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Globo
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HOJE: AMANHÃ:
• Sábado
nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

• Sexta-feira
------ nublada com alguns

períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

",,",,",
,,",,,

O secretário de Saúde, Sérgio Ferraza, garante que o problema será amenizado com a compra de consultas. A prefeitura pretende investir R$ 30 mil por mês no sistema. - PAGINA 5

PREPARAÇAO
O Juventus fez o primeiro
treino com bola ontem des
falcado. Além de Leandro
Pereira e Sabiá, que estão no

.

departamento médico, o

grupo sentiu a falta do co

mandante Itamar Schulle.
O treinador está internado
com um problema renal,
mas deve comandar o

coletivo de hoje à tarde, que
vai definir o time que
enfrenta o Atlético Her
mann Aichinger, em

Ibirama, no domingo às

.� 17h. Ontem, Alaor e o

preparador físico Gamarra
comandaram o coletivo

(foto) e o treino de fina

lização no Estádio Cláudio
Tomaselli, em Schroeder.
Durante o coletivo, Alaor
ficou como opção no ataque
do time reserva. O auxiliar

jogador pode estar no banco
Domingo. - PAGINA 7I
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Unimed, Seu Plano. Sua Vida I
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33702200
www.unimed�com.br I
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ECONOMIA

Vicente Donini fala sobre os
desafios da Indústria Têxtil

I

www.studiofm.com.br
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e Investimento em uma

Jaraguá humanizada.
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PesSICas, o maior patrimônio
. de JaragQá do SulPnrfeiIura Mwllclpal

de Jaraguá do Sul \
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:A queda dos juros deve

figurar entre as principais
argumentações dos candidatos,

à presidência da República,
incluindo Luiz Inácio Lula da
Silva que, se pessoalmente já
manifestou desejo de não

,

concorrer à reeleição, por outro
lado se obriga a isso por absoluta

,

falta de outro nome naciona-
I

lizàdo do PT. Lula e Palloci,
,

ministro da Fazenda, tem falado
r

sobre juros altos todo o tempo,
mas o governo não pratica de
forma a refletir positivamente
no mercado. Levantamento
feito pelo jornal "Folha de São
Paulo", com base em dados de

c '1°7 países coletados pelo Fundo
Monetário Internacional,,

indica que em nenhum lugar do
mando um empréstimo custa

tão caro, como no Brasil.

Segundo o jornal, a lista foi feita
com base nos juros praticados
ern cada país no segundo
trimestre de 2005, já desco
ntada a inflação acumulada nos
r

l Z''meses anteriores. Por esse
?

método, chegou-se à taxa real
cobrada pelos bancos -44,7% ao

ano, no caso brasileiro.
No topo da lista, o Brasil

tem a companhia de vários

países africanos, como Angola
(onde a taxa real média é de
43,7% ao ano), Gâmbia (juros
reais de 31,8% ao ano), Gabão
(18,2% ao ano) e Moçambique
(14,7%). Entre os dez países

de 2005). Assim como a

Argentina, outros cinco países
aparecem na lista com taxa real

negativa. Na Venezuela, o

custo médio de um empréstimo
é de 0,20/0 ao ano, também já
descontada a inflação. Pelos
dados do FMI, até oHaiti possui
uma taxa menor do que a

brasileira: 13,10/0 ao ano.

Se fosse feita uma média

empréstimo.Somente em

cinco países -inclu indo o

Brasil- os juros reais médios
dos financiamentos bancários

superam os 20% ao ano. Dos
107 países analisados, 81
oferecem uma taxa menor que
100/0 ao ano. No Brasil, foram
considerados os empréstimos
prefixados concedidos, com

recursos livres, a pessoas físicas
e jurídicas. Os juros de 44,70/0
ao ano cobrados nos emprés
timos bancários a pessoas
físicas e jurídicas no Brasil, no
segundo trimestre de 2005,
estão bem acima da taxa básica
de juros, conhecida como Selic,
hoje em 17,250/0 ao ano. A taxa

do BC também é a mais alta
entre' os bancos centrais do
mundo. Segundo a Federação
Brasileira de Bancos, os juros
no Brasil são altos por causa de

distorções que têm origem no

governo, como a carga tribu
tária, a dívida pública e os re

colhimentos compulsórios
exigidos pelo Banco Central.

� Dados de 107 países, coletados pelo FMI,
indicam que em nenhum lugar do mundo
um empréstimo é tão caro como no Brasil

. ". ,.., .

cujos emprestimos sao mais

caros, seis são africanos. Do
lado oposto, dois países latino- '

americanos aparecem entre os

países em que os juros ban
cários são mais baixos. Na
Argentina, a taxa real chega a

ser negativa, porque os encar

gos cobrados pelos financia
mentos (60/0 ao ano em junho
de 2005) são menores do que a

inflação (alta de 8,79% acumu

lada entre julho de 2004 e junho

simples dos juros reais

praticados pelos bancos nos

107 países da lista - sem

considerar o peso que cada um
tem na economia mundial

chegar-se-ia a uma taxa de
7,4% ao ano: esse seria o custo

médio de um financiamento
bancário no mundo. O que

sígnífícaria dizer que, no Brasil,
uma pessoa ou uma empresa

paga quatro vezes mais do que
no resto do planeta por um

FRASES, ,

"Ouero negar veementemente qualquer participação na sua elaboração [da lista]. Trata-se
de' uma montagem ou uma falsificação com objetivo de manchar o nome das pessoas e

•

empresas ali citadas':

+1 De Dimas Toledo, na CPI dos Correios, sobre a lista com nomes de políticos que teriam sido beneficiários de Furnas
__ ,
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As conseqüências
da tal reeleição

Pelo PSDB
Se a cúpula do partido for esperta deve

lançar em breve o nome de Alckmin

para presidência. Serra todo mundo já
conhece, ele não tem a simpatia do

empresariado, e não se esforça para isso.
E também vem para disputa como

perdedor. Alckmin é um sujeito de
idéias e muito sedutor, quando for para
o horário eleitoral deve crescer

bastante. A briga será bem melhor se for

Eleito
o Haiti declarou René Préval, aliado do

ex-presidente deposto Jean-Bertrand

Aristide, o novo presidente do país
ontem, depois que autoridades
concordaram em desconsiderar 85 mil
votos "em branco" das eleições da
semana passada, Milhares de partidários
de Préval foram às ruas exigindo que sua

vitória fosse declarada no primeiro turno.

A exclusão das cédulas em branco -que
.

eram suspeitas de terem sido fraudadas
aumentou a porcentagem de votos de
Préval para 51,15%, acima do número
necessário para evitar um segundo turno.

•

,

I

Bf�sília - A campanha oficialmente

começa daqui a 139 dias, mas o
tt

�,
.

pjesldente Lula, concorrendo à

ré:eleição no cargo, pode fazer
,.

campanha a qualquer hora a qualquer
dla. É o caos da reeleição. A imprensa
da' a cobertu ra natu ra I d e atos de

,

governo ou das aparições públicas do ,

I
.

pjesidente, mas o chefe de governo

pode usar o espaço para seus pro
pósltos.
Outros possíveis candidatos têm
visibilidade apenas regional. E Lula,
que de bobo não tem nada, tem
sabido usar todos os defeitos do
sistema eleitoral a seu favor. Qualquer
inauguração, promulgação, ato de

gabinete são abertos para cobertura
de imprensa e viram palco para
campanha. O governo aproveita tudo:
pacotes, uso de cadeia nacional para
comunicar o pagamento ao FMI;
decisões rotineiras, como a do salário
mínimo. Nas solenidades, o

presidents Lula repete que ainda não

é candidato e, em seguida, comporta
se como tal. Até agora, aliás, a

campanha é de um candidato só.

•

assim.

Parecer
Por 10 votos a 3, o Conselho de Ética da
Câmara aprovou ontem o parecer de
Jairo Carneiro (PFL-BA), que
recomenda a cassação do mandato do

deputado João Magno (PT-MG) por
quebra de decoro.Magno é acusado de
ter recebido R$ 426 mil das contas do

empresário mineiro Marcos Valério,
suposto operador do esquema do
"rnensalão"

Grito de carnaval
A Fundação Municipal de Esporte promove
neste domingo às 18h um "esquenta
carnaval': com trio elétrico na Praça Ângelo
Piazera.A iniciativa é do coordenador
Adriano J.unkes com apoio da Studio FM.

Integrantes das bandas Jeito de Ser, Papo de
Samba e Terapia Popular participam da festa.

. Defesa
Pouco antes de começar a reunião de

hoje, Magno acusou o relator de usar

"dois pesos e duas medidas" ao
recomendar sua cassação. Ele lembrou

que Carneiro votou pela absolvição do

deputado Roberto Brant (PFL-MG) no

Conselho, por ser seu correligionário. Na

opinião de Magno, o caso de Brant é
semelhante ao seu e deveria ter o

mesmo julgamento de Carneiro.

Enquanto isso...
Nada menos que 760/0 dos parentes de juízes
e desembargadores que entraram na

máquina do Poder Judiciário pela janela, sem
concurso, ainda não foram demitidos. Isso a

despeito de ter vencido na terça-feira o prazo
fixado pelo CNJ (Conselho Nacional de

Justiça) para que toda a parentela dos

magistrados fosse posta no olho da rua. É a

farra institucionalizada.

red acao@jornalcorreiodopovo,com.br
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Quem esperava que após um ano de

.

duros ataques o PT não apenas resistisse,
mas ampliasse o número de filiados e

chegasse ao período pré-eleitoral como o

partido preferido dos brasileiros, com o

presidente Lula na frente na corrida pela
sucessão presidencial? Pois é, resistência
continua sendo o lema do Partido dos
Trabalhadores e, como disse o presidente
Lula na festa de aniversário dos 26 anos,

nenhum petista tem razão para baixar a

cabeça, afinal, temos o projeto de um país
mais justo que está dando certo e vamos levá-lo adiante.

Em 2002 tínhamos um país que caminhava para o fim de sua
-

. independência, em um cenário de privatizações que, se tivesse

continuidade, já teria decretado a perda da soberania nacional.
O Brasil que estava sendo construído pelo modelo neoliberal do
PSDB colocava em risco todos os direitos históricos dos

trabalhadores, privilegiava o capital internacional em detrimento
do investimento social e fazia engrossar as filas dos excluídos do
sistema. O Brasil continuaria sendo o quintal do FMI se o PT não

tivesse se fortalecido ao longo dos anos e implantado um projeto
de desenvolvimento social quando assumiu o país.

Neste momento histórico em que' o PT completa 26 anos
, '"

precisamos ter. clareza de que a luta não será fácil. Todas as forças de
direita querem impedir a continuidade do nosso projeto, que garantiu

.

estabilidade econômica com melhoria da distribuição de renda, -

inclusão social e geração de empregos. A nossa bandeira sempre
incomodou e vem incomodando bem mais nestes últimos anos.

Precisamos também lembrar que a agenda neoliberal projeta
o desmantelamento das conquistas trabalhistas, impõe a Alca, a

liberdade de capitais, o fim dos bancos estatais e o Estadomínimo,
,

. que retira do cidadão todas as garantias constitucionais. E contra

esse projeto, obviamente não explícito, que o nosso sonho de um I

Brasil-nação vai se confrontar nas próximas eleições.
Na região de Jaraguá do Sul, a fundação e o fortalecimento

do Partido dos Trabalhadores construiu um legado muito "

importante para o processo de democratização. Quando o PT j

entra em cena o trabalhador passa a ser valorizado como cidadão, :r

deixa de ser tratado apenas como mão-de-obra necessária. O PT "

fomenta o processo de participação política e social, lidera ou
,

apóia movimentos como o do comércio livre, dos direitos humanos, .8
movimento negro, movimento sindical, organização dos I
movimentos populares e criação de associações de moradores, até ';

chegar às câmaras de vereadores e ao legislativo estadual. L
Em nome da nossa história, precisamos agradecer aos petistas

e aos não-petístas, a todos aqueles que compartilham o sonho de
.

um Brasil mais justo e que ao longo desses 26 anos participani ou
participaram desta luta, na região de Jaraguá do Sul ou em

L'

qualquer canto deste imenso país.

•

OPINIÃO
.

PT forte, Brasil soberano!

)

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve às sextas

nesta coluna

Desigualdade e exclusão "

•

A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo,
fruto da concentração excessiva da renda produzida no país na i;

mão de poucos indivíduos. A desigualdade é uma manifestação ,

. ,

da violência estrutural, servindo como um pano de fundo, sobre o

qual se expressam outras formas de violência: intra-familiar,
comunitária, .escolar e institucional.

Um dos efeitos diretos que a desigualdade social produz é o

elevado' grau de vulnerabilidade de milhões de jovens situados
em famílias com renda mínima e insuficiente para uma vida digna.
Estes jovens vivem, ern intensidade variada, um processo de

l

exclusão social.
•

De que forma os jovens são afetados pela exclusão social? :
Primeiramente porque ó sistema sócio-econômico vigente deixa
ao acaso um contingente de jovens, desnecessários e supérfluos
ao desenvolvimento capitalista. Sem trabalho e sem uma família
com capacidade de provimento, multiplica-se o grau de

pauperização e facilita-se a inserção em trabalhos ilegais e a "opção"
por alternativas infracionais para garantir a sobrevivência.
Em segundo lugar, no processo de exclusão social a dimensão
sóciofamiliar fica radicalmente comprometida. Quando isso

acontece, o jovem perde a principal referência que possui para I

existir, pois no país ainda não se cristalizou uma rede social de

apoio realmente efetiva. Nessa esfera se incluem as conseqüências
da pobreza sobre as famílias: separações, ausência do pai, muitos
filhos, violências intra-familiares e na comunidade próxima e uso

.

de drogas.
Quanto mais vetores de vulnerabilidade um jovem possuir,

tais como pobreza, violência, raça, gênero, mais avançado ele
estará no processo de exclusão social. A exclusão social é, em sua

essência, Ulna forma de violência que acomete a juventude.
Potencializa significativamente, mas não é a única responsável,
pelo quadro atual de violência entre os jovens.

Simone Gonçalves de Assis é pesquisadora

I
,

I
,

I '

I

•
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,
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•
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Diferente
Mas, se em âmbito nacional a coligação
entre pefelistas e tucanos está

resolvida, não se pode dizer o mesmo

em Santa Catarina. Por aqui, Pavan
defende que os tucanos tenham
candidatura própria, imaginando-se
que a desverticalização de partidos
vigore já nestas eleições. O tucano

cobra, inclusive, declaração do prefeito
Marco Tebaldi, de Joinville, de que ele

(Pavan) deveria ser o candidato a vice

na chapa de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Tebaldi, cria de LHS, defende
coligação entre o PMDB e o PSDB.

ANÚNCIO

•

•

CAROLINA TOMASELLI

� Mas indicações
dependem de

homologação pelo
diretório estadual

]ARAGUÁ DO SUL - O diretório

municipal do PT anunciará suas

candidaturas a deputado estadual
e a federal no dia 11 de março,

,

data em que serão promovidas
atividades no município em

�comemoração aos 26 anos de

fundação do partido. Até o

próximo dia 3, petistas com

disposição de brigar por uma vaga
àCâmara dos Deputados deverão
se inscrever com um dos membros
da executiva municipal. Para a

Assembléia Legislativa, ficou
definido que Jaraguá do Sul vai

,

apoiar a candidatura de Dionei da
Silva, que tentará a reeleição. A
decisão de ter candidaturas

próprias para a dispu ta pro

porcional foi oficializada em

reunião do diretório realizada no
último sábado.

. A pretensão do diretório, no
que toea a candidatura a

deputado federal, é lançar nome
de consenso pelo Vale do Itapocu
e, possivelmente, que o mesmo

seja de Jaraguá do Sul. Neste

sentido, os líderes petistas iniciam
t na próxima semana conversas com
os dirigente do partido em

Guaramirim, Schroeder, Corupá e
.

Massaranduba. Por Jaraguá do Sul,
são citados como pré-candidatos os

ex-vereadores José Pediuk dos
Santos (Zé Padre) e Marcos

Scarpato, candidato em 2002, os
vereadores [airne Negherbon e

Jurandir Michels (Líka) e o

suplente de vereador Justina da

Luz, além do atual presidente do
diretório de municipal, Sebastião
Camargo. "Apesar destes seis

nomes, nós acreditamos ser

possível construir uma candi
datura de consenso", avaliou
Camargo, lembrando que as

indicações dependem da homo

logação do diretório estadual, "que
bate o martelo". Para deputado
estadual, além de Dionei, colocou
o nome a disposição o vereador
de Guaramirim, Evaldo João
Junkes.

O presidente do diretório de

[araguá do Sul acredita que não

haverá prejuízo a uma candidatura
a deputado federal pela região pelo
fato de candidatos petistas de
outras regiões garimparem votos no

Vale do Itapocu. O deputado
Carlita Merss, que vai tentar a

reeleição, disse esta semana em

entrevista ao Correio que vai

"jogarmais peso na região". Apesar
.

de admitir que Carlita deve
receber entre três e seismil votos
em 2002 foram 3.184 -, na

avaliação de Camargo, o eleitor
tende sempre a votar no candidato

� Ligeirinho
Ao desembarcar no tarde de quarta
feira no aeroporto de Joinville, o

governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), foi presenteado com

um chapéu encimado com a

logomarca da Oktoberfest, maiorfesta
do chope de Santa Catarina. E não se

fez de rogado, posando para fotos. O

presente chegou pelas mãos do

presidente do diretório estadual

tucano, Dalírio Beber, que é de

Blumenau, onde a festa acontece

sempre em outubro. Marketing de

graça com espaço na mídia nacional.

-
. ,

• Mínimo
A chamada grande imprensa catarinense
minimizou ao máximo a visita de Alckmin
a Joinville. Um dos jornais diários resumiu
a presença do governador paulista na maior
cidade catarinense a pequeno texto em

uma das páginas de economia (Alckmin
veio palestrar a convite da Associação
Comercial e Industrial de Joinville, que
completa 95 anos). O outro "empurrou"
texto curto para página secundária. Na TV
de maior penetração, Alckmin passou ao

largo, quase despercebido. Prejuízo para
leitores e telespectadores. Afinal, ele é um

presidenciável e com força.

