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JARAGuA DO SUL, 10 DE FEVEREIRO DE 2006

I

Juliana Paes Trabalhadores mínima: 20° máxima:26° ' , 19° Máxima:26°minima:

promete ser atração que aderiram à
-

HOJE: AMANHA:

principal do
� • Sábado

greve sao • Sexta-fei ra
nublado com alguns

carnaval carioca demitidos nublada com alguns
períodos de melhoria

períodos de melhoria
e' chuva a qualquere chuva a qualquerIII ',11',11
hora do dia,

_ PÁGINA6 - PÁGINA4 "'1',1
hora do dia

,
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CORREIOTV SEARA/CARGIL

HIPISMO
DANIEL NEVES

• • • •

Partido decidiu lançar só dois nomes a deputado estadual para cada 65 mil eleitores. Os candidatos à Câmara dos Deputados serão distribuídos em redutos de 130 mil votos. - PÁGINA 3

Cerca de 400 cavaleiros e

amazonas participam neste

final de semana em Jaraguá,

do Sul da final do
Estadual de

A
Campeonato
Tambor Baliza.e

competição começa no

sábado às 10h no Centro
de Treinamento 5 Estrelas.
Serão distribuídos cerca de
R$ 30mil em prêmios, com
destaque
motocicletas

para
125cc.

A

tres

Uma
dasmaiores atrações é uma

égua de Curitiba (PR),
recordista brasileira na

prova dos três tambores. O
clube fica às margens da
Rodovia SC�416, que liga
[araguá do Sul à Pome
rode. Nas noites de sexta

feira e sábado,
roda de

todo
uma

durante

acontece

viola e

o evento,

completo serviço de bar e

cozinha. A entrada é

gratuita. - PÁGINA 7
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POLtMICA

Morte levanta debate sobre

sinalização no cruzamento
- PÁGINA 5

•
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,

'Unimed
Unimed. Seu Plano, Sua Vida

.

33702200
www.studiófm.com.br

www.unimed.com.br
,

# • •

e Investimento em uma

Jaraguá humanizada.
•

Pessoas, o maior patrlm&nlo
de Jaraguá do SulPrelollurl Munlolpal

da Jarallu4 do Sul
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Adotada em 2002 e hoje
considerada como um

'equívoco por alguns juízes do
Supremo Tribunal Federal, a

,
,

verticalização de partidos,,

s'eguindo exemplo do
Senado, foi derrubada na

, .

quarta-feira pela Câmara dos
,

�eputados em votação em

segundo turno. Agora, a

decisão segue para homolo-
,

gação do Congresso.A regra
,

da verticalização obriga os

partidos a manterem as

coligações políticas acertadas
em nível federal nos pactos
fechados nos estados. Seus
defensores afirmam que a

regra fortalece o caráter
nacional dos partidos. Os
críticos da regra declaram
,

que a verticalização passa por
cima de particularidades
regionais e "engessa" pactos
políticos. Mas a votação não
teve clima de concordância
e provocou uma divisão entre

os principais partidos da
Câmara. O PSDB se mani

festou a favor damanutenção
da verticalização, bem como

o PT, apesar da declaração do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva contra a regra. As
duas legendas sâo as maiores

da Câmara dos Deputados e

vão lançar candidato próprio

do parlamento, a Ordem dos
Advogados do Brasil já

. ameaçou entrar com ação na
Justiça caso a quebra da.
verticalização seja aprovada
pelo Congresso. A entidade
defende que isso só deva
valer para as eleições
presidenciais de 2010, em
obediência ao artigo da

maioria, que liberou geral
qualquer tipo de coligação
entre os partidos. Interesse
direto de partidos menores,

de pouca expressão no âmbito
nacional, mas de alguma
influência nos estados. Neste
caso, o aluguel da sigla vai

depender de benefícios

posteriores. Aliás, como já
ocorria com a obriga
toriedade da verticalização,

. �

que praticamente nao

mudou o balcão de ne-

� Críticos declaram que a verticalização
passa por cima de particularidades
regionais e "engessa" pactos políticos

à Presidência da República.
O PFL, que deve se aliar

Constituição Federal que
prevê o prazo de um ano de
antecedência para mudan

ças. nas regras eleitorais, o
chamado princípio da
anualidade. O PSL já está
consultando o Tribunal

Superior Eleitoral sobre o fim
da regra, mas, segundo a

assessoria do tribunal, o TSE
deve acatar o resultado da
Câmara. Enfim, venceu a

, .

gOCIOS em que se trans-

formaram todos os partidos,
sem exceções. De

o

maneira

formal ou por debaixo dos

panos, o toma-lá-dá-cá

sempre existiu. E con

tinuará existindo, só que
agora sob o manto da

,

legalidade. E o escambo

amparado em lei, marca

patente desde a primeira
eleição pelo voto popular
da história política do país.

�

aos tucanos na sucessao

presidencial,foi contra. O
PMDB, que também planeja
lançar seu candidato, seguiu
a posição dos pefelistas.
Ambos defendiam a neces

sidade de ficarem livres nos

Estados para fazerem as

coligações. políticas que

desejassem. Do lado de fora
r

,

FRASES,

,
._

,"A eleição no Brasil está interessantíssima: é uma eleição de um candidato só, com direito a

, caneta, a enorme exposição na mídia, a programas sociais de todos os tipos':
,

, Da colunista da Folha de São Paulo, Eliane Cantanhêde, sobre o presidente Lula
,

,

, •

•

atos essoas,

r
,

CPI aprova ccnvocação
de Dimas Toledo e Duda

Pavimentação
A Associação de Moradores do Bairro dos

Imigrantes de Guaramirim realiza na próxima
segunda-feira (13), às 19h30, reunião com a

presença de lideranças políticas, empresarias e

comunitárias do bairro e da região. O prefeito
Mário Sérgio Peixer, os secretários,
vereadores, empresários e moradores foram
convidados. Entre os assuntos a serem

debatidos estão, a pavimentação das ruas,
Rodolfo Tepassé,Vadislau Ubinski e João Longhi.
A reunião acontece nas dependências da

Empresa Krenke Brinquedos Pedagógicos, na
,

Rua Rodolfo Tepassé, n° 250.

Redução de gastos
o Plenário da Câmara dos deputados

.

aprovou ontem o Projeto de Lei que reduz os
custos das campanhas eleitorais. Entretanto,
os destaques para votação em separado de
emendas feitas ao texto serão analisados na

próxima semana. No substitutivo aprovado,
do deputado Moreira Franco (PMDB-RJ),
cada partido definirá o teto de gastos para a

.

campanha. Na semana que vem serão'
votados os destaques da lei. Hoje, foi
aprovado apenas o texto principal. A nová lei

proíbe a distribuição de camisetas, bonés e
.

batons, show de trio elétrico, telemarketing e

propaganda em muros. O projeto foi
elaborado como forma de tentar evitar a

corrupção nas campanhas milionárias e o uso

de caixa dois pelos partidos.

,

Brasília - Em sessão administrativa na
,

manhã de ontem, a CPI dos Correios
, .

�provou a convocação do ex-diretor de

Furnas,DimasToledo, e a reconvocação
�o publicitário,Duda Mendonça. A data
,

do depoimento de Duda Mendonça só
Será marcada depois que a CPI tiver
recebido de autoridades americanas
,.

dados da movimentação financeira do

publicitário. Em depoimento anterior
na CPI, ele admitiu ter recebido R$l 0,5
milhões de Marcos Valério, referente
â dívidas de campanhas do PT em 2002,
numa conta no exterior. Há suspeitas de
que o publicitário tenha mais contas no

exterior, mas Duda vem negando a

informação em depoimentos na Polícia
Federal. Não houve acordo sobre a

convocação do ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, que voltará a

. ser analisada na semana que vem, em

nova sessão administrativa. A oposição
defende a convocação do ministro para
que ele informe se a Polícia Federal já
sabe se é verdadeira ou falsa a lista com
os nomes de parlamentares aliados do

governo Fernando Henrique Cardoso

que teriam recebido dinheiro.

Emais
Hoje às 19h, a Associação de Moradores do
Bairro dos Imigrantes inaugura a Escola de
Futebol de Areia. Até agora 26 crianças estão
inscritas. O treinador da Escola da Associação
Padre Mathias, José Timóteo, faz uma palestra.

Sobre a campanha
o vice-presidente da República, José
Alencar, esteve reunido ontem com petistas
mineiros. Ele conversou com o deputado
federal Odair Cunha, coordenador da ban
cada mineira do PT na Câmara dos Deputa
dos, e com o presidente do partido em Minas,
Nilmário Miranda. Na pauta do encontro,

segundo a assessoria do PT, esteve a suces

são presidencial e uma possível dobradinha
da aliança que elegeu Lula em 2002.

Também participou do evento o secretário

geral da presidência, Luii Dulci e o ministro
do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome, Patrus Ananinas. Como Lula está em
,

viagem pelo continente africano, José
Alencar é o presidente em exercício.

Agenda
Na reunião plenária da próxima segunda-feira
(13), a Associação Comercial e Industrial de Ja

raguá do Sul e a Associação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do Itapocu fazem a apre
sentação dos seus relatórios e a eleição das no-

•

vas diretorias. A posse acontecerá no dia 16 de

março em solenidade no Clube Atlético Bae

pendi. A reunião acontece às 18 horas, no Salão
Nobre Pedro Donini, do Centro Empresarial. No
mesmo encontro, o comandante do 140

Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel
Ricardo Alcebíades Broering, apresentará os

novos armamentos da corporação.
,

reda cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Barraco., não.
Casa própria

I
'

,

,

l
'

'1 i
Nunca canso de me indignar com

a aversão que as elites têm dos pobres
e de qualquer projeto de governo

que possa beneficiar as classes menos
favorecidas. O pacote da habitação,
anunciado esta semana pelo
presidente Lula, foi duramente
criticado por alguns setores mais

endinheirados da nossa sociedade,
alegando que o barateamento do
custo do material de construção para a pessoa física vai

,

incentivar a favelização das cidades. E como dizer que
todo pobre gosta de morar em barraco, quando sabemos

que é justamente o alto custo que torna o sonho de uma

casa própria decente inacessível. para as pessoas mais

pobres.
O déficit habitacional no Brasil é calculado em 7,7

milhões de moradias; os números oficiais estimam em

158 mil unidades a carência de habitação em Santa
Catarina. Desse total, mais de 90% das unidades
habitacionais necessárias atingem famílias com renda
mensal abaixo de cinco salários mínimos. Historicamente.f (

o processo de elitização da moradia impede o acesso da
classe de baixa renda a uma construção regular e força Q I I

pobre a morar na favela. , é
O pacote lançado pelo governo Lula zera o IPI.) r

(Imposto sobre Produtos Industrializados) de 13 itens de
uma cesta de materiais de construção e reduz para 5% a: r

alíquota de outros 28 produtos. O mercado estima que o

impacto dessa medida resulte na diminuição de cerca

de 10% do custo final desses materiais de construção. : �
Isso vai se reverter em melhoria das condições de vida] '

fi
do brasileiro, pois a moradia é um item básico para a, I �
dignidade do cidadão, com reflexo.direto na redução do \ q

desemprego, seja pela mão-de-obra empregada ou pelo : �
aquecimento do comércio. [I 1

As medidas anunciadas projetam ainda a injeção de' 1
R$ 18,7 bilhões em habitação, com recursos da caderneta' �
de poupança e de bancos privados, o que significa que a) li

I J
classe média também será beneficiada. Em resumo, trata'. •

se de um grande investimento social. Mas há quem prefira, I 1
chamar isso de bondade eleitoreira, ignorando que essas, I,,

,

medidas vinham sendo construídas desde o início do I �
,

�
,

F

f
d
d

,

I I

governo Lula e que se tomaram possíveis porque o Brasil,
se livrou do arrocho financeiro e tem-agora um cenário'

,
" . . .

propicio para mvestir e crescer. "

Iniciamos um movimento no estado, em 2005, para'
incentivar o governador a contribuir no processo de

redução do custo dos materiais de construção, a exemplo v
de iniciativas semelhantes que estão ocorrendo em outras, �
partes do Brasil e na esfera federal. O Estado precisa dar o ;
a sua contrapartida na redução dos custos da casa popular, ç
já que 48% representam impostos, e grande parte desse i
valor corresponde ao Imposto sobre Circulação del �
Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual. '. !

Investir em habitação é um dever dos governadores, . f
mas temos visto que ao longo dos anos a'; metas de r

I

investimento colocadas no orçamento vão sendo r

.

, (Iignoradas e ficam no papel. E além de não fazer sua parte"
muitos fazem propaganda em cima doe obras financiadas I

pelo governo Lula, que está batendo recordes sucessivaos
•

de investimentos em habitação. No último ano de FHC, �
na presidência, o Brasil investiu R$ 6,1 bilhões. Em 2005,,1 IT
somando os recursos dos fundos (FGTS, FAR, FDS, �
FAT), do Orçamento Geral da União, da Caixa, r
Econômica Federal e do Sistema Brasileiro de Poupança li

e Empréstimo foram investidos R$ 14,6 bilhões no setor, �
I

Mais de 50% desses recursos contemplaram famílias com' �
(

até
o

3 salários mínimos de renda, que com certeza não l
construíram barracos, mas uma casa própria. �

,v
Longe de contribuir para favelizar o Brasil, mais

recursos para a habitação significam vida melhor para os

brasileiros, inclusive para os que vivem na zona rural e

que pela primeira vez na história estão sendo beneficiados

por programas habitacionais.

fi
I

,a
t
,

â
,

�
I

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve,
,

às sextas nesta coluna F
c

t

_'
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.... Preoc,upação
A conjuntura política no país, no Estado,
as eleições e as candidaturas do PT em

Jaraguá do Sul e região são pontos de

pauta na reunião que o diretório do
Partido dos Trabalhadores de Jaraguá
do Sul realiza amanhã, às 14 horas, no
auditório do Sindicato dos Trabalha-

,

dores na Construção Civil e Mobiliário.
O presidente Sebastião Camargo
informa que a reunião é aberta a todos
os filiados do partido. A "conjuntura"
envolve a reeleição de Dionei Walter
da Silva, que preocupa o PT pelo racha

regional interno entre alas distintas.

•

,

.... Candidatáveis
Difícil não encontrar um dos 30 titulares
de Secretarias de Desenvolvimento

,

Regional espalhadas por todas as regiões
do Estado que não seja pretendente a

uma das cadeiras da Assembléia

Legislativa ou da Câmara dos Deputados.
E não escondem tal desejo, ao contrário,
manifestam-se abertamente quase todos
os dias, mesmo que, legalmente, no
exercício do cargo, estejam impedidos,
já que isso pode ser caracterizado como
uso da máquina pública.lnclusive,muitos
promovendo reuniões de cunho político
em busca de apoio.

.... Pois é
Santa Catarina foi o primeiro dos 27

estados da Federação a assinar termo

para erradicação do trabalho infantil. O

vice-governador Eduardo Pinho Moreira
(PMDB) acolheu o documento e disse

que aumentar a renda do trabalhador
contribui para que crianças e adoles
centes sejam preservados. Em Jaraguá
do Sul, o trabalho poderia começar ali
no estádio do Juventus, onde se permite
crianças vendendo pipoca, arnendoin e

picolé durante os jogos. Mas, para
aumentar a renda das famílias delas, a
gente fala com quem mesmo?

,

.... Na mesma
Os 58 novos cargos para oTribunal de Jus

tiça aprovados pela Assembléia Legislativa )
(sem concurso)- 40 para oficial de

,

'J

gabinete e 18 para secretário jurídico- so- ,
�

mam-se aos mais de 360 cargos criados
da mesma forma nos últimos anos. Hoje, /

580 comissionados, 880 terceirizados e "
>

940 estagiários representam 60% dos ser-
.

vidores permanentes. Só de salários para
.s

comissionados e terceirizados são R$ 12

milhões/ano. Porém, as 110 comarcas es

palhadas pelo Estado continuam carentes '_,

de pessoal para agilizar milhares de )

processos. ,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br :

I

----------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�,
•

...
,.

I I� Polivalente
, INo governo do ex-presidente

Fernando Collor de Mello (PRN), lá

lestava o PTB. A expressão máxima do
I

partido era o ex-deputado federal

(cassado) pelo Rio de Janeiro, Roberto
Jefferson. Nos oito anos de governo
'de Fernando Henrique Cardoso

(PSDB), lá estava, de novo, o PTB. No

governo de Luiz Inácio Lula da Silva
I I(PT), lá está o PTB. No governo de Luiz

IHenrique da Silveira (PMDB), lá está o

,PTB. No governo do prefeito Moacir

iBertoldi (PL), está lá o PTB. PRN, PSDB,
IpT, PMDB, PL ... Com quem será agora?
,

I•

,

CELSO MACHADO
,

I
� Critério foi
anunciado em jantar

,

na casa de LHS,
na terça-feira
GUARAMIRIM- O PMDB

'I promove hoje encontro regional
) �ue completa ciclo de cinco

J r,euniões agendadas já no ano

�assado em sistema de rodízio nos

, qincomaioresmunicípios do Vale
: �o ltapocu. A reunião acontece

,I 1a chácara do Posto Guaramirim,
1 partir das 20 horas. Em pauta,

I doligações e candidaturas à
I

�âmara dos Deputados e

, Assembléia Legislativa. Neste

laso, dois candidatos para cada 65
mil eleitores. E, ainda, assuntos,

lelacionados com a prévia do

�artido para a Presidência da

República, com o governador do
,

Rio Grande do Sul, Germano
jl.igotto, e o ex-governador do Rio
de Janeiro, Anthony Garotinho,
disputando a indicação.
O encontro em Guaramirim

vai reunir líderes dos cinco
I

municípios da região, membros dasI '

executivas dos diretórios muni-

çipais e delegados à convenção
estadual. Ontem, o diretor geral
�aSecretaria de Desenvolvimen
(o Regional e membro da
Ixecutiva do PMDB de Guarami-
,

tim, Nilson Bylaardt, disse que na
I

EXCLUSIVO

•

• •

•

Bylaardt informa: um candidato a federal a cada 130 mil eleitores

inclusive, da executiva estadual do que se isso não for viabilizado, pelo
PMDB Mulher, rnanife stado menos em Guaramirim a

durante encontro realizado no ano tendência do diretório municipal
passado em Jaraguá do Sul. Além é apoiar a reeleição de Adelor
disso, se o PSDB decidir manter Vieira, que tem base eleitoral forte

apoio ao projeto de reeleição do em Joinville, mas sempre bem

governador Luiz Henrique, o votado na região. Mas o

PMDB teria que repensar suas' coordenador regional do PMDB,
candidaturas à Assembléia Luiz Carlos Tamanini, ex-prefeito
Legislativa. Isso porque se obrigaria de Corupá e hoje diretor do Deter,
a dividir espaço com nomes em recente entrevista ao Correio

tucanos, no caso a titular da SDR, do Povo, disse que, pessoalmente,
Niura Dermarchi dos Santos, ou o vai apoiar a candidatura do

ex-prefeito Irineu Pasold, que já deputado estadual licenciado e

manifestou disposição para a atual secretário de Infra-estrutura,
disputa. MauroMarini, e ex-prefeito de Rio

Segundo ainda Nilson Negrinho, como já o fez em 2002.

,Bylaardt, o desejo do PMDB Tamanini, a exemplo de Bylaardt,
regional é o de lançar um candidato também lista Adelor Vieira entre
a deputado federal pelosmunicípios os candidatos que terão apoio do
do Vale do Itapocu. Mas adianta PMDB na região.

