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CORREIOTV WOLFGANG WEEGE

Bianca Rinaldi é
convidada para
estrelar filme de
Pedro Almodóvar

Exposição
mostra fantasias
das décadas de

30 e40

- PÁGINA4- PÁGINA6
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DANIEL NEVES

A Polícia Rodoviária
Federal começou ontem, a

operação de blitz periódica
com radar móvel, na

Avenida Prefeito Walde�
mar Grubba. Em uma hora
e meia foram registradas
cerca de 140 notificações
de abuso de velocidade. O

desrespeito à legislação
pode custar caro, a multa
vai até R$ 574. Os moto

ristas devem ficar atentos, a

operação prossegue e deve
acontecer pelo menos três

vezes por semana. Outros
trechos passíveis de blitz
sâo Enseada, próximo ao

. trevo de Barra do Sul, e BR�

101, na entrada de Joinville
até Itajaí, onde o
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movimento e mais intenso.

As operações serão execu

tadas em horários alterna
dos, geralmente duas vezes

por dia. - PÁGINA 5
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• 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
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CARREIRA INTERNACIONAL

Enxadrista jaraguaense briga
por uma vaga nas Olimpíadas

Karina Kanzler disputa, a partir de hoje em São Paulo, o
Campeonato Brasileiro Feminino Absoluto. As primeiras
colocadas na competição garantem vaga para disputar a

Olimpíada Mundial de Xadrez. O novo técnico da equipe
,

é Carlos Kanzler, o irmão de Karina. E como todo treina-

dor, ele admite que "pega no pé da atleta". - PAGINA 7
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e Investimento em uma

Jaraguá humanizad� •

Pessoas, o maior patrimônio
de Jaraguá do SulPI'II'ellur. Municipal

do Jar.gull do Sul
,
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Uma candidatura própria
do PMDB à sucessão do presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva

começa a serminada a partir do
Palácio do Planalto. A primei
ramanifestação veio do minis
tro das Comunicações e sena

dor Hélio Costa, um ex-repór
ter da rede Globo. Disse, com '

todas as letras, que o partido,
que tem dois pré-candidatos
emGermano Rigotto, governa
d3r do Rio Grande do Sul, e o

ex-governador do Rio de Janei
ro, Anthony Garotinho deve
ria reavaliar a intenção.
Costa disse ser a favor de can
didatura própria desde que ela
tenha condição. E consistência,
em referência a uma pesquisa da
Datafolha, que mostra Lula em
boa vantagem sobre outros pos
síveis candidatos. Do PMDB e,

àínda, do PSDB.O ministro

t6nsidera os números da pes-
'-l �.

quisa como definitivos. Para
.•1' ,

,E;Je, a candidatura do PMDB e
• •

de qualquer outro partido per-_� I

,�!= viabilidade com o avanço do

FRASES

•

I
,.,.

nao uercan
nome de Lula nas pesquisas de
intenção de voto. Considera que
qualquer outro candidato difi
cilmente vai ter condições de
vencer o presidente. Em primei
ro ou segundo turno.

A pesquisamostra que Lula vol
tou a ser o favorito para a elei

ção presidencial de outubro,
batendo tanto o prefeito de São
Paulo, José Serra como o gover-

quatro meses que o presidente
Lula aparece à frente de Serra.
Lula subiu de 330/0 para 390/0 des
de a pesquisa dos dias 1 o e 2 de
fevereiro. Serra recuou e foi de
34% para 31%. Costa disse que
o resultado da pesquisa confir
ma a tendência já verificada na
semana passada, de crescimen
to da candidatura do presiden
te Lula.

/ '

ter certamente, nos próximos

quatro anos, uma grande opor
tunidade. "O presidente do Se
nado, Renan Calheiros, do
PMDB aliado, faz coro ao mi

nistro e acha que o partido de
veria adiar as prévias de março
para junho. Acha que esse tem

po poderia ser utilizado para o

PMDB avaliar. a indicação de
outros nomes para a presidên-

,

cia, incluindo o ministro Hélio
Costa. O ministro, entretanto,
negou a intenção de ser candi
dato do PMDB à Presidência.
De qualquer forma, desenha-se
o quadro pintado desde o anún
cio de uma candidatura tucana.
A eleição para presidente deve
mesmo ficar bipolarizada entre
PT e PSDB. Causa curiosidade
saber o tom do discurso do
PMDB, se optar por candidatu- ,

... Primeira manifestação veio do ministro
das Comunicações Hélio Costa, que acha
o presidente Lula da Silva imbatível

nador paulista Geraldo
Alckmin. Pela primeira vez des
de agosto do ano passado, o

Datafolha apurou que Lula está

à frente de Serra no segundo
turno também. O petista tem

480/0 das intenções de voto (no
início de fevereiro, tinha 41%) .

A pesquisamostra que Serra caiu
de 49% para 430/0 nas intenções
de voto no segundo turno. No
primeiro turno, o Datafolha

apurou pela primeira vez em

Para o PMDB, especialmen
te o PMDB que está no gover

. no, que participa e ajuda o pre
_ siderite Lula, o ministro disse

/ '

que esse e ummomento Impor-
tante de reflexão. "Porque se

•

nós (referindo-se ao PMOB go-

vernista) ajudamos o governo a

sair de uma crise tão difícil, evi
dentemente nós podemos aju
dar muito agora para fazer um

governo muito mais tranqüilo,
muito mais objetivo, e que vai

/ '

ra propria, contra o governo se

dele participa. Além do mais, e
salvo outramatemática eleito
ral, possivelmente na prática
. ". . . .

ISSO so serviria para tirar votos

do presidente Lula.

,

[llllLucro recorde dos bancos bate indústrial:
DIJ

•

Uma das manchetes da edição de ontem de "O Globo'; do Rio, também escandalizado com os lucros dos bancos no Brasil.

r
,
. ;

atos
Fernando Bond

{II< •

t Orçamento 2006 precisa
I ser aprovado com urgência
I •

Brasília/Florianópolis - Com um to

;tal de R$ 654 milhões para Santa
.

.

:G,atarina (a maior fatia para a duplica-
�ção da BR-l 01 Sul), o relatório final do
Orçamento da União 2006 está pronto
,pÇlra ser votado na Comissão Mista de

[Orçamento do Congresso e ser levado

:,à votação no Plenário do Congresso
:Nacional, segundo o deputado Carlito
, .

�Merss.
/

..o Governo Federal vem trabalhando
desde janeiro sem o Orçamento para
-e-ste ano, só dispondo de recursos para
custeio e restos a pagar. Por essa razão,

•

o relator acredita em uma votação rá-
,

pida da matéria. I/O Governo está tra-

balhando engessado, sem o Orçamen
to aprovado.
Nos últimos dias. tenho sentido de to
dos os parlamentares governistas e da

-

, .oposiçáo vontade de aprovar o Orça-
•
•

mente.disse Merss. Ele acredita que na

semana do dia 7 de março a comissão

aprove a matéria para que ela seja le
vada ao Plenário. Carlito informou que
a comissão fará sua primeira reunião

para discutir o relatório final, às 14h30m
do dia 7 de março.

lei Kandir
Segundo Carlita Merss, o Orçamento para
2006 foi discutido com todos os setores 'para
que os relatores setoriais e ele pudessem
elaborar seus pareceres. "Este é talvez o Or

çamento mais realista feito nos últimos 20

anos'; disse. Merss adiantou que os repasse

pará compensar os Estados exportadores pela
isenção do ICMS nas exportações (Lei Kandir)
e um pleito da Funasa, que reivindica mais

R$ 200 milhões, são os pontos que devem
enfrentar maior polêmica na discussão da

proposta no dia 7.
� .

Votonão
Um dado importante da pesquisa Datafolha

que mostra que o presidente Lula não

perderia pra ninguém nem no 10 nem no 20

turno.Luiz Inácio Lula da Silva também aparece
na frente dos tucanos quando é medida a

..

rejeição aos candidatos -300/0 dos
entrevistados afirmaram que não votariam em

Lula "de jeito nenhurn'Entre os tucanos, a.
I

rejeição maior é a de Serra -200/0. Alckmin é

rejeitado por 150/0 dos entrevistados. Sempre
é bom lembrar que em Jaraguá do Sul, por
exemplo, as Eleições 2004 foram decididas

pela rejeição.
Chumbo grosso
Segundo o relator, foram reservados R$ 3,4
bilhões para a compensação dos Estados

exportadores pela isenção de Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
decorrente da Lei Kandir. Não são os R$ 5,2
bilhões que estavam previstos, o que deve

provocar uma grande chiadeira dos

governadores de Estados exportadores
(como SC) e empresários. "Coloquei esse
valor para permitir um grande diálogo e um

grande acordo, que deve ser feito na hora da

votação'; comentou o deputado. Vai levar
chumbo ...

Uma caiser antes •••
Esta é para você que está aí contando os

caraminguás para passar o Carnaval e já sabe

que o salário só sai na "outra semana": o
•

Bradesco, maior banco privado brasileiro,
fechou o ano passado com lucro líquido
recorde de R$ 5,514 bilhões, um crescimento
de 80,20/0 em relação aos R$ 3,060 bilhões de
2004. Segundo a consultoria Economática, o
lucro é o maior registrado por um banco de

capital aberto da América Latina'. A

rentabilidade das ações do Bradesco foi a mais
elevada dos 50 maiores bancos de América
Latina e Estados Unidos. Pronto, agora já pode
cair na folia ...Norte turístico

Ontem São Francisco do Sul recebeu o navio

transatlântico "Island Escape'; com mais de
•

1.600 turistas brasileiros. O governador Luiz
Henrique e o secretário de

DesenvolvirnentoReqional de Joinville,.
Manoel Mendonça, recepcionaram o

grupo. A chegada foi a estréia do Terminal de
Passageiros de São Chico.

Advinhação
Aliás, com um resultado destes (que vem se

acumulado em recordes .desde 20.03) dá pra
arriscar um palpite sobre quem terá o apoio
dos banqueiros nestas eleições? Acerta quem
disser que o nome do preferido tem quatro letras
e hoje é inquilino do cargo mais alto do País.

red a eao@jornaleorreiodopovo.com.br
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Desespero eleitoral

Já era esperada a reação que os
•

tucanos tiveram esta semana com a .

divulgação de mais uma pesquisa
eleitoral. Querem fazer uma

auditoria nas pesquisas. Terão de
fazer três auditorias, então, pois as

três últimas pesquisas indicam a

vitória do presidente Lula no

primeiro e no segundo turno. O
tucanato se desespera frente ao resultado das consultas

porque elas mostram que náufragou a estratégia de'
destruir o governo Lula e o PT.
Durante sete meses, em 21 capas, a revista Veja
promoveu um ataque ininterrupto ao Partido dos
Trabalhadores. Nenhuma instituição aguentaria sete

meses de massacre na mídia, mas o PT resistitiu e

reagiu. E a população começou a perceber que se
/

,

tratava de um jogo. E óbvio que o PT teve problemas
com companheiros que se desviaram do caminho, mas

eles estão sendo punidos. O governo também deu plena
liberdade para o trabalho da Polícia Federal e das Cl'Is

que estão em andamento, coisa que no passado recente

do Brasil não aconteceu. Basta lembrar das inúmeras
denúncias de compra de votos e do escândalo das

privatizações que o governo FHC não deixou que

investigassem.
Os tucanos querem muito fazer investigação em nível
nacional e requentam denúncias para lançar suspeitas
sobre o PT. Mas na sua própria casa não têm o menor

interesse em apurar os fatos, a julgar pelas ações do

governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que no

seu governo já engavetou mais de 60 CPls.
.