,

,

Y•" ,,,

da sua região. "Pelo contrário,
avaliamos que o PT é um dos

partidos mais bem estruturados

politicamente, com diretório e

vereador namaioria dosmunicípios
e com um gabinete, que é uma

referência política. Da mesma

forma que os outros candidatos

, " '

De '

técnicos daqueleministério era de

que tudo já estaria sanado no

âmbito do TCU. Observa,
entretanto, que na atual penúria
financeiradomunicípio é preciso
definir qual a prioridade: lutar pelo
contorno' ferroviário ou pela
duplicação da BR-280:

Em relação à ferrovia, entende
que, 110 momento, o desafio é

chamar a ALL (América Latina

Logística) à responsabilidade que
tem para com a cidade.

"Infelizmente, hoje em dia este tipo
de transporte causa transtornos, mas
é o preço que se paga pelo

•

desenvolvimento", disse o vereador.
Entretanto, entende que a falta de

•

compromisso da empresa CaIU o

município preocupa. "Se tern

aumentado omovimento de trens é
o número de vagões nas

Decisão foi oficializada em reunião dó diretório no sábado

vem aqui, nós também vamos para
outras regiões. buscar votos",
resumiu, acrescentando que o

deputado Dionei apareceu em

segundo colocado em pesquisa de
intenções de votos realizada em

[oinville, apesar de ser de Jaraguá
do Sul.

Contorno ferroviário entra, nas audiências do prefeito
passou (o que causou protestos da
população � época) com custo

orçado ao redor de R$ 50 milhões.
Incluía a possíbilídade de

construção de um túnel no bairro
•

. Vieiras, projetando os custos para

pouco mais de R$ 70milhões.
I

Ontem, o prefeito Bertoldi
adiantou que, em nova consulta ao

Ministério das Cidades, o governo
teria sinalizado positivamente,
provavelmente com financiamento
do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social). Porém,
sem qualquer prazo para a

retomada do projeto. O líder

governo na Câmara, vereador
Ronaldo Raulino (PL), disse,
também on tem, que no ano

passado, quando acompanhou
comitiva a Brasília para tratar do
mesmo assunto, a informação de

�"'"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���

'"
.'"

��
� Resolvido
A valer decisão de reunião em Brasília,
na terça-feira, PFL e PSDB de Santa

Catarina apóiam o candidato à sucessão

de Lula que for escolhido pela cúpula
tucana. Presentes, os senadores Jorge
Bornhausen e Leonel Pavan, deputado
federal Paulo Bauer, os presidentes dos
diretórios no Estado, Antônio Ceron e

Dalírio Beber, além dos prefeitos
Raimundo Colombo, de Lages, pré
candidato do PFL ao governo, e Ércio
Kriek, de Pomerode. No cardápio, vinho
deTangará e carne suína produzida em

Concórdia.

. - "';'

peregnnaçao por mmistenos em

Brasília é o contorno ferroviário de

]araguádoSul.Oprojeto, comapoio
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), foi
elaborado na gestão do ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB), mas

embargado peloTCU (Tribunal de
Contas daUnião) por suspeitas de
superfaturamento, fato até hoje não

,

comprovado: A época, Pasold se
.

interessou pelo projeto porque havia,
no Ministério dos Transportes,
recursos disponíveis para o que se

chamava de humanização de

il centros urbanos em

desenvolvimento, O projeto prévia
o desvio dos trilhos em direção a

Schroeder, por onde o trem nunca

composições, logicamente que o

lucro da empresa também aumen

tou. E por que, então, a empresa só
irtveste namanutenção e limpeza da
faixa de domínio quando ameaçada
judicialmente?", indaga o vereador.
Lembra que vagões comgrãos de soja
acabam derramando o produto,
atrairtdo e aumentando a população
de ratos, transmissores de várias

doenças. "Nada contra a ferrovia, o
que queremos é respeito pela

•

cidade. E um caso de saúde pública",
disse o vereador, que não descarta
recorrer à Justiça nesse sentido, C0m
aval do poder Legislativo. No início
da semana uma equipe de operários
iniciou a roçada. e remoção de
entulhos na área urbana central,
depois de a empresa ser ameaçada
pela Prefeitura com mandado de

segurança. (Celso Machado)

..

,

� Insistindo
.
o deputado Afrânio Boppré (PSOL) pro-

•

mete não desistir de projeto seu (rejeitado 't
no ano passado) contra o nepotismo, que '31.

emprega parentes sem concurso público.
J 1:

Na Assembléia Legislativa, segundo ele, não
.. \ t:

; .

é diferente, a exemplo do que acontece >! - i

no Judiciário e no Executivo. O projeto que ,,' 12
abolia a prática na AL foi apresentado em .' ,TI

abril de 2005 e levado a votação somente I, r,;:)

em dezembro, depois de muita nego- .�'II jt��

ciação. Votaram contra 19 parlamentares e
, I '1

apenas 13 foram favoráveis, do total de 40' J�,
deputados estaduais.

,SIJ

j 1(f1

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br( '02

.

Ofl

as Comissões da Asse léia '

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
O primeiro dia de sessão ordinária

.

na Assembléia Legislativa deste
ano, realizada ontem, foi marcado

pelo baixo quorum e pela definição
do prazo para que os partidos
indiquem os nomes que irão

compor as 14 Comissões Penna
nentes da Casa. As 11 agremiações
políticas que integram o Parla
mento Catarinense têm até 2 de

março para fazerem suas indicações.
Para as comissões com nove

integrantes - Constituição e

Justiça; Finanças e Tributação, e
/

.

Etica e Decoro Parlamentar - as

vagas serão distribuídas entre o PP

(1); PT (2); PFL (2); PMDB (2) e
PSDB (1). Outra vaga será

preenchida pelo entendimento
entre o PTB, PL, PPS, PDT, P-SOL
e PSB. Nas demais comissões com
sete integrantes caberá cinco

vagas distribuídas entre pp, PT,
PFL, PMDB e PSDB. A sexta vaga

surgirá do entendimento entre os

partidos com representaçãomenor
que cinco membros (PTB, PL,

,
. ,

]ARAGUÁ DO SUL- Um dos
assuntos que levou o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) a mais uma

PPS, PDT, P-SOLe PSB). Asétim�Ol
vaga será definida por consens&lv1

, .

entre o PMDB e o PT, em virtud:ei[Il
de empate- pelo critério d'efrrt

• • •

,

I'dd'
-

proporciona 1 a e.·' :)8j

A tribuna foi usada ontem p�;;G
apenas quatro deputados.O petist!'!oJ
DioneiWalter da Silva falou sobre 2:t:l
vistoria que fez às, obras d.�ilJ
asfaltamento da BR-280� O líder�'Cjn
PT na Assembléia, de'putados:r
Francisco de Assis, ressaltou as

conquistas do PT nestes 26 anos de
•

•

partido. Já o deputado Âfrâniu-

Boppré (PSol) usou a tribuna para
falar sobre o período pré-eleitoralr
destacando que as pesquisas podem
influenciar a decisão d�s eleitore2
O deputado AntônioCarlos Vieir�
o "Vieirão" (PP), cob�ou do governo I
do Estado a execução de urna I
emenda çonstitucional qU�_J
assegura aos aposentados acome

tidos por doença incapacitante 0--
. .

.

direito de contribuir para a

Previdência se receberem a partir
de um determirtado valor - segundo
o ele, aproximadamente R$ 5 mil.

q

.)

b
b

,...
'1

- ,

Tribuna foi usada apenas por quatro deputados, Vieirão foi um delesOq

••

ca em18S
0& en

•
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Paraficar de hem com a vida!ifJ?
� BODY JAM

... BODY PUMP

� BOD'!' BALANC[

... BODY COMBAT

... RPM

� NATAÇÁOADULTO
E INFANTIL

� POWER JUMP

� MUSCULAÇÃO .

... HIDROGlNÁS1'ICA

� BODY STEP

FITNESS CENTER
AV. MAL. DEODORO, 890 • SALA 3

CENTRO· (PR6x. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

("3275.6351� . . .

,

, , .,oj• t

'.' ,/,/'--- . :� lJ

'corpo &Ment�,)
6 anos �CI
de sucesso! 'J J

.

FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES

.
,

SEGUNDA À SEXTA, DAS
7H ÀS 24H [ SEM FECHAR

AO MEIO-DIA 1

.

I

I
.

I

I

I
I

I
I

I'
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CORREIO ECONÔMICO
i
,

: Correção da tabela
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória
que reajusta em 8% a tabela do Imposto de Renda (IR) da Pessoa

; Física. A medida, publicada ontem no Diário Oficial da União, vai
I

: ' beneficiar quem tem desconto do Imposto na Fonte, como os

assalariados. O reajuste é retroativo a l°de fevereiro. O limite de

isenção subirá dos atuais R$ 1.164 para R$ 1.257. Já a alíquota de
150/0 passa a incidir sobre salários que variem de R$ 1.257,13 até
R$ 2.512,08. Essa faixa era de R$ 1.164,01 até R$ 2.326. Por

último, a maior alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Física,
de 27,50/0, passa incidir sobre os salários a partir de R$ 2.512,09.A
MP também corrige o valor das deduções do IR. O valor por

•

I dependente sobe de R$ 117 para R$ 126,36 ao mês. Já os gastos
I com educação passam a poder ser deduzidos até o valor de R$
I 2.373,84 por contribuinte ao ano.O reajuste vai beneficiar
trabalhadores que tiveram alguma elevação salarial.

Jurosabsurdo
Em nenhum lugar do mundo

I
'

um empréstimo custa tão caro

_ como no Brasil. Levantamento

�� feito pela Folha de São Paulo
..

:: mostra que os juros cobrados
i: pelos bancos brasileiros são os
-\ti.

:; mais altos de todos.A taxa real
y

,

;::., cobrada pelos bancos�. ,

:. brasileiros chegam a 44,7% ao
� .

" ano. O Brasil tem a companhia
'� de vários países africanos,
: como Angola, onde a taxa real
"': média é de 43,70/0 ao ano.
",'
�,
..
'

•

..
� E eles lucram •••

....
� o grupou Unibanco registrou,

:� lucro líquido de R$ 1,838
,

": bilhão em 2005, um cresci-
..

-

mento de 43,3% relação ao
,

ano anterior (R$ 1,283 bí-
',' Ihão).O resultado de 2005 é o
.. '

· maior da história do ban-
_'

':: co.Somente no quarto trlrnes-
•

. S tre do ano passado, o Unibanco
;..: lucrou R$ 509 milhões, o que
", '

;:; mostra um aumento de 35,7%
'.
..' sobre igual período de 2004.

Crescimento
o patrimônio líquido do Uni
banco atingiu R$ 9,324 bilhões
em 31 de dezembro de 2005,
150/0 superior ao resultado do
final de 2004. Os ativos totais
consolidados cresceram .15,70/0
e chegaram a R$ 91,831
bilhões.O Unibanco é o

primeiro entre os grandes
bancos brasileiros a divulgar
resultados referentes a 2005.

Valorização
Itaú e Banco do Brasil devem

.

divulgar os balanços na

próxima terça-feira (21). As
expectativas de bons
resultados têm elevado os

preços das ações de
bancos.Em janeiro, as ações
do setor foram destaque de
alta no Ibovespa . A unit do
Unibanco acumulou alta de,
26,70/0 no mês. O papel
preferencial do Itaú teve

valorização de 21,660/0.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

i
I
,

Dasdaq
• Poupança (%)

• Cotação U$$
..

Comercial
Compra Venda

2,115 2,116
2,260 2,360
2,060 2,210

• Compra Venda

2,515 2,517

Paralelo

Turismo

• Cotação Euro

, j
I

'CUB R$: 865,74 (fevereiro)

·Indices

Boves2a

Pontos Oscilação'
38.256 2,73% A

11.120 0,560/0
2.294 0,80%

0,7455

I
I
I

Dow Jones

I
I------------------------------------------�-------
'--------------------------------------------------�

i
'

Extravio de Documentos
!
I
Foram extraviados todos os Blocos de notas Fiscais, Séria D
l de nO 001 à 500, sendo notas utilizadas e não utilizadas, da
empresa Osnir Peters Me CNPJ 78.358.942/0001-33

I estabelecida na Rua Walter Marquadt, 2700, Barra do Rio

! Molha em Jaraguá do Sul - SC
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DAIANE ZANGHELINI ' e amelhoria da estrutura da ponte
do Portal, na divisa de Jaraguá do
Sul e Guaramirim. Quarta-feira, o
deputado Estadual DioneiWalter

(PT) e o supervisor do DNIT

(Departamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes), Antônio
Carlos Bessa, visitaram obras
federais da região passíveis de
melhorias na infra-estrutura e

recuperação, entre elas, a ponte do
Portal. Embora a parte de concreto
armada esteja comprometida,
tornando visível a estrutura de
ferro que sustenta a ponte, Bessa
afirmou que a anomalia não coloca
a obra em risco e garantiu que está

sendo desenvolvido um projeto
para recuperar a ponte ainda neste
ano.

Outra meta, de acordo com

Peixer, é melhorar a estrutura da

... Se eleito, prefeito
de Guaramirim vai
buscar verbas para
ponte e BR-280

}ARAGUÁ DO SUL - A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) elege e empossa,
na sexta-feira, 03 de março, o

presidente para mandato de um

ano. Até omomento, o candidato
mais cotado para assumir a

presidência da associação, (que
engloba os municípios de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá,
Schroeder, Massaranduba, São

João do Itaperiú e Barra Velha) é o
prefeito de Guaramirim, Mário
Sérgio Peixer (PFL).

.

A sucessão para o cargo foi
discutida durante assembléia que
reuniu os prefeitos dosmunicípios
que pertencem aAmvali e houve
concordância de que Peixer
deveria assumir a presidência. Caso
foi eleito, a prioridade para a

próxima gestão inclui a

arrecadação de recursos junto aos

Governos Federal e Estadual para
a duplicação da BR-280,
especialmente nos trechos de
acesso àJaraguá do Sul e Corupá,

, - .

associaçao para proporcionar
assistência mais completa aos

municípios, com a compra de

equipamentos e a contratação de

profissionais. Os técnicos da
Amvali elaboram projetos regionais
que envolvem as áreas de

arquitetura, saúde, educação,
economia, segurança pública,
turismo e meio ambiente.

Outra idéia, segundo o prefeito
de Guaramirim, é a realização de
reuniões mensais em, cada

município com a participação de

Freio falha e caminhão capota
na Serra de Pomerode

DANIEL NEVES

Revisão não apontou falha, danos foram apenas materiais

}ARAGUÁ DO SUL - Um
caminhãoMercedes/Benz capotou
ontem à tarde na SC-416, km 34
(Serra de Pomerode).O empresário
Sandro Luís Schmitt, 36 anos, dirigia
em direção a Pomerode com o

funcionário Osmar Hintz, 55,
quandoo caminhão placas LZR2647,
de Jaraguá doSul capotou ao fazer a
curva. O empresário saiu ileso do

acidente, enquanto Osmar sofreu
ferimentos leves e foi atendido no

pronto-socorro do Hospital e

Maternidade Rio do Texto, em
Pomerode, e liberado em seguida.

Schmitt afirma que a capotagem
foi causada por uma falha no freio,
que não funcionou ao virar a curva,
além da pista molhada, que

certamente facilitou o acidente.
"Fizemos revisão no caminhão
semana passada, trocaram o filtro,
revisaram o freio, mas não dá para

. , ,

evitar essas coisas: quem esta na

estrada sempre se, sujeita a
,

acidentes", comentou o pai do
condutor e empresário Guido
Schmitt, 67 anos. SeuGuido afirma
que o susto foi grande quando ficou
sabendo, por telefone, sobre o

acidente.No ano passado, uma irmã
de Sandro também se acidentou na
Serra, próximo ao acesso a

Massaranduba. "O carro escorregou
num 'areião' que tinha na pista e

quebrou um joelho", relembrou, O
carro sofreu danos na parte dianteira
e foi guinchado.

•

• I
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• •
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Peixer pretende promover melhoria na Ponte do Portal
,

destaca. O presidente eleii6
sub-stituirá� o prefeito 'de Barra

Velha, Walter Mari�b
Zimmermann (PFL), -,

,
..

todos os prefeitos associados. "Essa
. -, .

mtegraçao e importante para
estabelecer prioridades e traçar as
necessidades de cadamunicípio",

•

)

,

A Fatej (Faculdade de Tecnologia de Jaraguá) divulgou dé:
maneira criativa o "Desafio Estudantil"; ontem. Quem escalasse atél

A ,

o final um paredão instalado na Praça Angelo Piazera ganharia"
desconto integral em qualquer curso superior (Gestão Financeira,:

, a
" ,

Comércio Exterior, Gestão de Logística, Marketing de Varejo, Gestãc'
de Recursos Humanos ou Gestão de Processos Industriais). O evento

teve apoio da Studio FM. Quem não escalou o paredão e quer fazer,
a prova deve se inscrever até às 14h de amanhã nos postos Mime ai

pagar uma taxa de R$ 3Ó. Quem tirar nota superior a 6,0 ganha 30%.
de desconto nas mensalidades de todo o curso; se tirar 7,0, recebe;
desc-onto de 500k, e, com média 7,5, a-faculdade é de graça.

Inscrições para concurso dos 'J

Correios encerram hoje
}ARAGUÁ DO SUL - Hoje é o

último dia para fazer inscrição para
o concurso dos Correios para o

cargo de carteiro.
As inscrições devem-ser feitas

até às 17h, na agência central (em
frente ao terminal), que não fecha
para almoço. A taxa é R$ 17 e a

prova é no dia 09 de abril

(domingo), às 14h, e os locais serão
divulgados posteriormente.

Os interessados devem ter

segundo grau completo e o salário

é de R$ 479,98, mais vale
alimentação e cesta básica no valor
total de R$ 402; além de assistêrcs
médica e odontológica. São 61
vagas distribuídas por todo Estado.

