.

AQuARIO -Influência favorável para as finanças,. Contudo, se as coisas não correrem bem pela
manhã/esteja certo de quea tarde ou pelo menos a noite,serão rnaisfavorecidos.

PEIXES - Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada poderá ressentir-se de falta de
atenção. Fluxo astral muito benéfico para os negócios atinentes à família e aos meios de
tra nsm issão de idéias.Sorte nos jogos,

Bebês nas torcidas
•

em verde e amarelo
•

. ; ;

Não se trata de nenhuma novidade que a

moda vem conquistando um espaço cada
vez maior em nossos mundinhos, que ela

� .�

está presente constantemente em nossos

espaços, ambientes e que já se faz ••

essencial em nossas vidas,mas essa é uma
notícia que reflete algo em especial. A
notícia foi publicada em um site de moda
e chama a atenção por mostrar o�(

•
•

caminhos que a moda vem percorrendo,
cada vezmais cedo ...

A marca infantil BIBE está lançando no .

Brasil uma linha para crianças até os três
anos.Até nesse momento a história é igual ,�)
a tantas outras ...O detalhe está na'

inspiração desta coleção: a Copa do"
mundo 2006, com direito a tudo aquilo o;

-

que o evento mostra em seu curto tempo.
São mini camisetas e bodys para as'

crianças, em cores verde e amarelo, com,
bordados imitando o escudo da seleção
canarinho. Difícil resistir diante de mini

.'

torcedores vestidos a caráter para o.

f '

campeonato!
A BIBE é uma empresa que nasceu em,

1994 e no Brasil distribui marcas como:
Carter's e Little Me. Vem desenvolvendo,

,

há algum tempo uma linha ambiental'
responsável, direcionada a um público
preocupado com questões deste âmbito._
Suas coleções seguem essa linha e nesta

,

coleção não foi diferente. As roupinhas,
acreditem, possuem fator de proteção
solar 50! Mais um ponto positivo para ..

quem deseja um produto diferenciado e

com qualidade agregada. �:

Somado a tudo isso, o fato principal neste
assunto é que a moda, vem angariando
cada vez mais espaço em nossas vidas, e
espaços que começam em tempos cada
vez mais cedo, como a infância. A que se

deve isso? Reflexo se pais carentes?
Consumistas ao extremo? Qual seria a

resposta? A indústria surge com o

estímulo a esse tipo de coisa, ou ela:
apenas entra em cena com a resposta.'
frente aos desejos h u m a n o s i

Independente dos atributos ecológicos'
positivos no assunto, e de pais
consumistas ou não,o fato é que há desde
muito cedo um impulsoao consumismo.
Nesse momento de nossa história, tudo se

tornou motivo para ser algum objeto de
consumo e de qualquerforma,s'eja ele em

roupas, calçados, utensílios domésticos;
automóveis, casas e qualquer outra coisa

que seja viável para as mentes e mãos. ,
humanas ... lncrível como nossos QI'S são

capazes de transformar e lapidar
elementos "brutos" em delicadezas ditas
"angel ica is':
Não há dúvidas que este tipo de coisa faça
sucesso, principalmente quando o

assunto está relacionado ao

infantil, e quando sabemos quem os

controla, mas é incrível como tudo isso se

torna banal em nossas vidas.lncrível como

•

universo

conseguimos banalizar acontecimentos

dignos de parar nosso país em frente às
televisões, capazes de nos fazer

interromper o que estamos fazendo para
ver nossa seleção em ação. ,

Para os amantes e fanáticos do esporte
sinto-lhes informar... Foram-se os bons
tempos brutos das Copas do Mundo.

Daiana Riechel

{)
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Independente desde 1143, Portugal estabeleceu definitivamente as suas fronteiras
cohtinentais em 1297, sendo um dos países mais antigos da Europa.
, .

O'riqufssimo patrimônio artístico e arqueológico é testemunho não apenas desses 863
anbs de História, de encontros com culturas longínquas, mas também, de presença

, ,

anteriores de Fenícios, Gregos, Romanos, Alanos, Suevos, Vísigodos e Árabes que
ha'bitaram a região até que o rei Dom Afonso Henriques, em 1147, com a ajuda dos
soldados das Cruzadas, vindos do Norte da Europa, conquistou Lisboa defínítivamente

�) tI)omalldo-a dos Mouros e trazendo-a para o reino de Portugal.
'

A história de Portugal e Lisboa confundem-se em muitos aspectos. Lisboa já fez história
para o mundo, encontrando-se vestígios dessa história não'só espalhados pelos cinco
captos do Planeta como em sua própria capital.
Portugal é membro da União Européia desde 1986; situado no extremo sudoeste da
Península Ibérica, a sua localização ao longo da costa atlântica determinou a sua
, (

- ..

vocaçao maritima.
•

No ano de 1415, os portugueses lançaram-se numa epopéia de viagens que os tornaria
• •

os'primeiros a percorrer o caminho marítimo para a India, Brasil, China e Japão, ao
mesmo tempo em que se estabeleceram 11a costa ocidental e oriental da África.
Portugal é hoje uma Ilação de crescimento acelerado, que tem conservado através dos
séculos o seu maior tesouro, a identidade de um povo hospitaleiro que faz do seu país
um porto de simpatia e segurança.
Lisboa estende-se pela margem direita do Rio Tejo, tem como centro o bairro
setecentista em torno do Rossio no coração da cidade, um pouco mais além, o visitante