Agora estão dizendo que o filho do presidente Lula está

sendo beneficíado porque tem negócios com a Telemar.
O filho do presidente tem o direito de ter uma empresa �
e a Telemar, por sua vez, é uma companhia privada. Se
há qualquer irregularidade o Ministério Público deve

investigar, mas ele não pode simplesmente ser

condenado por ser filho do presidente. A grande mídia
brasileira tem o péssimo hábito de lançar acusações sem

provas, baseada simplesmente em declarações de
adversários políticos que obviamente não têm

compromisso com a verdade.
Um deputado tucano usou a tribuna da Assembléia

Legislativa esta semana para' dizer que os empresários
catarinenses estão sofrendo no governo Lula com a

queda do dólar. E o que dizer do que os tucanos fizerem
em 1994 quando forçaram a paridade do dólar com o

real? Somente em Guaramirim faliram mais de 700

empresas de pequeno porte do setor têxtil, naquela
época. Que belo tratamento era esse que o governo
anterior dava ao micro e ao pequeno empresário
brasileiro?
O governo Lula está avançando muito no incentivo à

produção. Medidas como a MP do Bem contribuíram

para desonerar a produção, isentando bens de capital e �

produtos de exportação. Temos problemas ainda,
principalmente porque muitas questões de mercado

dependem de mecanismos multilaterais e de soluções
diplomáticas - o país não pode impor barreiras se não

tiver condições de enfrentar as conseqüências. Mas o

Brasil vem liderando negociações internacionais e

batendo de frente até com a Organização Mundial do
,

Comércio, a poderosa OMC, forçando conquistas
históricas como a redução dos subsídios agrícolas nos

países desenvolvidos.
Todos os dias nas páginas econômicas os números

mostram aumento'de investimentos, aumento das
,

exportações e geração de empregos. Aliás, a média de

\ geração de empregos em oito anos de governo tucano

foi de 100 mil vagas/mês, enquanto no governo Lula
tem se mantido em cerca de 1,3 milhão, treze vezes

mais empregos gerados por mês. Enquanto isso, o salário
mínimo, que equivalia a pouco mais de 50 dólares

quando o PT ganhou as eleições presidenciais, hoje
passa dos 150 dólares.

o deputado estadual Dionel Walterda Silva escreve
c

às sextas nesta coluna
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Não dá para acreditar que pessoas
que se dizem imbuídas pelo espírito
de mudanças não tenham tido a

hombridade de repetir tudo o que
tinham dito sobre o governo de
Bertoldi na ausência dele. Se não o

fizeram com a veemência usada
antes da chegada do prefeito à

reunião, que julguem a si próprios.
Visto a mudança repentina de atitude
e à reportagem do CP, é de crer que
na ata nada disso conste.Ou, nomáxi
mo, palavras açucaradas que em nada

comprometam interesses evidentes.

BATE BOCA

,CAROLINA TOMASELLI
,

I

II> Diretor da Fazenda

sugere que Michels
consulte lei aprovada
com voto do petista
Jaraguá do Sul - O vice

presidente da Câmara de

Vereadores, [urandír Michels

(PI), criticou a administração
,

municipal por termarcado reunião
na Sociedade Alvorada, no Bairro

� � Rio Cerro, para as 19 horas de
.

ontem, no mesmo horário da
sessão do Legislativo, para tratar

do recadastramento dos

agricultores. Ele já havia solicitado,
na tribuna, a presença de

representante da Prefeitura na

sessão de ontem para prestar
esclarecimentos aos produtores
rurais domunicípio sobre o mesmo

assunto. Disse que tinha
'mobilizado os agricultores a

participarem da sessão, quando
poderia esclarecer suas dúvidas.
Também ontem, o diretor da
'Fazenda, José Benedito Campos,
sugeriu que o vereador leia o

projeto que ele mesmo ajudou a

aprovar.
Michels exemplificou. Um dos

agricultores, que no ano passado
,

pagou R$ 46,38 referente ao

imposto, terá que desembolsar R$
2.839,00. Outro morador da área

rural contabilizou a diferença de
mais de R$ 350,00 de um ano para

•

,

•

, •

•

� Marcado
Dias 2 e 3 de março, uma comitiva do

governo federal virá a Santa Catarina

vistoriar obras de duplicação da BR-101

(trecho Sul) e de recuperação do asfalto
das BRs- 470 e 280. A novidade é que
políticos, empresários e representantes
de entidades das áreas onde os trabalhos
estão em andamento, serão convidados
a acompanhar e opinar a respeito da

qualidade e outras necessidades nessas
... A ••

que sao as tres mais Importantes
rodovias federais em solo catarinense.
No trecho da BR-280 a visita ocorre dia

3, entre lSh30 e 16 horas.

O diretor da Fazenda, José Benedito Campos, disse ontem que
o vereador poderia ter se informado na própria Secretaria de
Fazenda sobre o teor da nova lei, segundo Campos, aprovada
no ano passado com voto de Michels. Campos explicou que
desde 2001, dos 1.000 agricultores cadastrados na Prefeitura e

que emitiam a nota específica, cerca de 700 tinham isenção
automática dos impostos. Outros cerca de 300 produtores, não
inscritos no cadastro, mas que exercem a atividade, também
eram isentos. "Mas consideramos (a administração) que isso era

ilegal, porque alguns tinham isenção maior que outros, de
acordo com o grau de ocupação do solo'; afirmou,
exemplificando que um produtor com área de terra de 50 mil
m2 e que ocupava 25 mil m2 para a atividade, tinha redução de
50% no valor do imposto. "O próprio Lika aprovou a lei
determinando que a partir deste ano haveria isenção total do
IPTU aos agricultores, independente de qual espaço utilizado

para a atividade':

Segundo Campos, a Prefeitura emitiu os c'arnês com o valor
total do imposto para obrigar ao recadastramento a fim de se

saber quais produtores cadastrados na relação de 2001 ainda.
mantêm a atividade agrícola nas suas propriedades e, com isso..'
continuar a conceder a isenção. Sobre a taxa de R$ 5,00 para
pedido de isenção, o diretor disse que é cobrada de todos que
a solicitam, indistintamente. O prazo de validade da isenção
será deterrninado por decreto, provavelmente em março em

decisão a ser tomada pelo colegiado da Prefeitura. O diretor

disse ainda que a reunião no Rio Cerro foi marcada dias antes

do pedido do vereador que, garantiu Campos, não foi

protocolado na Prefeitura.

Orçamento
A manchete é do PT: orçamento da
União terá R$ 654 milhões para Santa
Catarina no item investimentos. A
realidade: R$ 221 milhões para as obras

,
.

de duplicação da BR-101 Sul. Outros R$
J.

40 milhões para as BRs- 470 e 280 (não
"

se sabe quanto para cada uma). A "

histórica 282, no Planalto' Serrano terá, 1

aí sim, R$ 50 milhões. Mas, é preciso ter -,'
um pé atrás. O próprio relator, Carlito
Merss (PT), tem sido crítico feroz do

o
orçamento, que não é deliberativo. Ou

,

seja, liberar não siqniflca depositar. 'I-

� t

,
, ..

Prefeita e vereadores mirins"

�, J

, i

Infelizmente, e sabe-se lá a razão, o

repórter da emissora não se preocupou
em perguntar ao dirigente pepista se

tudo o que o Correio publicou sobre a

reunião do partido é mentira. Seria o

mínimo a fazer no que toca ao bom
senso e a ética que deve nortear o

comportamento daqueles que se

dizem jornalistas. Agora, se osmembros
da executiva mudaram o tom da con

versa depois da chegada do prefeito à
reunião (o que não foi informado à

reportagem do jornal), aí são outros

quinhentos, questão de consciência.

outro. Foram R$ 112,24 no ano

passado contra R$ 475,44 em

2006. Segundo o vereador, a

mudança se justificá por uma lei,
aprovada no ano passado, que
tornou os produtores rurais isentos.
Isto é, eles terão que, anualmente,
comprovar, mediante pagamento
de taxa de R$ 5,00, que são de fato

. produtores rurais. A exceção fica

por conta das taxas obrigatórias de
coleta de lixo e limpeza pública.
Até o ano passado, os carnês já
vinham com a cobrança apenas das
taxas, pois o IPTU não incidia sobre
os agricultores.

Ainda de acordo com o

vereador, que disse não ter

conseguido confirmar a

informação, a nova lei tomaria por
justificativa o fato de muitas

propriedades deixarem de serem

agrícolas e, portanto, não ter mais

direito à' isenção. Daí a

necessidade do recadastramento
dos agricultores, como exige a

Prefeitura. "Os vereadores da

situação alegam que algumas
pessoas que antes eram produtores
rurais abandonaram a atividade e

usaram as terras para construir

casas ou chácaras, por exemplo.
Mas nem todos o fizeram e agora
muitos agricultores estão

desesperados. Vários até já
pagaram e vão ter que requerer a

devolução dos valores", reclamou.
Para o vereador, se a

intenção era fiscalizar os terrenos

improdutivos, a Prefeitura poderia
ter feito uma campanha

.

Jaraguá do Sul- A prefeita
mirim Larissa Karoline Boita, sua
vice Celiane Rodrigues, a

presidente da Câmara Mirim,
Tatiane Frederico de Souza, e

demais vereadores mirins
,

entregaram ao prefeito de

Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi
(PL), durante audiência na

tarde da última quarta-feira, um
.

abaixo-assinado contendo mais

de 200 assinaturas que colheram
em sua comunidade reivin

dicando atendimento odonto
lógico no Posto de Saúde do
Bairro Estrada Nova. Além deste

documento, Bertoldi também
recebeu cópia da indicação
aprovada pelo Legislativo
Municipal sobre este nleS1UO

tema, proposta pelo vereador

Terrys da Silva (PTB), que

acompanhou o grupo junto com

representantes da Escola

Municipal de Ensino Fun,
damental Marcos Emílio Vel:.'"

Prefeito aguarda parecer da Câmara sobre termo aditivo
Guaramirim - O prefeitoMário

Sérgio Peixer (PFL) disse estar

aguardando parecer da Câmara de
Vereadores sobre a proposta de
investimentos apresentada pela
empresa Viação Canarinho,
concessionária dos servidores de

transporte coletivo do município.
Peixer afirmou ter enviado o

documento para apreciação dos
vereadores, "para que eles pudessem
analisar e também nos dar um
parecer, porque não queremos
decidir sozinho sobre essas possíveis
melhorias por parte da Canarinho".
O contrato, de 24 de julho de 1995,
venceu no segundo semestre do ano
passado e prevê prorrogação por

. ,

mais cinco anos.