Informações adicionais sobre
este ou outros concursos dos
Correios disponíveis no site

www.correios.com.br, no ment

superior, link Institucional; ertl �

seguida, selecionar o iten

Concursos e, depois, o link Con'
curso dos Correios.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i: CORREIO DO POVO

•

•

AN ELISE SCHMITZ
,

t Prefeitura lançou
I

edltal para compra
de consultas buscando

,

dlminuir problema

! }ARAGUÁ DO SUL - A demora
no agendamento de consultas e
, ,

exames pelo SUS (SistemaUnico
I

He Saúde), vem preocupando
�acientes e funcionários da rede

pública. Pacientes demoram até
•

dois anos para serem atendidos por
especialistas no Centro Vida.A

çoordenadora da policlínica Ivana
•

Bruch Koerner admite a demora,
,
• •

mas garante que os maiores

responsáveis pela crise são os

usuários do sistema que não

comparecem as consultas. "As

pessoas precisam entender que
�xiste uma agenda e uma grande
,

pemanda, é necessário aguardar,
'além disso, muitos dos pacientesI

Waltam nas consultas desper-
idiçando a oportunidade e

ideixando de dar lugar a quem
•

[realmente necessita", alegou a

icoordenadora.
Quase dois mil pacientes

aguardam consultas e exames
•

especializados de oftalmologia.
�Também enfrenta esta situação

Show terá

. � .

aramciouocupaçaopreventiva, entre

! esta sexta e o domingo, das
:.:comunidades do Pavão-Pavãozinho,
Tabajaras e Chapéu Mangueira. A
PM vai trabalhar com 15milpoliciais
militaresparagarantir a segurançaem
todo o Estado. O esquema, segundo
observadores, é omaior jámontado
na cidade para megaeventos. Na

ocapital, 6.200 homens estarão de
J.prontidão (além dos 2.050 em

�,Copacabana).APM vai utilizar 707
:.viàturas convencionais, 63 moto

I cicletas, 2 barcos e 3 heli
-. cópteros.Haverá patrulhamento na
i areia e policiamento ostensivo no

co calçadão. Vinte e três torres no

, calçadão servirão. para identificar
�I' xonfusões e possíveis arrastões. As
! LinhasAmarela, Vermelha, Avenida
-. BrasileLeopoldina também receberão

reforçono polidamento.taat
,
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SAÚDE

quem procura por otorrino

laringologia, dermatologia e

endocrinologia.
A policlínica Centro Vida

atende cerca de seismil pessoas por
mês, não apenas pacientes de

Jaraguá do Sul, mas de toda a

região, já que osmunicípios vizinhos
têm um pacto de compra de
consultas e exames com a

Secretaria de Saúde da cidade.
De acordo com a sub

coordenadora da policlínica, para
acabar com o grande número de

pacientes na fila de espera, a pasta
está fazendo uma auditoria. ''A

equipe vai diagnosticar se existem
pacientes que já foram atendidos
e qual o caso de urgência deles",
comentaMaurinaMancke.

O secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazza, disse estar ciente da.
gravidade do problema e que a

secretaria tomou algumasmedidas
buscando diminuir a fila de espera.
A Prefeitura lançou edital para
contratações de consultasmédicas,
serão cerca de 1.500 consultas em
17 especialidades."O problema está
em todos os lugares, por isso estamos
contratando serviços de médicos

para amenizar o tempo de espera".
Cerca de R$ 30 mil vão sair dos
cofres públicos todos os meses

apenas para compra de consultas.

Ivana admite demora, mas diz que pacientes faltosos prejudicam

Mas, esta é apenas uma das
medidas adotadas. O secretario

disse .ainda que está sendo. feita
uma revisão da fila de espera para
saber quem tem prioridade nas

consultas. "O que me preocupa é

saber que os clínicos gerais não

estão resolvendo o problema nos

postos de saúde", lamentou
Ferraza.

O pacto da compra de consultas

em parceria com os municípios da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
será revisto, "pois [araguá do Sul
não tem condições de atender
todos", segundo o secretário.
"Estamos ciente que quantomaior

. . ,

o nosso serviço maior sera a

demanda, mas queremos diminuir
ao menos o tempo de espera dos

pacientes", confirmou o secretário.

Diretora Social nega ter' agredido andarilho
}ARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ -

Moradores do Bairro Jaraguá 84
estavam inconformados com a

suposta atitude de dois fun
cionários da Secretaria de
Assistência Social de Corupá. De
acordo com eles, na noite da .

quarta-feira (17) duas pessoas
teriam trazido o andarilho Valério
Alves da Silva (47) num carro do
município de Corupá, por volta das
18 horas e jogado o homem e as

suas sacolas no chão da RuaAlvino
Flor da Silva, próximo ao presídio
de Jaraguá do Sul.

A atitude indignou Udenir
Traczinski que reside no bairro. Ele
chamou a PolíciaMilitar e disse que
as duas pessoas jogaram o andarilho
no chão e depois as bolsas. "Por

pouco o cachorro não avançou no
homem, de tão perto que aquelas
pessoas jogaram ele. Quem fez isso
não pode ser considerado ser

h " diumano, tsse.

Lizete Klug disse que sentiu

pena e logo depois que o carro saiu
ela levou Valério para comer e deu

.
um colchão e cobertores para ele
dormir. "Não tive medo, chovia

. �

muito e nao tem porque
discriminar um.a pessoa que tem

coração como o nosso, ele não fez

nada", desabafou. Valério
continuava no Bairro Jaraguá 84
ontem de manhã, ele conta que
morava no bairro há dois anos.e

depois que se separou da mulher
ainda não tinha voltado à cidade.
Ele queria saber se a propriedade
que tinha perto da caixa d'água

.

ainda era dele. "Minha ex-mulher
vendou a casa que eu tinha e a

terra com a plantação de banana,
agora eu cuido sozinho dos
filhos".Valério mora em São
Cristóvão perto de Curitibanos, no
oeste do estado. Ele cuida dos

quatro filhos que teve durante o

casamento .: Agora o andarilho

espera voltar para casa, mas não

tem dinheiro nem ajuda. "Quero
trabalhar, mas ninguém me dá
trabalho, eu tenho saudades das

crianças", falou emocionado.
Valério parece estar doente.. se
alimenta mal e vai de uma cidade

para outra caminhando. "Com fé
e coragem eu ainda vou voltar para

" dicasa, tsse.

A diretora social de Corupá
nega as aeusações dos moradores,
de acordo com Ana Lucia

Siqueira; a cidade tem um
•

•

programa que ajuda as pessoas a

voltarem para a terra natal e que

DANIEL NEVES

. Valério quer voltar para casa

depois de tentar embarcarValério
para Ibirama, ela e o motorista

levaram o andarilho para o Bairro
J araguá 84 aonde ele dizia
morar."Ele estava alcoolizado no

pronto atendimento de Corupá,
daí oferecemos uma passagem de
volta para onde ele morava, ele se

dizia índio e que morava em

Ibirama, mas nem a empresa
Catarinense quis leva-lo", alegou
Ana Lucia. "Ele saiu sozinho do
carro, nuncamaltrataria alguém,
as pessoas têm o direito de ir e vir,
só fizemos um favor", disse.

.

tra11.sporte e turismo

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

�

AVISO DE LICITAÇAO

Processo Adm. N°.: 5/2006
Edital:TOMADADEPRECOS P/COMPRAS ESERVICOSN°.: 5/2006
Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DEMACADAME PRETO EVERMELHO
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Seis de Março de 2006.
Abertura dos Envelopes: 09: 15 horas do dia Seis de Março de 2006
OEdital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta,
das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

,

,

•

,
,

,

,

,

,GUARAMIRIM, 17 de fevereiro de 2006

FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS NETO
- . -

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

,

I
,

I
I
I
I
I

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação

)

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitário cf Vans ..

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

I
•

"

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Fundo Municipal de Saúde

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2006

SECRETARIA DE SAÚDE
,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TIPO Menor preço Por item

�

OBJETO: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS:
, ,

DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA.
TIPO: Menor preço, Por item. ,

REGIMENTO: Lei Federal na 8.666/93 e suas alterações:, .

I

posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENJREGA DOS;

.

ENVELOPES: Até as 11:00 horas do dia 06/03/2006 no:
,

.

Setor de Protocolo da Prefeitura, sita à Rua Walter:
Marquardt nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas do dia

•
•

06/03/2006 na sala de reuniões.
�

OBTENÇAO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser�
obtido via Internet no endereço: wwwjaraguadosul.sc.gowbf
ou na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura:
no endereço abaixo �
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser:
obtidos no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt, nº 1.111,'
ou pelo fone Oxx47-3372-8085 /3372-8195, Fax 047-3370-
7253 ou pelos e-mailsrose.compras@jaraguadosul.com.br
ou contratos@jaraguadosul.com.br

Jaragua do Sul, 15 de Fevereiro de 2006.
,

Moacir Antonio Bertoldi .

Prefeito Municipal

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTREVISTA

Jornada mista de trabalho não

comporta adicional noturno

o empregado submetido a uma jornada mista de trabalho, cumprida parte no

período diurno e parte à noite, não tem direito ao pagamento do adicional
noturno sobre o total das horas trabalhadas. A inviabilidade da prorrogação da

jornada noturna nesta .clrcunstáncla levou a Primeira Turma do Tribunal

Superior do Trabalho a negar agravo de instrumento a um ex-empregado de
uma certa empresa. Segundo a CLT (art. 73, §5°). o trabalho em período noturno
ocorre entre' as 22h e 5h do dia seguinte. ,

\

Durante a relação de emprego, o trabalhador foi submetido a duas escalas, no
sistema de 12 horas trabalhadas por 24 horas de descanso e 12 horas por 48 horas
de repouso, nos horários entre 8h e 22h e das 20h às 8h, conforme previsão em

acordo coletivo. Após seu desligamento da empresa, ingressou na Justiça do
Trabalho sob a alegação de que o adicional noturno só lhe foi pago em relação ao
período entre 22h e 5h. Reivindicou a extensão da parcela ao tempo trabalhado

após o limite Ieqal por entender que houve prorrogação da jornada noturna.

A primeira instância (Vara do Trabalho) foi favorável ao trabalhador mas, em

seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região (com jurisdição em Minas

Gerais) negou a ocorrência da prorrogação da jornada noturna. O TRT concedeu
recurso à empresa após observar que as escalas de trabalho decorreram de

negociação coletiva. "Dessa forma, as horas de trabalho prestadas após às 5h
não configuram prorrogação de trabalho noturnolreqistrou a decisão regional.
O trabalhador argumentou no TST desrespeito à legislação trabalhista (art. 73,
§5°).Também alegou possível ofensa à Orientação Jurisprudencial (OJ) nO 6 da

Subseção de Dissídios lndividuais -1 do TST. O item prevê que a prorrogação da

jornada integralmente cumprida no horário noturno dá direito ao pagamento
do adicional noturno também quanto às horas trabalhadas em prorrogação.
Contudo, o trabalhador não obteve êxito no TST. O ministro Lélio Bentes Corrêa

(relator) não identificou qualquer violação à legislação ou à jurisprudência do
TST. Segundo o relator, não ficou caracterizada a existência de trabalho

,

suplementar, somente o simples cumprimento do horário normal de trabalho,
conforme previsão do acordo coletivo firmado entre a empresa e o sindicato,
de trabalhadores.
"A norma coletiva estipulou jornada normal de trabalho de 12 horas, o que
afasta a caracterização da prorrogação de jornada'; esclareceu Lélio Bentes,
após destacar que a OJ n° 6 não se aplica a casos de jornada mista de trabalho.

Paloma Maia de Assis Pereira, graduada em Direito pela Furb, integrante da
banca da Cassuli Advogados Associados SIC, reproduz artigo extraído do site

www.tst.gov.br/noticias/

Falecimentos
Faleceu às 00:15h dodia 15/02, a senhora Clara Siewert com idade de 89 anos.O veló
rio foi realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 09:45h do dia 15/02, o senhor Silvestre Cardoso, com idade de 39
anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida e o sepultamento
no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 15:4,5h do dia 15/02, a senhora Maria de Lurdes Fernandes, com
idade de 53 anos.. O velório foi realizado na Capela Mortuária Rio Branco e o

sepultamento no cemitério Rio Branco.
Faleceu às 23:40h do dia 15/02, o senhor Alidio lorenzetti, com idade de 72

anos. O velório foi realizado na Igreja NOSSfl Senhora Rainha da Paz e o

sepultamento no cemitério do Centro. .

•, I\.. •

,

•

CORREIO TV

•

Novela
Havia fortes comentários, ontem, nos bastidores da Record, de

,

que Gugu teria praticamente acertado os ponteiros com a

emissora da Barra Funda. Mas ninguém confirmou nada. Gugu
mandou esvaziar as gavetas, buscar suas coisas pessoais e

limpar seu camarim no SBT.

Audiência
A Record mudou o dia de exibição de "Avassaladoras" que tem

dado baixa audiência nas noites de sexta (média de quatro
pontos no Ibope). A série passa a ir ao ar na segunda-feira, às
22h 1 S.

Cópia da cópia
Em uma reunião no SBT, anteontem, foi pedido o projeto de
um programa no estilo do "Fantástico" (Globo) e do "Domingo
Espetacular" (Record) para os domingos.

•

PATRIcIA GOMES
DANIEL NEVES

Florianópolis ((NR/AOI) - A

invasão de produtos estran

geiros, principalmente do
mercado asiático, leia-se China,
que chegam ao consumidor
brasileiro com preços mais

competitivos, uniu os empre
sários catarinenses do setor

têxtil em torno da criação da
Câmara de Desenvolvimento

•

da Indústria Têxtil e do Ves-

tuário. O assunto foi debatido

ontem, na Fiesc, em Florianópolis. O presidente da Câmara,
empresário jaraguaense Vicente Donini, diretor-presidente
da Marisol, fala das dificuldades enfrentadas e das ações que
devem ser adotadas como medidas de proteção.

CNR - Qual a importância da criação da Câmara?
Donini -O propósito da constituição da Câmara de Desenvolvimenro
da Indústria Têxtil é fazer com que os empresários do setor desenvolvam
um forte espírito associativo, fazendo encaminhamentos daquilo que
tem bloqueado e dificultado o normal desenvolvimento do 110SS0 setor.

Não alimento ilusões de que isso seja tarefa fácil. Mas entendo que a

união de pessoas bem intencionadas, que agem com humildade, coesas
e unidas, haverá de encontrar caminhos que minimizem as dificuldades

que nosso ambiente de negócios nos impõe.
CNR - Por que as importações do segmento pelo Estado aumentaram
440/0 em 2005 em relação a 2004 e 173% em relação a 2003?
Donini - Porque houve uma quebra das limitações que havia. O Brasil,
através do seu presidente, acabou declarando a China como uma economia
de mercado e, como tal, há uma quebra de salvaguardas quanto à entrada
de produtos importados no Brasil. Não que defendamos a idéia de que o

Brasil deva limitar ou fechar o seu mercado. Mas o que precisamos
efetivamente é equalizar as condições.

,
'

'. '

..

CNR - Quais os problemas do país em termos de competitividade'
Donini - A questão é-que temos no país uma carga tributária exacerbad ,
encargos sociais que são extremamente elevados, e temos um custo ��I,"
dinheiro muito alto, o que nos põe em situação de desigualdade como" c

mercado internacional.A verdade é que as condições estruturais sãdil �
distintas e, enquanto elas nãomudarem, não seremos competitivos. lr:� t
CNR - Quando o senhor se refere a guestõ,es estruturais, se refere

exat��ente a quê?
. /. .'.. I

Dorum- Passa pela carga tnbutana, o custo do dinheiro, a infra-estrutura e gs,
,
,
"

encargos sociais. Tudo isso efetivamente encarece demasiadamente o produto
brasileiro. Só paradar uma dimensão do que significá isso, nos preços dos bensdi" I

,<

consumo existemembutidos dois componentes: o encargo financeiro e tributárió'
,

e coincidências em cascata. Quando foi lançado o plano real, a soma d�iJ
encargos tributários e financeiros que integravam o preço do bemde consu�6'i d
representava 34%. Agora, encerramos 2005 com os encargos representandi SI

46%. Emoutras palavras, o consumidor está levando 54% do produto para cai;:' 11
"

.

CNR - Que medidas podem ser adotadas como forma de proteger' U

o pr�d�to nacional? .

.

.

!�I �Donini-A prIOr!, precisamos trabalhar em duas frentes: a conjuntural
estas questões cotidianas que afetam o setor; e as questões estruturais-' q

que passam por reforma tributária, por facilitação de infra-estrutura. Som��':, �

fortemente penalizados com custos adicionais de transportes exatamente'"
por conta da situação caótica da infra-estrutura brasileira. Não queremos

i\� I t
consertar o mundo, mas ser mais uma voz para fazer a defesamuito forte"
daqueles pontos que poderão efetivamente ajudar o setor têxtil brasileir�:,

c

a se desenvolver. A�regan�o v�lor:. in�rementando a ind.ústria têxtil. '::1 :
CNR - Como esta a Industna Têxtil em Santa Catarina? 'i,

Donini - Algumas regiões têm se destacado. No vale do Itajaí, por exemplo;
J o

I: J( �I

pólo extremamente importante, que acabou se desenvolvendomuito bem
. : t II o

também no Vale do Itapocu. Em época mais recente, no sul do estado,?,: d
região de Criciúma, que se desenvolveu fortemente com a concentraçãoq�:: d
confecções e, ainda mais recentemente, um novo pólo, emRio do Sul, q��;. t,
atua na área do jeans.Naturalmente existemmuitas iniciativasbem permeada

" I,
. t-

em todo o estado e nós acreditamos que Santa Catarina, que responde por
..