,

avista no alto da colina o Castelo de São Jorge, originalmente construído pelos mouros
cuja vista repousa os velhos bairros como Alfama e Fado. E falando nos velhos bairros,
o visitante não pode deixar de participar do almoço ou jantar, regado à apresentações
d� grupos folclóricos.
Dá até para relembrar Salvador (BA) andando no elevador de Santa Justa e ainda

FOTOS DIVULGAÇÃO

.'
•

voltar um pouquinho 110 tempo, andando de bonde, transporte
regular por aquelas paragens.
Seguindo a Lisboa ribeirinha (como os portugueses a chamam), vein
a Praça do Comércio, a ponte sobre 6 Rio Tejo, com projeto idêntico
a de San Francisco, nos Estados Unidos e a Torre de Belém, próximo
ao Monumento dos Descobrimentos. Deve-se observar as

\

ornamentações dos monumentos 110 estilo Manuelino, termo criado
no Século XIX para designar a ruptura artística portuguesa, 11a

passagem do Século XV para o Século XVI, durante o reinado de D.
Manuel.
Visite o Mosteiro dos [eronimos, obra prima de pedra rendilhada e o

Museu dos Coches com a maior -,

coleção do mundo de

carruagens; conheça também
a Estufa Fria, COin espécies
vegetais de várias partes do

mundo, inclusive do Brasil.

Imperdíveis são os passeios
que partem diariamente do

Parque Eduardo VII,
mostrando os principais

, .

pontos tunsncos.

Detalhes da arquitetura do I>
magnífico teto da Igreja de

Santa Maria no Mosteiro dos

Jerónimos, que fica em Lisboa

•
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Flávia Alessandra

•

1) A atriz Flávia Alessandra viveu a Lívia em "Porto dos Milagres", Lívia
era noiva de Alexandre. Qual ator viveu este personagem na novela?
a) Marcos Palmeira
b) Leonardo, Brício
c) Miguel Thiré
d) Marcelo Serrado

b) Paulo Gracindo
c) Walmor Chagas
d) Lima Duarte•

•

,

4) Em qual dessas minisséries Miguel Fababella viveu
um assassino frio e calculista?
a) Os Maias
b) Aquarela do Brasil
c) Desejo

. d) As Noivas de Copacabana

:2) Quem fez par romântico com Chris Couto em "Um Anjo Caiu do Céu"?
a) Caco Ciocler
b) Marcelo Anthony
c) Felipe Camargo
d) Rodrigo Faro ·5) Quem interpretou Clarice em "A Padroeira"?

a) Mariana Ximenes
b) lsabe] rillardis
c) Lu Grlm�ldi
d) Glulla Gam Iq·s III V 1"£ I 'l-r J q-l :selsodsau)

•
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Par Daniele Santos
�.cepcaoco rre iodopovo@netu no.com .br
l;)viar fotos até Quarta às 12h)

I
.1 À pri��esinhá Eduarda Petrikowski"
completou 1 àno no Último dia 21/02.
Parabéns dos pais Edimar e Jullana, da avó
Odete e do tio Thiago
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Embelezando a coluna os gêmeos Arthur (dir.) e Augusto (esq.) que
completaram seu 10 aninho no dia 25/02, e comemorê!,ram com uma

linda festinha no Clube Beira Rio. Seus pais Alexal(Çlra e Emerson
, Gonçalves de Almeida sentem-se orgulhosos e desejam muitas

felicidades
,

A linda Marya Eduarda Campregher alegrandó
a coluna, com toda a magia do carnaval
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A gatinha Wanessa de Lima Maffezzoli,
aniversaria no próximo dia 05/03. Parabéns com
muito amor e carinhos dos pais Marco e Beatriz

O}10SS0 alemão�inho,Willia� Hoh' I"
.

.'.

Iamanhã 04/03
= '

. I comp eta
""', ..

'

seu 10 aninho Os pal's Ma
'

'

D
'

e a man B' desei
. ria e en IS

'Ç' ',. •

a runa esejarn muita saúde e muit
l,e ICldades.P,arabéns!!· .,....
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Completou idade nova no dia 22/02,Cristian Rodrigo
do Nascimento. Parabéns da mãe e familiares
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Nasceu no último dia 07/02 o lindo Murylo
Paulo Campregher.Quem deseja boas

.

vindas e muitas felicidades é o opa Moacir e
a omã Márcia e os dindos Dany e Marceto,e
Crís e Márcio

,
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No último dia 22/02, a gatinha Maira
Maria do Nascimento completou 6 anos.
Parabéns de toda sua família

,

,A fofinha, Eduarda Petry completa seu 10

aninho amanhã dia 04/03.Quem deseja
. felicidades são os pais Daniele e Allan e os

,
.

ós Magrid e Raimundo

" _.,'" _,_ ,_ ",,' ',' _, "," ,.', ,.' ..
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O gatinho Júnior Stela completou seu 10
aninho no último dia 28/02. Seus pais Walmor
e Patricia lhe desejam muitas felicidades e um

caminho de muita luz

\

"'
I

No próximo dia 06/03, a fofíssima JaquelineWenk
.

completa 6 anos. Sua madrinha Arleteríhe deseja muitas
felicidades
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