A declaração do prefeito bate
de frente com a afirmação do

presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes

(PSDB), que tem cobrado da

administração abertura nas

discussões sobre o assunto, que avalia
ser de interesse direto da população.
Em reportagem publicada pelo
Correio no último dia 11, Mannes'
garantiu que nem os vereadores nem
a população foram ouvidos e

informados sobre se, de fato, o

contrato foi renovado, e qual a data
que teria sido assinado o

documento. Peixer disse que sim. O

termo, segundo ele, foi assinado no
ano passado. "O que falta agora é,
apenas, definir as melhorias que a

Canarinho terá que fazer no

município. E essasmelhorias eu quero
discutir com a Câmara de
Vereadores e quero com a

comunidade", completou.
O presidente da Câmara

também manifestou dúvidas sobre

quais as melhorias deverão ser feitas

binern.
A comitiva relatou :}$�

dificuldades enfrentadas pelosIe
moradores em função 4jJ
ausência de atendimento

,
'

odontológico no bairro e obteve
, '

de Moacir Bertoldi a garantia gé
que a comunidade passará a set

r

atendida pelo Odonto-Móvel dá
r

Secretaria de Saúde. O prefeito
também solicitou ao secretário da

Saúde, Sergio Ferrazza, estudos
para ampliar a unidade sanitária
do Estrada Nova, com

implantação de um gabinete,
odontológico. i

O encontro foi agendado pelo:
vereador Terrys da Silva, que]
também deixou com Bertoldi

cópias de todas as indicações
apresentadas por ele em favor do
Bairro Estrada Nova.

FOTO DIVULGAÇAO

)

até que venha alguém da
Prefeitura na Câmara, mas de que
vai adiantar .se os agricultores não

_

vão estar aqui?", questionou
Michels, informando que mandará

, . -

um representante a reuruao no

bairro. (Com informações da
Assessoria de Imprensa da

Câmara). Prefeitamirim entrega abaixo-assinado ao prefeito Bertoldi

informativa, convocando os donos
de propriedades rurais a

atualizarem seu cadastro, ao invés
de emitir os carnês do imposto
com valores reais mesmo para
aqueles que tem o terreno

produtivo. "E agora marcam uma

reunião na hora da sessão. Isso é

uma sacanagem comigo. Acredito

ao conhecimento não só dos
vereadores, mas da população. Só
queremos ajudar e contribuir com
nossas idéias. Estamos aqui para
colaborar, por isso esperamos que

administração responda nosso ofício
e possamos avaliar, porque a câmara

não participou desta discussão".
Mannes também voltou a criticar a

administração pela falta de diálogo,
"O prefeito disse que iria procurar
mais diálogo com a Câmara e se

'"

ausentou. Já nas duas primeiras
sessões, que debateu temas

importantes, ele recebeu convite
- "1mas nao compareceu , rec amou.

Ontem, o prefeito tinha agen
dada reunião com os vereadores na
Câmara às l Zhoras, mas cancelou
em virtude da reinauguração do

Jardim da Infância Sel1110r BOlTI

Jesus, no mesmo horário. (Carolina
Tomaselli)

pela empresa concessionária. No

último dia 14, inclusive, enviou ofício
ao prefeito solicitando quais os

ajustes que foram promovidos em

decorrência da assinatura do termo

aditivo- ao contrato. Mannes disse
,

ontem que ainda não obteve

resposta da administração. Segundo
Peixer, pela proposta apresentada, a
Canarinho se compromete em

disponibilizar novos ônibus e

também construir mais abrigos, mas
não informou o valor total dos
investimentos previstos para as

melhorias, que, reforçou, depende
de discussão com vereadores e

comunidade. "Estamos aguardando
resposta da Câmara para que

possamos dar continuidade a esse

processo" .
Com o mesmo tom de discurso,

o, presidente da Câmara declarou:
"Eles têm que pelo menos colocar

"

,

,

.
-

• J '

� BODY JAM

... BODY PUMP

... BODY BALANCE

� BODY COMBAT

�RPM

... NATAÇÃO ADULTO
E INFANTIL

.... POWER JUMP

� MUSCULAÇÃO

� HIDROOINÁSTICA

, ,

Paraficar de bem com a vida!'
o,

1//---= "

Corpo & Mente----

6 anos}
desucesso!

... BODY STEP FLEXIBILIDADE DE

HORÁRIOS E DE

MODALIDADES '

,

,

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

CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(�3275.b35i�... .
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, CORREIO ECONÔMICO
· Cenário trágico
o setor calçadista projeta um cenário sombrio para 2006 devido

,
ao real valorizado. Pelas estimativas da Abicalçados (Associação

, Brasileira das Indústrias de Calçados), 2006 deve terminar com
,� ."

25 mil demissões e 85 milhões de pares a menos na produção.A
, perda de competitividade nas exportações fez com que o setor

I calçadista brasileiro terminasse o ano de 2005 com menos 20
I .'

·

mil postos de trabalho.Só a indústria de calçados de Franca,
I

principal pólo produtor de sapatos masculinos do país, informa
,

,

ter terminado o ano com menos 4.500 empregos ou uma queda
-: de 22,870/0 sobre o ano anterior.Segundo o presidente da

Abicalçados, Elcio Jacometti, os dados de janeiro já mostram que
o faturamento com as exportações caiu 70/0. No mês passado, o

" setor calçadista nacional obteve US$ 141 milhões com as

, exportações, enquanto que no ano anterior as divisas foram na

ordem de US$ 151 milhões.
,f

,
� ;

C Queixas
Os representantes dos

e calçadistas se queixam,
sobretudo, da condução do

. governo diante da perda de

competitividade No fim do
ano passado, foram propostas

,,'
oito medidas ernerqencials,

,

- entre elas, a agilização
restituição desses créditos de

I'

PIS, Cofins e IPI e/ou a
J I

•

compensação dos mesmos
,

com as contribuições
.' previdenciárias e a criação de
',' uma nova lipha de crédito o

I; setor coureiro calçadista. "Até
i;, agora nada foi feito'; diz
" Jacometti.

Emprego
A taxa de desemprego no

país aumentou para 9,20/0,
contra 8,30/0 em relação a

dezembro. Apesar do avanço,
este é o segundo melhor
resultado da série histórica.

Segundo dados divulgados
ontem pelo lnstltuto .

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), o avanço é
reflexo da redução dos
trabalhos temporários e o

retorno dos trabalhadores à

procura de trabalho.
Em Janeiro de 2005, a taxa
ficara em 10;20/0.Quanto ao

.

.-

rendimento médio real
habitualmente recebido, o
valor estimado foi de R$
985,90, o que represents
queda de 1,20/0 na

comparação mensal. Em

relação a janeiro de 2005, o
quadro foi de recuperação no

poder de compra do
trabalhador (2,30/0).

o descontentamento do
setor se acentuou quando o

BNDES decidiu liberar
recursos para pequenas e

médias empresas apenas
para a compra de
., .

. maquinas e equipamentos,
,

I " visando à inovação
, tecnológica., .

,

,

)

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

,

<;
•

,
• Cotação U$$ Compra Venda,

,

, Comercial 2,137 2,139 .

I Paralelo 2,180 2,280 ,.
•

Turismo 2,080 2,230 'Y

• Cotação Euro Compra Venda

2,545 2,546 ...
,

, ·CUB R$: 865,74 (fevereiro),

,

,
)

, ·Indices Pontos Oscilação,
I
.. -

38.514 0,42010Bovespa
, ,.., >

_DowJones 11,069 0,610/0

Dasdaq 2.279 0,170/0 AÍ.
,

• Poupança (%) 0,7300

,

I

1 de Ideli para as prévias do
•

Carlos Pereira/CNR
Florianópolis (CNR IADI) - A

, ,assessoria de imprensa do deputado
-Wilson Vieira, o Dentinho do PT,
v

:divulgou nota na tarde de ontem
I (23) comunicando que o nome da

senadora Idelí Salvatti foi inscrito
. .para participar das prévias para a

, .

; ,:disputa ao Governo do Estado.
r:Segundo a nota, a decisão foi.
�

; tomada por "líderes do partido e
I

milhares de filiados", Em nome dos
. militantes, Dentinho e o vereador
, .

. .' ,

Márcio de Souza argumentaram
'que "o desejo da militância é pela
candidatura. Agora, está com a

I
direção estadual acatar o pedido".
O documento registrando o nome

da senadora como candidata foi

protocolado às 16h e entregue na

sede estadual doP'T Junto com o

documento, os parlamentares
entregaram uma lista com quase

L
três mil nomes de filiados

.
credenciando ldeli para disputar

Dentinho lidera movimento

as prévias do PT ao lado doministro
da Aqüicultura e Pesca, José
Fritsch. Na lista estão dirigentes do
Partido em 50' municípios,
deputados, vereadores, prefeitos,
além de membros da Executiva
Estadual e filiados .

, •

DAIANE ZANGHELINI

... Fumantes tendem
• •

a consumir mais para
compensar a falta de
nicotina do tabaco

Jaraguá do Sul - Uma

pesquisa da SBPT (Sociedade
Brasileira de Pneumologia e

Tisiologia), realizada em 2005,
constatou que os fumantes de

cigarros light (cigarros com

concentração mais baixa de
substâncias) tendem a fumar
tim número maior de cigarros
ou inalar mais profundamente
a fumaça, devido à necessidade

orgânica de manter uma

determinada concentração de
. . .'

nicotina no organismo, que
varia de pessoa para pessoa.

De acordo com o

pneumologista Cláudio Luiz
dos Santos, esse tipo de cigarro
é menos nocivo à saúde pela
baixa concentração de

nicotina, alcatrão e monóxido
de carbono; em contrapartida,
se considerarmos que em um

cigarro existem cerca de quatro
mil substâncias (seja ou não

light), percebemos que essa

melhoria é bastante reduzida,
"Quando o fumante troca um

cigarro comum pelo light,
geralmente fuma em maior

quantidade para repor a
. . .. ,

nicotina que o organismo ja
estava acostumado", explica.
Como conseqüência, será

obrigado a comprar mais

carteiras e gastar mais para
sustentar o vício, "Fumo há 20
anos e desisti de fumar o cigarro
light, pois percebi. que comecei

a comprar mais carteiras do
antes, quando fumava um mais

forte", conta o empresário

•
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•
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ALERTA

I

e escolas municipais, em janeiro
de 200S,Pelo menos é o que
dizem os alunos da Escola

Rodolpho Dornbusch. Segundo
eles, os professores saem

inúmeras vezes da sala de aula

para fumar,
"

''A lei é bem pertinente, mas
a prática não", disse Paula
Maria Cordeiro, estudante da 9ª
ano. Paula não é a única a

reclamar de professores.
Anderson Morsch também

aprova a lei municipal, mas

acha que os professores não

estão fazendo a parte deles, "A
lei é ótima, de um modo geral,
os alunos ao verem os

professores. fumando tinham
dúvida se era ou não prejudicial
à saúde", alegou,

A portaria de número 059/
2005 diz que é proibido o uso de

qualquer produto fumígero nas

repartições públicas munici

pais, inclusive nos seus espaços

• I•

Orlandino Balsanelli, 56 anos.

O médico alerta sobre a

associação entre álcool

(principalmente destilado) e

cigarro (de qualquer tipo),
responsável por grande parte
das incidências de câncer de

boca, faringe, laringe e esôfago,
''Até hoje, não atendi nenhum
caso de câncer de laringe que
não tivesse relacionado com o

consumo de cigarro e bebida",
afirma, completando que

aproximadamente 300/0 dos
casos de câncer atinge pessoas

que fumam ou que já fumaram..
Sem estar associado à

bebida, o cigarro está

relacionado com cerca de 450/0
das mortes por doenças
cardiovasculares (derrame e

infarto) , considerada a

principal causa de mortes em

todo o murido. Também
,

contribui para a ocorrência do
câncer de língua, rins, bexiga,
colo de útero, e de impotência
sexual precoce, além de ser um

dos principais causadores das
DPOC (Doenças Pulmonares
Obstrutivas Crônicas), como
bronquite crônica e enfisema

pulmonar (o cigarro é

responsável por 400/0 dos casos

dessa doença, que destrói o

coração progressivamente),
"Ele é a principal causa de gastos

,

do SUS (Sistema Unico de

Saúde), pois a maioria dos casos
atendidos corresponde a

doenças pulmonares crônicas" .