, ,1'

16% da produção brasileira de têxteis, tem espaço e condições para ampliar: _

esta participação em nível nacional.Naturalmente temos questões estruturais) I

. que precisam ser trabalhadas. ;1) I

'Páginas da vida'
Sonia Braga foi convidada

por Manoel Carlos para o

elenco de "Páginas da
vida': A primeira conversa

aconteceu ainda em

Nova York e já houve
mais de um encontro

aqui. É um papel
importante, e a persona
gem entrará no ar no 100

capítulo e ficará até o fim
da novela. Com
isto, a eterna

Gabriela" deverá
•

assinar um

contrato de um

ano com a Globo.

Mais cinco anos
Datena renovou contrato até 2011 com a Band. Por

enquanto, ele continua no comando do "Brasil Urgente':

Interesse
Ainda na Band, o nome de Boris Casoy continua cada
vez mais forte.

Nova direção
Leonor Corrêa, irmã do Faustão, assumiu nesta semana,

na Record, a direção do programa de Márcio Garcia.

Stones no samba
Os Rolling Stones programam uma visita à quadra da

Imperatriz Leopoldinense. A rainha de bateria da

escola, como se sabe, é a apresentadora Luciana
Gimenez.
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Não deixe passar
esta excelente
oportunidade.

Loja aberta hoje até 21 h.
Sábado, 18 'de fevereiro, das 9h às 13h.,

,
,

'I' I,

Ruo CeL Pró(ópio GOines de Oliveira, 400 - Centro - Jaraguó do Sul. se - Fone I Fax: 4732750887
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ei

II, � .Sern Sabiá, o
(�J:aukiliar-jogador
, o I I

!dilPope ser opção no

1f;�banco de reservas
re :';1 i

r }ARAGuÁ DO SUL - No

t�:: rirAeiro treino com bola da
o ,)

.

li" eI?:ana, o ]uventus sentiu algu-
It �. ausências. Além de Leandro
10 -,

j;! e�éira e Sabiá, que estão no
oS "

d!Oí �epartamento mé ico, o grupo10
. 'f

j• "Ien�iu a falta do comandante
o -[
'fi": tamar Schulle. O treinador está

�r', In\ernado com um problema renal
, '

;iJ jádeve comandar o coletivo de
"I hoje,à tarde, que vai definir o time
�. Rue enfrenta o Atlético Hermann
li! i'\ichinger, em Ibirama, no
)S • I
",,;� omingo às 17h.
te '

.

'Sem opção para o ataque, o
)S"

d I�;, time ain a espera a gumas
,e • d;',: contrataçoes, que po em ser
o l'

lad h' "'r •

liii' anuncia as ole. remos a opçao
,;, de colocar o Grisley ou improvisar

I� J,o Paulo Rossi na frente. Mas
)�" somente no coletivo de hoje, com
n I '

;1'. o tamar presente, e que vamos

ié: dd�idir o time que joga no

le'd�" " f' 'I'',I; ommgo , a irrnou o auxi lar-

!�;, téinico e também jogador Alaor
3$,1 ilãcios. "O time está preparado
)�!�, "

I � '?Ironto para estrear com o pe-
lL I,
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No coletivo de ontem, em Schroeder, os jogadores do meio foram quem marcaram os gols

direito nesta segunda fase", disse
ainda.

Alaor usou uma das gírias
entre os jogadores para definir a
fase que o Juventus começa a

disputar a partir deste domingo.
"Agora é a hora do filé mignon.
Quem quiser crescer junto corn o

grupo tem que aproveitai este
momento. Nós temos um grupo

reduzido, mas muito bom e é só

cada um acreditar em si",
comentou.

Ontem no Estádio Cláudio

Tomaselli, em Schroeder, Alaor e
o preparador físico Gamarra
comandaram o coletivo e o treino

de finalização. Durante o jogo,
Alaor ficou como opção no ataque
do time reserva e, mais uma vez,

pode ser opção para o banco. "Se
eu jogar vai ser por respeito a este

grupo e ao Itamar. Mas todos
sabem que não é este o meu

objetivo. Se precisar da minha

ajuda, eu jogo", disse o auxiliar-
, '

tecruco.

O "ex-atual" jogador do

,

;� SantaCruz éúltimo aser co
,}ARAGUÁ DO SUL - Depois,

: d� desistência da equipe do
i 1 S�rcos, de Joinville, o presidente
:: da Liga Jaraguaense, Rogério,

I;i Tómazelli, teve que agir rapi-
I

: I dárnente para não prejudicar o
I

L andamento da Copa Norte. Ele
I

,; cqnvidou a equipe do Santa
'I C�uz, de São Bento do Sul, que

,

,i aceitou o convite e é a última a
,

.: f�char o número de 12 par-
I

" ticipantes. O adversário do time
,

I d� São Bento do Sul será o

: �hião, de Rio Negrinho.
: Hoje Tomazelli levará o

" r�gulamento e a tabela até a

'I s�de da FCF (Federação
, Catarinense de Futebol), onde
.' Fompetição será homologada
'í pelo departamento técnico.

:

f, "Ainda podem ter mudanças na
tabela se a Federação achar

,I melhor, Agora ela também pode
•

,I i�terfe rir, já que é um

I campeonato federado", co

r, nientou o dirigente. A primeira,

,: rodada será no dia 5 de março e
,

r, os jogos de volta estão marcados
,

'i para o dia 12.
,

: Enquanto isso, os quatro,

representantes de Jaraguá do Sul
,

" ll)l competição seguem a todo o '

:

, vapor nas contratações. Quem
" mais investiu neste início de

,

í temporada foi o Flamengo, do
) �airro Garibaldi, que já tem

1- cinco nomes confirmados e podeI'

f, d;ivulgar o sexto em breve. Os

:' zagueiros Graciel e Nuno, o meia
:, Fabio Braun e os atacantes Toto

.
.

e.Machado são os novos reforços
,

� \�o rubro-negro. Quem está

J próximo de um acerto é o meia
,

r John Daniel, que foi dispensado

adonaCopaNorte·
ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Flamengo é um dos times que mais investiu para 2006

do Juventus.
J á o Botafogo preferiu dar

prioridade para os atletas aqui
da região e não renovou com os

jogadores de Timbó e Brusque
que disputaram a 1 a Divisão no

ano passado. Segundo o diretor
de futebol do Botafogo, Sandro
Satler, o Deco, a intenção é

promover também alguns
aspirantes. O alvinegro da Barra
do Rio Cerro enfrenta o Torino
fora de casa e o Flamengo recebe
o América na primeira rodada
da competição,

,

Jogos de Ida - 05/03
15h30 - Tupy x Ipiranga
15h30 - Serrana x C, de Malta
15h30 - Vitória x Arsiper
15h30 - Flamengo x América
15h30 - Santa Cruz x União

15h30 - Torino x Botafogo
Jogos de Volta - 12/03
15h30 - Ipiranga x Tupy
15h30 - C. de Malta x Serrana

15h30 - Arsiper x Vitória
15h30 - América x Fiamengo
15h30 - União x Santa Cruz
15h30 - Botafogo x Torino

[uventus disse que vem recebendo

apoio dos torcedores nas ruas, mas
deixou bem claro que seu principal
objetivo é virar treinador. "Estou
bem perto destemeu objetivo, mas
não vou negar uma ajuda se o

Itamar pedir. Quero deixar bem
claro que não sou o 'salvador da

pátria', mas sei que tenho condições
de jogar", avisou Alaor, elogiando o
sistema de armação do [uventus.
"Hoje não está difícil paramarcar,

gol, porque o time cria sempre boas
oportunidades" .

LINHA DE FUNDO
JULIMAR PIVATTO

Travessia
Neste sábado, quatro nadadores da Academia Impulso
participarão da Travessia Volta à Ilha das Cabras, em Balneário
Camboriú. Serão duas mulheres e dois homens, todos na

categoria master D: Nara Bertoldi Watanabe, Elizabeth
Bavaresco, André Jacob Spies e Gerson Luiz Soares. A prova

começa às 9h30 e terá um percurso de 1.800 metros. Esta é a

terceira etapa do Circuito Catarinense de Maratonas Aquáticas,.
organizada pela Fasc (Federação Aquática de Santa Catarina).
Está prevista a participação de 300 nadadores nesta etapa.

Cirurgia
Nesta quinta-feira, no Rio de

Janeiro, o capitão da seleção
brasileira Cafu passou por
uma artroscopia no joelho
esquerdo, uma correção de

septo nasal e retirou as

amídalas. Todo o

procedimento cirúrgico foi
realizado no Hospital Pasteur,
no Rio de Janeiro. José Luiz

Runco, médico da seleção
brasileira, foi o responsável
pela cirurgia no joelho,
enquanto o médico Augusto
César Lima fez as outras

duas operações.

Libertadores
A delegação do Corinthians

chegou ao Brasil na manhã
de ontem. No meio do
tumulto causado por
jornalistas e torcedores no

terminal de desembarque
do Aeroporto Internacional
de Cumbica em Guarulhos
(Grande São Paulo), o
iraniano Kia Joorabchian,
presidente da MSI, afirmou
não entender a postura do
treinador do Palmeiras,
Emerson Leão, que torceria

pelo Corinthians.
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Vela
O barco Brasil 1, comandado
pelo campeão olímpico
Torben Grael, completou a

terceira etapa da Volvo
Ocean Race - a maior regata
de volta ao mundo -, entre
as cidades de Melbourne

(Austrália) e Wellington
(Nova Zelândia), na quarta
colocação. A chegada
aconteceu no início da tarde
de ontem (madrugada no

Brasil) ..

Peneirão
No próximo sábado, dia 25,
às Sh30, o Juventus vai fazer
um "peneirão" para escolher
os jogadores para as

categorias juvenil (nascidos
entre 1987 e 1990) e

juniores (nascidos entre

1987 e 1988). Os
interessados devem

comparecer no campo do
Acaraí levando chuteira,
meia e calção. O técnico do
time será Biro-Biro.
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ODE S INA
á do SulPrefeitura Municipal de Jar

- EDITALDE TOMADA DE PREÇOS NQ 21/2006
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EHABITAÇAo

Tipo Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Engenharia
destinados para limpeza de valas, colocação de tubos de concreto e reaterro, para um

total de 4.000 (quatromil) metros a ser realizado em diversos locais dentro doMunicípio
de Jaraguá do Sul, SC, em conformidade com os Anexos: I -Minuta deContrato e II
- Relação dos Locais da Prestação dos Serviços, que são partes integrantes deste Edital.
Regimento: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, HORÁRIOS E LOCAL:

Entrega dos envelopes: 07/03/2006, até às 11:00 horas.

Endereço para entrega: Edifício-sede da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul-SC,
sito na RuaWalter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do RioMolha, naCoordenadoria
de Protocolo.
Abertura: 07/03/2006, às 13:30 horas, na Coordenadoria de Licitações e Contratos
no endereço retro mencionado.

�

OBTENÇAO DO EDITAL: A integra do Edital poderá ser obtida no seguinte
,

endereço: RuaWalterMarquardt, nº 1.111, bairro: Barra do RioMolha ou via Internet
no endereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br

�

INFORMAÇOES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no
endereço acima; pelos Fax (47) 370-7253; pelos e-mail's

rose.compras@jaraguadosul.com.br ou contratos@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul, SC, 15 de fevereiro de 2006.

Moacir Antonio Bertoldi
PrefeitoMunicipal
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ANELIZE SCHMITZ
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Vizinhos elegeram
casa da família

Viergutz como
, .

ponto tu nsnco

JARAGUÁ DO SUL - Regado a

mistério, dois fenômenos naturais
aconteceram nos últimos dias na
residência da família Viergutz no
Bairro Rio da Luz. Vizinhos e

amigos já elegeram a casa como

ponto turístico.Pelo segundo ano
consecutivo, nasceu no quintal do

/

produtor rural, Alida Viergutz, um
cogumelo gigante. Ele é marrom

com bordas brancas e tem

aproximadamente 85 centímetros
de diâmetro. De acordo com o

proprietário, ele cresceu cerca de
um centímetro por dia e chegou
até a abraçar a árvore que fica ao

lado.

"Queríamos que alguém nos

dissesse que tipo de cogumelo é, já
que têm alguns que servem de

SEXTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2006

MISTÉRIO
•

Talita Santos é filha de Cláudio Araújo Santos e Rosangela Santos,
tem 12 anos,estuda na Escola AlmiranteTamandaré.Ela quer
mobilizar a comunidade e cobrar das autoridades municipais e

federais a implantação de passarelas ao longo da BR 280. Vai

apresentar um projeto sobre a Feira da Malha Municipal que seria

realizada duas vezes por ano com objetivo de ajudar as empresas.
Parte do lucro seria aplicado na construção de quadras esportivas
para a pratica devários esportes.

•

DIVULGAÇÃO

••

remédio e a curiosidade de todas
. . /

as pessoas que nos vtsrtam e

grande", disse a esposa de seu
/

Alida, Florentina Viergutz. De
nome científico Pycnoporus
Sanguineus, o fungo não é

venenoso, nem comestível.
Chamado de orelha-de-pau, ele
ajuda no apodrecimento da
madeira e chama a atenção pelo
tamanho.

Os fungos não fazem
fotossíntese e são um dos poucos
seres vivos que decompõem a

celulose da madeira. Alguns são
•

exclusivos de madeira dura, onde
se fixam e se alimentam dela.
A alta umidade e a grande
quantidade de matéria orgânica
em decomposição favorecem o seu

desenvolvimento com as mais

variadas formas e cores. Segundo
o Biólogo da Fujama (Fundação
Jaraguaenese deMeioAmbiente),
Ulises Stemheim, o aparecimento
.do fungo que além de não fazer
mal a saúde é essencial para a

natureza.

• AMRADIO 1010

.lARAGUÁ

Chamado de orelha-de-pau, fungo tem 85 cm de diâmetro

A Defesa Civil, bombeiros e técnicos de telecomunicações foram
até o pico do morro conhecido como Morro da Antena no Bairro
Rio da Luz na quarta-feira. Desde o fim de semana do dia 03 de
fevereiro, moradores da região reclamavam que não havia sinal
nos aparelhos de televisão. No morro ficam antenas de
transmissão de duas emissoras de TV. Ao subir até o topo
observaram que um raio havia danificado toda a parte elétrica
da subestação, além de queimar uma árvore e abrir uma cratera

em VI no chão de 15 metros de extensão e aproximadamente
,

meio metro de profundidade. Pedras foram destruídas

possivelmente por uma bola de fogo.
Carlos Guths, voluntário da Defesa Civil esteve no local e disse

que nunca tinha visto um fenômeno como esse."Acredito que
seja um raio chamado de Raio Ferro, ele destruiu a árvore e

abriu dois buracos no chão'; comentou.Joaquim Domingos,
técnico de telecomunicações, que trabalha com pára raio e

aterramento, disse que o fenômeno não é natural. "São raios
anormais e só vi uma vez na minha vida um acontecimento
como esse" confirmou.
Para o auxiliar de comando do Corpo de Bombeiros Vagner
Reese foi algo inesperado. "Não sabíamos de nada, quando
subimos nos deparamos com um raio fora do comum'; disse.
Para o proprietário Alida Viergutz, que mora no lugar há mais
de 57 anos, foi uma surpresa, mas ele e a esposa Florentina não

negam a curiosidade. Foram dois acontecimentos em menos de
um mês. "Nasci aqui e sempre vi lugares queimados dos raios,
mas assim nunca'; confessou Alida.

Vereadores mirins de Guaramirim assumem suas funções hoje na Câmara
GUARAMIRIM- Seguindo o

exemplo de outros Legislativos
municipais do' Estado, a Câmara
de Vereadores de Guaramirim

criou, no ano passado, espaço
, paraque estudantes de escolas
da cidade pudessem manifestar

opiniões e, também, propor
ações da alçada da Prefeitura.
Em interessantes campanhas
eleitorais nas escolas onde estão

matriculados, nove estudantes

(mesmo número dos

vereadores) mais votados foram
"eleitos", cinco deles já se

de c la r ar arn presidentes à

Câmara Mirim. Hoje em sessão

marcada para as 15 horas, todos
serão empossados e será eleita a

Mesa Diretora. A partir de

agora, em sessões ordinárias

previamente determinadas, vão
ter espaços no Legislativo
guaramirense para expor idéias
e propor projetos e ações
voltadas ao bem estar da
comunidade. Os vereadores

• •

receberão uma sala

•

Elisange!a Sawulski, éfilha de Paulo Sawulski eMaria da Silva Sawulski,
tem 12 anos eestuda na Escola São José. Como primeira reivindicação
vai solicitar construção demuro ao redorda escola e ajardinamento. E,
também, reforma da quadra, uma sala de informática e uma biblioteca
pública. No transporte, vai pedir a pavimentação demais ruase,no
interior,o patrolamento e colocação demacadame.Ela se diz

j!J'reocupada também com o transporte coletivo.Observa que na
comunidade de Putanga onde reside, osmoradoresmuitas vezes
querem vir atéo centro e não tem ônibus.

Jean DiegoMoser é filho de Nelson Moser e Valdeni Moser, tem
12 anos, estuda na Escola Lauro Zimmermann. Quer reivindicar
melhorias para a escola e a comunidade. Mais lihhas de ônibus nos
bairros. Diz que os moradores da localidade de Serenata têm
dificuldades para vir ao centro.Gostaria, também, de atenção
especial para as estradas do interior que estão esburacadas. Para a

escola, quer a conclusão da quadra de esportes.

I

-

Deoclécio Luchini Junior é filho de Deoclécio Luchini e Salete
Leunir Rubin Luchini, tem 10 anos e estuda da Escola Alfredo
Zimmermann. Deoclécio Luchini vai apresentar nas primeiras
sessões pedidos de mais espaços para a comunidade praticar
esportes. Luchini vai apresentartambém projeto para arborizar!
embelezar a Rua Gustavo Rubin, rua da sua escola. Sobre

prevenção as drogas, tem projeto para que as empresas, o poder
público e entidades visitem as casas orientando a população.