I I

última terça-feira aconteceu um

jantar na casa do governador Luiz
. Henrique da Silveira, quando
foram anunciados os critérios de

lançamento de candidaturas à

Câmara dos Deputados e

Assembléia Legislativa. Segundo
Bylaardt, por orientação
transmitida por LHS, o PMDB
deve lançar no Estado um

candidato a deputado federal para
cada 130 mil eleitores e um a

estadual a cada 65 mil eleitores.
O critério anunciado indica

que o partido terá, a princípio,
apenas dois' candidatos à

Assembléia Legislativa
referendados pelos diretórios de

Jaraguá do Sui, Corupá, Schroeder,
Guaramirim e Massaranduba, que
juntos somam um universo

presumido de 130 mil eleitores.
Porém, se confirmados apenas os

nomes de pretendentes que já
anunciaram interesse na disputa
pelo parlamento estadual- o

empresário jaraguaense Carlos
Chiodini e o próprio Bylaardt- o
PMDB estaria descartando

qualquer possibilidade da
candidatura de Ulna mulher na

região.No caso, a psicóloga Cecília
Konell,mulher do ex-deputado Ivo
Konell, que reivindica a indicação
dela argumentando a

obrigatoriedade do partido, por
força da legislação eleitoral

vigente, de reservar 300/0 das vagas
às mulheres. Cecília teria apoio,

i ]ARAGUÁ DO SUL - Não é

Fúmum, mas desde que o vereador

rerrys da Silva (PTB) assumiu sua

paga no Legislativo, a ad

�inistração municipal está sem

líder de governo na Câmara de

�ereadores. Já se passarammais de

�uatro meses que o diretor da
Casa e suplente de vereador, Ruy
Lessmann (PDT), deixou de ser
,

�ereador e, por conseqüência,
líder de governo; para que Terrys
�ssumisse sua cadeira. De lá para
Fá, ninguém, nem os vereadores
(ia base aliada do prefeito MoacirI

Bertoldi (PL) nem o próprio
Executivo, manifestaram-se sobre
I

;oassunto. Lessmann foi líder de
I

governo entre 10 de janeiro e 3 de
Outubro do ano passado, período
foi o porta-voz da administração

),

na Câmara há mais de quatro meses

municipal na Câmara, defendendo
propostas e projetos.

O vereador Ronaldo Raulino

(PL) disse ontem que a indicação
deve partir do prefeito, por isso não
cobrou uma definição neste'

sentido. Disse ainda que ontem

mesmo iria se reunir com Bertoldi

para, juntos, pensarem em um

nome para representar a

administração, que, na prática, tern .

a minoria dos vereadores. Os

partidos de oposição - Pp, PSDB e

PT- somam seis parlamentares.
"Ele (Bertoldi) têm seus aliados.
Não sei qual o interesse dele. Posso
ser eu, mas tenho minha
candidatura a deputado estadual",

•

resumiu.

Ainda no ano passado, uma
reunião até chegou a ser marcada

'j \,

I

para se decidir quem seria o líder
de governo, mas o encontro não

chegou a acontecer, informou

Terrys. Segundo ele, os vereadores
da base aliada acabam, de' certa
forma, "se tevezando" neste

sentido, mas avalia que será mais

"interessante" para a

administração ter seu porta-voz
oficial. "De minha parte, estou

aguardando que o prefeito
identifique um representante. Os
vereadores não podem se auto

intitular. Enquanto isso vamos

trabalhando", disse, sugerindo,
além dele próprio, os nomes de
Ronaldo Raulino e Afonso Piazera
Neto (sempartido).

Ontem, o PT enviou ofício ao

administrativo da Câmara
informando que o líder do partido

este ano é o vereador Jaime
Negherbon. Os demais partidos

•

ainda não se pronunciaram.
(Carolina Tomaselli)

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEl GÜNTHER

Lessmann saiu em outubro

,

Confirmado: Núcleo de Base

do PSOL em Schroeder
SCHROEDER - OPSOL (Partido

Socialismo e Liberdade) implantou
umNúcleo de Base em Schroeder,
etapa anterior a constituição de

._, ."..

comissao provisorta e, poste-
riorrnente, do diretório municipal.
A confirmação é do deputado
estadual Afrânio Boppré, dissente
do PT ingresso no PSOL em

setembro passado, junto com um

grupo de mais de 100 petistas do
Estado. Na região, o partido tem

diretório constituído em Jaraguá
do Sul, Barra Velha e [oinville,

O deputado também
confirmou que o "trabalho de

nucleação" está sendo coordenado
pelo ex-presidente do .PT de
Schroeder, Osnildo Konell, com

- , .

quem se reune na proxrm a

segunda-feira, no próprio
município. "Eu, o João (Reis Filho,
candidato a prefeito pelo PT nas

eleições de 2004) e Osnildo fizemos
. parte de um grande grupo nacional

I

I}

-

que apoiou a candidatura do PlínicP
de Arruda Sampaio para presidenter
do PT e o que se percebe é <?,
esgotamento político do PT""
declarou. Sampaio foi o quarto
colocado em número-votos para0
presidente nacional do PT e que)
também deixou o partido para se1

filiar ao PSOL. �
Em reportagem publicada na:)

terça-feira, Konell confirmou ao;
Correio do Povo que 40 pessoas
estariam deixando oficialmente o

PT este mês para fundar um novo

partido no município. O ex

presidente do PT também disse

que, apesar de ter recebido I
convites do PL, PDT, PTB e PPS, I
partidos da base de sustentação
do prefeito de Jaraguá do Sul
Moacir Bertoldi (PL), a opção I
seria por uma legenda d�J

•

esquerda. Ontem, Konell não foi
localizado para falar sobre õ
assunto. (Carolina Tomaselli)

I

DIVULGAÇÃO
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-

• •
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I

I

Boppré: visita a Schroeder para começar a estruturar o partido ,

in reafirma que 'lista
de Furnas é fraudulenta

SÁO PAULO - O governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin

(PSDB), pré-candidato a presiden
te, reafirmou ontem que a lista da

empresa Fumas Centrais Elétricas,
é fraudulenta e cobrou da Polícia
Federal (PF) a identificação e

punição dos supostos falsificadores.
"Isso aí é coisa gravíssima, e há

a necessidade de identificar quem
é que cometeu o crime. E

rapidamente. Não é possível que
não se consiga checar a autoria

dessa atividade criminosa", disse
após entregar 203 carros e nomear

208 funcionários na Superin
tendência da Polícia Técnico

Científica, na zona sul da capital
paulista.

')

"

•

,
• •

Alckmin voltou a comparar �
relação, com 156 nomes de políticos
que teriam recebido caixa dois parã
a campanha de 2002 muitos do

PSDB, com o dossiê Cayman, qu�
envolvia o nome do governado)'\
Mário Covas.

"

Ele minimizou a denúncia de
')

que o deputado Luiz Carlos Haul?
(PSDB-PR) teria pedido R$ 500mi1
aoministro do Planejamento, Orça:
menta e Gestão, Paulo Bernardo)
em troca de apoio à reeleição do

prefeito de Londrina (PR), Nelson
,

Micheletti (PT), defendendo a

apuração da acusação. "Investigá-
,

.

ção sempre é bom fazer. E sempre
necessário que se faça, lá na CPI"!
limitou-se a comentar, (AE)

I
,

I

I
I

I
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Previdência Privada
. Os planos de previdência complernentar registraram captação de
R$ 19,5 bilhões em 2005, o que representa crescimento de 3,9%
na comparação com o ano anterior, quando R$ 18,8 bilhões em

novos recursos ingressaram no sistema, Os dados são da Associação
Nacional da Previdência Privada (Anapp), Em dezembro, o volume
de captações foi recorde e alcançou a marca de R$ 3,35 bilhões, um
aumento de 76,40/0 em relação a novembro e de 17,78% ante

dezembro de 2004.A expansão do setor de previdência privada foi
inferior em relação a anos anteriores, em conseqüência das

mudanças no regime tributário dos planos. "O desempenho do

primeiro semestre refletiu o desconhecimento da população em

relação às novas regras'; analisa o presidente da Anapp e diretor da
Itaú Vida e Previdência, Osvaldo do Nascimento. Ele reitera que as

alterações foram bastante positivas e,já a partir do segundo semestre,
a indústria mostrou recuperação.

Previsões
As exportações de produtos
agrícolas devem crescer 10%

em 2006, chegando a US$ 50

bilhões, estimou o diretor da
Secretaria de Relações
Internacionais do Ministério
da Agricultura, Ricardo Cotta.
Ele explicou que a projeção .

leva em conta o câmbio atual
de R$ 2,20 por dólar. A

desvalorização do dólar
frente ao real vai ser

compensada pelo aumento

dos valores pagos no

mercado internacional pelos
produtos agrícolas. Para o

saldo comercial, ele estimou
valores de US$ 38 a US$ 40

Alta
O álcool disparou em janeiro e

elevou a inflação medida pelo
Indice de Preços ao
Consumidor Amplo (lPCA) para
0,59%, ante 0,36% em

dezembro. A taxa foi

praticamente igual à de janeiro
do ano passado (0,580/0).
Mesmo após o acordo fechado
entre o governo e os

produtores, o álcool
combustível abriu o ano como

a principal pressão sobre as

despesas das famílias, com
aumento de 9,870/0.0 IPCA veio
um pouco acima da média das

previsões dos analistas de
mercado (0,560/0) para a taxa do

Brasil espera g ar mercado
com aftosa naArgentina

.

bllhões.No mês de janeiro, as
exportações do agronegócio
somaram US$ 2 931 bilhões,
o que representou
crescimento de 13,5% em

relação ao mesmo período
de 2005. O resultado foi um

superávit de US$ 2,434
bilhões em janeiro.

. -

mes, mas nao provocou
mudanças na previsão de corte
de 0,75 ponto porcentual na
taxa básica de juros em março,
o que reduziria a Selic para
16,5% ao ano.O álcool

respondeu, sozinho, por 0,11
ponto porcentual do IPCA, o
maior peso no cálculo.
red acao@jornalcorreiodopovo.com.br

• Cotação U$$
,

Comercial

Paralelo

Turismo

• Cotação Euro

·CUB

. ·Indices
,

! Bovespa 36.882 1,050/0 .

Pontos Oscilação'
. .

•

Dow Jones 10.883 0,230/0
.------�-----------------------------------

: Dasdaq 2.255 0,490/0

• Poupança (%) 0,7454

BRASÍLIA - A descoberta de um
foco de febre aftosa na Argentina
poderá favorecer as exportações
brasileiras, segundo avaliação do
secretário de DefesaAgropecurária
'do Ministério da Agricultura,
GabrielMaciel."Indiretamente vai
nos ajudar a exportar um pouco

mais", disse ontem o secretário, que
apQsta na rápida suspensão do

embargo aos produtosbrasileirospelo
Chile, país responsável pela compra
de 11% das exportações de carnes
brasileiras. "Quando alguém tem

algum problema, tem alguém que

perde e alguém que ganha", disse.
Após suspender as importações

de carnes da Argentina, por causa
da descoberta de' aftosa naquele
país, oChile, que também suspen
deu as importações do Brasil em

outubro do ano passado, por
exemplo, teme agora o desabasteci
menta de carnes no país nos próxi
mos 30 dias.As importações respon
dempor 55% do consumo de carnes
no Chile, que tem como principais
fornecedores o Brasil e aArgentina.

O governo brasileiro já enviou
ao Chile uma missão de técnicos

para explicar asmedidas que foram
adotadas no Brasil para evitar a

contaminação de outras regiões,
além do Mato Grosso do Sul e do
Paraná, onde a aftosa foi registrada
nofimde2005.

Os técnicos do Ministério da
Agricultura preparam ainda as

respostas ao questionário elaborado
pelo governo chileno, na expectativa
de que o embargo seja suspenso

rapidamente. (AE)

•
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� Ex-funcionários
denunciam empresa
por maus tratos e

exaustiva jornada

}ARAGUÁ00 SUL-Mais de dez

pessoas estiveram na manhã de
ontem (09), noSindicato dos Traba
lhadores Industriais da Alimenta

ção para assinaro termo de rescisão
contratual com a empresa Seara.
A empresa de alimentos, contro
lada pela multinacional estadu
nidense Cargil, é acusada pelos.
funcionários de maus tratos e de
exaustivas jornadas de trabalho.

Ivani Alves de Meira foi
demitida depois que pediu
autorização para uma cirurgia de
colo de útero. Ivani trabalha na

empresa há quase cinco anos e

disse que um supervisor teria
ameaçado ela e outros traba
lhadores que aderiram à greveem
dezembro do ano passado de
demissão. "Já trabalhei com dor e
doente, o médico da empresa
nunca deu assistência. Traba
lhávamos sob pressão e ameaça
constante", confessou Ivani.

Quem passa pela mesma

situação é Valdereza Aparecida de

Oliveira. "Eu tenho dores nos

braços e mesmo assim era obrigada
a trabalhar. Omédico da empresa

•

dizia que eu nunca tinha nada".
Ela, que trabalhava na produção
há 15 anos, disse que o salário vinha
todo mês com desconto de mais
de R$ 200 de farmácia, "Tenho
vários problemas de saúde e nunca

fui respeitada por isso", falou.
Vanderlei Ferreira estava na

empresa há quatro anos, participou
da paralisação no final do ano

passado e também foi demitido,
"Reivindicávamos melhor trata
mento dos supervisores, eles eram
estúpidos, gritavam, muitos de nós
trabalhamos com dores, agora
estou desempregado e com uma

,

filha recém nascida", comentou.
Para o Presidente da

Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Alimentação,
Siderlei Oliveira, que esteve no

sindicato na manhã, de ontem, a

Cargil é uma empresa que suga os

trabalhadores, só se importa com o

lucro e tem pulso de ditador,
"Poucos empresas têm tanta

tecnologia e usa tanto as pessoas

para lucrar, são oportunistas e

exigem um ritmo insuportável para
o trabalhador", lamentou.

Para o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Industriais da

Alimentação de Jaraguá do Sul,

,

,

DANIEL NEVES I
·
,

I

Vadereza diz que médico da empresa não reconhecia doença I I

Sérgio Eccel, a empresa não

respeita os direitos básicos dos
trabalhadores. "Eles buscam

pessoas de fora porque a fama deles
na cidade não é boa, aqui eles não
conseguemmais contratar", disse.

Os funcionários demitidos

aguardavam o acerto de contas

com a empresa no sindicato. Em

reunião, os sindicalizados disseram
que não querem voltar a trabalhar' I

na Seara. Na próxima terça-feira: :
(14) os funcionários voltam a se

,

reunir para decidir se vão ou não' .

,

entrar com um processo coletivo'
.

, I
contra a empresa.

'

,

A direção da Seara não quis se' I

manifestar sobre o assunto.
' \

•

J. I

A greve que teve início no dia 08 de dezembro do ano passado
- durou seis dias e teve a adesão de 200 funcionários. A Empresa

multinacional Cargil/Seara fica no Bairro Rio Cerro.

..

Estatística revela causas .de morte por afogamento
, }ARAGUÁ DO SUL - Uma

,

estatística dos bombeiros
voluntários da região mostra que
16 pessoas se afogaram em rios e

lagos da região de janeiro de 2005
até agora. O que mais espanta na

. . -

estimativa, entretanto, e que a

maioria das tragédias aconteceu
por imprudência e poderiam ter

sido evitadas: muitas vítimas
sabiam nadar, mas desconheciam
a natureza e os perigos do local.

De acordo com bombeiro
Adilson Hoeft, 33, amaioria das
vítimas tem faixa etária de 15 a 30
anos. O afogamento acontece no

- .-

verao, em situaçoes em que o

jovem busca-auto-afirmação e

quer mostrar coragem e aptidão -

diante dos amigos. "Muitos jovens
disputam quem chega primeiro
ao outro lado do rio e se afogam,
por falta de resistência",
lamenta. Em Jaraguá do Sul e

Schroeder, esse tipo de acidente
ocorre comumente nos rios

Jaraguá e Itapocu. Os trechos de
ocorrência são bastante variados,
não sendo possível identificar
onde há o maior número de

afogamentos.
Os bombeiros constataram

também que não é comum

crianças morrerem por afo
gamento na região; geralmente,
esses casos acontecem em casa ou

quando a criança está com os

familiares. "A criança que se

afogam, seja numa piscina, numa
lagoa ou num rio, geralmente está

próxima ou acompanhada da

família", destaca.
O leito acidentado também é

um dos principais motivos de

afogamento na região, segundo o

comandante 'do Corpo de
Bombeiros Voluntários de
'Guaramirim, Nelson Gonçalves.
Gonçalves afirma que maior parte
dos acidentes no município
acontece no trecho do Rio Itapocu
que passa pelo bairro Poço
Grande, e também atrás do Posto
Rudnick (BR-280), onde o fluxo

de pessoas é maior. "A parte rasa

do rio engana; um passo à frente.,I
o leito é mais fundo e a pessoa se

(
1: ,) I

alaga ,comenta.
Os chamados "b d

I
ancas e \

areia", fenômeno que ocorre em,'
,

.... , : ,

rios de leito acidentado é também
· I

um dos principais motivos d<1 :
· ,

afogamento em Corupá"1
ocorrendo principalmente nos rios I
Hansa Humboldt e Rio Novo. As 'II;

cachoeiras do município tambén I
já foram palco de queda seguida, (
de afogamento, há alguns anos;" i
eventualmente, visitantes subiam, (
rochas às margens das cachoeiras. (

escorregavam e se afogaram na ,

I ,

correnteza.