Mulheres grávidas que fumam
correm o risco de enfrentar um

parto 'prematuro e colocar em
risco a vida do bebê, que nasce

pequeno em relação à idade

gestacional.
. O fumo na gravidez também

aumenta a. possibilidade de
desenvolver doenças respira-

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKII

,

':

. '

•

I

... O cigarro está relacionado com cerca de 45% das mortes por
doenças cardiovasculares

... Contribui para a ocorrência do câncer de língua, rins, bexiga, colo
de útero, e de impotência sexual precoce

... Aproximadamente 30% dos casos de câncer atinge pessoas que I

fumam ou que já fumaram '

... O cigarro associado ao álcool é responsável por grande parte
das incidências de câncer de boca, faringe, laringe e esôfago.

•

tórias na infância, além de
contribuir para o baixo
rendimento escolar, (baixo nível
de inteligência).

O médico acredita que as

campanhas para redução do
fumo são eficientes e que o

númerode fumantes em Jaragua
do Sul está abaixo da média, b

que pode estar relacionado à

quantidade de trabalhadores da
indústria. "O trabalho em local
fechado já é um fator limitand

,

para o fumo", destaca.
•

Estudantes denunciam professores por descumprir lei

Professora defende fiscalização
,

Jaraguá do Sul t: Pouco
mudou desde que foi sancionada
pelo prefeito Moacir Bertoldi a
lei que proíbe servidores

públicos municipais o uso de

produtos derivados ou não do
tabaco nas repartições públicas

externos durante O' horário de
trabalho. A diretora da escola,
Leoní Cimardi disse que
desconhece a atitude dos

professores e que essa 'norma

sempre existiu. "A norma é

óbvia- cabe o bom senso das

pessoas. A lei foi regulamentada
e não tivemos nenhuma

surpresa com ela".
A professora Aparecida

Martins acredita que esse

decreto deveria existir em todos
os ambientes de trabalho e que
as pessoas que trabalham com

crianças deveriam ter ainda
mais cuidado, "Somos e

devemos dar exemplo. Claro
que cada um faz o que quiser da
sua vida, mas isso sem rnterferir
na dos outros, Na verdade se é

lei, deveria existir é uma maior
fiscalização", completou.

Rafael Bona também
denunciou o ato dos professores
na escola, De acordo com ele,

os professores nem se quer saem.

da sala para fumar. "Quando os

professores fumam na pons
tornam os alunos fUluante;
passivos e isso não devé
acontecer", disse.

A leimunicipal diz ainda eni
,

parágrafo único que fora da

jornada de trabalho fica

permitido o hábito em área

reservada a fumantes. Enl
escolas municipais de
Blumenau estipula ao infrator
multa de 300 Ufirs, o

equivalente hoje, a mais de uW
,

salário mínimo. Além disso, na
. hora da contratação ser um não
fumante é requisito na hora de
contratar os professores. Enl

J araguá do Sul, a portaria
baixada pelo prefeito Moacir
Bertoldi, é mais amena enl

relação as 34 escolas de ensinO (

fundamental e 23, centro'

educação infantil hoje n3

cidade, \
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VELOCIDADE

•

DAIANE ZANGHELINI

� Polícia Rodoviária
,

itai realizar blitz
I

�� m radar móvel três
,

ezes por semana

,

[araguá do Sul - A Polícia
Rodoviária Federal começou
ontem, a operação de blitz

., periódica com radar móvel, na
Í!i..venida Prefeito Waldemar
,

Grubba (em frente ao Portal de

'rhformações Turísti�as). Um
equipamento portátil, instalado
próximo da viatura, registra a foto
de veículos que trafegam acima

da velocidade permitida, de 60 km!
h.
Só ontem, no período de uma hora
emeia (das 9h45 às 11h15), foram
registradas cerca de 140
'notificações de abuso de
velocidade: quem ultrapassou a

velocidade máxima permitida até

•

•

,

o limite de 20% (72 km/h) pagará
multadeR$127,6geperderácinco
pontos na carteira. Já o motorista
que ultrapassou a velocidade

permitida emmais de 20% (acima
de 72 krn/h), cometeu uma

inflação gravíssima, que implica em
pagamento de multa de R$ 574 e a

perda de sete pontos na carteira.
As fotos serão encaminhadas para
a superintendência da Polícia
Rodoviária Federal, em

Florianópolis, que emite as

notificações. O infrator recebe a

multa via correio, no endereço, no'
prazo de 30 dias.
De acordo com o chefe de posto
da PRF, Marcos Vinicius da Silva

Monteiro, o objetivo é realizar a
blitz pelo menos três vezes por se
mana, a partir de amanhã. "Perce
bemos um grande abuso de veloci
dade pelosmotoristas que trafegam
nessa via, bastante movimentada;
grande parte dos veículos notifica
dos circulava de 80 a 110 km/h",
revela.

CESAR JUNKES

r
•

Policiais Federais mónitoram a velocidade com aparelho

Monteiro também afirma que será

realizada uma operação especial de
Carnaval, a blitz será realizada, de
hoje até terça-feira (exceto um dia
do fim de semana e segunda
feira), quando os jaraguaenses
retomam aomunicípio após a folga
no litoral. A operação continuará
também após o Carnaval, quando
o a circulação de veículos retorna

à normalidade.
Além daWaldemarGrubba, outros
trechos passíveis de blitz são

Enseada, próximo ao trevo de Barra
do Sul, e BR-101, na entrada de

Joinville até Itajaí, onde o

movimento é mais intenso. As
,

operações serão executadas em

horários alternados, geralmente
duas vezes por dia.

Prefeitura testa sistema de casas populares com PVC
: Jaraguá do Sul- Um novo

sistema para construção de casas

populares está sendo testado pela
Prefeitura, que consiste na'
I

�utilização de PVC. "Tem custo
'

intermediário, sendo mais barato
•

'que as edificações convencionais
:- com tijolos - e mais caro que

aquelas construídas com pré-
, moldados", informa o secretário de
.Obras e Habitação, Alberto João
,Marcatto, acrescentando que a
I

•

novidade apresenta vantagens
:consideráveis sobre as técnicas já
iutilizadas: rapidez na montagem
da casa, (feita através de encaixes
;� preenchido com concreto

, magro), isolamento termo-acústico
,

e dispensa de pintura.
, Marcatto informa que, para

testar este sistema de PVC, está
em construção uma casa no

Loteamento da Tifa Schubert, no
Bairro Amizade. Executada pela
empresa Royal do Brasil

Technologies S/A, de Porto

Alegre!RS, a obra de 36m2 recebeu
um investimento de R$ 13,1 mil e
deve ser concluída emmeados de

março, depois de 25 dias de
trabalho. O secretário acrescenta

que outras 19 casas já estão'

construídas no Loteamento da
Tua Schubert, mas pelo sistema de
pré-moldados, já estão prontas,
porém ainda não há previsão de

entrega. "Estamos aguardando
resposta da Caixa Econômica
Federal quanto à aprovação de
cadastros dos interessados",

CESAR JUNKES

Material está sendo testado em construção na Tifa Schubert

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Inadimplência de pessoa física
I

subiu 13,3% no mês de janeiro
São Paulo - A inadimplência

dos consumidores brasileiros

registrou crescimento em janeiro,
de acordo com levantamento

divulgado ontem pela empresa de
análise de crédito Serasa. O
indicador de inadimplência de

pessoa física aumentou 13,30/0, na
comparação com janeiro de 2005.
Em relação a dezembro, no

entanto, a inadimplência dos
consumidores caiu 3,8% após

,

estabilidade do índice em relação
a novembro.

Segundo os técnicos da
Serasa, o aumento da

inadimplência está relacionado
ao maior comprometimento da
renda dos consumidores com

parcelas do crédito consignado e

com financiamentos disponibili
zados pelo comércio para a

compra de bens duráveis ao longo
,

de 2005 e no Natal. Outro fator
relevante são os compromissos
sazonais de início de ano, tais

como o pagamento do IPTU,
IPVA e matrícula escolar.
A pesquisa revelou que em janeiro
de 2006 os cheques sem fundos
tiv.eram o maior peso na

inadimplência, com participação
de 33,4%, o mesmo porcentual

registrado em janeiro de 2005, e
com um valor médio de R�
550,54. O segundo maior índice
de representativídade de janeirq
foram as dívidas com cartões de

,

crédito e financeiras, com
,

participação de 32,40/0;
,

porcentual inferior ao do mesmo
período de 2005 (34,896), e corri
um valor médio de R$ 299,23. ;

As dívidas com banco�
representaram a terceira maioy
participação no indicador, 31,3%)
contra 29,1% no mesmo período
do ano passado, e com um valor

I

médiodeR$1.117,60.
, I

Já os títulos protestado]I
tiveram amenor participação, de

,

2,90/0, quando em janeiro de 2005
I

foi de 2,7%, e com um valor
I

médio R$ 797,67. :
A empresa de análise d�.

crédito informou que houve unit
aumento de 9,5% no valormédio

,

das anotações de cheques se�
fundos e uma alta de 18,7% nó

I

valor das anotações de protestos,
,

O valor médio das dívidas com
cartões de crédito aumentou
24,6% e o valor médio das dívidas
com o sistema financeiro ficou

,

praticamente estável, com ligeirà
alta de 0,80/0. -

Falecimentos
,

,

Faleceu às 18:1 Sh do dia 22/02, a senhora Elstrà Elert, com idade de 64 anos.]
O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento nol
cemitério da Vila Lenzi.' i
Faleceu às 21 :30h do dia 22/02, o senhor Albano Roberto Bachmann, com :
idade de 82 anos, O velório foi realizado no Salão da Igreja Nossa Senhora do I
Rosário e o sepultamento no cemitério do Rio Molha.

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS

JUREMA ADOLFO BARBI JAHN ME
CNPJ: 02.312.177/0001-59

Inscrição Estadual: 253.627.095
comunica que foi extraviado as notas

fiscais serie 1 modelo 1 de números
000051 a 000075.

Senhores Acionistas

AteooenOQ diaposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e 2004.
Jaraguá do Sul (Se), fevereiro de 2006

'

A ADMINISTRAÇAo

I

c:tFtC:lJ� .

DISPONIBIUDADES .

CONTAS A RECEBER DE CUENTES .

ESTOOUES ...•...•....•.•.........•......••........••...

OUTROS CRÉDITOS ..

REAUZÁVEL A LONGO PRAZO ..

APLICAçõES FINANCEIRAS ..

PARTES RELACIONADAS .

OUTROS CRÉDITOS '

PERMANENTE ,. 0'0 •••••••• , •••• 0.0 0.0

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em milhares reais)

ATIVO

, Controladora Consolidado

2005 2004

2.330.692 1.613.445

1.349.578 660.730

485.934 450,328

416.656 424,558

78.524 77,829

275.117 235.672

150.605 127.238

• •

124.312 108,434

PASSIVO.