I

Eleita pela Escola Lauro Zimmermann, Bruna Albanotem 13anos, "

é filha de Marcos Antônio Albano e Rosiméri de Borba Albano. Na
sua campanha defendeu de imediato a implantação de umaciclovi
"Bruna quer dar uma atenção especial também para a sua escola,
solicitando aulas em tempo integral e cursos proflsslonallzantes.á
solicitartambém, na área de bem estar social e uma Casa para Idosrn
Bruna está preocupada com a saúde." É preciso, também,que se

construa mais postos de saúde" concluiu a vereadora ..

Ariele Conzat, eleita pela Escola São Ped ro, tem 12 anos, e é filha
de Altair José Conzati e Maria Elisete dos Santos Conzati. O projelo
que pretende darmaior atenção é o da criação de uma
cooperativa de catadores de lixo, para dar encaminhamento
adequado aos materiais recicláveis, rexertendo em lucro para
catadores e entidades beneficentes.Quer dar atenção também

para o lazere o esporte, com mais praças esportivas nos balrrosjí
educação, incentivar a leitura com mais bibliotecas públicas.

Eleito pelo Centro Educacional Carrocel, Roger Daniel Junkes
tem 12 anos, e é filho de Rogério Brás Junkes e Salete Lopes
Junkes.Tem como meta principal melhorar a qualidade de vidada

população guaramirense.O projeto prioritário é o da"Semana
Literária Escolar.porque entende que os alunos precisam lermail
para se inteirarem dos fatos do dia a dia, bsucando mais
informações. Roger se diz apaixonado por política e quer dar sua

contribuição."Tudo envolve um pouco de política,então é
interessante que nós estejamos ligados nela':

mirms

exclusiva informatizada, além
de vales transporte e lanche.
Eles já receberam o material
escolar e, nos próximos dias,
ganharão uma mochila, VEREADORA $UBSTITlJ.TA

��------------------------------�

personalizada do programa.
Veja ao lado o que cada um

. dos nove vereadores mirins vai
encaminhar como prioridades

•

que eles mes,mos elegeram:

Cássio Gaeski, 13 anos, estuda na Escola Alfredo Zimmermann do
Bairro AvaL Filho de Alberto Gaeski Junior e Carmem Maria Gaeski.
Dará atenção especial à inclusão digital. Na área de saúde,
reivindicará mais postos de saúde, e mais médicos para acabar com
,as filas. Pavimentação de ruas, melhorias que são urgentes para
uma melhor qualidade de vida para a população, diz Cássio.

A Escola São Pedro passa a contar com mais uma representante por conta da desistência
de um dos vereadores mirins eleitos, que mudou de cidade. Será a aluna Jaine Ristau .

Moradora do Bairro Corticeira, Jaine pretende fazer várias reivindicações para a

comunidade que reside porque, segundo ela, é uma das comunidades mais carentes

do município."As ruas são todas de terra, não temos nenhuma rua pavimentada,
portanto teremos muito trabalho na Câmara porque os moradores vão nos cobrar':
Ela quer também atender os pedidos dos colegas de escola, que estão

reivindicando melhorias na educação e na área de laser.

, "
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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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De amanhã, 18, até domingo, 19, Massaranduba
é palco da Festa da Banana, uma das mais

deliciosas festas da região. De acordo com os
,"

organizadores, a expectativa é .. de que

aproximadamente 4 mil pessoas prestigiem a

� segunda edição do evento, que reuniu público de
cerca de 3 mil pessoas na sua primeira edição, em
setembro de 2004.
A festa começa às 17h e se estende até às 21h;
entre as atividades programadas está o bingo
beneficente para a terceira idade e uma

exposição de bananas em que os expositores
concorrem nas categorias "três melhores cachos
de banana caturra (nanica)", "cacho mais

..

pesado de banana caturra" e "cacho mais pesado
de banana (outras variedades)". O concurso vai

distribuir R$ 1.800 em

, , '

munIcIpIo ..

Em seguida, a festa fica aindamelhor, com baile e , f'�"

um concurso de culinária com pratos à base de
banana: elege-se os dois pratos mais gostosos e,

•

em seguida, todos os pratos competidores serão .

distribuídos ao público, num delicioso café. O
•

primeiro colocado no concurso receberá um

circulador de ar, e o segundo, um prêmio
surpresa.
Para completar, não poderia faltar o serviço de
bar e cozinha com pratos típicos da banana
(como pastel de banana e banana à milanesa),
além de salgados, doces, churrasco e, é claro, a

tradicional cerveja.
Além de contar com um público composto por
moradores de toda a região, a festa contará com a

presença do governador Luiz Henrique da
.

Silveira, que estará presente na inauguração da
SC-474 (que liga Mass�randuba a São João do

Itaperiú), às 15h30.

CORREIO DO POVO

A •

prermos para os

vencedores.
No domingo, o público participa de um culto
ecumênico e prestigia a exposição de produtos

. derivados da banana, que engloba peças de
artesanato e licores fabricados à partir da fruta e

produtos usados na bananicultura, como

defensivos e tratores. O ponto forte do evento é o
show de acrobacias aéreas realizado por um avião

acrobático da empresa paranaense Agrovel, que
presta serviços. de pulverização de lavouras no

I·

Dia 19 (domingo)
9h Culto ecumênico
10h Abertura das exposições
11 h Premiação dos expositores
12h Almoçofestivo •

14h30 Show de acrobacias aéreas
15h' "Soirée" (dose dupla)" com os grupos musicais
Verticais,Caio Junior e Zabala e oGrupo ChamaViva

L18h Encerramento do leilão e exposições
.

.
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Dia 18 (amanhã)
17h Abertura da festa com desfile
18h Bingo Beneficente para a terceira idade Avaliação e

classificação des melhores expositores de banana
19h Abertura do leilão dos cachos de banana em exposição

.

20h Música ao vivo corn-oMusical Glória
21 h Divulqação dos melhores expositores de banana
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PROGRAMAÇAO DA REGIAO
De 17 a 23 de fevereiro

,

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
As Loucuras de Dick e Jane
14h30 - 16h15 - 18h - 20h - 21h45 A Pantera Cor de Rosa

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOOOliver Twist
14h45 -17:15 Wolf Creek - Viagem ao Inferno

13h30 - 15h35 - 17h40 - 19h45 - 21 h50Munique
20h45

Crash - No Limite
18h40

Zathura - Uma Viajem Espacial
14h15 -16h30

Dizem Por Ar
14h40 - 16h40

Memória de Uma Gueixa
18h30-21h15

Munique
21hOO

Johnny e June
18h50 - 21 h40

Valiant (dub)
14h30 - 16h30

A Pantera Cor de Rosa
14hOO - 16hOO -18hOO - 20hOO - 22hOO

A Terra Encantada (dub)
15hOO - 17hOO

Johnny e June
13h45 - 18h50

Syriana
19hOO - 21h30

Wolf Creek Viagem ao Inferno
16h30 - 21 h30

Vovó Zona 2
15h15 -17h15 -19h15 - 21h15

Syriana
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21 h45 Programações sujeitas a alteração

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

-

Contato: 2752477 - 370 6488
SOCIEDADE CULTURA ARTfsTICA

FUNDADA EM 08-06-1956

,

Missas Informative Paroquial
18/19 de fevereiro

NOSSA MENSAGEMSábado
19hOO- Matriz
17h30-R. da Paz

19hOO- S. Luiz Gonzaga
19hOQ- Perp.Socorro

Domingo do Tempo Comum
"A misericórdia nos faz viver de novo"�

I o pecado contamina toda a fonte de vida existente em nós.

i Portanto, o pecado mata. Antes disso, ele nos afasta da proteção de
� Deus e atenta contra nossa liberdade. Aprisionados no pecado
I som'?ds comobár�ore ressedquida. Mas, qbuand� eAst� "árvoreb 'li ressequi a rece e agua, pro uz novos re entos. ssim tam em

, acontece com o pecador, ao receber do Espírito Santo o dom do

I arrependimento, produz o fruto da justiça': Precisamos reconhecer e
" arrepender-nos de nossos pecados para merecermos a misericórdia
ij
] de Deus. Pois sua misericórdia nos faz nascer de novo.

kw.",� ..... 1/"",.

��'�� i>"W� �""«�'..

Domingo' 1

07hOO- Matriz,

09hOO- Matriz
19hOO- Matriz
08h30- Molha

08h30-S. Cristovão

Baladas em NY
Alegre, independente e desmiolada, a jovem
Mary adora curtir seu apartamento em Nova
York e seu guarda-roupas repleto do que há
de mais moderno no mundo da moda. Mas
aqora ela está em apuros, e precisa devolver
o dinheiro que pediu emprestado à sua

madrinha Judy para pagar uma fiança à

polícia.Tudo por causa de uma "inocente"
festinha ilegal, que acabou levando Mary à

delegacia.Mesmo odiando a idéia,Mary
arruma emprego na biblioteca que sua

madrinha gerencia, apenas para levantar o
dinheiro do empréstimo. Porém, quanto mais

Judy desafia a capacidade profissional de
Mary, mais a garota se sente motivada em se

transformar numa grande profissional. Além
de livros,Mary vai encontrar naquela
biblioteca os caminhos que a transformarão
numa verdadeira mulher. E se der sorte, até o

amor poderá surgir.
Comédia - Ano: 1995 - Duração: 94
minutos 12 anos Lançamento em vídeo e

OVO

,I

Garotas Sem Rumo
Emócionante e engraçado, contemporâneo e

trágico,"Garotas Sem Rumo"acompanha a

doida viagem de duas ricas e lindas garotas,
que vivem em suas confortáveis casas de
classe média do subúrbio americano, ao
perigoso submundo do centro de Los

Angeles, dominado pela comunidade latina.
Lá, elas aprendem finalmente que há

conseqüências para todas as suas atitudes.
'

Dirigido por Bárbara Kopple, vencedora de
dois prêmios Oscar de Melhor Documentário
de Longa Metragem, e escrito por Stephen
Gaghan,Oscar de Melhor Roteiro Adaptado
("Traffic"), este drama urbano traz Anne

Hathawaye Bijou Phillips em ousadas
atuações à frente de um elenco de jovens
talentos de Hollywood.
Drama/Crime - Ano: 2005 - Duração: 85
minutos 18 anos Lançamento em vídeo e

OVO

o Pecado da Fé
Em meados do Século XV'", quando a França
e a Inglaterra lutam pelo domínio sobre a

colônia canadense Nova França, é a Igreja
quem oferece consolo à miserável população.
Respeitado por todos, o padre Thomas é
consumido por uma paixão secreta pela
jovem viúva Marie.Tanto, que trai a cega
confiança dela e, por ciúme, a afasta de seu,

grande amor, o aristocrata burguês François
Le Gardeur. Produção mais cara da história do
cinema canadense,"O Pecado da Fé" é um
emocionante épico romântico, repleto de
aventura e paixão, que reúne no elenco
estelar, além de Depardieu,Vincent Perez,
Irene Jacob,Tim Roth, Jason Isaacs. A canção
tema é interpretada pela popstar canadense
Céline Dion.
Drama - Ano: 2005 - Duração: 143 minutos
14 anos Lançamento em vídeo e OVO

•
•

Dragon Ball Z: Devólva-me
Gohan
o pequeno Gohan é seqüestrado pelos três
homens de Garlic Jr, que deseja a Esfera do
Dragão presa ao chapéu de Gohan.Com ela,
ele completa as sete esferas necessárias para
chamar o dragão e ganha a vida eterna.

Poderoso e prestes a acordar todos os

demônios da Terra, ele é desafiado por Goku
e o temido guerreiro Piccolo num combate
monumental. Mas nem mesmo a força dos
dois defensores do bem podem deter o
agora imortal Garlic Jr. Até que Gohan sai dos
escombros e solta um tremendo grito para
tentar salvar Goku e acaba salvando muito
mais do que seu amado pai. As incríveis
aventuras de Dragon Ball Z, um sucesso sem

fronteiras baseado no manga originalmente
criado por Akira Toriyama, estão ainda mais
incríveis neste episódio "Devolva-me Gohan".
Desenho Animado - Ano: 2005 - Duração:
41 minutos 10 anos Lançamento em
vídeoe OVO

\
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Hoje no Brasil existem cerca de 17 milhões de pessoas
diabéticas, o que equivale a aproximadamente 100/0 da

população. De acordo com a Fundação Nacional da Saúde,
outros 40 milhões de brasileiros correm risco de adquirir a
doença, que já é considerada epidemia mundial pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Assim com a hipertensão, o diabetes não tem cura, o

controle da doença requer uma mudança no estilo de vida,

t que inclui alimentação balanceada e a prática regular de
exercícios físicos, além de tratamento medicamentoso.
O Diabetes Mellitus (DM) é um disturbio metabólico em que
o corpo não fabrica ou não usa apropriadamente a insulina,
hormônio produzido pelo pâncreas que converte o açúcar
na energia de que o corpo necessita para realizar as
atividades diárias.
A falta dessa substância promove o aumento do nível de
glicose no sangue (hiperglicemia), alterando também o

metabolismo das proteínas e gorduras.
O diagnóstico da doença é feito a partir de testes que
pesquisam a presença de açúcar na urina e no sangue, mas
deve ser comprovado no exame laboratorial. Pessoas com
diabéticos na família ou que estão muito acima do peso e

são sedentárias devem fazer o exame regularmente e

prevenir-se com hábitos saudáveis.
Se não for comprovado adequadamente, o diabetes pode
causar complicações no organismo, como a neuropatia,
doença nos nervos cujos sintomas incluem adormecimento
e às vezes dor nas mãos, pés ou pernas; e a retinoplastia,
uma das principais causas de cegueira entre os diabéticos.
Existem três tipos de diabetes. O Diabetes Mellitus I é mais

freqüente entre crianças e adultos jovens.Trata-se da

destruição das células que produzem insulina, provocando
a falta dessa substância no organismo. É necessária a

aplicação diária do hormônio, além da prática de
exercícios e restrição alimentar. Os portadores
desse diabetes são conhecidos como insulino

dependentes.
Já no Diabetes Mellitus II, o corpo resiste à ação
da insulina ou não produz o hormônio em

quantidade suficiente. O tratamento inclui

restrição alimentar, prática de exercícios e

medicação oral.
A Diabetes Gestacional é um tipo mais incomum
da doença e atinge grávidas que não eram
diabéticas antes da gestação. Elas desenvolvem
alterações variadas na tolerância à glicose e

geralmente desaparece após o parto, não
oferecendo riscos à criança, desde que seja
controlada durante o pré-natal. ,

O diabetes pode ser de difícil diagnóstico,já que
algumas das suas manifestações são subjetivas,
como fraqueza e cansaço, entre outros. Por isso,
os especialistas recomendam a realização de
teste com freqüência, especialmente em

pessoas que possuam diabéticos na família.
De um modo geral, os sintomas são aumento ou

diminuição de peso; sede excessiva; excesso de
urina; visão embaçada,muita fome; fraqueza;
infecções repetidas na pele e mucosas.

O diabetes não tem cura, mas se controlado,
permite que o portador leve uma vida normal.

,

Para isso, além do tratamento medlcarnentoso, é
fundamental que o paciente desenvolva hábitos
como o controle da alimentação e a prática
regular de exercícios.
(J. Senado)

•: Macarrão com Azeitonas
•

� Ingredientes: 400 gramas de macarrão Spaguetti; um quilo de tomates maduros sem pele e sem semente;
� 100 gramas de azeitonas pretas; 1 colher (sopa) de alcaparras em conserva; 1 colher (sopa) de salsa picada; 1
...

: dente de alho; 1 pimenta-malagueta; 5 colheres (sopa) de azeite; sal a gosto.
� Preparo: Aqueça o azeite e frite o alho e a pimenta até ficarem dourados;junte os tomates bem picados e o sal

� e deixe cozinhar por uns 20 minutos. Retire o alho e a pimenta,junte as azeitonas sem caroço e as alcaparras
!'I.avadas e picadas. Corte o macarrão em pedaços de uns 8 centímetros aproximadamente, cozinhe em bastante

�. água fervente salgada, escorra e cubra com o molho e a salsa,
.

"

,

'. Pão de Queijo da Joana
Ingredientes: 30 gramas de fermento para pão; 2 colheres (sopa) de açúcar; 50 gramas de-marqarína: 3
colheres (sopa) de óleo;meia colher (sopa) de sal; 3 ovos; 1 1/2 copo de leite morno; 1 quilo de farinha de

. trigo; 500 gramas de queijo Prato para o recheio .

.

Preparo: Coloque no liqüidificador o leite, o sal, o açúcar, os ovos, o óleo, a margarina e o fermento. Bata
bem. Despeje a mistura numa tigela e coloque farinha de trigo até dar ponto de massa maleável e macia,
que não grude nas mãos. Abra pequenas porções de massa com as mãos e recheie com ��cl,��o.s çje queijo
Prato. Deixe crescer:Pincele com gema e leve ao forno preaquecido até ficar dourado. ;16�\;.;::,:;·.
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Compota Quente de Frutas .

Ingredientes: 2 colheres (sopa) de manteiga; 1 xícara (chá) de açúcar; 1 xícara (chá) de abacaxi,
em pedaços grandes; meia xícara (chá) de suco de laranja; 1 maga em pedaços grandes; 1

.

carambola em rodelas; 1 banana em rodelas; meia xícara (chá) de conhaque; 1 lata de Creme
Dessert sabor Leite Moça. ,

Preparo: Em uma panela grande, coloque a manteiga e o açúcar e leve ao fogo, mexendo
.

sempre,até obter um caramelo.Junte o abacaxi e o suco de laranja.Abaixo.ofoqo e deixe ferver,
mexendo delicadamente, para que .as frutas não se desmanchem. Acrescente a manga, a
carambola e a banana, deixe por cerca de 3 minutos e, entãom regue com o conhaque.lncline a

panela ligeiramente, para que incendeie.Quando o fogo acabar, retire do fogo e sirva a seguir;
coberto com o Creme Dessert'.
Dica: O Creme Dessert é encontrado nos supermercados na prateleira de leite condensado.