<'
� , Q 'O'�

Compra Venda
"

2,168 2,170 T

2,330 2,427 T
, 2,120 2,310 À

Compra Venda

2,603 2,605

R$: 862,52 (lanelro)

•

Unerj implanta gibiteca em Jaraguá do Sul'
}ARAGUÁ DO SUL - A Unerj

(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) ,está organizando a

implantação de uma gibiteca. O
objetivo principal do projeto é

estimular o hábito da leitura e da

imaginação, aproveitando os

recursos próprios das histórias em
quadrinhos. Marisa Kaufmann,
do Comitê de Cultura, lembra
que os gibis fazem parte da vida
da maioria das pessoas,

.

independente da faixa etária."Os

gibis oferecem uma concepção
de imagem diferente, em

seqüência, com as ilustrações
dialogando com o texto e

colaborando para o enten

dimento da história. Os gibis
possuem Jma linguagem
parecida com a do cinema, com

expressões visuais muito fortes,
que educam nosso olhar para as

,

Interinstitucionais, que estão '

localizados no campus da Uneri,' I

na Rua Dos Imigrantes, 500, Bairro I

Rau. r (

, I

______________________________________--4.J
De acordo com a enciclopédia virtualWikipédia (http:/
/pt.wikipedia.org), a denominação 'Gibi' é decorrente
do título de uma revista brasileira de história em qua
drinhos lançada em 1939 pelo Grupo Globo, de Ro

berto Marinho, tão popular que seu nome é sinônimo
de histórias em quadrinhos no Brasil até hoje.
A popularização dos quadrinhos deu-se durante a

Segunda Guerra Mundial, sendo utilizados pelos EUA
como propaganda ideológica dentro de suas áreas
de influência. Vários personagens como o Capitão
América e Super-Homem, têm sua origem nesse

contexto, sendo criados como defensores da
liberdade e a democracia contra vilões nazi-fascistas.
Com esse apoio governamental, os quadrinhos
ganharam um público fixo e puderam ampliar a

variedade de temas, indo muito além domaniqueísmo
próprio ao período.

imagens do cotidiano".
A idéia é organizar um acervo

com cerca de 5 mil gibis de todos
os gêneros. As doações podem ser

I I

, I
,

,

feitas na Biblioteca Padre Elemar
Scheid t, na recepção da

Instituição ou na Coordenação de
Pesquisa, Extensão e Relações

I

No Brasil, a publicação de histórias em quadrinhos I
no Brasil começou no início do século XX. No país o I

estilo comics dos super-heróis americanos é o I

predorninante, mas vem perdendo espaço para uma I

expansão muito rápida dos quadrinhos japoneses (
(conhecidos como mangá). Artistas brasileiros têm

I
trabalhado com ambos os estilos. No caso dos comics

•

(
alguns já conquistaram fama internacional (como
Roger Cruz que desenhou X-Men e Mike Deodato \

que desenhou Thor, Mulher Maravilha e outros).
A primeira revista em quadrinhos brasileira chamava- I
se 'O Tico Tico' e acredita-se que foi a primeira do (

mundo a trazer histórias fechadas completas. Foi I
lançada em 1905 e em seus primeiros anos limitava'

.

se a reproduzir os quadrinhos norte-americanos, I

principalmente Buster Brown e Tige, de Richard I

Outcault, (renomeados como Chiquinho e Jagunço). (

,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Sérgio Zapella
)\ reconhece falha
�I na sinalização e

II: �romete agir

}ARAGUÁ DO SUL-O acidente
li que aconteceu na manhã da
, última quarta-feira, no Bairro
I. mizade e resultou na morte de
lU Dona Gisela Müller, de 78 anos,
" levantou um problema grave nas

�I ruas da cidade: a má sinalização.
1 A placa de Pare no cruzamento
" entre as ruas João Baptista Rudolf

e 13 deMaio fica escondida atrás
I Bas árvores fazendo com que os

, �

i motoristas nao parem na

! preferencial.
1 Preocupado com o aumento do

r' número de mortes no trânsito, o

a
diretor do Departamento de

e
Trânsito e Transporte, Sérgio

)
I Zapella, esteve no local do
, acidente ontem e garantiu solução) ,

" rápida, "As árvores foram plantadas
e' indevidamente e dificultam a

, visibilidade", confessou o diretor. '

Zapella disse ainda que nesse

,,< caso o condomínio terá que ser

JI notificado. "Eles terão que fazer o
" asseio público e podar as árvores,
'I is se esses cuidados fossem
I, ornados acidentes poderiam ser

,
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Árvore tapa completamente a sinalização e pode ter causado o acidente no cruzamento

evitados", disse.
Outro problema que se arrasta

,

há anos são as faixas de pedestres.
Localizadas em lugares irregulares
dificilmente são respeitadas pelos
motoristas. Na esquina da Rua

Quintina Bocaiúva com a

Reinaldo Rau, no centro da

cidade, é comum ver carros em

cima da faixa para obter maior
visibilidade, deixando os

pedestres inseguros na hora de

,

atravessar a via.

De acordo com Sérgio Zapella
não há previsão para a mudança
de locais das faixas de segurança.
Ele alega que o orçamento é

pequeno, entretanto, a secretaria

sabe que elas estão em locais
indevidos e que podem prejudicar
o trânsito e provocar acidentes na
cidade.

O artigo 72 do código de
trânsito diz que todo o cidadão ou

-,�----------------------------------------------------------------------------

oradores prometem fechar a SC-416

,

I.

rua porque se eu andar pelo
acostamento, com todas essas

rachaduras, o pneu estoura", explica
o tecelãoJeanCarlos Pagel, 15 anos.
Para o aposentado IngoErtmann, 60,
a principal preocupação é o horário

,

de saída dos estudantes de uma escola

investidos R$ 12milhões neste ano,
mas o projeto até agora não foi

apresentado aosmoradores, que são

osmaiores ínteressados", reclama.
O superintendente regional do

Deinfra, Luiz Fernando Leal,
confirma o custo de R$ 12 milhões

àsmargens da rodovia. "Sempre que
possível, os pais sempreacompanham
as crianças para evitar que elas andem
pela rua sozinhas", explica,

Michels afirma que a próxima
manifestação já estámarcada para o
dia 13 demarço (segunda-feira), no
pé da serra, e impedirá o fluxo de
veículos por 24h. "Não queremos
incomodarninguém,mas infelízmen
te alguma atitude precisa ser tomada
paramelhorar as condições de tráfego
na rodovia", argumenta.Overeador
conta que ano passado aSDR apre
sentou àCâmara de Vereadores um

projeto demelhoria que já deveria ter
iniciado e custaria, aproximadamente,
R$ 7milhões. "Como ainda nada foi

para as obras, mas rebate as

declarações de Michels. Leal afirma
'/ /

que ja esta em pauta um

financiamento que engloba a

execução do acostamento e o

tratamento urbanístico de um km e

meiodoperímetrourbano, bemcomo

restaurações em toda a rodovia. O

responsávelpelos projetos de trânsito
da SDR, Victor Kleine, afirma que
foram realizados diversos serviços de
manutenção na rodovia, mas o

orçamento destinado às obras do
acostamento e sinalização ainda não
está distribuído. "Ainda não foram

feito, estão dizendo que serão

,

completamente definidos em quais
trechos a verba será aplicada, mas
acreditamos que atémarço aquestão
será resolvida", garante.

entidade civil tem o direito de

solicitar, por escrito, aos órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, sinalização, fiscalização e

implantação de equipamentos de
segurança, bem como sugerir
alterações em normas, legislação e

outros assuntos pertinentes a este

Código. Mas são poucas as pessoas

que se dão conta que esse assunto
'

merece ser tratado-commuíta'

atenção.

Ex-namorada de Beira-Mar é

presa outra vez por tráfico
RIO DE JANEIRO - Foi presa

ontem, em Resende, município do
sul fluminense, Alda Inês dosAnjos
Oliveira, de 27 anos, ex-namorada e

cúmplice do traficante Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho
Beira-Mat Ela estava foragida desde
2004. A investigação que resultou
em sua captura começou com

grande apreensão de drogas
pertencentes à facção criminosa

Comando Vermelho, no complexo
de favelas doAlemão, na zona norte
do Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado
Ronaldo deOliveira, titular daDele
gacia de Repressão a Entorpecentes
da Baixada Fluminense, AIda já
cumpriu dois anos e seis meses de

prisão referentes a uma condenação
por associação para o tráfico, e obteve
liberdade condicional quando
faltavam dez meses para o fim da

, ,
,

,

i
"l i

pena. Em 2004, ela recebeu uma" !
nova condenação, a três anos e seis" i
meses de cadeia, mas não sé'� :
apresentou àJustiça.

'
,

I
o IAIda, que alega estar no quinto '

Í>
mês de uma gravidez de risco, foi,

, ,

presa por volta das 7 horas. Na casa,;
onde ela vivia com o filho de dez"

•

anos, a polícia encontrou três quilos •

de cocaína, nove tabletes de maco- 11 i
nha, duas pedras de crack ematerial ;! I

I

para embalar drogas. "Agora, ela vai s I
I,

enfrentar uma nova acusação por s I
tráfico. A pena vai de três a 15 anos... '

de prisão", disse o delegado. , I

Em 1999, ao depor na CPI do" I
Narcotráfico, AIda afirmou que

� :
I

Beira-Mar pagava propinas: i

sistematicamente a polícíais-' I
militares, a policiais rodoviários' I

, • I

federais e a funcionários do fórum' I
,

I

I
I

�

de Duque de Caxias, município da -
..

Baixada Fluminense. .

. , ,

Ingressos falsos para show
do U2 preocupam produção

)

-,
•

SÁO PAULO- A organização da
turnê do U2 no Brasil soltou um

comunicado ontem alertando
contra a comercialização de ingressos
falsos para o show. Segundo a

Assessoria de Imprensa, já teria sido
detectada a "comercialização ilegal
de ingressos" para os shows dos dias
20 e 21, noMorumbi.

Aproduçãoalertou para que os

fãs não comprem ingressos emmãos

de cambistas ou em leilões na

internet. Haverá um forte controle

nos portões de acesso e os ingressos !

oficiais, que já foram todos vendidos, :'
possuem diversos itens de segurança'
(códigos' de barras, marcas:

\

diferenciadas, etc.), que serão;

verificados na hora da entrada do'

púbhco. '

,

Essa é a segunda vez que ogrupo'
,

irlandês vem se apresentar no País - '

,

�

o primeiro show foi em 1998, com a

turnê "PopMart". OU2 vernmostrar"
'" '" 1. .),

) I
agora a sua nova turne verngo, que i

promete ser aindamaismonumental. :,;,;;.J
----------------------------------------------------------------------------

--

Carro cai em um barranco na Serra de Pomerode #�'

JARAGUÁ DO SUL - A pista
molhada causou um acidente na

SC-416, em Pomerode, no trecho
[araguá/Blumenau via Pomerode,
na tarde de ontem. A dona-de
casa Sandra Egert, 33 anos.perdeu
o controle da Kia/Sportage placas
LZJ9810, de Blumenau, e caiu

num barranco, do outro lado da
rodovia.

Sandra estava acompanhada
dos filhos, a estudante Bruna Egert,
11, que estava no banco dianteiro,
e Igor Egert,S, no branco do carona,
mas nenhum deles se feriu. A
família mora em Blumenau e

Sandra vinha paraJaraguá do Sul a
, motivo de trabalho.Adona-de-casa

,

conta que forçou a direção para
retomar a pista, mas não conseguiu,
e achou que o carro ia capotar.
"Graças aDeus não passounenhum
carro na pista àquela hora, senão
poderia ter acontecido uma

tragédia. Estava chovendo.",
afirma, acrescentando que a

salvação dos três foi o cinto, de
segurança. "Todos nós estávamos de
cinto, não sei o que eu faria se os

meus pequenos tivessem se
,

machucado", disse acariciando os

,
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Apesar do susto, nenhum dos passageiros saiu ferido

ia
}ARAGUÁ DO SUL -Na segunda-

e, feira, 13, osmoradores dos bairrosRio
ie; Cerro I e II farão novamanifestação
I

na SC-416 (rodovia Wolfgang
e;, Weege), no trecho que vaidaMalwee
m: até Alto da Serra. O protesto

�,i representa a insatisfação em relação
,e, às melhorias prometidas pela SDR
l, , (Secretaria de Desenvolvimento
)S Regional) de Jaraguá do Sul e o

\S,. Deinfra (Departamento de Infra

�_ Estrutura do Estado de Santa
aI' Catarina) há cerca de dois anos. A
s;1I últimamanifestação realizada foiem
m_ dezembro passado e as principais
s, exigências dos moradores são o

13a) d '

,: argamento o acostamento e a

'., lelhoria da sinalização.
�

Uma pesquisa não-oficial
I reahzadapelosmoradores dos bairros
" no ano passado calcula que a cada

o ano, aproximadamente 10 pessoas

j, I rerdemavidapor acidentesde trânsito
'o narodovia.De acordocomo vereador
r e presidente da Associação de
" Momdores dos bairrosRioCerro I e IT,
, }urandir Michels (PT), a manifes-

tação será em frente àEscolaRicieri
Marcatto, das 17h às 18h, e deve
mobilizar aproximadamente 200
momdores. Caso as reivindicaçõesdos
momdoresnão sejam atendidas pelos
, - �

orgaos, os protestos acontecerao

mensalmente. "O acostamento é tão

estreito que, se um carro pára, toma
Um pedaço da rua", comenta.

O acostamento inadequado é a

principal insatisfação dos moradores
de Pomerode em relação à SC-416.
No trechoJaraguá do Sul!Blumenau

, 'aPomerode (Serra de Pomerode),
muitos ciclistas são obrigados a andar
na pista, disputando espaço com os

demais veículos. ''Ando na beira da Jurandir Michels organiza manifestação dos moradores

filhos.O carro bateu o capô no

barranco e ficou com a parte
dianteira praticamente destruída,
já a parte traseira e as laterais
ficaram intactas. A dona-de-casa
lembra que, assim que' saiu do

carro, ligou de um orelhão para o> ;:1

marido, Ivair, que trabalha em" i,r

Jaraguá do Sul. "Se o carro estragou _-"6

não importa, o importante é que at

todos estão bem", aliviou-se o:;;)
mestre de obras IvairEgert, 35 anos. ',['

tmnsporte e turlsmo

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Joinville cf Microônibus Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Outros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb b

q
;[JLigue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891/9973-8831 com Rosilene

�
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: upercomputador da Receita

terá inteligência artificial
,

: BRASÍLIA- Apelidado pelo
ministro da:Fazenda,AntonioPalocci,
d� "bigbrother", o supercomputador
que a Receita Federal vem usando

,

na fiscalização do pagamento de
,

tributos em breve ganhará maior
,

capacidade de "enxergar" os
•

sonegadores. Em junho, começará a
�ncionar o software "Harpia", um
sistema de inteligência artificial

, .

desenvolvido em 'parceria com a
I

Universidade Estadual deCampinas
(lbnicamp) e o InstitutoTecnológico

,

dtAeronáutica (ITA).
I Capaz de cruzar umaquantidade

e�vada de dados e fazer correlação
entre eles, o programa auxiliará os fis-,

cais daReceita a seremmais precisos,

ná escolha dos alvos (empresas e pes-
,

selas fsícas) que serão investigadas.O
,

nomeHarpiaé uma referência àmaior
ate de rapina domundo, cuja carac
t�rísticaprincipal é justamente a pro

fimdidade da visão. O poder de

résolução da vista da harpia chega a
,

sér oito vezesmais potente que o do
I

homem.
I .

i Segundo o secretário-adjunto da
I

R!eceita Federal, Paulo Ricardo

qardoso, ( ) primeiromódulo do "Har-
I" 1 fu

.

pia a entrar em comp eto nciona-
I .

d - Imente, nometo este ano, sera vo ta-

d� para a área de comércio exterior

(importadores e exportadores).
Qepois, será a vez da malha fina do

Ifuposto de Renda da Pessoa Física
I

(rRPF) receber um módulo de

�teligência artificial. A idéia é que
,

todas as áreas de fiscalização tenham
�módulo específico de inteligência·

.
.

a�cial. Cardoso destaca que, além
dpdentificaros sonegadores, o sistema

.

I

vai facilitar e desburocratizar a vida
dos contribuintes regulares. Será o

caso, por exemplo, das fiscalizações
nas aduanas.

"Os contribuintes regulares não
precisam- temer. Eles não serão

importunados", disse Cardoso. O
sistema, disse, permite que a escolha
do que deve ser fiscalizado seja feita
com base em critérios técnicos, com
melhor análise de risco e, por outro.

lado, menor interferência da

subjetividade do fiscal. Enquanto o

"Harpia" nãoentra em funcionamen

to, o supercomputador daReceita já
está trabalhado em cruzamentos de

informações das diversas bases de
dados disporúveis: cartões de crédito,
Imposto de Renda, CPMF,
movimentação pelas contas CC-5 e

.

operações imobiliárias.
O supercomputador da Receita

foi comprado no ano passado e

instalado, em setembro, no Serpro -

empresa de processamento de dados
do governo federal - em São Paulo.
São vários equipamentos ligados a

uma grandemáquina que pesa quase
um tonelada. Foibatizado de T-Rex

(Tiranossauro Rex), um dos mais

ferozes e carrúvoro dinossauros. Mas
vem ganhando fama mesmo com o

apelido de "bigbrother".
Conforme relato da colunista do

jornal O Estado de S.Paulo Sonia

Racy, oministroPaloccichegou a fazer
comentários sobre a supermáquina da
Receita durante jantarcomum seleto

grupo de empresários, 110 irúcio dessa
semana em São Paulo. Em tom de

brincadeira, ele declarou: "Até eu

estou commedo." (AE)
•

CP JURíDICO

: Há muito é pacifica nos tribunais superiores, em especial no SuperiorTribunal de
,

,

.Justiça, a orientação no sentido reconhecer a não incidência da contribuição
1 previdenciária (para o INSS) sobre os valores pagos aos empregádos que não
i tenham natureza salarial, como, porexemplo, o auxílio-creche, auxílio-acidente,
,

r e o auxílio-doença, nos primeiros 1 S (quinze) dias de afastamento.
i Em sentido semelhante, também com entendimento consolidado nomesmo
tribunal, é a orientação de que não incide Imposto de Renda sobre as quantias
recebidas à título de adicional de férias, décimo terceiro salário, ou qualquer

I outra verba cuja natureza seja eminentemente indenizatória.
: Os motivos que levaram a definição do posicionamento do Tribunal não

I relativamente simples, pois, como a contribuição previdenciária deve incidir
, exclusivamente sobre a folha de salários, compreendendo-se integrantes desta,
exclusivamente, as verbas destinadas à retribuição do trabalho, portanto, de

: natureza salarial, não há como convalidar a exigência do tributo com base
! naquelas verbas de carátermeramente indenizatório.
,

i Com efeito, o artigo 22 da Lei 8.212/91 (Lei do Custeio) émuito claro ao definir
, q ue "e contnbuiçâoa cargo da empresa incidesobre o totaldas remuneraçõesJ

'-pagas, devidasoucreditadasaqua/quertítulo, duranteomês, destinadasaretribuir
o traba/ho';não remanescendo qualquerdúvida acerca de seu alcance.
No que tange ao imposto de renda somente há incidência sobre aquelas verbas

. de caráter remuneratório, não havendo a possibilidade de sertomada como base
de cálculo para a aferição do tributo devido qualquer verba de caráter

indenizatório.
Contudo, independente das reiteradas decisões nesse sentido, sempre no intuito
de aumentar a arrecadação, a Receita Federal e o próprio INSS vêm exigindo o

.

pagamento dos tributos sobre toda e qualquer receita auferida/paga,
independente da natureza indenizatória ou não salarial verba em questão.

,

Assim, aqueles contribuintes, pessoa física ou jurídica; que tiverem sofrido

qualquer retenção, ou efetuado pagamentos nos últimos cinco anos, poderão
,-reaver tais valores por meio de ações judiciais, inclusive, perante os juizados
especiais federais (mais ágeis e sem custas), caso os valores sejam inferiores à

sessenta saláriosmínimos.

Gustavo Pacher, advogado tributarista na Cassuli Advogados Associados

Extravio de documentos
Confecções Grihtus Ltda, CNPJ n° 83.539.130/0001-24 e Inscrição Estadual nO

250.582.040, declara que foram extraviadas notas fiscais e livros fiscais,
conforme boletim de ocorrência n° 50/2006.

r'f. Md.1 Sr.02 Sb.9F nO 1 a 4.000 / Nf. Md.1 Sr.01 n° 1 a 100/ Nf. Md.03 Sr.E Sb.01
n° 501 a 1.500/ Nf. Md.02 Sr.D Sb.01 n° 1.501 a 3.500/ Nf. Md.01 Sr.U Sb.OO n°

1.001 a 7.500 / Nf. Md.01 Sr.U n° 7.501 a 10.000 / Nf. Md.01 Sr.R Sb.1 O nO 6.001 a

9.000 / Nf. Md.01 Sr.C Sb.02 n° 1 a150 / Nf. Md.01 Sr.C Sb.01 n= 1 a150 / Nf. Md.01
Sr.ASb.02 nO 1 a 150/Nf.Md.01 Sr.ASb.01 n° 1 a 300/ Nf.Sr.RSb.10 n= 1 a 6.000.

Obs:O declarante não sabe precisar o que foi utilizado e o que não foi utilizado.

PACIENTES DO SUS
• •• ,

MARCOS AURtLIO GOME�,
· I.

•

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.btj
Tápodendo
'Gilberto Gil comentou no site Glamurama o prêmio Grammy
que ganhou na noite de quarta-feira, na categoria world

music, por seu disco "Eletracústico'É o segundo prêmio que
recebo na mesma categoria de músicas do mundo. Os dois
discos premiados, "Quanta ao vivo" e agora "EiJ�tracú5tico'; têm Ir

repertórios brasileiro e internacional. Creio que interessa

muito à organização esse tipo de conteúdo para a categoria';
analisou o ministro da Cultura.A mim interessa muito que os

dois prêmios tenham sido dados a discos ao vivo. São os que
mais gosto, em que mais percebo minha integridade e

integralidade musical. Fico contente que o Grammy sinta

assim'; continuou .