Controladora Consolidado

_--=2=005"" 2004 _-=200=5 2004

89.315 89.839
•

CIRCliLANTE . 1.415.506

100.181

832.848

85.333

Controladora Consolidado
2005 2004 2005 2004

RECEITA OPERACIONAL BRUTA .....
- • 2.978.401 2.602.760

RECEITA OPERACIONAL LrOUIDA ...
- - 2.514.908 2.203.710

CUSTO DOS PRODUTOS E

R�����JoVõ����fciNAL·······,····· - • (1.678.697) (1.371.283)
BRUTO ...... ¥.� •• , ••• �•••••••••••••••••••••••••••••••

- • 836.211 832.427
DESPESAS OPERACIONAIS (1.321) (2.602) (373.685) (347.040)
RESULTADO FINANCEIRO - ÚOUIDO 5.240 5.732 103.030 50,033
RESULTADO DA EQUIVAL�NCIA
PATRIMONIAL .. ' ......... , ...................... 374.426 401.095 27.141 21.172

OUTRAS RECEITASIDESPESAS ,

OPERACIONAIS ................................ (2.609) (342) (90.099) (72.52,3)
RESULTADO OPERACIONAL
LfaUIDO .......... 0.00.0 ••••••••••••••••• 0.0 ••••••••• 375.736 403.883 502.598 484.0El9
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ....

- 263 2.450 (3.914)
RESULTADO ANTES DOS •

,

IMPOSTOS !j: PARTICIPAÇÕES ....... 375.736 404.146 505.048 480.155

P:��II����gÓW�s ......................... (1.327) (1.291) (6.456) (5.429)
IMPOSTO DE B,ENDA E

CONTRIBUIÇt10 SOCIAL .................. 403 (201) (123.780) (72.072)
RESULTADO OUIDO
CONSOUDADO .................................. 374.812 402.654 374.812 402.654
RESULTADO POR AÇÃO· RS............. 0,61 0,65 0,61 0,65
VALOR PATRIMONIAL POR AÇAO· RS 2,22 1,88 2,22 1,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCfclOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 (Em milhares reais)

,

TOTALOO AllVO 1AW.784 1.258.443 3.308.637 2.472.599 TOTAL DO PASSIVO ,..................... 1.497.784 1.258.443 3.308.637 2.472.599

Demonstrações Financeiras auditadas por KPMG Auditores Independentes - CRC·Sp·14.428/0-6·"F'· SC

__��� 2004
__��

138.298 134.048 -===

43.561
FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E

• •

CONTADOR

• Décio da Silva
Diretor Presidente Executivo

-

• •

89,64$

92.25

90,487

83.148

• •

81.900

10,352

75.613

7.535

1.267.234 1.041.247 702.828 623.482

TRIBUTÁRIAS , .........................•..... 77.325

949.153

288.847

81.412

426,439

239.664

1.031 . 2,068

INSTITUiçõES FINANCEIf;lAS " " ...

OUTRAS OBRIGAÇÕES "" .

• •

88.284 87,771

..

EXlGIVEL A LONGO PRAZO ..

INSTITUiçõES FINANCEIRAS .

OUTRAS OBRIGAÇÕES ..

37.006 521.668

398.969

122.699

477.749

366.665

111.084

6.602

•

37.006 6,602

PATRIMONIO LIQUIDO ..

CAPITAL SOCIAL " ..

1.371.463 1.162.002 1.371.463 1.162.002

1.000.000 750.000 1,000.000 750.000

RESERVAS ..............•...... , ': . 371.463 412.002 371.483 412.002

DIRETORIA

MOBcyr Rogério Sens
Diretor Técnico

Jaime Richter
Diretor de Marketing

Alidor Lueders
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores

,

Wilson José Watzko
TC·CRC/se 16.555/0·4
CPF 352,366,129-34

z
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CULTURA,

NEPOTISMO - O FIM DE UMA PRAGA

Na semana que se passou, o Supremo Tribunal Federal- nossa Corte Máxima
de Justiça, cortou na própria carne, aquilo que há muito vem sendo combatido,
inclusive citado por alguns, como uma verdadeira chaga social, que encontra as

suas raízes no passado mais longínquo.
Referimo-nos à prática do nepotismo, termo derivado de nepote, que

originariamente correspondia à autoridade que os sobrinhos e outros parentes
.de certos papas exerciam na administração eclesiástica, e que, nos dias de hoje,
'representa flagrante favoritismo e proteção excessiva a parentes de
Idetentores de cargos/funções públicas, em sua essência, significando
· favorecimento,

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ajuizou uma Ação
.Declaratóría de Constitucionalidade (ADC 12), com pedido de liminar, em favor
'de Resolução n° 07/05, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que proibiu a

prática do nepotismo no Poder Judiciário.
A discussão que veicula na referida Ação Declaratória, se refere à

competência constitucional que o Conselho Nacional de Justiça tem para
· apreciar a validade dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário,
vez que, a proibição do nepotismo é regra constitucional baseada nos princípios

·
da impessoalidade e da moralidade administrativas.

I Em síntese, a Resolução n° 07/05, do CNJ, proíbe a nomeação de parentes,
;cônjuges e 'companheiros de magistrados e de servidores para cargos de

I direção e assessoramento do Poder Judiciário, excepclonando aqueles
: ocupantes de cargos de provimento efetivo nas carreiras jurídicas, admitidos
, porconcurso público. Proíbe, também, a contratação, sem licitação, de empresas
·

das quais sejam sócios parentes, cônjuges e companheiros desses agentes·

públicos.
·

Diante de tal discussão, na data de 16 de fevereiro do corrente ano, o

: Plenário do Supremo Tribunal Federal, manteve, liminarmente, por maioria
, (nove contra um), a validade da citada Resolução, vedando a contratação de

; parentes de magistrados, até o terceiro grau, para cargos de chefia, direção e

: assessoramento no Poder Judiciário, perdendo, inclusive, a eficácia, todas as '

: decisões anteriormente concedidas pela Justiça que garantiam aos parentes
, ,

: a permanencia no cargo.
: O tema abordado no Supremo Tribunal Federal, evidencia a expectativa
: da sociedade em ver o rompimento das relações de trabalho daqueles que
: indevidamente, e, somente em razão do parentesco, são nomeados paracarqos
: de confiança, tanto no Poder Judiciário, corno no Legislativo e Executivo, visando
: o respeito aos princípios constitucionais da moralidade, da eficiência, da
: impessoalidade, e da igualdade,
,

Ao sustentar seu voto pela concessão da liminar, a ministra Ellen Gracie

: afirmou que "o Tribunal dá, com a decisão, mais uma importante contribuição
: na direção da construção de um Estado Democrático de Direito verdadeiro ao

: afastar uma prática de natureza aristocrática cujas origens podem ser
, encontradas em nossas raízes coloniais':

,
Acreditamos que a mencionada e discutida resolução, é apenas uma das

; primeiras manifestações com o fim de impedir a formação de grupos familiares,
: os quais visam a "patrimonialização do poder qovemamentallvez ser ilegítima
� essa apropriação da coisa pública. O Ministro Celso de Mello ainda comentou
: que "quem tem o Poder e a força do estado em suas mãos não tem o direito de
: exercer, em seu próprio benefício, a autoridade que lhe é deferida':
,

Em todas as esferas de poder devem ser apuradas as causas da nomeação,
: as aptidões do nomeado, a razoabilidade da remuneração recebida e a
,

consecução do interesse público, repudiando a prática do nepotismo,
A sociedade brasileira não precisa implorar por seus direitos, deve sim,

exigi-los. Para tanto, não há necessidade de menosprezar a capacidade dos
indicados, mas sim, evitar as facilidades de se vincular aos órgãos públicos em
razão, única e exclusivamente, do parentesco, mesmo porque, quem faz por
merecer, não precisa de favores, ao contrário, procura formas legais de
demonstrar a que veio.

Romeo Piazera Júnior e Janaína Elias Chiaradia Marcatto, advogados
integrantes do Escritório Cassuli Advogados Associados,

KELLY ERDMANN

�Mostra conta

história da festa e é
uma boa opção para
quem gosta de arte

Jaraguá do Sul- Quem gosta
do colorido das fantasias de
carnaval tem a oportunidade de
conhecermais com uma exposição

,

lançada ontem pelo Museu

,Wolfgang Weege - Parque
Malwee. Estão àmostra oito trajes
usados nas décadas de 1930 e 1940
por foliões de Blumenau durante,
os bailes que aconteciam na região.

Emmeio a vitrolas, gramofones
e televisores antigos, quem for até
oMuseu, terá a impressão de voltar

,

no tempo. E que além das roupas
de época, serpentinas decoram
todo o ambiente e marchinhas de
carnaval dão embalo à visita.

A exposição foi montada a

partir do acervo pessoal de Ellen ,

,W. Vollmer, e demonstra a

mudança que as roupas
carnavalescas sofreram com o

passar das décadas. Os temas das
fantasias passam pelo colorido dos

trajes de palhaços, piratas e

chineses. Há também um traje
típico alemão confeccionado

especialmente para o Carnaval.

• •,•

•

CORREIO TV

\

DANIEL NEV�I

"""'F"""'F"'l'
.

Wandér Weege mostra a camisa oficial utilizada pelos integrantes da escola de samba de Joaçaba
•

Naquele período o corpo não

poderia estar à mostra, o que

explica o tamanho de saias e blusas.
Para compensar isto, as fantasias
têmmuitas fitas, flores e bordados
feitos à mão. Quem quiser ver as
fantasias tem até o dia 27 de

março. O horário de visitação é de

segunda a sexta-feira, das 10h às.

12h, e das 13h às 17h. Nos finais
de semana, das 9h30min às 12h e

das 13h às 17h.

• Juntamente com o lançamento da exposição de
fantasias, o industrial WandérWeege, falou sobre a

.

menção aos 100 da FirmaWeege no Carnaval de Joaçaba.
A trajetória da família e da Firmá Weege será contada por
1300 componentes.

O Grêmio Aliança,daquela cidade, apresenta a história da

empresa neste final de semana. Serão dois desfiles, o primeiro
no sábado, e o outro na segunda-feira. O resultado da escola

campeão será divulgado na terça-feira, 28.

1

,

"

,

,

Homenagem
o carnaval para Mariana será diferente esteano já que a beldade

passará os dias de folia dentro da casa do Big Brother Brasil. Bom,
mas os familiares da morena também curtirão o feriado de forma
diferente. Os pais de Mari estão curtindo o sucesso da filha que,
dessa vez, será homenageada durante o bloco de rua "Vai quem

•

quer'; de Botucatu (interior de São Paulo).

Alma Gêmea
,

Walcyr Carrasco escreveu dois finais para sua novela, que acaba
r

no dia 10 de março, mas apenas um deles vai ao ar. Em um dos
,

capítulos, Rafael (Eduardo Moscovísl vai levar um tiro de Cristina

(Flávia Alessandra) e, depois disso, Serena (Priscila Fantin) sofrerá
, um infarto fulminante. Os dois morrem e se reencontram depois
da morte. Na cena, o casal aparece indo embora em direção ao

pôr-do-sol.

Bastidores
Comenta-se na Globo que a bancária Katilce, que subiu ao palco
do U2 e deu um selinho em Bono Vox, está na mira do
"Fantástico': Mas ninguém confirma.

No clima
Na segunda e na terça, Renata Vasconcellos vai ancorar o "Bom
Dia Brasil" do Sambódromo, no Rio.Renato Machado ficará no

estúdio.

Na luta
Márcia Goldschmidt está tentando de tudo para voltar ao ar na

Band.

'Trading spouses'
A Record comprou os direitos de "Tradinq spouses'; formato da
Fox americana. É um realityque será produzido aqui com
supervisão da Fox. No programa, há uma troca de esposas entre
duas famílias.