"

<l Sirva o Pão
de Queijo bem

quentinho,
,acompanhado
8e café e leite

•

•

,

•• �.' •

•

,

Cegonha
o Joãozinho pergunta ao pai
como ele e sua irmã nasceram.
- Ah! Eu encontrei você dentro de
um repolho e sua irmã dentro de
um pé de alface!
Na mesma noite,Joãozinho passa
pelo quarto dos pais e pega os

dois em pleno ato.Ele dá uma

piscadinha para o pai e diz:
- Aí, velhão! Cuidando da horta,
hein!

- Manhê, o Joãozinho não quer
deixar eu brincar na piscina ...

A mãe vai ter com ele;
- O que é isso Joãozinho? Por

que você não quer deixar a sua

irmã brincar na piscina?
- Porque eu estou brincando de
submarino! ,_

- E daí?

•

,

- Ela não tem periscópio.
•

•

o submarino

Camisinhas
, .

Na farmácia, o garoto chega
para a mãe e pergunta: _

&
•

- Mamãe, pra que servem as
•

camisinhas? .

- É para usar na hora de fazer
amor - responde ela baixinho.
Pouco depois, o garoto vem
com outra:
- Por que é que vem em pacote
de três?
- É para os garotos do colégio:
uma para a sexta, outra para o

sábado e outra para o domingo. :

Pouco depois:
- E esses pacotes com seis?
- É para os rapazes da
faculdade: duas para a sexta,
duas para o sábado e as outras
duas para o domingo. ,

Já na saída: .

- E esse pacotão com doze?
- Esse é. para os homens
casados ... uma para janeiro,
outra para fevereiro ...

Amaçã
O pai vira-se para o Joãozinho e

pergunta com voz ríspida:
- Joãozinho, há duas horas tinha
duas maçãs na geladeira, você
pode me explicar por que agora
só tem uma?
- É que eu não vi a outra, papai!

•

Menino educado
o pediatra pergunta ao

garotinho:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho � responde o menino.
A mãe intervém:
- Menino, seja mais educado ...
diga "senhor"!
- Tá bom, mãe! Meu nome é
senhor Joãozinho!

,

,

A Mariazinha chega chorando
-

para a mae:

•

,

________________________________________� � l __
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Por Erica Guarda/GB Edições

•

•

começou sua carreira
, .

arnsnca como

bailarina. Ainda
adolescente, veio para
São Paulo a fim de
.tentar a carreira de
modelo e não demorou
muito para cursar a

escola de Teatro.
Estava tft!.çado seu

destino: seria atriz.

,

Seu primeiro trabalho foi em 1987, na extinta TV
,

Manchete como apresentadora do "Schock" e do
"Programa de Domingo". Não tardou para ser notada

pelo diretor Jayme Monjardim que a convidou para

participar de "Pantanal", interpretando Irma. Ainda na

Manchete, atuou em "Escrava Anastácia", "Floradas
,

da Serra" e "O Fantasma da Opera".
Linda e de porte altivo, Carolina Ferraz ganhou fama
de ser geniosa e mulher de personalidade forte. Há
ainda quem se lembre das fofocas de bastidores

garantindo que a atriz havia se recusado a beijar
Francisco Cuoco em "Pecado Capital"; depois, na
época em que atuou em "Estrela-Guia", ela teria

reclamado dos excessos de mordomias que cercavam a

cantora Sandy, que fazia sua estréia como atriz de
novelas na Globo.
Verdades ou boatos maldosos, não importa. O fato é

que ela é mesmo uma grande atriz. Depois de ter
ficado um bom tempo longe da televisão, Carolina se

redimiu do mau humor fazendo o seu primeiro papel
cômico em "Kubanacan", com a personagem Rubi,
atuando ao lado de Nair Bello, Adriana Esteves,
Marcos Pasquim e Vladimir Brichta, entre outros

grandes nomes da teledramaturgia. Paralelamente,
trabalhou no cinema em "Mater Dei", do diretor
Vinicius Mainardi, e "Amores Possíveis", de Sandra
Werneck.
No ano de 2003, quando gravava "Sabor da Paixão",

,

um acidente mudaria a sua maneira de encarar a vida.
Carolina Ferraz ficou presa num congestionamento

,

quando um caminhão bateu na traseira de seu carro; o

impacto provocou o esmagamento de uma de suas

vértebras e deslocamento no ombro. Apesar da
gravidade das lesões, a atriz recuperou-se e decidiu
cuidar-se mais, parou de fumar, aderiu à prática da

Ioga e faz corridas diárias.
Avessa à comentar sobre sua vida pessoal, Carolina
não esconde de ninguém sua paixão pela filha

. (:).", r""·,"·, t'" , '-(3-;"" CIo ,"

Valentina, de dez anos de idade. Todos os dias,
,

levanta-se bem cedo especialmente para levar a
menina à escola. Quanto ao coração, tudo parece it

maravilhosamente bem; a atriz engatou um romance

com o empresário turco Ediz Elhadif e o çasal parece
que se entende muito bem haja vista a recente viagem
a Búzios, tudo no maior clima de lua-de-mel.

Aqui vai um Raio-X da carreira de Carolina Ferraz:
"Pantanal" (1990); "Escrava Anastácia" (1990) ;

, ,

"Floradas na Serra" (1991); "O Fantasma da Opera
(1991)"; "O Mapa da Mina"(1993); "Pátria
Minha"(1994); "História de Amor"(199S); "Por
Amor" (1997); "Pecado Capital" (1998); "Estrela
Guia"(2001); "O Quinto dos fnfernos"(2002); "Sabor
da Paixão" (2002); "Kubanacan'' (2003);
"Belíssima" (2005). E ainda, atuou nos filmes "Mater
Dei" e "Amores Possíveis".

Vivendo a sofisticada Rebeca em "Belíssima", a atriz se

prepara para a reviravolta de sua personagem que vai
encarar a realidade de uma vida sem fama e sem dinheiro

•

Como diz um antigo ditado popular, "nada como um dia atrás do
outro". A pior inimiga de Rebeca (Carolina Ferraz) é a sua própria
arrogância e foi por isso que Karen (Mônica Torres), a sua esperta
sócia na Razzle Dazzle, optou por sorrateiramente vender seus

• A •

serviços para outra agencia.
O poder de Rebeca está com os dias contados assim como sua

vida rica desfrutada num escritório moderno e no luxuoso flat
onde mora. A ex-modelo perde todos os seus contratos para a

Splendore, a agência para qual Karen trabalha e nem mesmo

Alberto (Alexandre Borges), seu mais recente amigo, poderá
ajudá-la uma vez que o diretor da Belíssima corre o risco de perder
o emprego porque a fábrica de lingeries foi vendida a um grupo

, estrangeiro.
Para Rebeca restará colocar os pés no chão e aprender a viver
uma nova vida, tarefa para a qual contará com o apoio de Pascoal
(Reynaldo Gianecchini), o mecânico bronco e gostosão, como ela
mesmo sempre o chamou, que sabe muito das amarguras da vida e

vai mostrar a deslumbrada ex-modelo e ex-empresária que para
ser feliz é preciso muito mais do que luxo ou uma polpuda conta
bancária.
,

E nesse universo que vive a personagem de Carolina Ferraz, em
"Belíssima" e parece ter

sido criada sob medida

para o talento da atriz.

Nascida em Goiânia

(GO), Maria Carolina
,

Alvares Ferraz
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, O Caçador de Pipas
Este é urn romance emocionante, envolvente, que nos cativa logo nas primeiras páginas.
Livro de estréia de Khaled Hosseini, "O Caçador de Pipas" é uma narrativa insólita e

eloqüente sobre a frágil relação entre pais e filhos, entre os seres humanos e seus deuses,
entre os homens e sua pátria. Uma história de amizade e traição, que nos leva dos últimos
dias da monarquia do Afeganistão às atrocidades de hoje. Amir e Hassan cresceram juntos,
exatamente como seus pais. Apesar de serem de etnias, sociedades e religiões diferentes,
Amir e Hassan tiveram uma infância em comum, com brincadeiras, filmes e personagens. O

laço que os une é muito forte:mamaram do mesmo leite, e apenas depois de muitos anos
Amir pôde sentir o poder dessa relação. Amir nunca foi o mais bravo ou nobre, ao contrário
de Hassan, conhecido por sua coragem e dignidade. Hassan, que não sabia ler nem escrever,
era muitas vezes o mais sábio, com uma aguda percepção dos acontecimentos e dós
sentimentos das pessoas. Este romance já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, só nos

EUA, está há um ano nas mais importantes listas de mais vendidos do mercado americano e

da Europa e já é considerado o maior sucesso da literatura mundial dos últimos tempos. O
lançamento é da Editora Nova Fronteira.

", '� »"
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<J Carol ina Ferraz e

Reynaldo G ianecchini

interpretam Rebeca e

Pascoal em "Belíssima".
A dupla de personagens
ainda farão par

romântico, o primeiro
beijo acontecerá na

, .

proxima semana
r

, ,

Capote - Uma

Biografia
Quando Gerald Clarke
começou a escrever sua

biografia de Truman
Capote (1924-1984), o
escritor avisou ele: "Não
vou respeitá-lo, a
menos que você diga a

mais completa
verdade". Báseada em

centenas de horas de
entrevistas com Capote
e com as pessoas mais
próximas dele, e
também em pesquisas
nos papéis, pessoais do
escritor, esta sincera,
absorvente e definitiva
biografia é a mais
completa verdade
sobre uma das mais
efusivas e

controvertidas figuras
da literatura
contemporânea. Jamais
Capote teve sua vida'
tão profundamente
pesquisada, ou tão
esplendidamente
rememorada. O
lançamento é da
Editora Globo.

O Delicado Abismo da Loucura
As novelas do "O Delicado Abismo da Loucura" têm em comum a mesma geografia: Santo
Antônio do Salgueiro. Essa marca de origem se constitui em uma referência fundamental
para entender o Nordeste de Raimundo Carrero. Não há regionalismo na sua literatura. Há
geografia (como para Saer,Onetti, Faulkner, entre tantos outros).Mas é a única marca, sua
cor local. Suas construções são míticas, imagens básicas, elementares, que nos conduzem,
pela sofisticação da composição,à totalidade.Seu mundo é o universo da tragédia,e seus

antecedentes literários estão presentes todo o tempo nestes textos. Nada que não possa
conter a literatura de 1930, ou seus sucedâneos, que se integram como paisagem afetiva,
como detalhe, nunca como centro. Esse equívoco de interpretação deve ser desmanchado,
pois a narrativa de Carrero busca, em sua particularidade sertaneja, um sentido universal.O
que talvez confunda seus leitores é que o início literário de Carrero não é a cidade letrada,
nem o letrado provincianismo de alguns textos de Juan José Saer, por exemplo. Em Carrero,
as palavras cultas são suplantadas por efeitos religiosos e bíblicos, o que faz que a narrativa
se torne rarefeita, primária como suas personagens, recurso que permite que o sentimento

trágico irrompa como uma avalanche metafísica. O lançamento é da Editora Iluminuras.

GIANNE CARVA�O

•
·

"

· ,

,:·.;�,Y��,
� �. '.
.: �,'"
, 'o,>'

, '.

, .
•

•
•
. -

,

i

L,. Carolina Ferraz parou de fumar e aderiu a um estilo mais
natural de vida. Todos os dias, a atriz pratica corrida e Ioga

Eunice B Oelagnolo
Depto Comunicação

Voto no exterior por
correspondência

Eleições políticas de 2006

Informações úteis
" I

1. Todo cidadão residente nesta clrcunscriçãe I

consular e inscrito no A.I.R.E, poderá votar na\ I

próximas eleições para o Parlamento ltaliane.
nos candidados da sessão América do Sul da
Circunscrição do Exterior. I

,

'2. Poderá votar para a Câmara dos Deputados
quem tiver completado 18 anos até a data das

'. eleições, Quem tiver completado 25 anos

poderá votar também para o Senado. I

3. Se prefere votar na Itália, nos candidatos que se apresentarem no território italiano,
lembre-se de comunicar ao Consulado o quanto antes,até o dia 21 de fevereiro de 2006,
a sua escolha, preenchendo um modelo (opzione) que poderá retirar no Consulado ou

junto às associações, ao Comites ou ao CGIE. Poderá também imprimir o modelo
diretamente do site do Consulado (www.concuri.org.br). lembre-se que não poderá
votar na Itália se não preencher o modelo da opzione. Poderá usufruir dos incentivoS
tarifários que são aplicados por alguns órgãos italianos no período eleitoral (Trenitala
Società Autostrade e Società Trasporti Marittimi). somente no território nacional,a partil
do ponto de entrada na Itália até a zona eleitoral do interessado.

4. Se está no exterior temporariamente por motivos de estudo, trabalho ou turismO,
não poderá votar por correspondência; poderá votar somente retornando à Itália e

dirigindo-se à sua zona eleitoral. Poderá usufruir dos incentivos tarifários que são
aplicados por a Igu ns órgãos italianos no período eleitoral (Trenita lia,Società Autostrads
e Società Trasporti Marittimi), somente no território nacional, a partir do ponto de
entrada na Itália até a zona eleitoral do interessado.

5. Se transferiu sua residência há pouco ou mudou de endereço,comunique o quanto
antes ao Consulado por correspondência,fax ou email.
6. Se os dados cadastrais estiverem corretos, receberá em casa o kit eleitoral no máximo
14 dias antes das eleições.Se isto não acontecer,solicite informações a este Consulado,

7. Para votarcorretamente siga atentamente as instruções contidas no kit eleitoral.
8. Não se esqueça de devolver o título (picotado) eleitoral destacando-o do certificado
que será enviado; lembre-se que o voto é secreto e pessoal. É proibido votar por outras
pessoas, quem ignorar esta proibição estará cometendo uma contravenção e estará
sujeito às sanções penais de um a três anos de reclusão,e multa de 52 a 258 euro. l
9. Para maiores informações consulte o site do Consulado (www.concuri.org.br)oudo

.

Ministério das Relações Exteriores www.esteri.it

• •
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,Encantamento
:No dia 03, Beto Guedes literalmente encantou o público durante o seu show no Canecão, no Rio
'de Janeiro. Entre tantos famosos, estava Alinne Moraes e André Bankoff que não resistiram ao

:rémantismo do cantor e trocaram muitos beijos e carinhos durante todo o espetáculo.
, '

:Tatuada
.Maria Padilha anda meio sumida da telinha, mas é por um bom motivo. A atriz se prepara para
estrear o espetáculo teatral "Antônio e Cleópatra", ao lado de Caco Ciocler. Para viver a
'personagem histórica,Maria fez tatuagem de hen a no braço e na perna. Só para lembrar, seu
,último trabalho na Globo foi em "Mulheres Apaixonadas", fazendo a personagem Hilda.
,

O fim do romance
Nos próximos capítulos de
"Belíssima",Vitória (Cláudia Abreu)
descobre que Pascoal (Reynaldo
Gianecchini) mantém um

relacionamento paralelo com Safira
(Cláudia Raia) e termina o romance

com o borracheiro.Tudo acontece
,

porque Isaac (Vitor Morosini) vê sua

mãe saindo pelas portas dos fundos
da oficina e, muito triste, desabafa
com Taís (Maria Flor). A moça acaba
contando tudo para Tadeu (Thiago
Martins) e não percebe que Vitória
está ouvindo a conversa dos dois. '

Receita de beleza
Alexandre Barillarl, o Guto de "Alma
Gêmea", faz uma corrida de dez
qullômetros todos os dias.O ator
confessa que correr na praia revigora
suas energias e não dispensa o

exercício nem mesmo nos dias em
, '

que o tempo está nublado.

Notícia não confirmada
Embora a assessoria da atriz não tenha
confirmado, comenta-se que Cleo
Pires substituirá Giovanna Antonelli na

,

novela "Cobras e Lagartos", de João
, Emanuel Carneiro. t esperar para ver.

Destaque
Thalma de Freitas será um dos
destaques da escola de samba Unidos
da,Tijuca. A atriz, que está em "Bang
Bang" interpretando a Baiana, não
perde nenhum dos ensaios e promete
fazer bonito na SapucaL

Felicidade
Gabriela Duarte e o marido Jairo
Goldflus esperam o seu primeiro bebê.
A atriz está no segundo mês de
gestação, mas já pensa no enxoval e
na decoração do quarto do bebê;
.neste sentido conta com total apoio
da vovó, Regina Duarte que está feliz
da vida com a espera de seu primeiro
neto.A vida continua

Mário Frias e Nivea Stelmann, separados há três meses,
estão refazendo suas vidas. O ator tem circulado em

companhia da publicitária Juliana Camatti e o clima
entre eles é mesmo de romance, embora o casal prefira
não falar nada sobre sua vida pessoal.

,

Fraldas e mais fraldas

. O amor vale mais que
tudo
Segundo a imprensa americana,
Angelina Jolie não pretende se casar

com Brad Pitt. A atriz já se divorciou
duas vezes e,mesmo grávida do ator,
declarou que não quer lidar com
questões jurídicas e que o mais
importante é desfrutar do amor que
une o casal.

,

Segundo fofoqueiros internacionais, Nicole Kidman tem
exibido uma barriguinha saliente, o que confirmaria os

boatos de gravidez. A atriz namora o cantor australiano
,

Keith Urban e o casal marcou a data do casamento.
,

•

I
Bem cotada
Priscila Fantin se prepara para mais uma
novela global. A atriz que atualmente dá vida
à Serena em "Alma Gêmea" está confirmada
no elenco de "Páginas da Vida", de Manoel
Carlos. Por enquanto, o autor prefere não dizer:

, '

como sera a personaçemque criou

especialmente para a atriz.
,,,o " ..

Desmentido
Alguns fofoqueiros andaram espalhando que
Murilo Benicio e Cláudia Leitte, vocalista da
banda "Babado Novo", estariam juntos, no
entanto nada disso é verdade. A cantora
namora Márcio Pedreira e decidiu assumir
publicamente o romance a fim de colocar um
ponto final nos boatos.