Rainhas unidas
.

Convidadas - e confirmadas - para curtirem o Carnaval 2006 .

no camarote da revista Rio, Samba e Carnaval, a Luma de
Oliveira e várias agremiações'; diz um dos assessores da

revista.Quando Luma deixou a Viradouro e foi substituída por
Juliana Paes (foto), a comunidade de Niterói demorou a se

acostumar com a nova rainha. Mas bastou Juliana se fazer

presente em todos os ensaios - coisa que Luma não fazia - e

tratar todos com simpatia, para que ela caísse no gosto popular. i.

Com a debandada de Luma da Caprichosos e os rumores de
.

que ela 'poderia tentar uma volta à Viradouro, Juliana rebateu,
"

dizendo que ela poderia até desfilar, mas longe da bateria, que
era o seu luqar,

) � I

Maria diz farmácia básica atende cerce de 10 mil pessoas por rnês»
.

Administração Financeira da

Prefeitura, [océlio Voltolini, o

investimento para a compra de
medicamentos básicos neste ano

será deR$ 992mil, adquirido através

.,
de convênio entre Prefeitura,"

· .I

Secretaria do Estado da Saúde,"
Ministério da Saúde e pormeio dê:;

• I

transferência de recursos do PAB"

(Piso da Pensão Básica), /�
"7l \

A hipertensão arterial ou "pressão alta" é a elevação
da pressão arterial para números acima dos valores
considerados normais (140/90mHg), Esta elevação
anormal pode causar lesões em diferentes órgãos
do corpo humano, tais como cérebro, coração, rins
e olhos. Diversos fatores podem estar relacionados
à pressão alta, como histórico familiar, idade
(pressão alta ocorre na maioria dos casos em

pessoas acima de 3S anos), raça (é mais comum

em pessoas de raça negra do que nas de raça
branca), ingestão excessiva de sal, obesidade.
O diabete ou diabetes é decorrente da não

produção - ou produção insuficiente - do

hormônio insulina pelo pâncreas e também pode
ocorrer por uma dificuldade do organismo em ,

utilizar a insulina disponível. É a insulina que faz
com que o açúcar deixe a corrente sangüínea e entre j
em nossas células, abaixando o nível de glicose no

" ,

sangue. Quando não produzimos insulina, o nível ,

,

de açúcar se eleva e a pessoa corre o risco de
. ,

desenvolver um coma. O cuidado pode evitar.'

complicações sérias que surgem com o passar dos
i

.

anos, como problemas no coração, nos rins, cegueira,
'

e hemorragia.cerebral. Entre os sintomas, podemos:'
destacar aumento da urina, sede excessiva, aumento .:'�
ou perda de apetite.

••

DAIANE ZANGHELINI básicos de uso contínuo mais

procurados são: Hidroclorotiazida,
Maleato de Enalapril eMetildopa,
(usados para tratamento da

hipertensão), Gibenclamida e

Metformina (para diabetes).
"Percebemos que esses problemas
são cada vez mais comuns e não

dependem de faixa etária",
comenta a farmacêutica Maria
Lucia Rodrigues,

A farmácia básica atende

aproximadamente 1Omil pessoas por
mês e os medicamentos são com

prados trimestralmente, através de
licitação, A''Iistagem, atualizada
trímestralfnênte, é determinada

pelo Ministério da Saúde em

parceria: com a Secretaria de Saúde
domunicípio, que acrescenta outros
remédios conforme a necessidade,
De acordo com o diretor de

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
100 tipos de medicamentos básicos
estão sendo disponibilizados
gratuitamente aos pacientes do

-

SUS (SistemaUnico de Saúde) em
sete postos de saúde nomunicípio,
além da farmácia básica (central),
na Rua Amazonas, Os postos de
saúde que fornecem os remédios
são: RioCerro II, EstradaNova,Vila
Lalau, Três Rios do Norte, Rio da

Luz,Nereu Ramos e Santo Estevão,
lembrando que os medicamentos
são entregues aos pacientes
somente com a apresentação da
receitamédica,

Os medicamentos de uso

contínuo englobam analgésicos,
antibióticos, cardicivasculares e

diuréticos, antiparasitários,
antidiabéticos, antiinflamatórios e

outros. Já os medicamentos
controlados, como psicotrópicos e

entorpecentes (anticonvulsivos,
.

antidepressivos e antiepiléticos) são
fornecidos somente na farmácia
básica, conforme determinação do
Ministério da Saúde, Os remédios

� Investimento para
compra de remédios
básicos é de quase
R$ 1 milhão por ano

•

CORREIO TVI
I
I

:Não incide INSS nem Imposto de
! Renda sobre verbas indenizatórias

, �---------------

Baixou a bola
Adriane Galisteu estava meio estranha na gravação de seu programa,
esta semana, depois da declaração de Silvio Santos de que vai tirá-Ia
do ar caso a loira não faça o que ele quer (o Silvio é bravo, né?),
Quem viu, disse que a apresentadora estava mais quieta, quase
submissa,

Cheios de graça
. Vesgo e Ceará apavoraram Daniella Cicarelli e Marisa, mulher de
Lula, no aniversário de Wanderley Nunes, cabeleireiro de estrelas. A

dupla tentou convencer a modelo a dar o sexto dedo do pé para
colocar na mão do presidente. Longe da câmera, a primeira-dama

•

ri u,

Parzinhos
Ainda na festa, Cicarelli apareceu com um amiguinho. Já o cantor

Paulo Ricardo, que estava separado e havia até se mudado para o

Rio, chegou com a ex, Raquel Silveira, reconciliadíssimo.

Novela das sete
Ellen Jabour, namorada de Rodrigo Santoro, gravou "Cobras e Lagartos':

Belíssima
Érica vai morar em um hotel quando for expulsa de casa por Júlia

que pegará a filha na cama com André. O bonitão também será
mandado embora, Depois de passar por isso, Júlia se revelará uma

nova mulher, Ela ficará mais forte e menos boazinha,

Filó internacional
Depois de Cláudia Rodrigues no Brazilian Comedy Club, agora é a

vez de Gorete Milagres se apresentar nos EUA, Ela fará Filó no show
"Oh, coitada!" em cidades como Nova York e Miami.

Escolha
Angelina Jolie pediu para uma ex-amante sua batizar seus filhos,
segundo informações do jornal britânico "Daily Star': Brad Pitt teria
ficado furioso quando a namorada sugeriu o nome da modelo

cambojana Jenny Shimizu, com quem Jolie se envolveu durante as

filmagens de "Foxfire" em 1993, para ser a madrinha dos adotivos
.

Maddox e Zahara e do primeiro herdeiro biológico do casal, que
deve nascer em abril. Ainda de acordo com a publicação, o ator teria
concordado, mesmo contrariado. A bênção de Shimizu será dada
durante uma cerimônia budista no fim deste ano.
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� A organização prevê
cerca de 400 inscrições
de participantes
Jindos de SC, PR e SP
t

'

: }ARAGUÁ DO SUL - O Centro
deTieinamento 5 Estrelas recebe,
neste fim de semana, a final do

) I oCampeonato Estadual de Tambor

e�Baliza. A competição, que

começa no sábado às 10h, deve ter
c rca de 400 inscrições de

%,' cavaleiros e amazonas de Santa
Catarina, Paraná e São Paulo.
Segundo o organizador e

proprietário do clube, Nélio
Krueger, serão distribuídos cerca de
R$ 30 mil em prêmios, com

li, destaque para três motocicletas
125cc. O clube fica às margens da
Rodovia SC-416, que liga Jaraguá
do Sul à Pomerode. A entrada para

,

J o público é gratuita.
,

, ''Acreditamos que este ano o

: , número de inscrições supere o das
" edições anteriores. Até porque

teremos bons cavalos competindo,
! d que vai proporcionar boas

J, disputas", comentou Krueger.
, Segundo ele, uma das maiores
: . atrações é uma égua de Curitiba
'. 'il dPR), recordista brasileira na prova

a)I
I• •

"

e
.

I

lê'i
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AQUECENDO OS CASCOS
, •
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•

Prova dos três tambores é uma das atrações no fim-de-semana no CT 5 Estrelas

dos três tambores. Esta prova
consiste em percorrer um trecho
em que os três tambores, colocados
em forma triangular, em menos

tempo. Mesmo critério usado na

prova das seis balizas, só que estas

são colocadas enfileiradas.
Três provas em específico

prometem chamar a atenção, já
que o vencedor de cada uma delas

Rio de Janeiro se candidata

para sediar etapa da Fórmula 1
,

.1
1

,

•

DA REDAÇÃO - O prefeito do
Rio de Janeiro, César Maia,
,

" anunciou ontem que a capital
carioca irá se candidatar para
ocupar a vaga do GP da Bélgica
no Mundial de Fórmula 1.
','Soubemos que a Bélgica desistiu
,

de organizar o GP de 2006 e
,

estamos nos colocando à disposição
,

para fazer o nosso. Se vai ser aceito
,

ou não é outra questão", disse o

prefeito.
i A FIA (Federação Inter
nacional de Automobilismo)
anunciou, na quarta-feira, a

,�xclusão do GP da Bélgica do
bcalendário desta temporada em

conseqüência das obras no circuito
,de Spa-Francorchamps. A prova
�stava programada para o dia 17
de setembro. Abandonado nos

últimos anos, o autódromoNelson
Piquet é pivô de uma guerra nos

bastidores entre os organizadores
,

dosJogos Pan-Americanos de 2007
:e aCBA (Confederação Brasileira
deAutomobilismo) .

,
,

No local, será construída em

breve uma arena poliesportiva, um
parque aquático e um velódromo
,

ltemporário para os Jogos Pan-
:Americanos de 2007,.
comprometendo parte das áreas de
escape. O_GP do Brasil, que ocorre
em Interlagos desde 1990, será
realizado no dia 22 de outubro,
encerrando a temporada 2006 da
Fórmula 1.

Caso o Rio consiga convencer
, � 1) a FIA, o Brasil se juntaria a

Alemanha e Itália como os únicos

países com duas etapas no calen-

,
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dário. A última corrida de F-I em

Jacarepaguá aconteceu em 1989,
quandoMauricio Gugelmin subiu
ao pódio com um carro da extinta
March.

• Sociedade
A equipe Toro Rosso

completou ontem as suas primeiras
voltas com o modelo STR01 no

, circuito de Jerez de la Frontera, na
Espanha, e anunciou o ex-piloto
austríaco Gerhard Berger como
novo sócio da antiga Minardi. A
equipe foi comprada no final do
ano passado pela Red Bull. No
acordo, a empresa austríaca
também será sócia da companhia
de barcos de Berger. O ex

companheiro de Ayrton Senna

participará do dia a dia da nova

equipe e será um conselheiro.

• Abandonado nos

últimos anos, o autódromo
Nelson Piquet é pivô de
uma guerra nos bastidores
entre os organizadores dos

Jogos Pan-Americanos de
2007 e a CBA.

• Caso o Rio de Janeiro

consiga convencer a FIA, o
Brasil se juntaria a

Alemanha e Itália como os

únicos países com duas

etapas no calendário.

leva para casa umamoto Okm. Será
uma nas provas de baliza aberto e

uma na tambor aberto, ou seja, sem
definição de categorias. A terceira

virá numa prova conhecida como
tira-teima, feita nos tambores, em
que além de distinção de

categorias, não existe também
,

.

distinção de peso. "E um desafio

pessoal. Por se uma pessoa mais

magra monta um cavalo, ela tem
mais chances de fazer o percurso
em menos tempo", explicou
Krueger. As inscrições podem ser

feitas no local, no dia das

competições. Nas noites de sexta
feira e sábado, haverá também

•

uma roda de viola e durante todo
o evento, completo serviço de bar
e cozinha.

) ,
' i \ I ...

Malwee cede a virada e

perde mais uma pra Joinville
ARQUIVO (aRREIO/DANIEL NEVES

Júnior (5), ao lado do irmão Leco, levou a melhor no desafio

}OINVILLE!JARAGUÁ DO SUL -

Depois de sair vencendo por 2xO, a
Malwee cedeu a virada e perdeu a

segunda partida para o [oinville,
desta vez por 3x2. Com os dois
times escorregando muito por
causa da quadra lisa, a marcação
foi o ponto forte do jogo, já que
ambas as equipes se arriscavam

pouco no ataque para não sofrer
com os contra-ataques. Os dois gols
do time jaraguaense foram
marcados porAladinho e Fininho,
Rogério e Frede marcaram para a

equipe da casa.
•

Em entrevista por telefone após o
jogo, o auxiliar técnico Marcos
Moraes disse que o primeiro tempo
aMalwee jogou contra seis. "Saímos

ganhando por 2xO, mas o juiz apitou
tudo C011tra nós. Sofremos muito
também com a quadra lisa, que
estava impraticável para o futsal.

Para mim, não houve jogo. Não
com uma quadra com estas

condições", reclamou. O [oínville
ainda descontou no primeiro tempo,
com Fininho.
Marcão tarnbémfalouque, nosegundo
tempo, aMalweenáo jogouaque sabe.
"Deuum 'apagão' nonosso time.Não

,

conseguimos jogaraque sabemos e eles
foramespertos, comapoioda torcida, e
viraram o jogo. Méritos para eles",
analisou.Ogolde empate foimarcado
pelogoleiroRogério e aviradaveiodos
pés de Frede.
JáosupervisJrtécnicoKléberRange\acha
que o time vem evoluindo aos poucos.
"Foi um jogo em que qualquer equipe
poderia terganhado.Agentesentiuum
poucoessaquestãodapré-teInjXllClda,mas
acredito que com o tempo as coisas

melhorem, Nosso jogo volta, nossa
•

.qualidade de passe. E só questão de
" .c..,__

tempo .msou
•

,

LINHA DE FUNDO
JULIMAR PIVATTO

Aconfusão · ..
, ,

Em rodas de amigos, ontem, ainda se comentava das trapalhadas
o ,

do árbitro Marco Antônio Martins, no jogo entre Juventus e

Atlético Hermann Aichinger, na noite de quarta-feira. O destaque "

.Ó: ,

foi o lance da expulsão do meia Da Silva, do time de Ibirama..
,

Depois de quase ser"expulso"de campo pelos jogadores, a partida
,;,

foi reiniciada com os mesmos 22 jogadores em campo. Da Silva ";i�

se fez de esperto e somente um minuto depois de todo o
,i:

"acontecido';Martins se deu conta do erro e pediu para o jogador
r '

sair. Foi uma das melhores atuações do tricolor em uma das piores ,'.1

atuações de arbitragem. Vale lembrar que foi o mesmo juiz que : ,,'

anulou um gollegítimo de Pereira contra o Guarani, em Palhoça. ':,'

J: t c·

.... f,
'.

Teste
Árbitros, auxiliares e o quarto
árbitro vão experimentar um
sistema de comunicação
que envolve microfones e

fones de ouvido em quatro
partidas da Copa da Uefa, na
próxima semana. A entidade
autorizou o teste que usa

um sistema através do qual
os auxiliares e o quarto
árbitro podem conversar

com o árbitro e vice-versa ..

Tudo o que venha para
melhorar, é válido.

Reserva
Gustavo Kuerten, tenista
brasileiro mais vitorioso dos
últimos dez anos, ficará fora do

primeiro dia do confronto com

o Peru, que começa hoje, pela
primeira rodada do grupo 1 da
Zona Americana da Copa
Davis. Os escalados pelo
capitão Fernando Meligeni são
Ricardo Mello e Flávio Saretta,

Guga segue em recuperação, e
a dúvida ainda persiste se ele

conseguirá voltar à velha forma
que o consagrou.
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" f1Bicicross

A equipe jaraguaense de
bicicross começa o ano sem

patrocínio, mas a todo vapor.
No dia 18 de fevereiro o

clube organizará a 1 a Etapa
da Copa Jaraguá, no Parque
Malwee. As inscrições seguem
até o dia 17, pelo valor de R$ 5
com o Valdir Moretti, pelo
telefone 3370-7461. As provas
estão marcadas para começar
às 10h.

Vetado
o Comitê Olímpico
Internacional negou o pedido
de reinclusão do beisebol e do
softbol no programa dos Jogos
Olímpicos de 2012, em
Londres, na Inglaterra. Os dois
esportes foram excluídos da

Olimpíada em julho do ano

passado. O pedido de
reinclusão do beisebol foi
derrotado por 46 a 42 votos. Já
o softbol perdeu por 47 a 43.
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Comunicado I
- '.

I

Comunicamos que será realizada eleição da nova diretoria da AJADEFI_
- Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos. A eleição sendo':
realizada no salão Paroquial da Igreja Matriz São Sebastião, dia 11/::
02/2006 sábado com a primeira chamada as 14h e segunda chamada
as 14:30 h com qualquer número de associados.

II.

.

, ,

Lembramos que o atual presidente
Maurício Junkes (foto) apesar de
estar de recuperação de um

atropelamento que sofreu, continua
sendo candidato a reeleição, estando
presente no dia da eleição.

,

Grato: A DIRETIRIA
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"Você poderá ter tudo o que quiser,
se simplesmente colaborar o
bastante para que outras pessoas
consigam aquilo que querem"
Luis Carlos Mazzini

I

,
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... BOOYJAM

.... BODY PUMP

.... BODY BAl..ANCE

... BODY COMBAT'

i'" RPM

,
... NATAÇÃO ADULTO '.

E INFANTIL
: POWER. JUMP
.

MUSCULAÇÃO

... HIDROGINÁSTICA

... BODY STEP

-.
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Corpo & Mente ..z::i...1 i
6 anos �i
desucesso!
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FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES
FITNESS CENTER

AV. MAL DEODORO, 890 • SAI,A 3·.'

CENTRO· (PR6x. HOSPITAL sAo JOSÉ)

(i···.···········
.

�_��7º.º:35+ .:.

.

SEGUNDAÀ SEXTA, DAS ' ..

7H ÀS Z4H [ SEM FECHAR. '

AO MElO·DIA] " '
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... A 3a edição terá
o nome de Copa
Regional 130 anos

de Jaraguá do Sul
, .

,'"
.

}ARAGUÃ DO SUL _ A terceira

edição da CopaNorte promete ser

bem diferente das duas anteriores.

Depois de muita confusão fora de

campo, a competição será federada,
• • •

o que evitara transtornosmaiores e

trará mais agilidade na hora dos

julgamentos. Quem garantiu isso

foi o presidente da Liga Jara
guaense de Futebol, Rogério'
Tomazelli, que este ano estará à

frente da organização. A

competição começa no dia 5 de
março e contará com 12 equipes
partícipantes.

-

O sistema será o famosomata
mata, disputado em duas partidas.
Quem somar mais pontos,
classifica-se para a próxima fase. Em

,

caso de empate, os critérios de

desempate são saldo de gols e gols
marcados fora de casa, a exemplo
da Copa do Brasil. O campeão
receberá o troféu denominado

"Copa Regional 130 anos de

Jaraguá do Sul" e terá o direito de

representar a região norte/leste na
final do Campeonato Estadual

Amador, juntamente com um

· �-

"

LANÇADA
!

•

-

t,
ri

SEXTA-FEIRA, 10de fevereiro de 2006

•

• •

ARQUIVO CORREia/CESAR JUNKES

ft
• AM.ADIO 1010

-IAQAGUÁ
Botafogo e Cruz de Malta são dois dos representantes de Jaraguá do Sul na competição

representante da Grande

Florianópolis, um do Oeste e um

do Sul.
Para completar a lista dos 12

participantes, já que o Iperoba de
São Francisco do Sul desistiu, a

organização convidou o Flamengo
do Bairro Garibaldi, mas o rubro

negro só dará a resposta na segunda
feira. Os outros 11 times sâo: Tupy,
Serano, Sercos e América

(joinville); Cruz deMalta, Botafogo
e Vitória Oaraguá do Sul); Ipiranga
e Torino (RioNegrinho) e Tuper e

.