Construção
Continua o quebra-cabeça na montagem do elenco de "Cobras e

lagartos': Rosi Campos fará a novela. Há atores trocando de

papéis. E nada foi decidido ainda quanto a quem será o vilão.

Misteriosa
Fernanda Rodrigues vai fazer uma participação especial em
"Bang bang': Ela será a misteriosa Dayse e chegará na cidade
fazendo confusão na vida de Ben Silver (Bruno Garcia).

Viva Daniela!
O Papa que desculpe, mas a Prefeitura de Niterói chamou
Daniela Mercury para cantar na Praia de São Francisco

(blasfêmia pouca é bobagem!) no Dia Internacional da
Mulher. Será um evento em parceria com o governo federal,
que aproveita para anunciar programas de geração e renda

para mulheres. Na ocasião, com todo respeito ao Vaticano,
serão distribuídas 20 mil camisinhas masculinas e 10 mil
femininas.

Prêmio
Mara, participante do Big Brother Brasil 6, já sabe o que fará
com o prêmio de R$ 1 milhão, caso vença o reality show.
realizar o tão sonhado tratamento de sua filha, Aracy, de 6

anos. A menina possui uma deficiência nas pernas, por conta
de uma lesão de nascença no cérebro, que a impossibilita de
andar sem um apoio.

Romance no ar
Os abraços e carícias trocados por Thierry Figueira e Sabrina
Sato no camarote do show do "U2'; esta semana, fez muita

gente apostar que os doistinham se deixado levar pelo calor
do momento. Mas, tanto a assessoria da mestiça, quanto a

porta voz do galã, negam que eles tenham ficado juntos na

ocasiãó. Neste momento, o bonitão está em Salvador, onde
passará o Carnaval todo. Mas o que pouca gente sabe é que,
apesar de desfilar pela "Gaviões"hoje, em São Paulo, Sabrina
também está de viagem marcada para lá.

Amor bandido
Depois de tudo o que André aprontou, chegando ao cúmulo
de ir para a cama com Érica, sua enteada, o intérprete do

personagem, o galã Marcello Antony, acredita que o rapaz
realmente se apaixonou por Júlia. O bonitão afirmou que acha

que André pode ter se apaixonado por Júlia com o tempo e,

agora, a ama de verdade. Crente nos sentimentos de seu

personagem, o ator confessa que não descartou a possibilidade
de André ser perdoado pela esposa. Difícil, não?

Carreira Internacional
Bianca Rinaldi poderá atuar numa produção estrangeira! A
atriz que vive a médica Joana em "Prova de Amor" recebeu
um convite para, a partir de abril, fazer parte do casting de
uma produção, que deverá ser rodada durante o verão

europeu, realizada pela conhecida produtora de Pedro

Almodóvar, um dos mais conhecidos cineastas espanhóis,
que roteirizou e dirigiu o filme "Fale com ela"

(Hable con Ella).

i

I
"
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� Campeã brasileira
,

!óa categoria sub-18
,

!viajou ontem para
,

capital paulista
,

Jaraguá do Sul-A enxadrista
;Karina Kanzler está em São Paulo
onde disputa, a partir de hoje, o
: �,ampeonato Brasileiro Feminino

, .

klDsoluto. A competição, que

icontece no Clube do Xadrez, é
,

rambém uma espécie de pré-
,

j]fmpico, já que as melhores
'.

colocadas disputarão as
'�.

:Olimpíadas Mundiais de Xadrez,
,
.

neste ano, na Itália. Karina, que é
,

:átual campeã brasileira na
,

:çategoria sub-18, se mostra bem
,

;çonfiante para conquistar a vaga.
;:: "Vou para ganhar. Avaliando
minhas condições, acredito que
tenho chances de voltar de lá com
uma boa colocação", comentou a

atleta. Treinando em casa desde
,

fevereiro, ela também divide o
,

tempo entre a faculdade e as aulas
nos pólos da Escola Renato Pradi
,

'

(Caie) e da Escola Anna Tôwe
, .

Nagel. "E complicado, mas a gente
dá um jeito", disse Karina.
: O novo técnico da equipe de

I "

� tadrez é Carlos Kanzler, irmão de

SEXTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2006

• ,

,

•

como eu estou me sentindo",
lembrou. Karina joga xadrez desde
os sete anos e, em 1997, entrou para
a equipe da FME, com quem já
disputou várias edições dos Jasc,
[oguinhos e Olesc. Hoje em dia,
como professora damodalidade, ele
se vê em seus alunos. "Fico
lembrando de quando eu comecei
a jogar, que era muito mais difícil.

Hoje, o xadrez feminino já tem

,

CESAR JUNKES

Karina fica até segunda-feira em São Paulo atrás da vaga para as Olimpíadas de Xadrez
. ,

Karina. Mas ela disse que em casa

eles não treinam juntos. "A. gente
já fica jogando, treinando e dando
aula o dia inteiro. Quando
chegamos em casa, preferimos
fazer outras coisas", comentou. A
enxadrista disse também que,
como todo treinador, Carlos
também "pega no pé dela". "Ele já
vem me pedindo durante toda a

semana se eu venho treinando e

'Malwee começa hoje a busca

pelo pi da Copa
"

.

enca
CESAR JUNKES

.�.

•
,

. ¥,

Malwee treinou durante toda a semana no Ginásio da Duas Rodas

I: Jaraguá do Sul - Depois de
� vários amistosos neste início de
; temporada, chegou a hora do
,

I : primeiro grande teste da Malwee.
•

: Hoje à noite, às 21h30, o time
: jaraguaense faz o primeiro jogo em
busca do bicampeonato da Copa

I : América. O adversário é o
I

'Unívetsidad Autônoma, do
: Paraguai, que joga em casa. A
: partida será noGinásio Dr. Nicolas
: Léoz Alrnirón, na cidade de

•

; Itauguá, e terá a transmissão da
Rádio Jaraguá.

Da lista dos 13 nomes
I

; divulgada pelo Correio do Povo
: na terça-feira, uma mudança
: apenas. O fixoChico se recuperou
i de lesão e entrou no lugar de
, Antônio. O auxiliar técnicoMarcos
,

I Moraes, que comandou os treinos
,

desta semana, j á tem a receita para
•

,"', conquistar o título. "E sómanter a

aplicação tática, porque hoje todos
. querem ganhar da gente",

comentou.

Mesmo enfrentando um

adversário com pouca expressão no
futsal, Marcão disse que o clima
de "já ganhou" tem que acabar.
"Não podemos nos esquecer que,
para ganhar, precisamos jogar
primeiro", avisou. O auxiliar disse
ainda que a postura da equipe
precisa mudar, porque nos

primeiros amistosos do ano, houve
um certo menosprezo dos
adversários. "Nós ainda não

ganhamos nada. Todos os nossos

adversários procuraram se superar
em todos os quesitos e vêm

conseguindo", comentouMarcão.
A final da Copa América será

disputada emmelhor de três jogos.
A segunda partida será amanhã,
inicialmente marcada para o mes
mo horário, mas que ainda pode
ser alterada. Se houver neces
sidade de uma terceira partida, ela
acontecerá no domingo.

mais praticantes", disse.
Nestes quase dez anos compe

tindo, Karina destacou como

principais conquistas: o primeiro
lugar no brasileiro sub-IS no ano

passado (competição que a cre

denciou a participar do Mundial
na França); o quinto lugar no Pan
Americano 2005, e o quarto lugar
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina.

Vasco contrata dois jogadores
chilenos para a temporada

,

Rio de Janeiro - A diretoria.
do Vasco anunciou a contratação
de dois jogadores chilenos para a

temporada de 2006. O zagueiro
Claudio Salinas, de 29 anos, e o

meia Frank Lobos, também de 29

anos, foram apresentados na tarde
de ontem, em São Januário, e já

- .

começarao a treinar com o

restante do elenco.
Os dois foram contratados para

três competições que o clube
carioca jogará neste ano - Copa
do Brasil, Brasileirão e Copa Sul
Americana. O zagueiro Claudio

Salinas, de l,82m, começou a

carreira no Colo-Colo, em 2000, e
estava no modesto Unión La

Calera, da Segunda Divisão do
Chile. O jogador já atuou em

equipes do Canadá e da Suíça.
Frank Lobos também jogou 110

Colo-Colo e já teve uma passagem
pelo futebol espanhol. '

Fluminense
O presidente do Fluminense,

Roberto Horcades, afirmou que
•

sonha contar .com o técnico da

Seleção Brasileira, Carlos Alberto
Parreira, após a Copa 2006, na
Alemanha. Na equipe tricolor,
Parreira não seria treinador, tuas
poderia ocupar um cargo de
colaborador ou até mesmo na

direção.
"O Fluminense pensa grande"

ousa. Não há ninguém que tenha
mais visibilidade internacional do

que o Parreira e ele é um sonho

que gostaríamos", disse Horcades,
em entrevista à Rádio Brasil. "A

função que ele faria seria como o

Zagallo exerce na Seleção. Mas
quero deixar claro que não

. conversamos nada com ele e que
é apenas um sonho", completou.

Para o presidente, com Parreira,
a marca Fluminense seria mais

reconhecida internacionalmente.
"Em uma conversa informal, o

Parreira me contou que será a

última Copa que ele irá comandar
a Seleção. Ficando à disposição,
nada melhor do que ele voltar ao

•

clube. E torcedor do Fluminense e

muito amigo meu", concluiu.
Parreira foi o treinador do único

título do Fluminense, em 1984, e
também comandou a equipe na

conquista da Série C, em 1999

(AE).
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• Os dois foram
contratados para três

competições que o
clube carioca jogará
neste ano - Copa do
Brasil, Brasilelrão e

Copa Sul-Americana.

• O presidente do
Fluminense, Roberto
Horcades, afirmou que
sonha contar com o

técnico da Seleção
Brasileira, Carlos
Alberto Parreira, após a

Copa 2006, na
Alemanha.

LI,NHA DE FUNDO
JULIi'<1AR PIVATTO

Copa América
É a primeira competição e, também, a primeira decisão do ano.

Depois de vários amistosos para testar os reforços e entrosar

ainda mais a equipe, a comissão técnica da Malwee preferiu usar

a base do ano passado e levar apenas alguns reforços. Com um

elenco tão variado e com grandes investimentos, criou uma

espécie de clima de "imbatível" entre os jogadores, o que foi
nítido em alguns amistosos neste início de ano. Este será o maior'
desafio da dupla Ferretti e Marcão, que precisam conter o clima

de"já qanhou'Colsa que não deve sertão difícil para a dupla que
já comandou tantas equipes vitoriosas no Brasil.

Maratona
o jaraguaense Jéferson
Heller vai, na semana que

, vem, para São Paulo, para
disputar a Corrida da USP. A

competição será no dia 5,
com o percurso de 12

quilômetros. Como na

Maratona de Aniversário de
São Paulo o atleta fez o

tempo de 37min18seg, ele
terá o direito de largar na
Elite B, fato comemorado por
ele. "Não precisarei largar no
meio do pelotão maior.
Neste deve ter no máximo
400 corredores'; disse.

Encontro
o presidente da FME, Jean
Carla Leutprecht, se
encontrou com os

associados da COL para falar
sobre a Olesc. O objetivo é
envolver a cidade na

competição estadual que
Jaraguá sedia neste ano.