�I RESUMO DAS NOVELAS I
�MALHAÇÃO ! QUINTA - Urubu acusa Jaque de tê-lo

i esquecido rápido demais.Fred garante a

.' SEGU,NDA - Cauã coloca um anúncio! Eduardo que não vai permitir que Urubu
i" num site da Internet dizendo estar! se reaproxime de Jaque. Download
interessado em comprar rodinhas! sugere que Rafa tire carteira de

: para skate e torce para que alguém I motorista se quiserfazer sucesso com as

: anuncié as de Kiko e João.Raquel pega i mulheres. Urubu tenta conseguir uma
<a conta de telefone de Daniel sem I bolsa no/Múltipla Escolha para voltar a

:querer. Eduardo manda Mulambo! estudar, em vão. Priscila convida

�jogar as rodinhas fora.Jaque pede que i Amanda e Roberta para uma festa
� Bem dê um banho em Fred com a i chique, mas logo depois descobre que
� mangueira do Giga, para humilhá-lo, I vai ter que fazer um trabalho de
: Lucas decide participar da "corrida! literatura para o dia seguinte e não vai

!pela leitura" e faz de tudo para! poder ir. João ganha um eletro

l impressionar Antônia. Fred fala para i doméstico num sorteio,Vilma, ao saber

I ; Jaque que gosta dela mesmo depois i que o prêmio vai ser entregue no trailer,
; po que ela fez. Jaque fica balançada, i acha que foi á vencedora, O filho de
! mas disfarça. Rafa coloca as cópias das i Glória continua a aprontar e Adriano diz
: poesias de Peixotão dentro do cesto i que vai expulsá-lo. Glória ameaça o

; de bolas de vôlei, para que a turma diretor.
, veja. Peixotão acha que está sendo
provocado e decide pegar mais i SEXTA - Urubu não consegue arrumar

pesado ainda na aula.' ! vaga em colégio algum. Fred liga para a

I policia e diz que tem um criminoso

--TERÇA - Pedro chega em primeiro I fugitivo no Giga. Os policiais revistam

lugar na corrlda. Lucas, em segundo, : Urubu na frente de todos os amigos
I mas tem uma crise de asma.Amanda e I dele, deixando-o humilhado. Daniel
Tuca aconselham Jaque a dar outra I descobre que seu telefone foi desligado

: chance para Fred. Mulambo vê o i e não entende por quê. Vitória vê

anúncio que Cauã colocou no site e i Adriano com a revista confiscada e

decide entrar em contato com ele. I desaprova. Manuela descobre que seu

Fred é muito gentil com Jaque e a : trabalho sumiu e pede que Vitória a

pede em namoro, Ela aceita. Cauã I deixe entregá-lo no dia seguinte, mas
marca um encontro com o vendedor i ela nega. A professora fala para Priscila
sem saber ainda quem é. Rafa decid� I que seu trabalho estava muito bom e

jogar as poesias de Peixotão fora para I comenta alguns �rech�s, Manuela

que ele não se vingue mais dos alunos, ! reconhece o que havia escrito.
mas acaba deixando cair algumas i
delas. Beth encontra as poesias e fica i SÁBADO

- NAo HÁ EXIBIÇAO
interessada. Eduardo descobre que I
Mulambo f�i v�nder as rodas, �eduz <, ALMA GÊMEA
que ele val cair numa armadilha e ('/

,

telefona para alertá-lo.Cauã,Manuela, I . .

'

Kiko e João o vêem de longe,mas não i S�GU�DA -.Crlstl�a fala para Rafael que
oreconhecem. i nao val aceitar migalhas dele e que só

I fará o acordo por muito dinheiro. Rafael

QUARTA - Mulambo larga a mochila i fica fU,rioso e gar�nte a .Cristina que.v�i
com as rodinhas e sai correndo antes: coloca-Ia na cadela. Dalila conta ao JUIZ

que possa ser reconhecido. Kiko e'l tudo que Raul fez com ela � co� Olfvia.

João pedem desculpas a Cleiton por I Roberva,1 percebe que Dalila nao está

terem desconfiado dele. Urubu sai da I mesmo lnteressada em R�ul e pede que
cadeia, para alegria de João, Kiko e I ela vol�e �ara e!e. Rafael diz ao delegado
Marcão, Peixotão vê suas poesias i que Cristina fOI.responsável pela �orte
dentro da pauta de Beth e a acusa de I de L.una. Eurico tenta conquístar
estar brincado com e,le. A professora I Zulml�a, mas ela acha que está vel.ha
explica que encontrou as poesias sem I d�mals pa!a. se casar. R?�I manda Carll�o
querer e diz que as achou líndas.] dlze� ao J�IZ q.ue Ol�vla é �ma. m.ae
Adriano conversa com Glória, a mãe ! h�rrlve.1. Mirna flc� furl�sa, pois Crlspim
de um aluno indisciplinado, e explica I nao deixa que Kátl� a ajude no �ra,balho
que vai ter que expulsá-lo do colégio, : de casa. Rafael decide acusar Cristina de

Vitória surpreendeGlória abraçando o I tê-lo maltratado quando 'el,e estava

t-l diretor e o deixa com vergonha.Urubu I doente e pergunta se Judl�h. pod.e
I!1I

compra flores para Jaque, mas fica! testemunhar em seu favor. Cristina dlz

arrasado ao vê-Ia com Fred. Lucas ! ao delegado que Rafael é responsável
descobre que Pedro não está I pelamortedeDébora.
interessado em Antônia. i

I TERÇA - O delegado garante a Cristina I
,

que vai investigar o caso. Judith
concorda em testemunhar a favor de
Rafael. Carlita conta para o juiz que
Raul é um péssimo pai, e afirma que
sente saudades de Olivia.O juiz decide
devolver o restaurante a Olivia e exige
que Raul pague a ela uma pensão. Ciro
explica a Rafael que, mesmo com o

depoimento de Judith, ele não pode
provar que Cristina o maltratou. Olivia
convida Vitória a voltar a trabalhar no
restaurante. Vitório acha melhor se

manter longe de Olfvia e recusa.

Eduardo diz a Rafael que Serena
precisa fazer exames para saber por
que tem tantos desmaios. Hélio afirma
para Olivia que Vitória ainda a ama.

Alexandra diz a Serena que ela vai ter
que fazer uma escolha. Cristina
promete se vingar de Serena.

QUARTA - Cristina fala para Ivan que
vai conseguir mais veneno e obrigar
Serena a tamar.Alexandra diz a Serena

que ela talvez precise morrer por
Rafael. Hélio conta para Olivia que
Vitória se afastou dela para impedir
que Raul ganhasse o processo. Rafael
pede que Zulmira convença Ivan a

contar onde Débora conseguiu o

veneno. Rafael leva Serena para fazer
os exames.Alaor pede a Mirna que faça
um bolo de milho. Ivan garante a

Zulmira que não ajudou Débora a

conseguir veneno. Roberval convida
Hélio e Sabina para morarem em seu

apartamento depois que ele for para a

fazenda. Hélio pergunta a Dalila se ela
sabe se Raul rouba Rafael. Cristina
decide acusar José Aristides de ter

entregado o veneno a Rafael.O médico
que examinou Serena conversa com

Rafael.

QUINTA - O médico explica a Rafael
que. Serena tem um problema de
nascença nó coração e que não pode "-

teremoçõesfortes,poisissopoderáser //> BANG BANG·

l fatal. Serena garante a Rafael que só irá
embora quando tiver cumprido sua

missão, que ainda não sabe qual é.
Cristina exige que o delegado
interrogue José Aristides, e acusa-o de
ter fornecido o veneno que matou sua /'>, BEÚSSIMAmãe. Dalila confessa para Roberval que
ajudou Raul a preparar uma armadilha SEGUNDA. André pede que Júlia se

para Abülo,e explica.que tem medo de acalrne.Júíla, furiosa, bate em André e o
ser presa se confessar, ,Olívia fala para expulsa de sua casa. Gigi consola Júlia,
Vitório que vai, se "éasar com um que chora desesperadamente. André
homem muito rico e pede que ele a', vai até a Belíssima e movimenta a sua

ajude a preparar um jantar-de noivado. conta no exterior. Ornela conta para
Generosa descobre qüeisumiu Giovana que está apaixonada e
dinheiro de sua bolsa quando ela namorandoMateus. Érica fala para Júlia
estava n.a pensão. O delegado, diz a que se apaixonou por André.Júlla acusa
José Aristides que q,ue� lhe fazer Érica de sertão sórdida e egolsta quanto
perguntas. José Aristides foge; Bia. Mary concorda em assinar o
assustado. Rafael pergunta a Julian se' 'contrato antes que Guida lhe entregue

,
�"'.

�. '.

. '.-

há alguma maneira de curar Serena.
_,�. -'_. �

I �1f�

SEXTA - Julian explica para Rafael que
não sabe se pode ajudar Serena.
Roberval pede que Dalila conte a Rafael
que Raul adulterou os livros para fazer
com que Abrl_io fosse demitido. Cristina
afirma para' o delegado que José
Ar.istides fugib porque é culpado. Vera
confessa para Julian que está
começando a gostar dele.. Guto
aconselha Cristina a se arrepender, mas
ela se recusa. Hélio conta para todos na

pensão que vai guardar dinheiro no

bule e coloca uma ratoeira lá dentro
também. Bernardo conta para Rafael
que José Aristides está sendo acusado.
O falecido tenta pegar o dinheiro de
Hélio e prende a mão na ratoeira. Rafael
explica para Serena que Cristina acusou
José Aristides para atingi-Ia.

,

SÁBADO - Serena garante a Rafael que
nada acontecerá com ela, pois é
inocente. Os moradores da pensão
ouvem os gritos do falecido e

descobrem que ele é o ladrão. Kátia
acha que Crispim estava na farra e o

prolbe de dormir com ela. Crispim fica
encantado com o ciúme de Kátia. Hélio
exige que o falecido peça desculpas a

Terê por tê-lo acusado. Ivan percebe
que Ciro está seguindo-o. Ele faz com

que Ciro o persiga até longe da cidade e

depois atira em seus pneus para
impedi-lo de voltar. Serena convence

José Aristides a se entregar. ivan leva
Cristina até a bruxa que prepara
venenos. Raul vê Hélio examinando os

livros-caixa.A bruxa diz a Cristina que só
venderá a poção se ela lhe trouxer
muito dinheiro. O delegado pergunta a

José Aristides se ele conhece muitos
venenos e ele confessa que sim.

Até o fechamento desta edição, os
capftulos de "Bang Bang" ainda não
haviam sido editados

o testamento. Safira explica para Isaac !
que só estava na escada da oficina de :
Pescoal para se refrescar. Tosca fala i
para Katina que não vai permitir que I
Fladson continue namorando Dagmar.

'

Nikos diz a Júlia que André está
roubando seu dinheiro. Safira
descobre que Isaac foi para a casa de
Freddy e desmaia. Júlla anuncia numa

reunião da Belíssima que André está
demitido. '

esquiva, Mônica encontra Cemil
dorrnlndo .no carro em frente ao seu

prédio. Jamanta encontra Mustafá no

carro de Pascoal e o entrega para Regina
da Glória. Djulian fala para Vitória que ela',
está livre de todas as acusações. Mustafá'
sobe no colo de Murat, que está
dormindo. Cemil acusa Alberto de se aliar
a Mary. Alberto agride Cemll, Mary assina
o contrato afirmando que vai fazer o show
e exige que Guida lhe dê o testamento.
Murat fica radiante ao ver Mustafá. Érica
fala para André que vai entregar o dossiê
aos jornais, se ele terminar com ela. Nikos
conta para Vitória que teme que André
tenha roubado todo o dinheiro que Pedro
deixou. Djulian e Julia chegam e Nikos
pergunta se está tudo bem.

TERÇA - André pede que Júlla não se

precipite. Júlla é dura com André e diz
que nada do que ele disservai adiantar.
Mary descobre que Mônica mareou

encontro com Cemil e sugere que
Alberto o impeça de ir ao encontro.

Alberto diz a Cemil que ele precisa
esperar uma carga que vai chegar na SEXTA - Júlia fala para Vitória que não
Bellssima.Cemii pede que Mary avise a houve problema com o dinheiro da
Mônica que ele vai se atrasar para o herança e que ela agora é dona da
encontro. André fala para Júlia que ela Physical, entre outros imóveis. André é
vai se arrepender de não tê-lo aceitado obrigado a ceder à chantagem de Érica.
de volta. Pascoal conta para Rebeca Guida fala que só vai entregar o

que acha que Vitória não vai mais ! testamento quando a cópia do contrato

querer ficar com ele depois que ficar i vier do cartório. Érica tenta falar com Júlla
rica. André fala para Aquilino que ama I para pedir dinheiro, Júlia se recusa a

Júlla, Djulian aconselha Júlla: a fazer i receber Érica e a manda falar com Alberto.
,

uma investigação para saber se André I Érica sente-se humilhada. Júlia confessa
desviou dinheiro da empresa. Júlla ] para Gigi que ficou arrasada por ter
mostra a Djulian os documentos que I destratado Érica. Gigi diz que Érica não é
trouxe da casa de Campos de Jordão. I uma boa pessoa. Tadeu combina de ir

Djulian encontra um e-mail de Bia para
.

numa rave com Soraya e pede que Nikos
Medeiros e diz a Vitória que aquele é o não deixe que Taís descubra. Alberto
documento de que precisava para deixa claro para André que ainda espera
provar sua inocência. Vitória chora de sua ajuda para conquistar Mônica.
alfvio. Alberto diz para Mônica que Cemll

I mentiu. Ester e Freddy chegam para o

QUARTA - Júlia mostra um e-mail que I jantar.Vitória conta para Pascoal que está
prova que Bia subornou as pessoas pensando em comprar uma casa simples
que testemunharam contra Vitória na na rua dele.
Grécia. Vitória e Sabina comemoram.

Vitória decide abrir um restaurante

grego com o dinheiro que receberá de !

herança.Júlia agradece Nikos por tudo i
que ele fez por ela. Nikos garante a t
Júlia que sempre vai protegê-Ia. i
Mateus fala para Giovana que é I
apaixonado por ela e a beija. Érica i
encontra André e fala que eles podem

I

ficar juntos agora.André esclarece que
não está interessado nela, deixando
Érica desesperada. Cemll espera a

noite toda pela entrega, que não

chega.Mônicà acha que levou um bolo '

de Cemil e fica arrasada.Cemil procura
por Mônica em casa,mas Mary diz que
ela não está. Tais ouve Maria João e I
Suzi conversando sobre a agência de I
modelos.Andrétenta expulsar Érica de t
seu quarto.Érica ameaça matarAndré.

'

SABADO - Pascoal fica radiante com a

decisão de Vitória, Ela conta ao mecânico
que vai montar o restaurante na casa

mesmo. Ornela quer que Mateus conte

para sua familia que eles estão
namorando, mas ele se esquiva. Gigi
revela a Júlia que Bia teve um filho. Júlia
pede que Gigi descubra onde ele está.

Mary se irrita com Alberto, que confessa
I estar cansado de mentir para Mônica.
, ,

i Giovana se assusta ao verMustafá e dá um
grito, fazendo com que Regina da Glória
derrube um pudim na cabeça de Ester.
Érica vai passar a noite com André,mas ele
a deixa sozinha no quarto.Cernil fala para
Mônica que Odila sabe que ele ficou até
tarde na fábrica. Mônica tenta falar com
Odila,mas descobre que ela saiu de férias.
Nikos e Vitória decidem os detalhes do
restaurante. Rebeca fica aflita com o

sumiço de seu gato. Érica pede para
conversar com Karen.André bate no vidro
do carro de Júlia e pede para conversar

com ela.

QUINTA • André consegue dominar
Érica. Tais pede que Suzi tome cuidado
com a agência. Narciso tenta descobrir i
mais sobre a vida de Taís, mas ela se
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O salto alto não reina mais absoluto no Brasil. Outro tipo de

calçado, de origem indiana, está conquistando cada vez mais

espaço nos armários e nos pés das brasileiras no verão: as

chamadas "rasteirinhas". São chinelos ou sandálias sem salto,
que, além de serem confortáveis, proporcionam leveza ao visual.
De acordo com especialistas de moda, as rasteirinhas já vinham
aparecendo nas últimas coleções, mas nunca estiveram tão em

alta no Brasil como hoje. Na Europa, o uso das rasteiras já era

bastante difundido, pois lá as mulheres preferem sapatos baixos,
já que valorizam mais o conforto e a praticidade. Agora esta

moda está se incorporando no Brasil, onde só o salto alto se

destacava. Até mesmo muitas mulheres de pequena estatura

estão preferindo as rasteirinhas e os sapatos baixos.
Se antes esses calçados eram mais básicos, agora existem também
muitosmodelos sofisticados, extremamente trabalhados, com'
bordados, brilhos e cristais. Isso faz com que as rasteirinhas sejam

uma boa opção tanto para o dia quanto para a noite. Um visual

jovem e confortável também pode ser elegante, No dia-a-dia do

verão, as rasteirinhas são ótimas companhias para as roupas de

praia, bermudas, saias, ciganas, batas, jeans e vestidos indianos.

<J Mulheres brasileiras
estão deixando de lado
os saltos altos e

preferindo o conforto
das raste i ri n has

•

uta
Em época de Carnaval, as atenções femininas estão voltadas

principalmente para dois pontos: fantasia e maquiagem. Se a

fantasia não apresenta riscos à saúde, a maquiagem requer mais

atenção. Irritações nos olhos, coceiras e até mesmo conjuntivites
são os principais problemas causados quando não se toma alguns
cuidados. Os pais devem dar atenção especial aos produtos
usados-pelas crianças que, nesta época, costumam abusar de

pinturas no rosto.

Para evitar qualquer transtorno siga as instruções abaixo:
- Os produtos utilizados para maquiar o rosto devem ser

,

clinicamente testados e aprovados para essa finalidade. E comum,
durante o Carnaval, pessoas utilizarem no rosto os mesmos

produtos com que pintam o corpo, expondo os olhos a irritações e
•

cocetras.