União (São Bento do Sul).

, .... '

Palmeiras alega que o técnico
Leão foi agredido por repórter

DA REDAÇÃO _. O assessor da em 1x1. Semeddo, por outro lado,
presidência do Palmeiras, Antônio disse que não cometeu nenhuma
Carlos Corcione, que está em "agressão e que, sim, recebeu uma.

Campinas para auxiliar o técnico "Quando fiz uma pergunta a ele e

Leão na confusão envolvida com voltei paraminha transmissão, falei

umjornalísta, disse que o exame de 'e esse foi o "simpático" Leão'. Ele
corpo e delito constatou uma leve então perguntou o que eu havia dito
'lesão nos dentes do técnico. "Ficou e me deu um soco no rosto".

comprovado no exame que o Leão Após o jogo, o jornalista foi a
foi, não digo agredido, mas pelo uma delegacia e prestou queixa
menos amolado pelo jornalista. O contra o técnico, relatando que
Leão teve uma contusão no dente", recebeu um golpe do Leão. Pelo lado

I afirmou o assessor, confirmando a do Palmeiras, o assessor Corcione

versãodoprópriotreinadorquedisse ainda comunicou que se preciso
•

ter sido acertado comummicrofone disponibilizará a assessoria jurídica
na boca. r • do clube. "O Leão apresentousua

• ••

Emerson Leão se envolveu em versão, ambos fizeram exame de

umaconfusãocomojornalistaJosé delito. Se houver um processo, o

HenriqueSemeddoduranteojogo departamento jurídico já está

de quarta-feira em que a equipe do preparado para defender o Leão se

Palmeiras empatou com oGuarani ele assim quiser", afirmouCarcione.
.�. .

•

,

•

•

•

•

Para moralizar a competição,
Tomazelli espera que homologando
o regulamento com a Federação
Catarinense de Futebol, os

problemas diminuam. "Isso é

primordial para o bom andamento

'.

da competição. Temos o respaldo
da FCF para qualquer even

tualidade, o que agilizaria no

processo, principalmente, dos

julgamentos", comentou o

presidente, que já adiantou

algumas decisões para a com

petição do ano que vem, que será

organizada pela Liga Joinvilense.

"Serão 16 times participantes, no
máximo. Se houver o interesse de
mais clubes, vamos fazer uma

espécie de seletiva, como existe na
Libertadores", disse ele.

Tupy x Ipiranga
Serano x Cruz de Malta
Vitória x Tuper
Flamen 0* x América
União x Sercos
Torino x Botafo-'o�-

1

Técnico do Real Madri assum
a culpa por goleada histórica

DA REDAÇÃO _ O técnico

Juan Ramón López Caro assumiu

toda a responsabilidade pela
goleada sofrida pelo Real Madrid
para o Zaragoza, na última quarta-

'

feira, por 6x 1. Ele também
defendeu o centroavante Ronaldo,
que teve a atuação bastante
criticada. "Todos os profissionais
têm alguma responsabilidade. Não
tenho nada a dizer aos meus

jogadores, pois demonstraram sua

melhor atitude. Sou o responsável
principal porque tomo as decisões.
Sou o maior culpado", declarou o
treinador espanhol.

Sobre Ronaldo, ele disse ter

ficado satisfeito com sua evolução.
"Não posso concordar com aqueles
que afirmam que Ronaldo estava

apático. Ele mostrou todo o seu

entusiasmo e não podemosmudar
suas características. As críticas serão

respondidas em campo", concluiu.

erraram pênaltis antes", comentÜ1j
Artilheiro doEspanhol, com 18 go�
Eto'o fez falta para o Barcelonas
últimas semanas. A equipe f�
eliminada pelo Zaragoza da COrl
do Rei e teve a sua invencibilidaal
de 14 jogos no torneio nacionj
quebrada contra o Atlético ai
,Madrid.

"Temos força, mentalidade,
, , '

expenencia para manter eill
, . "

vantagem ate mala , comentai
Eto'o, sobre a vantagem de nOli

pontos sobre o Valencia. As du�
equipes fazem um confront!
decisivo neste final de semana,�,
partida contra o Valencia valetr!

- "

pontos, mas nao creio que sell
,

decisivo. Se ganharmos no Mestal
não vamos levar seis ponte'
concluiu.

• "Não posso concordar

com aqueles que afirmám
que Ronaldo estava

apático. Ele mostrou todo
o seu entusiasmo e não

podemos mudar suas
características': disse o

técnico espanhol.

* a confirmar

Flamengo desiste de Rivaldo
e agora sonha com Hccoba

Flamengo sonha com Recoba.

Apesar de o jogador ter um custo

alto, Kleber Leite acredita que o bom
relacionamento com o empresário
Pablo Casal, que cuida do jogador,
poderá contribuir para um acordo.
Alémdisso, Recobaestaria insatisfeito
com a reserva na Inter, além de
,

querer ficar mais próximo de seus

familiares.

Parceria
Já tem nome a empresa que

será constituída para gerir a

parceria de dez anos renováveis

por mais uma década do

Flamengo com quatro investidores
da Europa: Flamengo Financial

, I.. .,

Marketing (FFM). A empresa
deverá injetar US$ 120 milhões

•

(cerca de R$ 263,4milhões).
, • t,

, ,

, ,
.

,

II

DA REDAÇÃO _ O vice

presidente de futebol do Flamengo,
Kleber Leite, confirmou que desistiu
do meia Rivaldo, atualmente no

Olympiakos, mas sonha com a

contratação do uruguaio Recoba, da
Inter de Milão. O ex-camisa 10 da

SeleçãoBrasileira tem contrato com

a equipe grega até o meio do ano e

propostas de vários times brasileiros,
como oGrêmio.

No entanto, Rivaldo pretende
retomar ao futebolpaulista para ficar
mais perto dos filhos por causa da r

separação conjugal: A última

passagem do meia pelo futebol
brasileiro foipeloCruzeiro, em 2004,
mas o jogador ficouporpoucosmeses
em razão da demissão do técnico

Vanderlei Luxemburgo.
Sem Rivaldo, o dirigente do

,

Barcelona
O atacante camaronês Samuel

Eto'o, do Barcelona, se reintegrou
ontem ao elenco do Barcelona após
ter ficado 24 dias fora da equipe

•

para a disputa da Copa da Africa,
no Egito. O artilheiro foi o vilão da

eliminação camaronesa ao perder
a sua segunda cobrança de pênalti
nas quartas-de-final contra a Costa
do Marfim.

"Na vida se cai e se levanta
várias vezes. Por exemplo, há dez
anos não tinha nada para comer e

precisava calcular muito para
comer todo dia. Hoje você está em
cima e amanhã embaixo. Há
muitos grandes jogadores que já

,

• O atacante camaronês

Samuel Eto'o, do
Barcelona, se reintegrou
ontem ao elenco do
Barcelona após ter ficado
24 dias fora da equipe
para a disputa da Copa da

Africa, no Egito.

•

•

•

i

Brasileiro diz que quer chegru
à Fórmula 1 sem marketing

DA REDAÇÃO _ O piloto
brasileiroJoãoPaulo deOliveira, atual
campeão de Fórmula 3 Japonesa,
afirmou ontem que se tivesse um

apoiomaior já estaria na F-I. "Tive
que dar alguns passos para trás, como
vir para o Japão depois de ser

campeão naAlemanha porque não
tinha outra opção na época. Faltou
marketing, faltaram as pessoas certas

nosmomentos certos para empurrar,
e eu poderia ter conseguido uma

chance naF-I", disse.
"Encaro que o automobilismo é

resultado, pormérito você consegue
novas oportunidades.Omarketing
ajuda, mas o piloto que não tem

talento não vai semanter naF-I por
mais de umano só com ele";concluiu
o brasileiro. Atualmente sem

empresário, o piloto aposta no teste

que realizou com a Williams ill

semana passada para abrir as port!
da categoria. Qliveira deu 32 volw

• • • ,I

em seu pnmeiro teste na pnnCl�
categoria do automobilismo e fic�
em último lugar.

''A. adaptação não é muito fád
mas considerando o tempo que til'i

me adapteibem ao carro.No começ:

sim, eu estava cauteloso,mas calc�1
amedida certa entre ser calculss

agressivo", disseOliveira. Apesar�
ter feito o último tempo do dia I

pista de Valência, na Espanh!
Oliveira disse que ouviu elogio �
equipeWilliams. '

"Ter feito o último tempo ná

decepcionou, porque dos qu
estavam ali não conheço nenh

que já não tivesse uma bo

quilometragem", disse o piloto.

I

I D 10M AS

inglês. espanhol
•

3275-3475
fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)

•

•
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A Escola de Samba

Aliança foi fundada em

1994. Em 2006, a

agremiação escolheu o

centenári o da emp resa

Malwee Malhas como

tema e promete trazer

muita cor e aleg ria para
o carnaval de J oaçaba.

As fantasias fa ram

confeccionadas pela
escola de samba carioca,

Imperatriz
� Leopoldinense. Com o

enredo"Gostososa como

um abraço", a AI iança
quer levantar a avenida.

lit/pi
"

� ,.

nre

Gostosa como
um abraço
(Luiz Gustavo Busetti)

Vem, aproxime-se mais,
Sentir do que um abraço é

capaz
É carnaval, quero te encontrar
Na Europa Medieval
Suas origens vou buscar
Quando a nação mergulhou,
Num mar de miséria e caos

No coração do imigrante
alemão,
Floresceu um ideal
Na esperança de um novo

amanhã,
Veio sem medo de ser feliz
A pedido da Imperatriz,

"Sementes de amor':.. plantou
Tudo o que fez ... valeu
Um "novo sol':•. brilhou
Resplandeceu (BIS)

Quero te ver desfilar
"Vestindo alegria"
Nesta festa multicor
"Gostosa como um abraço"
E um beijo de amor

Enfim ... a natureza está em

festa, vou sorrir,
É bem melhor preservar que
destruir

O sonho sonhado foi
- conquistado
Muitos sonhos ainda virão

Sempre existe alguém ao seu

lado
Querendo um abraço irmão
Quem te ajudou a crescer

Volta pra te ver (volta pra te
ver)

Olê, lê, lê, lê .

Olê, lê, lê, lê .

A Aliança vem te abraçar
Parabéns pra você!
Cem anos vamos festejar (BIS)
\
----------------------------

? "Gostosa como um abraço"
Slogan da Empresa Malwee
,Malhas Ltda
?-"Vestindo Alegria"
Slogan da "Carinhoso Roupas
I nfantis"
?"Enfim"
Marca voltada ao jovem e

adolescente
•

l.

OOt, PORMh !

Jaraguá do SullJoaçaba � "Fusão ou união de coisas

diferentes". Este é um entre os vários conceitos que os

dicionários de língua portuguesa trazem sobre a palavra
"aliança". Talvez seja por isso que Aliança também seja
sinônimo de alegria nas ruas de Joaçaba, contando a

história de Santa Catarina com colorido e alegria no

período de Carnaval.
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Aliança nasceu
em 1994, e o brasão carrega as cores verde e branco,
tendo como símbolo a pomba branca da paz. A escola
completará neste ano seu décimo primeiro desfile, nos
dias 25 (sábado) e 27 de fevereiro (segunda-feira). O
samba-enredo "Gostosa como um abraço" conta a

história do centenário da Firma Weege (hoje Malwee
Malhas), comemorado no último dia 06 de janeiro.
De acordo com o carnavalesco Carlos Fett, a idéia
surgiu no ano passado, durante uma visita do dire tor
presidente da Malwee Malhas, Wandér Weege, a

[oaçaba, para assistir' ao desfile de carnaval
acompanhado da esposa, Laurita Karsten Weege.
"Resolvemos homenagear a família Weege pelo
centenário da firma", revela.

,

Serão 16 alas e cinco carros alegóricos contando a saga
dos alemães que saíram de sua terra natal para enfrentar
novos desafios no Brasil. Na metade do Século XIX, a
Europa atravessava uma crise econômica provocada
pelas Guerras e doenças. Vindo para o país inicialmente
como soldados e colonos, os alemães venceram grandes

- '. � � -

dificuldades e marcaram de maneira significativa a

história do Brasil, pela tradição nas danças, folclores,
culinária, e outros aspectos da vida brasileira. "Cada ala
vai contar um pouco da história da empresa: desde a

chegada da família Weege ao Brasil, o processamento
do algodão e a preocupação da empresa com o social e a

preservação ambiental", conta o carnavalesco. Todas as

fantasias daAliança foram elaboradas e confeccionadas
na Escola Imperatriz Leopoldinense (Rio de Janeiro) e

em São Paulo.

.. #

UMA OCASIAO IRRESISTIVEL
PARA SEU BEM ..ESTAR

,
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PROGRAMA Ao DA REGIÃO

Na Mira da Corrupçlo
F'rlm@lr€l ce=preduç30 d€l hlsterla sntre
M@xlce @ Ingl€lt�rr€l,"Nfi Mlr€l d€l COffupç3e"
esgarça es bastldor�!l nada éticos da polftlca
mexleane numa cemblnaçãe �XplOlllvtl d�
suspense � violência, A Ingl�lla Julie � 5®U

marido Antenlc tem suas vidas r®vlradas do
dia para a nelte, sem saber por que, Antonio
torna-se o bode esplaterte do governo
mexicano num esquema de comércio Ilegal
de ermas, que levou ao assassinato de um

oficiai do alto escalão. Julie e Ana, sua filha
de quatro meses, são seqüestradas pelo
governo, e até autoridades britânicas
parecem estar envolvidas. Antonio foge para
a Inglaterra. Sozinho, num país estranho, ele
precisa provar sua inocência para salvar sua
famílla.
Drama/.frime - Ano: 200S - Duração: 113
minutoslí 8 anos Lançamento em vídeo e

DVD

FI6Mg{�9RARIO
Ai b(lY�Yfª§ €lê Di�k ê lenê
14Ml� � l(ihl0 � 111M � I�M4S � :II h4' J@nnny e June

1�:�O � l(Í:l0 � 11!:'O � 21:�O

Syrlõnil
14:1� � I (Í:45 � 1�:1� � 21:4�

A MDr�nil Og� Plnguln� (dub)
1 � :00 � 17 :00

05 Rêiá dê DI:l�ll:lwn
13h30 � 1 �h�O

•

Cril5n = No Limit!!
1 g:oe

II M.reh1l ees PlngUlná
17h�O�19h�O�21h30

Munique
, 21 :15
,

I 4 I
j As Loucuras de Dick e Jane

19:15 -21:00
c

4 Valiant (dub)
13:45 - 15:30 - 17:15

G�NEROSALA os

Jhonny e June
13:30 - 16:10 - 18:50" 21 :301 Vovo Zona 2

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
o 5 c

Dldi- O Caçador de Tesouros
13:30-15:15 c A Terra Encantada (dub)

13:50 - 15:50 - 17:50
!

Wolf Creek Viagem ao Inferno
17:00 - 19:05 Dizem Por Aí

19:50 - 21 :50Munique
21 :1 5

Syriana
14:15 -16:45 - 19:15 - 2):45 Programações sujeitas a alteração

> Reflexos da Amizade
Para se acertar com a esposa e o filho de 13

anos, o artista plástico Tom Warshaw, que
leva uma vida boêmia em Paris, volta aos

seus 13 anos no Greenwich Village, em Nova
York. Ele rememora a depressão da mãe, a
amizade com o deficiente Pappas, o primeiro
amor e a tragédia que mudou sua vida. E
lembra da misteriosa Lady Bernadette,
presidiária da Casa de Detenção do bairro,
que usava um espelho e muita sensibilidade

para orientá-lo em suas decisões. Elogiada
estréia na direção de David Duchovny,
"Reflexo da Amizade" é uma tocante e

divertida viagem de acerto de contas com o

passado e o futuro.
Comédia Romantica - Ano: 200S -

Duração: 97 minutos 12 anos

Lançamento em vídeo e DVD

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 ARTíSTICA
FUNDADA EM 08-06-1956

•

As Tartarugas Mutantes 2
As tartarugas ninja Leonardo, Donatello,
Raphael e Michelangelo estão mais
treinadas, mais sábias e usam a mais
moderna tecnologia no combate ao

diabólico Destruidor, sempre orientadas
pelo mestre Splinter.Vitimas de um liquido
radioativo, as quatro tartarugas ganharam
super-poderes, mas o treinamento para usá
los nas artes marciais vem do rato Splinter.
No episódio "O Ataque dos Ratos'; é revelada
a origem do quinteto justiceiro, e também a

chegada de mais um membro para a turma.
No episódio "O Encontro com Casey Jones'; a
luta contra vilões traz outro amigo para o

quinteto."As Tartarugas Mutantes" estão
com tudo.
Desenho Animado - Ano: 200S - Duração:
44 minutos Livre Lançamento em vídeo e

DVD

Março

,

Teatro
Terças Feiras Das 17h30 Às 20h30

,

Professora Ana Paula' ,

. I
" "

I-

•

o Melhor Ladrão do Mundo
.

A vida de Izzy não está nada fácil. Seu pai
sofreu um derrame, e está paralisado numa

cadeira de rodas. Sua mãe luta para
sustentar a família, cuidar do pai e dos três
filhos pequenos. Seus amigos do subúrbio'
de Nova York não são tão amistosos assim .

Com seus poucos 11 anos, Izzy encontra
refúqloinvadindo casas quando os

moradores estão ausentes. Nelas, ele
descansa, faz um lanche,muda uma mobilia
de lugar, mas raramente furta algo de valor.
Mas ele acaba tendo que cometer um ato de
violência para que as coisas mudem. De
preferência, para melhor. O filme é um
drama, às vezes triste, às vezes engraçado,
mas profundamente humano, embalado por
uma trilha sonora original de ótimos.hip
hops de Prince Paul e Don Newkirk.
Comédia - Ano: 200S - Duração: 93
minutos 16 anos Lançamento em vídeo e

DVO

,

< ",,, n'" o$�, '
• ,. <�"

,

Informative Paroquial
11/12 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM

. ,

•

Missas,
•

"

.,

. .

, - _,.

Sábado
". 19hOO- Matriz

17h30-R. da Paz
19hoO- S.Luiz Gonzaga

60 Domingo do Tempo Comum
"Ele nos redime, reintegra e cura"

Somos gente de Deus, imitadores de Cristo neste mundo. A imitação de
Cristo nos leva ao encontro dos marginalizados, doentes e explorados,
acolhendo-os e oferecendo a cura do mal que os tira do convivio no

mundo.Oferecemos ao próximo uma nova oportunidade para
continuar vivendo. Nossa conduta precisa ser inspirada em Deus a favor
do próximo que clama por uma oportunidade de continuar vivendo no

meio das pessoas com dignidade e respeito. Rezemos para que nosso

encontro com Jesus nos cure e nos faça homens e mulheres portadores
da sua graça e bênção, colaboradores na melhoria do mundo e na

promoção da justiça.