Afinal, serão quase 3 mil

pessoas alojadas aqui, o que
pode aumentar as vendas no

comércio. Boa iniciativa.

Em condições
o supervisor técnico
do Juventus, Wilson

Pereira, disse que o

lateral-esquerdo
Matarazzo, o volante
Eurico e o lateral-direito

Jorginho já estão liberados

pela Federação
Catarinense de Futebol.

Hoje, o clube deve
receber a resposta sobre a

liberação do atacante

Leonardo Pupa.
A torcida é grande, pois
Sabiá ainda não deve ter

condições de jogo.

Natação
As inscrições para a

1 a Etapa do Circuito
Interescolar de Natação -

Troféu Ernani Volpi Coitinho,
já estão abertas. O evento .

reúne atletas de todas as

escolas da cidade com idade
até 14 anos, nas provas de
25 e 50 metros, nos estilos
livre e costa. As inscrições
vão até o dia 10de março e

a etapa acontece no dia 18.
.

j ulima rpivatto@gmail.com

,
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Tevez volta à Argentina e

desfalca o Timão no Paulista

São Paulo - O atacante

argentino Carlitos Tevez desfalcará
o Corinthians nas próximas duas

partidas do time no Campeonato
Paulista - contra o Santo André,
amanhã, no Pacaembu; e contra o

Ituano, no dia 2, em Itu. Logo após
o empate contra a 'Universidad

,

Católica, pela Libertadores, na

noite desta quarta-feira, o craque
foi liberado para viajar para Buenos
Aires.

Omotivo da viagem repentina
de Tevez não foi explicado pelo
Corinthians. No último final de

semana, o seu avô faleceu e o

jogador só voltou ao Brasil horas
antes da partida contra os chilenos.
O desfalque de Tevez no jogo

,

contra o Ituano já era certo, já que
o atacante foi convocado para o

amistoso da seleção argentina
contra a Croácia, no dia 1.6, na
Suíça. Rafael Moura será o seu

substituto nos dois compromissos
pelo Estadual.

A volta de Tevez ao time deverá
acontecer somente no dia 5,
quando o Corinthians enfrentará
o Marília, no Pacaembu. Q.uatro
dias depois, o clube jogará contra o

Tigres, no México, pela terceira

rodada da Libertadores.

Santos
O atacante Carlinhos Bala, do

Santa Cruz, recebeu um

telefonema da diretoria do Santos.
A equipe paulista preferiu não

negociar diretamente corn os

pernambucanos. "Não recebemos
contato de ninguém, mas sabemos

,

que o Santos telefonou para o

jogador. Não sei o que estão

pretendendo", afirmou o diretor de
futebol do Santa Cruz, Mutilo
Falcão.

Com a rejeição de França e a:

impossibilidade de adquirir.
qualquer artilheiro famoso, os;
cartolas buscam nomes alternativos

,

para reforçar um ataque que tem
, ,

problemas.O contrato de Carlinhos
,

Bala termina no fim de 2006.:
,

Teoricamente, ele estaria livre para:
,

assinar pré-contrato com qualquer
equipe em julho, mas seria liberado
apenas em 2007. 'Arnulta rescisória
do Carlinhos é R$ 7 milhões, mas
podemos liberar por R$ 5 milhões
.ou R$ 6 milhões", completou

"

Falcão.

• Logo após o empate
contra a Universidad

Católica, pela
Libertadores, na noite
desta quarta-feira, o
craque foi liberado para
vjajar para Buenos Aires.

•

.• A volta de Tevez
ao time deverá
acontecer somente

no dia 5, quando o

Corinthians enfrentará o

Marília, no Pacaembu.
Quatro dias depois,
o clube jogará
contra oTigres.

,
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,�í,ítdüiaI'5t1��{�.I0f�VO prédio
, .., ,I;). ,�"", ,,'-"-' ,

da EscoJa':.�.1 'nglis Yázigl na Rua
,Êpltácio Pessoa, 555, foi
"Inaug,urado ontem à noltercom
'eoquetel realizado no próprio
.••..esp�çoda eseola.A ,

,

comemoraçlo contou com a '
,

••,. presença de alunos,. '

.•... empresários, diretores de ,.

escolas do munlcrplo e amigos
,

"..
da proprietária e diretora, Esther

\. . Schmidt Bauer•

',\ -,

.\_.

.....•.. A Yázlgl tem mais de 50 anos de
.. ,

..
' tradição no ensino de ldtcmas;
400 unidades dlstríbutdas por

.

todo o Brasil e adota a
'

, metodologia de ensino
comunicativa, em que o

professor e alunos se

comürilcam'so'mÉ!nte em inglês
durante as aulas, sem. traduções.

I

Em Jaraguá do S�I, a empresa
existe há nove anos e emprega
, 5 professores (três de espanhol
e 12 de inglês) e uma orientadora pedagógica. As
aulas de idioma começaram a partir de hoje,já
no novo, espaço.A antiga unidade, na Rua
Epitácio Pessoa (em frente ao Corpo de
Bombeiros Voluntários) .será desativada.

O novo prédio tem área de 750 m2 e conta com

amplo estacionamento; 13 salas de aula
cllmatizadas; sala de cinema com telão e

capacidade para 44 pessoas; laboratório \

multlmtdle com 15 computadores, biblioteca,
vldeoteca, cafeteria e outras 'lnstelações. A
construção começou em maio do ano passado e

a nova unidade é, na visão de Esther, um presente
aos alunos e a realização de um sonho pessoal."!:
uma forma de agradecer os alunos pela
confiança, proporcionando um ambiente mais
confortável e agradável para o aprendizado':
revela.

Além de inglês e espanhol para jovens e

adultos, a Yázigi disponibiliza inglês para
crianças a partir de três anos; ingiês para
negócios; preparação para exames de
Proficiência Llnqüístlca internacional e
aplicação do Teste da Universidade de
Londres (testes de nfvellingüfstico
internacional), aplicação do Teste Toeic
(teste de nlvel llnçülstlco nacional),
intercâmbios e HOE (portal que permite ao

aluno praticar inglês, completando o

aprendizado adquirido em sala de aula).
De acordo com Esther, saber mais um idioma
é fundamental não só para o cresctmento
profissional, mas também pessoal.
"A globalização, a exportação e a Internet
abriu a possibilidade de um mundo sem

fronteiras, e conhecer novas Ifnguas.e
culturas abre nosso horizonte para novas

experiências e oportunidades': comenta.

Esther Bauer e o marido Roberto Bauer comemoraram a inauguração
•

,
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Postura, altura, magreza � dieta eterna:,Itls��;�j'�

deseonhece o caminho das estrelas, elas yêW. 'I
*. o berçqç!i).a beira do Rio Itapocu. Q.� . l/I: 'il

'i'.•..�
Schrpeder para o mundo, Raquel Klal:Juo:ç1e > '�"

"." " ',' ".' :,

tem :60 arios e já está na
..
área há quatr()." ;k i!!�

Com 1,90m e 59 kg ela é loira, de olhas/I i ii .

j'
, ""

.

"

...",,0',:.'.. 'i�

verdes., corpo e rosto escultural. Raqu�l não 'J
deixou.de estudar, mas foi sozinha em.buscpl: ... 1" '

,

. ..
'i fi

do sonho. "Entrei em depressão. A J
.; >j

respOtlsabilidade, a falta'da família e a
... ;. !'�,

,

'

'i " ,,' , I

independência fazem a gente crescer rápidcf !
, demais e eu não queria atrapalhar a vida. dos ! ..

..
,,"

mel,ls pais, essa era uma escolha minha", ! II
, confess�ll e!a que é filha única.' Raqti¢l, est� 'i
com duas viagens agendadas, uma para. o .... I

.Chíle ,tl depois para os Estados Unidos.. 4 .... ·.i �
dona de nove gatos leva na mala a

..

'r. '.' ;11
int.egrl.dade e a educação que ganhou do�

I.
". ·····i r�

, '.' ,

..
, ,j

'. pais, mas já adiantou que dos sonhos 11ª0. I, "!
desiste nunca. .... ,'i "'.' .vm

I '"
'.,

..... '." ,

...
i

Erica-Baade é "new face". Assim que ...
'.

,

chamam os novos rostos nas passarelaã
II �

, Com 16 anos, ela precisa perder três
".

centírnetr�s de quadril e chegar aos 89 .

•

e:xigidos pelas agências de modelos para'
í viajar a Paris. Bla,. que tem.I ,80 de alturà, '.
.' .

começo:1..i.há um ano. Hoje, vive na põnte''', ...". ,

aérea entre Jaraguá do Sul, onde nasceu, t;
São Pa�lº. Mesmo com o apoio dos pais,..

".

, :..- ',' "

Erica constantemente se pergunta se é
.

mesnlQ isso que quer para sua vida.jnas'
' .....

!

parece set feliz no que faz. "Não tenho'
• certezâ absoluta, mas não desisto-fácil, '.'

, " ..

{2
2
I.LJ

�
2
uJ

\jj
cc.

g
SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

R$

. ..

A' , •

mesmo com meus tres centímetros a mais eu :
cont;inlio comendo normal, mas procuro '. ..1

fazer muitos exercícios. físicos", comemotou.... I'�'
" .,' tr:

"

,'!

Erica disse que o pior de tudo na profissão é'
, .

• •

•

'o,'

,

L:,. Raquel Klabunde começou a carreira com 16 anos e diz que
o mais 'difícil é lidar com a saudade que sente da família

,

/

o estatus que as pessoas querem ter. "As pessoas acham que dinheiro

compra tudo", lamentou.
•

A novas meninas da moda dizem que a prostituição não é estranha ao

meio. Modelos que não tem mais trabalho se submetem a programas

para ganhar campanhas ou se sustentar. "Nos sentimos humilhadas,
,

eles acreditam que todas são iguais", falou Erica. Assim como os

programas, os bastidores das passarelas também são um meio fácil

para alimentar vícios. Mas todas garantem que usar drogas depende
•

do caráter e da personalidade de cada um. "Influência existe em todos
os lugares, ainda mais na nossa profissão, as pessoas são despojadas e

adoram aparecer", disse Raquel.
O coração também sofre com as viagens e a superexposição. Raquel
disse que ainda sofre pelo ex-namorado, mas que só o tempo vai dizer
o que vai acontecer. Vanessa consegue levar o romance com o

namorado, de [araguá, numa boa. Ela é mais uma das new faces e com
•

16 anos conserva o quadril em 89 em e altura de 1,75m. Ela como
. todas as outras tem as características das meninas da região. Olhos '

verdes, pele clara e cabelos loiros. Vanessa ganhou o quarto lugar num
concurso de nível nacional e conquistou as passarelas. A menina, com

,

rosto angelical, disse que o pior de tudo é a distância da família e do
namorado. ''A noite eu começo a pensar que na manhã seguinte não

verei meus pais, isso dói muito", garantiu. Ela disse que a disputa é

enorme, mas o que mais a preocupa é o estudo. Vanessa abandonou a

escola, optou pela carreira e tem medo de sofrer as conseqüências. ''A
profissão é curta, depois eu volto a estudar", alegou.
As meninas, que tem total apoio da família, correm atrás do sonho e

•

buscam ainda mais reconhecimento. Eliana Becker é uma delas. Com

>

•

,

Erica Baade tem�
apenas 16 anos e já
vive na ponte aérea

entre Jaraçuá do Sul e

São Paulo
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PROGRAMAÇAO
""

D�{\ REGIAO
•

De 24 de fevereiro a 2 de março

Blumenau - Rua Sete de Setembro
•

SALA FILME/HORARIO GÊNEROA Caverna
13h45-15h45-17h45-19h45-21h45 A Pantera Cor de Rosa

':�
.,

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
1 CDidi - o Caçador de Tesouro

14h30-16h15

O Sol de Cada Manha
13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21 :45 D

Domino - Caçadora de Recompensas 218h30 - 21 hOO

Zathura - Uma Viajem Espacial
15hOO Orgulho e Preconceito

13:40 -16:20 - 19:00 - 21 :30
3 R

As Loucuras de Nick e Jane
17hOO -19hOO - 21 h15

Johnny e June
18:50'� 21:40

D

Valiant (dub)
14:30 - 16:30 DS. ,'-"

A Terra Encantada (dub)
15:00 - 17:00 I

5

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

19:10 - 21:50
Johnny e June
13h30

Wolf Creek Viagem ao Inferno
16h30

Vovo Zona 2
13:30 - 15:30

C

6
Wolf Creek - Viagem ao Inferno
17:30 - 19:30 - 21 :30

TSyriana
19hOO - 21h50

Dizem por aí

13:45 15:45 17:45 19:45 21 :45 Programações sujeitas a alteração

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

"

,

Contato:275 2477 - 370 6488

,
,

,

•

s
,

•

SOCIEDADE CULTURA. ARTíSTICA
FUNDADA Erv1 08-00·1956

'.