- Da mesma forma com que há peles mais sensíveis do que outras,
há olhos que ficam irritados com mais facilidade. Nesses casos, é

preferível que a pessoa lance mão de produtos que não entrem

•

•

• CUt
em contato direto com os olhos.
- Usar maquiagem de outra pessoa é abrir a porta para a entrada
de agentes causadores de irritações e até mesmo conjuntivites.
Portanto, se for necessário retocar a maquiagem, leve a sua própria
na bolsa.
- Crianças não devem - em hipótese alguma - ser maquiadas com
os produtos de suas mães, correndo sérios riscos de manifestar uma

reação alérgica e irritação nos olhos. O ideal são os produtos
desenvolvidos especialmente para o público infantil. Em caso de

irritação, compressas com soro fisiológico gelado são indicadas

'para minimizar o desconforto.
- Antes de utilizar um lápis de olho, rímel ou sombra, é muito
importante verificar a data de validade do produto. Maquiagem
vencida, nunca!
- Ambientes com muita fumaça podem provocar coceira e

irritação na vista. Nesses casos, use um colírio comum para
diminuir a irritação.

•

Após ao verão, não deixe sua pele ressecar
Depois de muito sol, praia e piscina, o verão chega a sua reta
final. Agora é o momento de redobrar os cuidados com o

ressecamento da pele e dos cabelos. Então, mãos à obra! Adotar
uma alimentação balanceada, abusando de frutas e legumes, e
beber muita água e chás são aspectos fundamentais para
reforçar a hidratação. ,

Outros cuidados com a pele e os cabelos, os maiores
prejudicados com os raios solares, começam no banho. A dica é
utilizar sabonetes com propriedades emolientes. A hidratação da
pele ajuda a prevenir a flacidez e o envelhecimento precoce,
causados pelo ressecamento. Após a ducha, o uso de um

hidratante no corpo ajuda a completar o ritual de beleza, Nos
cabelos, que merecem todo o tratamento necessário, o ideal é
utilizar shampoo, condicionador e um creme para pentear que
restaurem o brilho e a maciez das madeixas.

o tempo não pára
Até os 20 anos, os cabelos crescem 1 centímetro por mês e nesta
fase os cuidados com os cabelos são relativamente simples. É
bom evitar os processos químicos e usar xampus e cremes

adequados ao tipo de cabelo.
Entre os 20 e 40 anos é preciso caprichar mais nos cuidados.
Como nesta fase, a maioria das mulheres tingem os cabelos, ou

'

usam outros processos químicos, é preciso recorrer aos produtos
à base de silicone para proteger a cutícula dos cabelos.
Depois dos 40, os fios dos cabelos tendem a ficar mais finos e o

cabelo "murcha". Daí entram os xampus e condicionadores para
aunientar o volume dos cabelos.
Se tiver dúvidas, consulte um profissional da área que certamente

vai orientar quanto a melhor maneira de cuidar da saúde dos
seus cabelos.
No entanto, existem alguns cuidados que são válidos para todas
as idades. A cada quinze dias é aconselhável hidratar os cabelos
com máscaras. Existem uma infinidade delas e com preços
excelentes, e para todos os tipos de cabelos.

Cuide de suas pérolas
Elas estarão eternamente na moda. São tradicionais. De oriqern
orgânica, a pérola pode ser cultivada pelo homem em mares e

rios. As mais conhecidas são as de origem marinha e têm o

formato arredondado.Os gemólogos explicam que a

conservação das pérolas exigem certos cuidados para que não
"morram", isto é para que não percam a cor. Lembre-se de que a

pérola reage quimicamente com sabonetes, perfumes cremes e

maquiagem. Se perder a cor, não se recupera mais, por isso só

coloque a jóia quando a pele já tiver absorvido bem os produtos.
Depois de usar,limpe a peça com pano úmido. Procure quardar
os colares e pulseiras esticados para que o fecho não risque as

pérolas. Os colares devem ter o seu fio trocado a cada dois ou três
anos em joalheiro de sua confiança. Em tempo, os brincos e

colares de pérola de uma volta podem ser usados durante o dia. É
ch ic! .

,

Atividade física na dose certa
A atividade física regular é muito saudável. Deixa o corpo em

forma, elimina as toxinas, aumenta o número e a eficiência dos
anticorpos. Mas os especialistas alertam que quando em dose -

exagerada, os exercícios têm urn efeito contrário e podem reduzir
a capacidade de reação do organismo contra as infecções.

By Geremy Altins

•

•

Ari.l!�,- o penedo fa�ore(e aos relac�onamentos em geral.Cautela com viagens, principalmente se

� 'forde'lteg6clos.Cultlvea Introspecçaoe aproveite para colocar as Idéias em ordem.Saude boa.

Touro- o período é favorável aos afetos e novas amizades.Manter a calma será fundamental.Bom

para colocarem prática os seus planos na área profissional.Cuidede sua saúde e aparência.
. .

Gêmeos - Não haja com precipitação principalmente ao tratar de assuntos relativos ao amor. ,

p,en'se bem antes de agir ou de dizer alguma coisa. Não tenha pressa para resolver os problemas.A, ,

. área financeira exige atenção redobrada.

Câncer- Não deixe maus pensamentoste dominarem.Lembre-se queo que passou.passou.Aqora
é vida nova.Chances de sucesso em novo emprego ou de promoção. No terreno afetivo, seja mais
otimista e não deixe a infantilidade estragar o seu relacionamento.

Leão - O período não indica dificuldades no terreno afetivo.Tenha paciência, mas lembre-se que a

sinceridade é a melhor arma. Propicio para as viagens em geral. Sucesso no trato de assuntos

financeiro.
,.

Virgem - Evite desavenças com � pessoa amada. O 'período favorece o trato com amigos, mas
cuidado com os falsos amigos e suas opiniôes.Siqa a sua própria cabeça .

.
'

Libra - Saiba trabalhar em equipe e tenha paciência porque ninguém é igual a ninguém. O período
favorece o trato com a pessoa amada e as viagens de descanso.Cuide de sua saúde.

Escorpião - O período é ótimo para os investimentos em geral.lndica tendência ao nervosismo e

impaciência. No terreno afetivo, não misture amor com amizade porque isso vai te dar problemas.
Saúde instável.

Sagitário - Período propfcio para mudança de residência.No entanto,haja com cautela e diplomacia
para não enfiar os pés pelas mãos. Evite discussões desnecessárias com familiares ou com a pessoa
amada.

Capricórnio - Pense muito bem antes de tomar qualquer atitude Resta fase.Haja com cautela e evite

pessoas mau humoradas.Talvez seja bom esperar um pouco antes de resolver questões importantes.
Mantenha aconfiança em simesmo.

Aquário - Período indica turbulência nos relacionamentos em geral. Pede cautela no trato com

assuntos financeiros e que exigem a assinatura de documentos, Harmonia completa com a pessoa
amada,de quem pode esperartotal apoio.

Peixes - Procure descansar e relaxar. O período indica tensões no trabalho, mas espere que esta fase
vai passar. Evite tomar decisões agora. Favorecido para viagens de lazer. Bom para o amor e novas

amizades.

..

1

•

É na adolescência que se descobreo
lado

t

J

Bom de ser igual. Sendo igual aos
N •

out r o s n a o C o r r e mos r I s C o s�

Passamos a inteqrar um mesme
contingente de pessoas: o dos que
tem medo de ser eles mesmos. Tão'
cômodo ser igual. Só que mesmo]
para ser igual é preciso escolher a;'
quem ser igual.Afinal existem vário;
grupos de iguais, sejam modernos;
clássicos, Intelectuais, doidivanas .. ,

Temos que ser iguais a alguém,
,

Alguémquem?' ,

"

Aí é que deixamos aparecer ull)
pouquinho de quem nós somos,

,Para ser igual temos que ter pelo
menos afinidades de gostos ou!

ideologias. Procuramos um grupo
com o qual nos identificamos e

seguimos à risca as regras desse

grupo. Ufa! Estou salvo! Não corro
perigo de me taxarem de estranho,
d iferente,a norma I, freak.
Crescemos e procuramos o grupoao
qual queremos pertencer de acordo

"

com a carreira que queremos sequlr
'

,

(Lembrando que até as carreiras de,
dona-de-casa, boa-vida e madame
têm seus grupos devidamente

"

caracterizados). Isso nos abrir4J
portas, trará um futu ro promissor.Os
outros perceberão que estamos:
aptos a fazer parte de seu grupo de'!
conquistar o sucesso almejado. ,

Aí vem à tona algo que j,á havíamos
,

percebido an passant na1
adoléscência, mas talvez nãol

,

tenhamos tido a devida atençàc
,

quem se destaca dentro do QrupodeJ
iguais é qu�m é d�ferent�. E aquelel
que traz a inovaçao. Ele e quem sei

torna o líder de opinião e ele a quemJ
passamos a imitar. (Afinal, o grupoél,I
igual porque existe algum!.
parâmetro que alguém criou).
Como é triste, a essa a Itu ra do
'campeonato, perceber que se

passou a vida inteira escondendo o

verdadeiro"eu"com medo de não ser

aceito para, agora, descobrir que
quem não teve esse medo é o mail,

\ '

aceitoeadmiradodetodos. '1'
Afinal, quem foi que inventou essa,
história de termos a necessidade de,
viver em grupo, de querermos,
'encontrar nossos semelhantes, de
nos percebermos iquais para nos,
sentirmos seguros? Ah! É ... Fomos'
nós rnesmos.Oue bobagem! Agora .. ::
por favor, Doutor... quem sou eu:
mesmo? i

Por:ÂngelaValiera

,
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FOTOS DIVULGAÇÃO

A capital do Estado do Amazonas tem sua origem na segunda metade do Século
, XVII, com a construção do Forte de São José da Barra do Rio Negro, que tinha
como finalidade proteger a região da invasão de estrangeiros. O nome Manaus é

�ma referência aos índios manaós, que habitavam o local.
,

Durante muitos anos, a cidade viveu praticamente isolada. No entanto, a partir do,
.

Século XIX, o crescimento do comércio internacional da borracha, cuja matéria-
, prima era extraída das seringueiras nativas da floresta, Manaus começou a atrair a
,

1tenção de homens de negócio do mundo todo.
.

No final do Século XIX, a riqueza gerada pela exportação da borracha financiou a
,

construção, em plena selva tropical, de prédios luxuosos que reproduziam os

estilos arquitetônicos em moda na Europa. Em um dos maiores símbolos do
desenvolvimento econômico daquele período, o Teatro Amazonas, se revezavam.
ffmosas companhias européias de ópera. .

, [Atualmente, Manaus recebe turistas de todo o mundo atraídos pela Floresta
Amazônica, cujo ecossistema abriga uma das maiores biodiversidades do planeta.
0s hotéis de selva da região possibilitam ao visitante conhecer a exuberância da
mata tropical intocada. A cidade oferece vários passeios, como o que leva os

, turistas ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões.
• No centro da cidade, o visitante pode conhecer prédios históricos e museus sobre
a Amazônia. No Mercado Municipal, há lojas de artesanato local e indígena. A
dozinha regional tem por base peixes da região e frutas exóticas são utilizadas para
o.preparo de sucos e sorvetes. Manaus conta com hotéis de diferentes categorias,
inclusive alguns pertencentes a redes internacionais.
O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896 e grande parte do material utilizado
na sua construção foi importado da Europa. Peças de ferro fundido e as telhas de
vidro da cúpula foram trazidas da França, e os espelhos, da Itália. Os belos painéis
que decoram os tetos do auditório e do salão nobre são de autoria do pintor
italiano Domenico de Angelis. O teatro tem capacidade para 700 pessoas, sendo

, 450 em camarotes e 250 na platéia.
, Para se conhecer os rios da região; há interessantes passeios, como o que leva para
,
a confluência dos rios Solimões e Negro, que formam o Amazonas. A diferença

• das cores das águas de cada um dos rios, dá a impressão de que não se misturam,
causando um efeito interessante. Durante o passeio, é possível conhecer o,

, ambiente da floresta amazônica navegando por igarapés, pequenos rios que
I dentram a mata. Outra atração são as excursões de vários dias a bordo de grandes

, embarcações equipadas com cabines.
••

•

, O Museu do Indio exibe objetos de tribos da região, como utensílios de cerâmica e

adomos cerimoniais. O Museu de Ciências Naturais da Amazônia possui acervo de

•

animais empalhados, com destaque para a

grande diversidade de espécies de insetos. No

aquário do museu, pode se conhecer exemplares
do pirarucu, o maior peixe da região. Parques
urbanos, como o Bosque da Ciência, o Zoológico
e o Jardim Botânico, oferecem boas amostras da
fauna e flora amazônicas.
Procurado por turistas estrangeiros e brasileiros,
os Hotéis de selva são a melhor opção para

quem quer experimentar a sensação de passar

alguns dias no meio da floresta amazônica.
Construídos nas margens de rios ou em bases
flutuantes, oferecem instalações rústicas e

integradas à natureza. As diárias costumam
incluir passeios pela mata e rios para a

observação da fauna e flora. A maioria dos
hotéis de selva localiza-se na região do rio

Negro. O acesso é feito de barco a partir de
Manaus, em viagens com duração média de 4
horas.
Muitos restaurantes da cidade servem

especialidades da cozinha regional, preparadas
com peixes da região. Entre os pratos mais

apreciados estão as caldeiradas (ensopados) de
tucunaré ou de tambaqui.
Manaus possui hotéis de vários níveis de
conforto, inclusive com unidades que fazem

parte de redes internacionais. Conta com

agências de turismo receptivo, locadoras de
veículos e agências dos principais bancos.
A capital do Amazonas fica na região norte, a
2150 km de Brasília. O Aeroporto Eduardo
Gomes, a 15 km do centro, recebe vôos de
cidades brasileiras e da América do Sul. As

ligações rodoviárias existem apenas para Boa
Vista (capital do estado de Roraima, ao norte
de Manaus) e algumas localidades do estado do
Amazonas. As viagens por via terrestre para
Manaus, geralmente incluem longos trechos
percorridos em barcos ou balsas.

�

6 O folclore amazônico é riquíssimo. Um dos eventos folclóricos
mais irnoortantes e conhecidos é a Festa de Parintins

. .

•
. ,

•

,

1) Em "Alma Gêmea", qual desses personagens é

lnterpretado pelo ator Felipe Camargo?
a) Ciro
b) Felipe
c) Roberval
d) Dijulian

b) Lurdinha e Candoca
c) Dalva e Dinorá
d) Dalva e Candoca

•

4) Em qual dessas produções Maria Fernanda
Cândido interpretou Isa?
a) "Esperança"
b) "Aquarela do Brasil"
c) "Um Só Coração"
d) "Terra Nostra"

2) Quem interpretou Maria Louca na novela "Uga Uga"?
a) Viviane Pasmanter .

b) Rita Guedes
c) Lúcia Veríssimo
d) Joana l.lrnaverde ,

5) Em qual dessas atrações, a atriz Juliana Knust
estreou na Globo?

'

a) Na novelinha "Malhação"
b) Na novela "Esplendor
c) Na minjssérie "Os Maias"
d) Na novela "O Cravo e a Rosa" (e'SI q-� I P-EI )'ZI P-I :selsods.HI

3) Como se chamavam os personagens vividos por Miriam
tfreeland e Bia Nunnes na novela "O Cravo e a Rosa"?
a) Josefa e Candoca
,

ARQUIVO GB IMAGEM

I

I
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A gatinha
Franciely
Franzner,

•

aniversarta
no próximO
dia 20/02 e

comemora
junto a

,

chegada da

maninha
Gabrielly

" .
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I Por Daniele Santos
cepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
viar fotos até Quarta às 12h)

"

o
,-,

• •

Na foto para orgulho da mamãe e da di�da,
Bruno Kelvin Kanzler com 2 anos e meto

Embelezando a coluna a gatinha, Anna
Victória que completou 1 ano e 3 meses no
último dia 10/02.Felicidades!

A mamãe Schirlei,o irmão Gabriel e os
avós Mario e Araci mandam um beijo
bem especial para Max Matheus Stein
Kanzler. "Amamos muito você!"

No último dia 16/02, a gatinha Liandra Lais
Kanzler completou 5 anos. Parabéns da tia Lucia

Aniversariou
no último dia
11/02 a

princesinha,
HelenaWenk
Hoengen. Seus

pais Everson e

Aríete junto
com os

familiares
comemoraram
com ml,l,ita
aJegrl�

O fofinho, Eron
Marcos Kuntz,
apagou
velinhas no
último dia
11/02 e

completou 2
anlnhos. Ouem
deseja
felicidades e
., ,

saúde são seus

.pals Gerson e

Lenita, seu
,

irmão Ruan e a

amiguinha
Larissa

-_,.,

No próximo
dia 20/02,
completa 6
anos o gatinho
João Vitor

'

Sagans�i:' Sua
mae Bruna e
toda sua
família
desejam a
você mUita
saúde e

felicidades

•

,.....,
\"!J �

�\
..",

'

,

Completou mais um
,

ano de vida no dia <

16/02, Kaleu
Marcos.São os votos

de muitas
felicidades de Arlete,
Carlos e familiares

.No próximo
dia 21/02, a
fofinha
Laura
Frontórlo
completa 2
anos.Seus
familiares
desejam

, muitas
, felicidades e

,mandam
,

.'um super
"'beijo

•

,
, ,

Completou 7
mêses no dia,
16(02,João

, Vitor P.
Schultz.Para
béns dos pais

Daiane e
Odemir

_'"
"

,

, Completou 11 anos

no dia 16/02,Carina
de Mi(heli na foto j,

junto com o irmão
Bruno quando
moravam em Detroit
USA. Parabéns dos
avós Claudete e

Ademar Ruysam

-!.:'

"
"

..
,.

,

.

la90 nasceu dia 09/02 \,,

�

.

às .()Ú:30� nq,:HosPité11 i

. Jaraguá. FIlho a¢ Paulo i
Henrique e Fabiana'

Riegel Silva;
proprietários da Loja'

de Enfeites para festas
Fábrica de Sonhos.

Felicidades!

,
,

' ...

,
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