Domingo
07hOO- Matriz
09HOO- Matriz
9HOO- Matriz

•
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"Torta de Chocolate com Caramelo
,

;'Ingredientes da Massa: 2 xícaras (chá) de açúcar; 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de
chocolate em pó; 1 colher (sopa) de fermento em pó; 5 ovos; 3/4 xícara (chá) de óleo; 3/4 xícara (chá) de água
fervente.
Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes juntos até ficarem bem ligados. Coloque em fôrma redonda
untada e com o fundo forrado com papel também untado. Leve ao forno pré-aquecido até assar (cerca de 30

,rn,inutos). Desenforme depois de frio e corte ao meio e reserve. e

;:Ifgredientes do Recheio e Cobertura: 2 xícaras (chá) mal cheias de açúcar granulado; 1 1/2 xícara (chá) de

;a�ua; 1/2 xícara (chá) de manteiga ou margarina sem sal; 1 xícara (chá) de leite fervente; 1 colher (sopa) de
"q,ocolate em pó. Ferva o açúcar com a água até obter o ponto de caramelo. Deixe amornar,junte a manteiga,
;' exa, volte ao fogo e acrescente o leite com o chocolate, aos poucos, sempre mexendo para ficar bem ligado.

rva até obter o ponto de fio grosso.Jogue metade sobre um disco da massa e cubra com a outra metade.

';:�eve a calda restante ao fogo e deixe ferver mais, até chegar ao ponto de bala mole.Jogue sobre a massa

:recheada. Espere esfriar e sirva.

,

II ,
, ,

,

I
I

Feijão Branco com Paleta '

Ingredientes: 250 gramas de feijão branco (aproximadamente ,1 xícara de chá); 3 colheres (sopa)
de óleo; 1 quilo de paleta ou costeleta de porco em pedaços; 2 dentes de alho amassados; 1 ramo
de alecrim; 2 tomates sem pele e sem sementes; 2 tabletes de caldo de bacon; 1 amarrado de
cheiro verde; salsa picadinha,
Modo de Preparo: Deixe o feijão de molho por 3 horas. Escorra a água em que ficou de molho e

coloque em panela-de pressão com um litro e meio de água.Tampe a panela e leve ao foqo.'.
Assim que iniciar a fervura, abaixe o fogo e cozinhe por dez minutos, Enquanto, isso, à parte,'
aqueça o óleo e doure os pedaços de carne; adicione o alho, o alecrim, os tomátes e refogue'
muito bem. Adicione o caldo de bacon, meio litro de água fervente e o amarrado de cheiro-verde.
Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos em fogo baixo, Passado esse tempo, acrescente o feijão
cozido e mantenha a panela no fogo por cerca de 15 minutos, para apurar bem o sabor. Retire o

amarrado de cheiro-verde, polvilhe salsa picada e sirva com arroz branco.
'

Dica: em lugar do alecrim, você pode usar folha de louro.
•

,
I

'.
,
'.
,

•
•

.,

I
I•

,

• •
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�Climatério- e Menopausa, que mistérios são esses ?,
, '

administração, para essas mulheres, dos hormônios
que antes eram produzidos pelos ovários.
Com essa administração, os sintomas do climatério
regredirão e haverá a diminuição dos riscos das

doenças que ocorrem na menopausa.
Esses hormônios são o estrogênio e a progesterona,
isso para as pacientes que não apresentem contra'

indicações para o uso dos mesmos. Para as pacientes
que não desejam usar hormônios, ou que apresentem
contra-indicações, existem outras substancias que

podem ser administradas.
A administração destes hormônios pode ser feita por
via oral, vaginal, implantes subcutâneos, gel e
dispositivos transdermicos.
O estrogênio pode ser administrado sozinho e de
forma contínua, mas somente nas mulheres sem útero.

Naquelas que apresentam o útero, além do estrogênio
deve ser administrado também a progesterona para
não haver arisco de câncer do endométrio, que é a

camada que envolve a face interna do útero.
A combinação do estrogênio e progesterona pode ser

administrada de forma continua e cíclica, dependendo
do desejo da mulher de menstruar, ou não.

Em relação ao medo que algumas mulheres referem a

T.R,H. ' Terapia de Reposição Hormonal, que é o
câncer de mama, apesar de controvérsias na literatura,
o seu uso por até 10 anos, parece não aumentar .o risco

para o desenvolvimento do câncer de mama. Inclusive
existem esquemas de T.R.H. para mulheres que já
tiveram a doença tratada.
Obviamente que a T.R.H. deverá ser feita sempre sob
a supervisão de um médico que fará de uma maneira

individualizada a dosagem e a via de administração
dos medicamentos e também o controle destas

pacientes.

Climatério é a fase da vida da mulher em que ocorrem várias

modificações físicas, psíquicas e sociais. Corresponde à chamada
I popularmente de "passagem da idade", isto é, transição do período
reprodutivo da vida da mulher para o não produtivo, Esta fase do
climatério decorre da diminuição da produção de hormônios pelos

I
,

. '

ovanos,

A grande maioria das mulheres apresenta sintomatologia em graus
,

, variados, tais como: fogaços (calores no rosto), irritabilidade,
� depressão, secura da pele, diminuição do desejo sexual, palpitações,
dores no corpo, secura vaginal, dor durante a relação sexual,
irregularidade menstrual e outros.
A menopausa é diagnosticada após um ano de ter ocorrido da última
menstruação da mulher. A menopausa acontece na maioria das
mulheres ao redor dos cinqüenta anos.

A deficiência do hormônio estrogênio, que acontece na menopausa,
provoca graves conseqüências na mulher como doença
cardiovascular (grande incidência de infarto do miocárdio),

�, osteoporose e Síndrome de Alzheimer.
I

,; A importância da preocupação que se tem em relação as patologias
,

que ocorrem no período da menopausa e pelas conseqüências graves
que provocam na vida da mulher como as fraturas ósseas provocadas
pela osteoporose, geralmente fraturas do fêmur e infarto do
miocárdio que pode levar a morte.
Por isso a importância de essas mulheres procurarem a orientação de
um médico para a prevenção e tratamento das conseqüências do
climatério e menopausa, apesar que a prevenção deve ser iniciada'
muito antes, inclusive do climatério, pois uma mulher com boa
qualidade de vida, praticante de exercícios, não fumante, com uma

dieta rica em cálcio e pouca ingestão de gorduras provavelmente
poderá, inclusive, não apresentar estas doenças da menopausa.

-

Tratamento
o tratamento do climatério e menopausa é feito basicamente por
meio da T.R.H. (Terapia de Reposição Hormonal) que é a

"
I

fosse desejar pode experimentar
.

Iesta receita ....
Presente
- Querida, vou comprar algo para o

seu lindo corpinho.
- Ah, quero um casaco de peles.
- Bem, isto é muito caro. Eu estava

pensando num sabonete bem
perfumado!

Mero acaso
1Um professor, querendo explicar o

que é um milagre, pergunta a um

de seus alunos:
- Se um sujeito cai do 12° andar e
escapa ileso da queda, a que
podemos atribuir este fato?
- Ao acaso!
- Ah! ao acaso! O sujeito cai do 12°
andar sem sofrer um arranhão se

quer e você chama isto de acaso?
- Bem, podemos chamar também
de sorte.

' I "_,'
.

,

- Muito bem! Mas se o tal sujeito
volta novamente ao 12° andar e
despenca outra vez, sem se

machucar, que nome vocêdá
agora, a este acontecimento?
- Um acaso extraordinárlo .•

'

- E se ele cair pela terceira-vez,
ileso,ainda assim você-atribuirá o

,

fato a um acaso?
- Oh, não!
- E o professor radiante..

'

- A que atribuirá? .

'

- A força do hábito...

Sogra
- Só entrei uma vez na casa da
minha sogra sem que ela brigasse

•

comigo ...
- E quando foi?
- No dia do enterro dela.

Como prefere?
Um rapaz elegante entra num

supermercado e pede:
- Têm biscoitos para cachorro nesta

espelunca?
- Quanto pacotes deseja -

perguntou educadamente o

balconista.
- Apenas um, respondeu o rapaz.
- Ah, disse o balconista, o senhor
prefere que eu mande entregar em
sua residência ou vai comer aqui
mesmo?

..

• •

•

,

,

"

Remédio
Um caipira queixava-se a seu

compadre de uma forte dor no olho
e perguntou se ele não conhecia um

bom remédio. O compadre então

respondeu: '

- Na semana passada, tive um

problema parecido com o seu, só

que era no dente. Disseram-me para
arrancá-lo e foi isso o que fiz.:
Imediatamente a dor passou. Se

,

Cuidado!!! .

- Fiquei muito triste quando soube
que você rompeu o seu noivado.
- Eu, também. Mas, o pior foi ela
não querer nem ficar com o anel
que eu havia lhe dado de presente.
Assim que rompemos me

,

devolveu dentro de uma caixinha
que dizia: "Cuidado, vidro!" Acho

que não tenho mais chances.

•
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Por Erica Guarda/GB Edições
Becker faz questão de mostrar todo o seu entusiasmo e diz
estar vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. O
ator ainda gosta de lembrar da alegria que foi trabalhar

juntamente com Xuxa, tanto em seu programa na Globo
,

como no filme "Duendes".
Quanto ao fato de ter posado nu, Thea conta que só

conseguiu coisas positivas com esta atitude. Seguindo o

conselho de Marlene Mattos, aceitou fazer as fotos e de lá

pra cá foi só sucesso, embora paralelamente tenha se

esforçado muito e estudado para se tornar ator.

Quando foi confirmado no elenco de "Prova de Amor",
durante algum tempo preparou-se para viver Gabriel, um
dos protagonistas da trama. Não queria "fazer feio".e por isso
Thea surfava todos os dias, um dos principais atributos de
seu personagem na novela.
Nascido na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul,
mora no Rio de Janeiro desde criança e já atuou no teatro,
no espetáculo "Meninos da Rua Paulo".
Seu maior sonho é fazer cinema e para isso também está se

preparando, freqüentando a universidade. Quando terminar

o ator comemora a boa fase da carreira
e o sucesso de "Prova de Amor"

Com o sucesso de "Prova de Amor", Thea Becker passa a integrar
o primeiro escalão do elenco da Rede Record e com certeza terá

seu contrato renovado por mais alguns anos. Na trama de Teixeira

Filho, Thea é um surfista de 2S anos que tem vontade de ser

campeão e está treinando muito para isto. A cada dia seu

personagem ganha mais destaque na novela que vem mantendo
uma ótima audiência e garantindo, por muitas vezes, na guerra do

Ibope, a vice-liderança para a Record. Mas esse não é o primeiro
trabalho do ator na Record, Logo após fazer enorme sucesso como

o nadador Caio Mendes em "Celebridade" (Globo), Thea foi
contratado para integrar o elenco da segunda versão de ''A
Escrava Isaura", que está sendo reapresentada nas noites da

-

emissora. Nesta novela ele viveu o abolicionista Alvaro e o

interpretou com maestria, assim como o personagem descrito na

obra original de Bernardo Guimarães: belo rapaz, de rosto e corpo
bem feitos, atitudes nobres, másculo, idealista e abolicionista.
Para quem não sabe Thea apareceu na televisão lá pelos idos de

2000, atuando como Paquito, no "Planeta Xuxa". Quando o

programa saiu do ar, sua

fama durou pouco mas o

suficiente para saber o

que queria da vida.
"

Resolveu estudar para se

tornar ator. Além de ator

ele é também modelo de
uma famosa agência.
Na vida real, Thea Becker
cursa a Faculdade de

Cinema, e dizem os

fofoqueiros de plantão,
que ele está namorando
'em segredo, uma colega
do elenco de "Pfova de

,
,

,
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Memórias de uma Gueixa
Um pescador viúvo oferece as filhas, uma delas com apenas
sete anos, para que se tornem queixas.O destino parecia
estar traçado, ainda em plena infância. No entanto, o tempo
mostrara a determinação de uma menina-mulher em se

tornar uma das mais famosas gueixas."Memórias de uma

Gueixa" é um romance fascinante, para ser lido de várias
maneiras: como um mergulho na tradicional cultura
japonesa, ou um romance sobre a sexualidade, e ainda, como
uma descrição minuciosa da alma de uma mulher já
apresentada por um homem. O lançamento é da Editora

Imago, e foi escrito por Arthur Golden.

Coma
Carl está no metrô fazendo seu caminho de volta para casa

após um dia de trabalho quando assiste a uma tentativa de
assalto a uma jovem que está no mesmo vagão que ele.A
moça reage à ação dos quatro assaltantes mas os jovens não
se dão por satisfeitos e investem novamente contra ela. Carl,
num impulso, tenta ajudar a moça e é espancado pelo grupo
até perder a consciência e entra em coma."Coma" é a história
do que acontece a Carl durante este estado mórbido, de sono

profundo, e que Alex Garland narra através das reflexões de
seu personagem sobre sonho e realidade. Logo que a cena se

transfere para um hospital, ele percebe sua situação, observa
seu corpo e acorda do coma, recebendo alta. Contudo, este
acordar não passa de um sonho e Carl só perceberá isso

quando seu próprio sonho o levar novamente ao hospital. O
lançamento é da Editora Rocco.
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Amor", mas se isso é

verdade, ou não, só o

tempo dirá.
Estreando em novelas em
"Celebridade", Thea

<J Agora em
\\ Prova de

Amor", Thea Becker

interpreta o surfista

Gabriel, um dos

protagonistas da trama

,

l:" já na Record, o ator viveu Álvaro, o abolicionista
politicamente correto de "A Escrava Isaura"

<, Arthur e a Cidade Proibida
Arthur precisa resgatar urn tesouro
perdido para salvar a casa de sua avó
e a Terra dos Minimoys.
Acompanhado da princesa Selenia e

do príncipe Betamecha, o herói
enfrenta terríveis obstáculos para
entrar na cidade onde está enterrado
o tesouro: Necrópolis, a Cidade
Proibida. Surpreendidos pelas
armadilhas do exército de M., o
Maldito, Arthur e os minimoys
acabam na prisão. Lá, encontram
Arquibaldo, o avô desaparecido de
Arthur,que sabe onde está o tesouro.

Juntos iniciam uma desesperada
tentativa de fuga de Necrópolis. Eles
conseguirão escapar da Cidade
Proibida e de M.,o Maldito? Arthur

. , ,

conseguira resgatar o tesouro e por
fim aos planos inescrupulosos de ,

Davida, o empresário que ameaça
sua avó? Eles serão capazes de salvar
a Terra dos Minimbys? Selenia e

Arthur ficarão juntos? Acompanhe
Arthur e os minimoys nesta grande
aventura pela Cidade Proibida.
Segundo volume da série Arthur. De
autoria de Luc Bensson, o livro é um

lançamento da Editora Martins.

,
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l:" A cada dia, o personagem de Thea Becker
em

\\ Prova de Amor" ganha mais destaque

o curso, Thea Becker já tem um destino traçado. Ele quer ir
'

para os Estados Unidos e investir numa carreira

internacional.
Com seus lindos olhos verdes em um sorriso contagiante,
Thea Becker garante que nunca fez uma cirurgia plástica. ,

"Tudo em mim é natural. As pessoas achavam que tinha
tomado anabolizantes. Nunca faria isso com meu corpo",
revela o ator.

Em uma entrevista, quando perguntado se gosta de malhar, o
ator logo respondeu: "Eu não gosto. Faço por que sei que o

resultado é bom para mim. Gosto mesmo é do resultado".
Se você quer ver o desempenho do ator, é só dar uma

espiadinha na Record e conferir as cenas de "Prova de �
Amor".

,
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! Nome completo:Theo Becker de Oliveira
"

, Data de Nascimento: 24 de novembro de 1976, em Pelotas
"

(RS)
Medo: De ficar sozinho no futuro

"

: Defeito: Ansiedade
I Virtude: Sinceridade

! Prato preferido: Arroz e bife
Bebida: Suco de laranja com cenoura

Segredo de beleza: Malha diariamente e alimenta-se bem
"0

Um ídolo: Xuxa
Homem bonito: Brad Pitt

) Mulher bonita: Angélica
{�

f O que mais gosta no corpo das mulheres: Bumbum

I Para seduzir as mulheres: Uma boa conversa descontrafda

I Um lugar especial: O próprio quarto
I Fantasia sexual:Ter um harém
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31/março Jantar Mensal Típico Sede Social do Círculo

,

,

14/julho Noite das Sopas Italianas Sede Social do Círculo

,

,

26/agosto 6' Festa das Etnias Parque Municipal de Eventos

, 27/outubro , Jantar Mensal Típico Sede Social do Círculo

ctacuio ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
Rua dos Imigrantes Italianos, 33 Bairro Vila Nova
89.259-440 Jaraguá do Sul se
Fone/Fax (47) 3370-8636 E-mail: circulo.italiano@netuno.com.br

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sem contrato
A Record não vai renovar o contrato com a modelo Isabella
Fiorentino. E está dito. A bela apresentava um quadro de moda
no "Tudo a Ver".

Lar
Thornás, o filhinho de Maria Fernanda Cândida, já está em casa.

Mãe e filho passam muito bem e estão recebendo os paparicos
do pai-coruja e de toda família.

Tudo igual
Depois de terem circulado rumores de que teria terminado o

romance com Kelly Slater, Gisele Bündchen manda avisar que
está no Hawaí curtindo as ondas em companhia do namorado
esportista. E nem aí para os maldosos de plantão.

Dublador
O ator americano Bill Murray vai dublar mais uma versão

para o cinema de um dos maiores heróis das histórias
em quadrinhos.Vem aí "Garfield 2" que deverá chegar às
telonas em junho deste ano. É neste filme que o gato
famoso jogará uma partida de futebol com Ronaldo
Fenômeno.

Apresentadora
Não é de hoje que a imprensa noticia a vontade
da Globo em ter Ivete Sangalo como uma de
suas apresentadoras. Mas agora a noticia que
corre por aí dá conta que a cantora poderá
apresentar o "Estação Globo" mensalmente.Tudo
isso devido ao sucesso que o especial fez no final
do ano. Se tudo der certo ainda neste semestre a !
atração entra no ar. 1
"-- �«�.:',,�'''''==_, 9', ,-'O" ""9'9'-" >o.. .... ",'" ......... •• .. 'WM"'.,....,'�_ .. ··.. . ... J

Etiqueta
Débora Falabella, que viveu
Sara Kubitschek na primeira'
fase da minissérie
"JK" está tendo aulas de
Etiqueta para fazer bonito no

remake da novela "Sinhá
Moça", na qual fará a

personagem-título do folhetim.
A atriz conta que os.costumes
mudaram muito e que
antigamente as pessoas eram
bem mais cordiais e educadas.

E falando na atriz...
Débora Falabella enfrentou
horas no cabeleireiro para
colocar um mega-hair,já que
Sinhá Moça tem os cabelos
compridos. Ao final; a atriz
disse que gostou do resultado
e que está feliz com seu novo

visual.

Vida real na ficção
Heloísa Périssé está grávida
más nem por isso deixará o

"Sob Nova Direção". No
humorístico, sua personagem
Belinha vai submeter-se a um a

inseminação artificial. Resumo:
a atriz poderá continuar
trabalhando até o final de sua

gestação.

•

Personagem do bem
Luís Mello interpretou o malvado Coronel Licurgo, na
primeira fase da minissérie "JK", mas segundo alguns
fofoqueiros de plantão, o ator gostaria de fazer um
personagem do bem. Só para lembrar, em "A .

Padroeira", o ator interpretou o mau-caráter Moline e

em "O Auto da Compadecida" representou o Satanás.

Coisas do amor
Depois de Uma breve separação, Cléo Pires e Túlio Dek
resolveram reatar o rornance. O casal tem sido visto
pelas praias cariocas sempre em clima de carinho
explícito. Estão muito felizes e ponto final.

Nikos conquista Júlia
Na próxima semana,Júlia (Glória Pires) vai flagrar André
(Marcello Antony) e Érica (Letícia Birkheuer) em sua cama. E os

seus problemas só estão começando, paralelamente a

empresária descobrirá que sua fábrica de lingeries foi vendida.
Sem chão,Júlia perceberá que Nikos (Tony Ramos) é seu amigo
realmente e se aproxima cada vez mais do grego, começando
assim uma linda história de amor.Tudo isso em "Belíssima".

I RESUMO DAS NOVELAS I
�

� �ALHAÇAO ! leve" nas aulas se não quiser que o colégio
I inteiro saiba quem é o autor do poema.

'2 SEGUNDA - Cleiton faz ótimas I Adrianopercebequevaiterquecontratar
] manobras com o skate de Cauã,; uma bibliotecária substituta.Peixotãofica
ID deixando-o pasmo. Antônia pergunta a i furioso ao ver o bilhete e exige mais da

J Lucas por que espiava debaixo de sua I turma. Giovana e, Bodão param de
a porta e ele dá uma desculpa. Rafa I provocá-lo. Antônia quer participar de

16 aparece de muletas e fala para Bodão I uma "corrida pela leitura" e convida Lucas

Ip que está com problemas na coluna por I para treinar com ela, deixando-o radiante.
I) causa do tombo que levou. Bodão se i Fred descobre que Jaque vai passar a

91 sente culpado e faz tudo o que Rafa I tarde no cinema e decide segui-la.Antônia
pede. Cauã convida Cleiton para i conta para Lucas que está gostando de

freqüentar o Casarão. Peixotão I Pedro,deixando-o arrasado.Bodãovê Rafa
10 descobre que Giovana e Bodão i andando de bicicleta e percebe que
m mataram sua aula e manda-os fazer: estava enganando-o.Antônia faz as pazes
:v vários exercícios. Sônia convence um i com Pedro.

•

I, amigo a dar um emprego a Daniel e a i
IV vigiá-lo. Manuela pede desculpas a : SEXTA - João e Kiko confiscam o skate de

Cauã pelo bufê que indicou, e garante , Cleiton e avisam que vão chamar a polícia
,

io, que não fez por mal.Cauã diz a Manuela i se o culpado não aparecer.Pedro comenta
G que não desconfia dela, pois acredita i com Antônia que está acostumado a

, ,

': naspessoasdequegosta.permite. I correr. Lucas não quer ficar para trás e

i tenta acompanhar o ritmo deles, apesar.
,

: TERÇA- Eduardo é preconceituoso com ! de sua asma. Mulambo confessa para
) Cleiton e diz que não vai ter dinheiro i Eduardo que ficou com pena de Cleiton,e
\ para pagar a mensalidade do Casarão. I Eduardo caçoa de Mulambo. Fred pede
) Cãuã dá um título de sócio honorário a que Jaque lhe dê só mais uma chance

,

) Cleiton.Lucas acha que é ele o jovem de i para conquistá-Ia. Jaque finge concordar,
" quem Antônia confessou a Raquel que I mas garante a Amanda que vai dar um
) está gostando. Cauã descobre que i jeito de fazer com que Fred desista dela.
:, Manuela é amiga de Cleiton. Cleiton : Bodão mancha todas as roupas de Rafa
" comenta com Cauã que precisa de I para se vingar. Adriano dá o emprego de
;1 �odas nova� para seu skate. João finge! bi,bl.iotecár!a � Aurélia, uma prima de
.) que quer ajudar Fred e sugere que dê i Lucia. Bodao diz a Rafa que sabla que ele
J um gato de presente a Jaque. A revista I estava enganado-o e os dois decidem que
,J com a matéria de Daniel falando dos II "estão quites".'il maus hábitos dos vizinhos é publicada. I _

!; Ele coloca uma cópia debalxo da porta i SABADO - NAo HÁ EXIBIÇAO
l' de.Raq_ueI.Giovana copia uma poesia �e l

" Pelxota? �m um cartaz e cola no pátlo -. ALMA GÊMEA
.J do coléqlo, sem escrever o nome do ,/'/

autor.Peixotão fica chateado ao ouvir os !
, alunos caçoando de sua poesia. I SEGUNDA - Rafael respeita a decisão de

I Serena de não usar as jóias.Hélio garante a

ri QUARTA - Raquellê a reportagem de I Roberval que Dalila vai lhe provar que não
,'J Daniel e fica furiosa. Eduardo acusa I gosta mais de Raul, mas ele não acredita.
,! Manuela de ingenuidade por acreditar! Cristina e Ivan esperam Eduardo deixar
, em Cleiton, deixando-a irritada. Cauã I Alexandra sozinha em casa e fazem um

conta para Cleiton que algumas pessoas I interrogatório para que ela conte onde
estão desconfiando dele. Cleiton fica I estão as jóias. Terezinha confessa a Raul

" muito chateado e se recusa a voltar ao I que o ama. Ciro fala para Agnes que não
Casarão.Cauã garante a Cleiton que ele! poderão fazer nada com as informações
e Manuela estão do seu lado e o i que estão no caderno de Guto, pois o

; convence a não deixar de freqüentar o I assassinato de Luna é um crime prescrito.
Casarão. Raquel dá uma torta de ! Alexandra conta a Eduardo que foi

,

morango para Daniel e diz que quer se ! atacada. Terezinha ameaça contar tudo o

desculpar por tudo o que fez. Daniel i que sabe sobre Raul. Adelaide conta para
come a torta e descobre que está com I Cristina que as jóias estão com Serena.
pimenta.Cauã garante a Kiko e João que! Cristina diz a Serena que veio buscar as

vai descobrir quem foi o responSável I jóias.
pelo sumiço das rodas. Eduardo sugere I
que os sócios do Casarão criem uma I TERÇA - Serena fala para Cristina que
comissão para decidir quem pode i jamais lhe entregará as jóias, pois elas
freqüentaro lugar.

'

causaram a morte de Luna.Cristina avança
, sobre Serena. Ivan tenta interferir, mas

ú 'QUINTA - Eduardo fala para Mulambo I Rafael chega e ameaça chamar a polfcia.
que vai aproveitar o que fez para provar I Débora garante a Cristina que terá tudo
atodos que está certo.Giovana e Bodão I que quiser depois que assinar o acordo de
colocam um bilhete na pauta de separação. Kátia conta para Raul que
Peixotão dizendo que deve "pegar Baltazar não era um cozinheiro de

I

,
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verdade. Dalila concorda em fazer o que
Hélio sugeriu.Abflio comenta com Olfvia
que sua' audiência com o juiz está
chegando e avisa que, se não encontrar

algum argumento novo contra Raul,
perderá o caso. Jorge pergunta a Mirna
se o perdoa.Vera diz a Julian que decidiu

viajar com ele para procurar o médium
que pode curá-la.Julian pede que Vera se

case com ele. Ermelino mostra a Débora
e Cristina o que Rafael ofereceu.

QUARTA - Bernardo conta para Rafael
que o roseiral está salvo. Mirna fala para
Jorge que ele partiu seu coração e se

recusa a perdoá-lo. Alaor tenta cortejar
Mirna, mas ela se irrita e o expulsa. Vera
aceita o pedido de Julian. Felipe pede a

Rafael para trabalhar nas roseiras com

ele. Rafael convida Hélio para trabalhar
na empresa de rosas, deixando-o
radiante. A ajudante de Madalena se

oferece para testemunhar a favor de
Olfvia. Alaor e Gumercindo avisam que
não vão pagar a pensão até arrumarem

outro emprego.Vitório conta para Olfvia
que acabou com o restaurante de Raul.
Os dois se beijam, mas brigam logo
depois. Chega o dia do casamento de
Jorge e Kátia. Três mulheres
interrompem o casamento, dizendo que
Jorge já é marido delas. Serena conta

para Rafael que sente uma sombra
dentro dela toda vez que ele menciona o

acordo que vai assinar com Cristina.

QUINTA - Rafael explica para Serena que
precisa assinar o acordo.O delegado leva
Jorge preso por bigamia. Kátia fica
arrasada. Débora conta para Ivan que
vai dar veneno a Rafael. Guto diz a

Alexandra que algo de ruim vai
acontecer a Rafael. Alexandra pede que
Eduardo veja se Rafael está bem. Hélio
examina o llvro-catxa da empresa de
rosas e percebe que as contas não
conferem. Raul garante a Hélio que está
enganado. Cristina e Débora vão à casa

de Rafael para assinar o acordo. Rafael
pede que Eurico traga refrescos. Ivan, a
mando de Débora,dá uma desculpa para
tirar Eurico e Zulmira da cozinha. Débora
vai até a cozinha e mistura o veneno no

refresco de Rafael, deixando o copo dele
mais afastado. Eurico vê o copo torto na

bandeja e o muda de lugar, para que
Débora não brigue com ele. Serena,
Rafael, Débora e Cristina bebem os

refrescos.

SEXTA - Débora começa a passar mal e
percebe que bebeu o veneno. Eduardo
tenta ajudá-Ia, mas o veneno age rápido.
Débora manda Cristina não assinar o

acordo e morre. Cristina se desespera.
Rafael se oferece para cuidar do enterro
de Débora. Cristina rasga o acordo e diz a

Rafael que vai ficar com todo o seu

dinheiro. Ivan conta para Cristina que
Débora tomou o veneno que preparara

•

�'
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para Rafael. Rafael se dá conta de que
Débora morreu nas mesmas

circunstâncias que Guto e fica
desconfiado. Eduardo comenta que
alguns venenos matam sem deixar
vestfgios. Eurico conta para Rafael que ele
e Zulmira saíram da cozinha,e que Débora
ficou sozinha com os refrescos..Adelaide e

Agnes ficam arrasadas quando sabem da
morte de Débora. Rafael fala para Cristina

que vai colocá-Ia na cadeia se não assinar o
acordo. Cristina chega ao velório de
Débora e diz que todos que estão lá são

hipócritas.

SABADO Cristina expulsa todos do
velório de Débora, dizendo que sabe que
não gostavam dela. Serena pede que
Rafael faça um acordo com Cristina custe o
que custar.Hélio comenta com Serena que
há algo de errado nas contas da empresa
de Rafael, Terezinha gasta dinheiro do
próprio bolso para comprar mantimentos

para a casa de Raul. Chega o dia da
audiência. Hélio pede que Roberval venha
com ele pois tem uma surpresa boa. A
ajudante de Madalena diz ao juiz que
Olfvia não faz roupas há muito tempo.
Gumercindo conta para o juizque Raul era
um péssimo administrador do restaurante.
Abflio mostra que ainda tem uma

testemunha: Dalila. Dalila conta ao juiz
tudo que Raul fez com ela.Ofélia exige que
Terê lhe devolva Joli. Rafael diz a Cristina

,
'

que tem uma proposta a lhe fazer. Cristina
dá uma gargalhada.

,;> BANG BANG

SEGUNDA - Ben usa o flagrante para
provocar ciúmes em Diana. Ele explica que
tem duas correntes e Mercedita entregou
lhe uma. Depois disso sai, bancando o

ofendido. Bullock recebe uma cabeça de
touro de presente de Ben. Ricky e Bullock
disputam milhão a milhão o leilão.
Viridiana diz que Bullock é incompete?;te
até para casar. Bullock fica triste por ter
perdido o leilão, pois pretendia deixar
Viridiana morando lá. Aquarius conta que
Ricky é representante de um grupo quevai
transformar a fazenda em um hotel e que
eles precisam sair em '5 dias.Harold adora
os lobinhos que arranham a sua porta.
Penny Lane e Neon combinam se vingar
de Catty. Ben diz a Zoltar que vai fazer
Diana sofrer para atingir Bullock. Bullock
consola Diana, que chora. E fica furioso ao

saber que Ben passou a noite fora.

Até o fechamento desta edição, os

demais,capltulos de "Bang Bang" ainda
não haviam sido editados

BEÚSSIMA

SEGUNDA - Júlia manda Nikos parar de
difamar André e deixa claro que confia

totalmente no marido. Nikos fica muito i.,,1magoado e promete a Júlia que não vai
se intrometer em sua vida. Freddy pede
que Isaac finja que está doente, para
atrair Safira até sua casa. Giovana conta

para Rebeca que Karen está trabalhando
para a Splendore e que levou Érica para
lá.Ornela propõe a Mateus que seja seu

namorado e pare de atender outras

clientes. Natanael dá alta a Júlia. André
tenta terminar com Érica,mas ela o seduz.
Alberto pede que Cemil faça a entrega de
alguns documentos importantes na sede
de Belfssima. Suzi conta para Maria João

que está pensando em ser modelo. Dois
investigadores pedem para conversar

com Nikos sobre a morte de Bia.Yvete vê
Cemil chegando e finge estar chorando.
Érica diz a André que concorda em

terminar com ele. Vitória pede para
conversar com Júlia,

QUINTA - Gigi garante a Júlia que não está
lhe escondendo nada. André exige que
trica pare de provocá-lo e segura no braço
dela com força.Julia vê e não compreende o
comportamento de André ..Freddy sugere a

Safira que reatem o casamento,mas ela não
dá bola. Júlla confessa para André que está
achando-o agressivo. André se faz de
ofendido, deixando Julia culpada. Júlia

procura no quarto de Bia por qualquer coisa
que possa incriminá-Ia, mas não acha nada.
Gigi diz a Júlia que a prova pode estar
escondida na casa de Campos de Jordão .

Júlia explica para Gigi que não vai conseguir
entrar na casa, por causa da lembrança do
dia em que seus pais morreram.Gigi sugere
que Julia enfrente seus medos.Marymostra
a Alberto que as fotos que mandou tirar
realmente parecem que Cemil e Yvete
tinham um caso.Júlia pede que Gigi vá com
ela a Campos de Jordão.

TERÇA - Vitória diz a Júlia que decidiu SEXTA - André pergunta a Julia onde ela
aceitar o patrimônio que Pedro deixou está indo. Júlia deixa claro para André que
para ela. Nikos explica aos policiais que , ele está controlando-a demais. André diz a

estava na Grécia quando Bia morreu. ; Júlia que a ama e que não quer perdê-Ia.
Júlia percebe que estão discutindo e

'

Narciso é obrigado a tirar as fotos para a

pergunta o que houve. André se faz de I campanha de um hidratante e morre de'
vftima e diz que está sendo perseguido ! vergonha. Vitória garante a Nikos que, se
pela sua famflia. Yvete diz a Cemil que ! precisar, vai usar seu dinheiro para se livrar
Alberto está assediando-a e toca nele I da cadeia. Nikos fica assustado, mas a
com a desculpa de mostrar o que o

'

convence esperar por Júlla, Giovana vê ,

executivo faz com ela. Um amigo de Mateus e Ornelajantando e pergunta o que
'

Mary tira fotos dos dois sem que Cemil estão fazendo juntos.Mateus diz que pediu
perceba. trica descobre que André e

que Ornela lhe arrumasse um estágio.
JC:fia safram para jantar e convida Freddy pede a Isaac que descubram por
Lourenço para comer no mesmo

quem Safira está apaixonada. Ester ouve
restaurante. André morre de ciúmes ao tudo e descobre que Freddy está tentando
ver Érica com Lourenço. Júlia percebe reconquistar Safira. Fladson convida
que André ficou perturbado e não i Dagmar para jantar em sua casa. trica e
entende porquê.Mônica e Cemil passam , André passam a noite juntos no quarto de
a noite juntos, pela primeira vez. Júlia

,
Júlia,Gigi e Júlia chegam à casa de Camposacorda e descobre que André não está I

ao seu lado.Na sala.André diz a trica que
I de Jordão. Júlia lembra que no do dia do

não quer que veja mais Lourenço e dá 'I' acidente de seus pais, ela não queria entrar
no avião.

um beijo nela.Gigi vê. !

QUARTA - Gigi fica indignado e deixa SABADO - Júlia não entende por que Bia

claro que só não vai contar nada a Júlia dizia que o acidente havia sido sua culpa se

porque ela está doente. Júlia encontra
ela nem quis entrar no avião. Narciso chega

André na sala e não percebe nada. Júlia i em casa arrasado após a sessão de fotos.

anuncia na Belfssima que André vai ser Tafs abraça Narciso para consolá-lo.Mateus

presidente da empresa ao seu lado. Gigi vê os dois abraçados e caçoa, deixando

diz a Júlia que precisa conversar com ela Narciso furioso. Giovana acusa Mateus de

a sós, deixando André nervoso. Gigi e viver às custasde mulheres. Cemil ouve e

Djulian explicam para Júlia que pergunta ao filho o que está acontecendo.

precisam encontrar uma maneira de I Júlia lembra que quem insistiu para que

ligar Bia às pessoas que testemunharam : seus pais entrassem no avião foi Bia. Gigi
contra Vitória na Grécia. André explica para Júlia que Bia colocou a culpa
interrompe a conversa dos três e é nela, porque não queria que ninguém
grosseiro com �jgi e Djulian, dizendo I

soubesse que ela havia sido responsável
que estão perturbando Júlla, André fala I pela morte da própria filha. Júlia fica,

para Julia que acha que Vitória pode ter I chocada ao perceber a crueldade de Bia,
matado Pedro, deixando-a pasma. trica I mas também se sente aliviada .. Cemil e

leva Lourenço para a Belfssima para Katina perguntam a Mateus por que
irritar André. Freddy prepara um I Giovana fez essas acusações, mas ele se

maravllhosocafé da manhã para Safira. I esquiva. Safira passa a noite com Pascoal e,
Júlia comenta com Gigi que André está i ao sair da oficina, dá de cara com Freddy e

diferente. Ela pergunta a Gigi se está lhe ! lsaac.Júlia encontra Érica e Andréjuntos em
,

escondendo alguma coisa. I seu quarto.

,
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E quase impossível resistir aos apelos da piscina e da praia durante os

meses de férias ..0 problema é que, na expectativa de recuperar o

bronzeado perdido, muitas pessoas deixam de lado as recomendações
médicas e colocam a pele em risco. Os abusos trazem sérios prejuízos,
podendo levar, com o passar dos anos, atémesmo ao câncer de pele.
Embora sejam bastante conhecidos os cuidados para quem vai se expor
ao sol, pouca gente sabe o que fazer depois de cometer algum excesso,

especialmente em casos de queimadura. Embora o ideal seja procurar
um médico imediatamente, alguns cuidados podem atenuar o efeito das

queimaduras.
Especialista fazem uma impqrtante ressalva de que alguns remédios ou
antialérgicos de uso tópico podem até piorar as lesões. Para aliviar os
sintomas, o ideal é fazer uma compressa de água boricada gelada. O
restante pode ser prejudicial e deixar cicatrizes no futuro.
Banhos de água fria também sâo importantes para diminuir a coceira:
,

Agua nunca é demais. Mas apenas isso não adianta: é necessário passar
hidratante e não remover com a unha a pele que estiver descascando em

hipótese alguma.
Para quem já excedeu os limites durante as férias de janeiro e ainda

pretende passar mais um tempo na praia sem repetir o erro, siga este

conselho: Não se pode esquecer da hidratação da pele e do uso de

protetor solar mesmo nos dias nublados, além de evitar a exposição ao

sol no horário em que ele está mais forte, entre 10h e 1Sh.
E lembre-se: muito se engana quem pensa que proteção solar só é

preciso quando vamos à praia ou à piscina. Seja inverno ou verão, o uso de
cosméticos com filtro solar é fundamental mesmo numa rotineira e simples
saída de casa para o trabalho, uma vez que as lâmpadas florescentes dos
ambientes internos incidem sobre a pele raios nocivos que, com o passar
do tempo, desencadeiam efeitos prejudiciais e quase que compatíveis aos

raios solares.

Cuidado com as imitações
Nesta época de verão o risco de cair em tentação e comprar óculos de sol
de vendedores ambulantes é muito grande. Aparentemente iguaizinhos
aos modelos originais, os óculos "genéricos" são bem mais baratos, mas
escondem o grande mal que podem causar à visão. A maioria das pessoas
desconhece os riscos que os raios solares representam à saúde dos olhos. O
mais preocupante é a falta de critérios na utilização de óculos escuros. A
moda agora são os óculos coloridos. Tanto em shopping centers quanto
nas bancas de camelôs, as pessoas são tentadas a comprar óculos de todas
as cores. Tem gente que compra um de cada cor, para combinar com a

roupa. Se esses óculos oferecerem 1000/0 de proteção contra os raios

ultravioleta (UV), a saúde dos olhos estará garantida, independentemente
da cor das lentes. Qualquer nível de proteção abaixo disso, de nada vai
adiantar. Além de queimaduras de retina e córnea, a longo prazo essa

pessoa poderá sofrer de catarata ou outra doença degenerativa da visão,
alertam os especialistas.

• • •
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avere e a e saulcar se
Carol Catro fez sua estréia na Globo vivendo a esperta e bonitona Gracinha, em
"Mulheres Apaixonadas". Depois veio a novela "Senhora do Destino", na qual se fez

passar por Lindalva, mas mesmo assim a personagem seduziu o Brasil por causa de
suas belas curvas; atualmente ela está em "Bang Bang", na pele de Mercedita;
continua chamando a atenção.
Assim como Carol Castro, a mídia está "recheada" de bonitonas e bonitões, todos
sarados, exibindo formas quase que perfeitas, cabelos e peles pra ninguém botar
defeito. Mas será que estas proezas estão ao alcance apenas de quem é famoso?
Pode apostar que não.

,

Claro que tanta beleza não é conseguida sem uma boa dose de determinação. E
preciso muita força de vontade para encarar uma rotina de exercícios diários, e que

ninguém duvide que eles sejam imprescindíveis.
Imprescindível também é uma alimentação equilibrada, feita de alimentos naturais,
cujos cardápios passam bern longe de gorduras e frituras.
Ah, claro! Também existem aqueles poderosos aliados chamados cosméticos, que tem

um papel fundamental no resultado final, mas que podem quase nada se o corpo não

for tratado de dentro para fora. E é aí que entra a tal da alim;�tação equilibrada.
Geralmente, quando se fala em alimentação natural automaticamente se pensa em

"passar fome". Os especialistas explicam que não é nada disso. Trata-se apenas de
comer a coisa certa e encarar uma reeducação alimentar, livrando-se de vez das dietas

que fazem efeito somente quando estão sendo seguidas, enquanto que a educação
alimentar apresenta resultados que durarão a vida toda. Basta querer.
As frutas, verduras e legumes são os astros dessa onda. O mamão é rico em

,

carboidratos, proteínas, fibras, fósforo, ferro, sódio, potássio e vitaminas. E um

alimento perfeito para o café da manhã e a sobremesa. O mel também não pode faltar
porque fornece energia. O recomendado é consumir uma colher de chá diariamente.

Depois vêm as verduras, indispensáveis no cardápio. Todas são ricas em fibras e

pobres em calorias. O feijão nosso de cada dia ajuda a diminuir a absorção de

gorduras e tem propriedades antioxidantes.
O iogurte não pode faltar; é ele quem refaz a flora intestinal e fortalece o sistema

imunológico. E tem ainda o leite, rico em ferro e cálcio fortalece os ossos. Nbs dois

casos, prefira os desnatados.
Outro grande amigo é o abacate, embora seja tido como o vilão das dietas. Apesar
disso, esta fruta é uma grande fonte de vitaminas e auxilia no fortalecimento dos
músculos e ossos, para não comprometer a sua dieta de poucas calorias, você não

precisa comer a fruta inteira, inclua um pedaço na sua salada, por exemplo; ou então

amassado com adoçante em pó e gotas de limão.

Já o abacaxi é o queridinho de todas. E com razão, afinal tem poucas calorias, tem
fibras, ajuda na digestão e na dissolução das gorduras. Use e abuse dele.
Outra cheia de fibras e auxiliar no bom funcionamento dos intestinos é a ameixa

seca. Vale a pena repetir a velha receita das duas ameixas colocadas de molho num
,

copo de água e ingeridas (água e fruta) em jejum no dia seguinte. E excelente para o

regular o intestino.
A

Uma alimentação saudável passa pelo consumo de peixe, rico em Omega 3, elemento
essencial para o organismo.
Diminuir o consumo de carnes vermelhas, substituindo por filé de frango ou de peixe

grelhados também é uma boa iniciativa.
Estas são algumas dicas gerais, fáceis de serem seguidas. Nunca
é demais lembrar que antes de qualquer mudança na
alimentação é aconselhável procurar um médico e fazer exames
de rotina para se ter certeza de que o organismo está apto para
se dar bem com a nova rotina alimentar.

Educação alimentar é uma questão de atitude e é

importante não somente por causa da estética, mas também.
para se evitar doenças como hipertensão, diabete, infartos e

outras mais decorrentes de obesidade a qual está geralmente
ligada a maus hábitos alimentares.

ARIES - Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos.Haverá continuidade no seu sucesso

profissional.Você deverá agir no sentido de consolidar as conquistas feitas nos períodos anteriores.

TOURO - Maior harmonia no trabalho. � importante que você recomponha suas energias físicas e

intelectuais. Para não ficar completamente esgotada. Procure, também definir melhor seus objetivos.
Commetas estabelecidas você obterá melhores resultados.

PEIXES - Perlodo 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.

LIBRA - Vênus dificultará o convJvio familiar devido a divergências práticas e emocionais. Tendência a

perder sua tranqüilidade e privacidade no lar. Possibilidade de acum ularmais dinhelro do que em outras

épocas.

ESCORPIÃO- Uma mudança na sua maneira de se relacionar ou de se comunicar com as pessoas sefará
necessária, para criar um melhor ambiente no lar e com a pessoa amada. Saiba o que você deseja em

relação às pessoas.
GEMEOS - Momento de alegria e de íntima realização no amor. Possibilidade de concretizar um
relacionamento amoroso há muito esperado.Mais coragem na maneira de sercom as pessoas.Atritos
no trabalho.

.

SAGITARIO- Mudanças na organização do cotidiano,nos estudose no convívio com as pessoas.Procure
não apenas se divertir,mas também definir o que quer.Até que isso se resolva, haverá a possibilidade de
atritos na família.

CANCER - As associações e sociedades de cunho afetivo ou comercial, estarão muito estimuladas.
Libere todo seu carinho e prepare-se para receber em troca muitas alegrias. Esteja atento às pequenas
gentilezas e atenções,pois elas irão lhe rendermuitas alegrias.

LEÃO - No trabalho, maior habilidade diplomática, senso estético e criatividade, trazendo grande
progresso material. Possibilidade de surgimento de sentimentos de desconfiança em relação a seus

novos sócios.

CAPRICÓRNIO - Momentos de tranqüilidade,de harmonia e de recuperação psíquica em seu lar.Certas
dúvidas que lhe são peculiares não irão perturbá-lo tanto. Sentimentos amorosos confundidos por
situações estranhas e enganosas.

AQuARIO - Grande entusiasmo com o trabalho. Atitudes urgentes e decisivas poderão ser tomadas e,
desde que as direcione de forma construtiva serão fonte de bons resultados práticos e financeiros.

VIRGEM -Início de um novo ciclo mensal na sua vida. Plena vitalidade física e confiança em si mesmo.
Perlodo favorável para desenvolver atividades que digam respeito as suasmotivações mais profundas.
Cotidiano dinâmico..

o que sua roupa
comunica?

Tão logo abrimos os olhos, ainda na sala de parto,
percebemos que para sobreviver nesse mundo
temos que aprender a nos comunicar. Primeiro
aprendemos que para conseguir alcançar nossos

objetivos é preciso se fazer compreender com

diferentes sons comunicamos fome, sono, fralda
suja ... só depois aceitaremos compreender os outros.
Passamos a aprender a linguagem verbal. Aqueles
que não falam ou não escutam vão para a linguagem
de sinais. Refinamos nosso português.na escolinha.
Então, papai diz uma frase importantíssima: "filho,
hoje quem quer ser alguém no mundo tem que saber
várias línguas':
Mas nem todos os pais conseguem continuar essa

conversa da maneira mais completa, que seria:"filho,
você tem que sabermuito bem sua língua pátria,mais
uma ou duas pelo menos, sendo que o inglês vai ser
útil em qualquer país que você vá. Assim, você não

passará necessidade e poderá exprimir seus desejos e

suas idéias.Tern que conhecer a linguagem das artes,
da música, da arquitetura. e todas as formas de
expressão nas mais diversas épocas em que os seres

humanos habitaram a face da Terra. Assim, você
entenderá de onde veio e para onde vai. Tem que
saber a linguagem da natureza e dos animais. Assim,
você saberá que uma nuvem escura no céu é sinal de
chuva e que se todos os animais fugirem é sinal de
catástrofe. Tem que saber a linguagem do
comportamento humano, da boa educação e das
boas maneiras, à interpretação de olhares e gestos.
Assim você saberá o que os outros esperam de você.
Tem que procurar as adaptações de linguagem em

cada sociedade porque cada uma tem suas

características próprias seja dentro de um mesmo

bairro, seja no continente mais longínquo, E tem que
saber a linguagem das roupas,porque elas falarão aos

outros quem você é antes que você possa abrir sua

boca ou expressar qualquer gesto ou olhar."
Dessa lista toda, somente a primeira se aprende na

escola. As outras. dependem da capacidade de
percepção de cada urn.des grupos de convivência,da
variedade de oportunidades que se tem e do acessoà

informação. Aos que dominam pouco a linguagem,
basta-se saber que estando vestindo de branco é
médico, de roupa com estampa camuflada é do
exército, de batina é padre e de terno é executivo. Se

já houver um domínio maior da linguagem, pode-se
perceber no homem de terno que nível de executivo
ele é pela qualidade das roupas ou pelas grifes que

, ,. .

ostenta, e, ate mesmo, se e executivo ou se e um

estudante de Direito que já. vai "montado" para a

faculdade para causar boa impressão nos

professores. Se o domínio da linguagem for mais

amplo ainda, saberá que não se vai a uma reunião
com japoneses de terno marrom, pois em sua cultura
o marrom é a cor daquilo que é sujo e não é de bom
tom vestir-se dessa cor.
No livro Psicologia do Vestir, que teve sua primeira
edição publicada em 1975, Umberto Eco cita o

seguinte exemplo:"Em Citânia: tem mini-saia é uma

rapariga leviana. Em Milão: tem mini-saia é uma

rapariga moderna. Em Paris: tem mini-saia é uma

rapariga. Em Hamburgo, no Eros: tem mini-saia se

calhar é um rapaz."
Há um crescente número de livros sobre o código do
vestir disponíveis no mercado que têm por objetivo
traduzir a linguagem não-verbal das roupas na já
dominada por todos linguagem verbal, fazendo
assim com que, aqueles que não aprenderam esse I
código passem a poder declfrá-Io.O mesmo acontece

.

com os guias e manuais de moda e estilo. Nada mais
são que grandes dicionários, explicando a roupa em

verbetes. Ninguém leria um dicionário de português
inteiro, mas muitos o fazem com um dicionário do
vestir. a fazem como um curso intensivo de uma

linguagem que deveríamos começar a aprender
ainda crianças com nossos pais e a sociedade, mas
que nem todos aprendem.
Uma frase é composta por diversas' palavras
agrupadas de forma ordenada e lógica com a

intenção de transmitir uma mensagem. Um look é

composto por diversas.peças de roupas e acessórios
também de forma ordenada e lógica com a intenção
de transmitir uma mensagem. Quanto mais palavras
e recursos de linguagem dominamos, melhor nos

fazemos entender e melhor compreendemos os

outros.Assim,é importante entender que esses livros
são uma espécie de auto-ajuda e não a bíblia sagrada.
Eles ajudam a perceber aquilo que algumas pessoas
não percebem sozinhas. Não devem ser tomados
como a verdade única e .absoluta de um guarda
roupa, e sim, como um norte que pode ser focado

enquanto se pesquisa, descobre, aprende e elabora
uma mensagem de conteúdo pessoal e intransferível.

Por:ÂngelaValiei'a
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Não se esqueça, Salvador tem o maior Carnaval de Rua do mundo

S!\llvtldof ®, sem ddvidlil, umtl dlilS eidlild�s mlili� b�llils do munde, For
Isso, (;1 );lOf euea �éri� d� ctlrlilet�fístielilS 8in2ullilr�s, temeu-se também
um des );lrinei);llili� d�stinos turístieos int�rnllleionlilis. Flilmoslil pela sua

11lst6ritl, pelo legado deíxadc por );lOVOS de outros contínentes, pela
mlsciSllnaçl1(o cultural, pele sínereusrno fllliSioso e pele povo
hospíealeírc, III eapuel baianlll é cenãrío � objeto de estudo de
profissionais de divllfsas ãreas, há multoe anos. QUlllTI vem a Salvador
pela primeira vez se encanta Il quer voltar. Quem mora por lá é
naturalmente encantado e dificilmente sai. Experlmente. S6 quem
experímenta Salvador da Bahia sabe o gosto que essa terra tem e

entende por que a capital baiana é um dos principais destinos turísticos
do mundo. Saboreie todos os cantos e todos os temperos dessa Feliz
Cidade.
O Carnaval de Salvador é considerado o maior Carnaval de rua do
mundo, mas não é a toa. Anualmente milhares de turistas enchem as

ruas na maior festa popular brasileira.
Mas afinal, o que é o Carnaval? São várias as versões sobre a origem da

palavra Carnaval. No dialeto milanês, Carnevale quer dizer "o tempo
em que se tira o uso da carne", já que o carnaval é propriamente a

noite anterior à Quarta-Feira de Cinzas. No Brasil, o evento é a maior
,

manifestação de cultura popular, ao lado do futebol. E um misto de
folguedo, festa e espetáculo teatral, que envolve arte e folclore. Na sua

origem, surge basicamente como uma festa de rua. Porém, na maioria
das grandes capitais, acaba concentrado em recintos fechados, como
sambódromos e clubes.

,

O Carnaval de Salvador começou no Século XIX. Grupos de
mascarados saíam às ruas fazendo brincadeiras e atirando bexigas
cheias com água de cheiro nos passantes. Era o Entrudo, o Carnaval
português que chegava a Salvador como mais uma das contribuições
do colonizador para a cultura local. Mais de 100 anos depois, o
Carnaval da capital baiana, que herdou ainda a influência da
musicalidade africana dos escravos, tornou-se a maior e mais animada

I festa de rua do Brasil e do mundo. Durante os seis de folia, a capital
, baiana abriga mais de dois milhões de pessoas todos os anos, que

dançam e pulam atrás do trio elétrico por 25 quilômetros de ruas e

praças.

Organizado pela Prefeitura Municipal, através da Emtursa - Empresa de

. Turismo S/A, a f(;1stl\l (;1n210bfi mais de 20 6r��os
públicos em SUIll 0);lefacioI1alizaç�o. O Can,l\lval
também mevímene, através dos invllstim�ntos da
inicil\ltivlll privllldlll, cerca d� 600 mtihêllls de Reais por
ano, incluindo hcspedagem, passilliens, venda de
abadás (fal,tasia que dá díreíto ao folião brincar I,OS
blocos), comercalízação de bebidas e alímentos, vendá
de camarotes (espaços privativos para assistir aos

desfiles) e arquibancadas, entre outros.

A folia de Momo na capital acontece em três circuitos
oficiais, que foram nomeados em homenagem aos

músicos que deram contribuições importantes ao

Carnaval:

Dodô (do Farol da Barra até Ondina, na orla
marítima)
Fica à beira mar. Nele desfilam os blocos alternativos
formados por estudantes universitários e adolescentes.
Os camarotes de artistas famosos também ficam no

circuito Barra/Ondina, onde o evento é mais animado
sempre do final da tarde até a madrugada. 6. O Carnaval da Bahia é animado por trios elétricos (caminhões

equipados com um grande palco para a apresentação dos artistas) que
são seguidos por uma multidão de foliõesOsmar (do Campo Grande a praça Castro Alves, no

centro da cidade)
No circuito Osmar, o mais antigo dos três, acontece os

desfiles dos blocos e agremiações mais tradicionais do
,

evento. Nele, a festa começa ainda pela manhã. E lá
também que funciona o espaço infantil, com uma área

específica para as crianças se divertirem sem riscos, e
,

ocorre o julgamento dos melhores blocos, cantores e

bandas do ano.

trios elétricos (caminhões equipados com um grande palco para a

apresentação dos artistas). A festa neste circuito é marcada por
apresentações de bandinhas de sopro, charangas, grupos folclóricos e

desfiles de fantasia.

Além dos circuitos oficiais, também acontecem festas nos bairros
de Cajazeiras, Liberdade (bairro de maior concentração dos afro
descendentes da cidade, com 500 mil rnoradores), Periperi, no
subúrbio ferroviário, e Itapuã. Diversas bandas e atrações se

apresentam nos palcos instalados nesses bairros.
Não se esqueça. Se você quer curtir a folia deste ano na capital
baiana corra a sua agência e reserve o mais rápido possível a sua

viagem!

Batatinha (no Centro Histórico e ruas do

Pelourinho)
Já o Batatinha, que está situado numa área tombada

pela Unesco como Patrimônio Cultural da
Humanidade, possui um Carnaval onde não entram os

\

Patricia de Sabrit

•

. 1) Qual dessas novelas foi estrelada por Patrícia de Sabrit?

. a) Pérola Negra
b) Amor e Ódio
c) Pícara Sonhadora
d) Sabor da Paixão

c) Celebridade
d) Malhação

•

•

4) Na novela "A Padroeira" Patrícia França
interpretou qual personagem?
a) Dodo .

b) Blanca
c) Marcelina
d) Isabel

• 2) Em que cidade nasceu o ator Daniel Boaventura?
a) Fortaleza
b) Salvador
c) Goiânia
d) São Paulo 5) A novela "Preciosa" foi exibida por qual dessas

emissoras?
.

a) Rede TV!
b) Record
c) Globo
d)SBT

3) Adriano foi o personagem do atorThiago Lacerda em

� qUai novela?
.

a) As Filhas da Mãe
'b) Terra Nostra
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Par Daniele Santos
. cepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
... viar fotos até Quarta às 12h)
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Os pais André e Cristina e os avós Joanir e
Rolli mandam um super beijo para a gatinha
Helena Bruch

a gatinho Luan RafaelViergutz, completou
seu 10 aninho no dia 09/02. Parabéns dos pais
Marlise e Airton e de todos seus familiares e

•

amigos

Parabéns e muitas felicidades dos pais a
Eduardo Jungton que completou 9 anos
no dia 08/02No último dia 05/02, a fofinha Karina Uller

completou 5 aninhos. Parabéns dos pais
..,. Alfeu e DUlce, dos irmãos Eduardo e Simone

e..dQ cunnado Celso
.

,

.....

Embelezando a

coluna a gatinha,
Talita Michele•

Mariano que
completou 5
aninhos no
último dia 28/01.
Seus dindos
Tatiane e adair
desejam muitas
felicidades

•

Completa hoje
11 anos,
Gabriel
Henrique
Vieira•

Parabéns dos
pais Pedro e

Helena e do
seu irmão
Gl,lil.herme

"

•

"

'.

�O ECANTO
das

Aniversariou no último dia 08/02, Regis
Eduardo Todt. Parabéns dos pais
Anderson e Beatriz e do irmão Roger

o nosso negócio é fazer a alegria do seu filho
'"

o Recanto das Festas parabeniza os

aniversariantes do mês de janeiro

I ' �

Patrick F.Meldola, 3 anos 'Pedro Grüdtner, 10 aninhot/i..�

Júlia Zavaglio, 10 aninho

� vi!.J/! ................,\<1'1""1,"',. , -

Rafael A.Nazatto,2 anos Bárbara Pradella, 2 anos CamilaWulf, 4 anos

Rua Pres.Epitácio Pessoa, 985 - Fone (47) 275-1641
89251-100 - Jaraguá do Sul - se
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