. , ,.

,

�".� .:

Igreja Evangélica Luterana do'Brasil
PARÓQUIA EBENÉZER BARRA IllHA DA FIGUEIRA 1 RIO DA LUZ

o Senhor Jesus convida em Mateus 11.28:/lVinde amim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e
eu vos alivtarel"

PROGRAMAÇAo DECULTOS
BARRA: Dia 05/03 8:30.Culto.
ILHA DA FIGUEIRA:Dia 04/0319:00.Culto.

.

Outras informações podem ser solicitadas diretamente com o pastor Jackson Luis
Knies.Tel.:33763625.
Umfelizfinal de semana efiquem com Cristo.

,

,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-'

,

Missas Informativo Paroquial
25/26 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM
f;
��

I
a

19HOO- Matriz I
"

17H30-R. da Paz �
19HOO- S.Luiz Gonzaga t19hOO-, Perp.Socorro I

\'
{:

Sábadó
8°Domingo do Tempo Comum

,"Com Ele a vida é abundante"

Reunindo-nos como povo de Deus, para celebrar a festa pascal que
brotou do coração misericordioso de Jesus. Mas, sabemos da

situação em que vivem muitos de nossos irmãos e irmãs, sofrendo
as conseqüências de uma injustiça. Muitas vezes lhes são tirados
sonhos, esperança e alegria. Em Jesus, o "esposo" presente no meio

\ de nós, encontramos força para dar sentido à vida e viver os valores

I do Reino. O vinho novo que colocamos em odres novos nos permite

I experimentar as novidtades do Evangel�o e renovar as relações e as

• es ruturas em que vivemos.

Domingo
07hOO-Matriz
09HOO-Matriz
19HOO-Matriz
08H30- Molha

08H30-S. Cristovão
t�;,--#,.,:"� �t#'i< s,.:,...,",," J/ :>i .....�

,

(,.%.«Õ0$;'i>" ,W'>'>&� <-"""� CL""""'if',""

,

\

I
'"
./ O Melhor ladrão do Mundo

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

cadeira de rodas. Sua mãe luta para
sustentar a família, cuidar do pai e dos três
filhos pequenos:Seus amigos do subúrbio
de Nova York não são tão amistosos assim.
Com seus poucos 11 anos, Izzy encontra
'refúgio invadindo casas quando os

moradores estão ausentes. Nelas, ele
descansa, faz um lanche,muda uma mobília
de lugar, mas raramente furta algo de valor.
Mas ele acaba tendo que cometer um ato de
violência para que as coisas mudem. De
preferência, para melhor."O Melhor Ladrão
do Mundo" é um drama, às vezes triste, às
vezes engraçado, mas profundamente
humano, embalado por uma trilha sonora

original de ótimos hip hops de Prince Paul
and Don Newkirk.
Comédia - Ano: 2005 - Duração: 93
minutos 16 anos Lançamento em vídeo e

DVD

,

,
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Pecados Mortais
,

Christian Slater interpreta Daniel Clemens,
um jovem padre que começa a duvidar de
sua vocação durante a investigação de um

assassinato ocorrido dentro da Igreja, do
qual um de seus amigos é suspeito. Daniel se
vê obrigado a enfrentar suas próprias
crenças e também os dogmas e políticas da
Igreja para descobrir o verdadeiro assassino
do terrível crime de que seu amigo é
acusado.

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 95
minutos 16 anos Lançamento em vídeo e

DVD

\
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I, PECADOS

MORTAIS•
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,

-. Mulheres de Mànhattam
.
././

Três mulheres vivem momentos diferentes
de suas vidas. Entre elas, um ponto em

comum: todas estão pensando em tomar

importantes decisões que poderão alterar
para sempre os seus futuros.Colleen quer
ser fotógrafa, mas tem medo que o dinheiro
da profissão não seja suficiente para
sustentar sua filha Stella. Enquanto isso,
Kasey está à procura de seu cão, roubado

. , , .

por nmquern menos que seu proprio ex-

namorado. Ao mesmo tempo em que Kate
decide terminar o relacionamento com

Stevie, e viver o sonho de morar sozinha.
Tendo a charrnosa Manhattan como pano
de fundo, Colleen, Kasey e Kate terão pouco
tempo para dar novos rumos em suas vidas.
Afinal, escolher entre o amor, a carreira e a

,

própria individualidade nunca foram
decisões fáceis de serem tomadas, na eterna
procura pela felicidade.
Drama - Ano: 1997- Duração: 90 minutos
14 anos Lançamento em vídeo e OVO

•

/> Agentes Secretos
A fim de neutralizar uma quadrilha
internacional, o serviço secreto da França
envia dois agentes, o Capitão Brisseau e Lisa

para o Líbano para explodir um navio

cargueiro transportando armas de guerra. A
missão foi um sucesso, mas no retorno para
casa Lisa é presa pela policia federal na
Suíça. A verdadeira operação é realmente
outra. Uma realista e espetacular história
que levanta a seguinte questão: Quando
dinheiro e poder estão em jogo, quem você

. realmente pode confiar?
Aventura - Ano: 2004 - Duração: 109
minutos 12 anos Lançamento em vídeo e

DVD
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Bolo de Carne Rápido
Ingredientes: 1 cebola bem picada; 2 dentes de alho picadinhos; 1/4 de xícara (chá) de toucinho
defumado picado; 2 colheres (sopa) de óleo; 500 gramas de carne moída; 1 ovo; 3/4 de xícara (chá) de
pão de fôrma, sem casca e moído; meia colher (sopa) de casca de laranja ralada; 1 colher (chá) de molho
de pimenta vermelha; 2 colheres (sopa) de salsinha picada; 1 colher (chá) de sal.
Preparo: Numa fôrma refratária redonda, coloque a cebola, o alho, o toucinho e o óleo. Leve ao

microondas e cozinhe em potência alta por 10 minutos, mexendo na metade do tempo. Numa vasilha,
misture a carne com o ovo, o pão moído, a casca de laranja, o molho de pimenta, a salsinha e o sal.Junte .

aos ingredientes cozidos na fôrma refratária e, com um garfo, forme uma meia bola com a mistura. Leve
ao microondas e potência alta e asse por mais 10 minutos, ou até que, espetando a carne com um garfo,
não solte nenhum líquido.

.

Sanduíche Delícia
Ingredientes: 180 gramas de sa lame picado; 2 xícaras (chá) de queijo Sírio amassado; 1/4 xícara (chá) .

de azeitonas picadas; 1 colher (chá) demostarda: 1 colher (chá) de molho inglês; cheiro verde à gosto;
.

.

1 xícara (chá),*
"

'..

de molho de
,

t�matei 8 .

". p�ézinhos sem
o miolo.
Preparo:
Misture todos

:%

-. f sirva? seguir.
--:i:_ -".SR.<,;-,

-

>

Pão Gostoso
Ingredientes: 1 /4 de xícara (chá) de água morna; 15 gramas de ..ferménto biológico; 1

, colher (sopa) de açúcar; 1/2 xícara(chá) de creme de leite;1/2 xíC�.ra (chá) de açúcar;2�;;)t'\:
ovos: 100 gramas de margarina; 1 colher (chá) de canela ern pó; 1 pitada de noz
moscada; 4 xícaras (chá) de farinha de trigo.
Recheio: 1 1/2 xícara (chá) de doce de marmelo; 2 colheres (sopa) de açúcar granulado.
Preparo: Junte o fermento, a água e o açúcar. Dissolva bem. Cubra com um saco

plástico e deixe descansar durante 15 minutos. Acrescente os outros ingredientes,
batendo bem. Cubra e deixe dobrar de volume. Prepare o recheio com 3 marmelos

"'U •
. ....•... !""t, "'�i!'; grandes, descasc�dos

';. ,°1 I�J8.�1 e cortados em fatias..
'" ',1:,�� G'. iq" Coloque os no fogo. "j:�' ',�'.:':��:�:l, -

, -

- <",�:.;.;" "'i., - ::,"'<�: _

. \ �,dt .,

.. ,.,

"

com 1 1/2 xícara ;:
,

" '

W 'j"t- �,,,,, ,'.
'"

, );;;)': �\ ," s :.�(chá) de açúcar e ;!'n
.

(;L;,
' ; :í:'meia xíca ra de 'água. .

,: < '".; __':; ,0:' • , ,+,,.' '.".'"

Cozinhe ate'_,

·1';:4,;-

engrossar a calda e o
.

marmelo ficar macio.
Deixe esfriar, escorra
e reserve.Coloque
metade da massa de
pão em uma fôrma '.,

untada. Adicione o

doce de marmelo e

• polvilhe com o ill .

saçúear granulado. 'i';
"

.

Cubra com o restante .....

da massa. Deixe
dobrar de volume.
Pincele com ovo

batido. Pulverize com I
". açúcar granulado.
Asse em forno
preaquecido durante

'. ilproximadamente 40

,;minutos. i,'
;:::�::t:- <"-'-'

.'.'..-',,:.,. .:,:�.-:.-:::,::::::".:::>

I

,

.

_ .._::,'_'l:,'",

:-<)' -,,::,
;,:::-,--, ;;:

'f';',o,' ..

"

('
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<J Pão Gostoso fica ,

ainda mais delicioso se

for acompanhado de um'

.... café bem quentinho.
Experimente

Banana Zás-Trás
Ingredientes: 1/4 de xícara (chá) de manteiga; 8 bananas-prata, sem casca, cortadas ao
meio no sentido do comprimento; 1 1/3 xícara de coco ralado, fresco ou hidratado com

leite de coco; 1/4 de xícara de açúcar; canela em pó a gosto.
Preparo: Espalhe a manteiga em uma fôrma refratária.Arrume as bananas no fundo da
fôrma e espalhe sobre elas o coco, o açúcar e a canela.Tampe e leve ao microondas em
potência alta durante 10 minutos.Verifique se as bananas estão macias, espetando um

garfo. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

/

,
,

Ela chega devagar, os primeiros sintomas levam a crer

que se trata apenas de uma tristeza passageira,
desencadeada por algum aborrecimento, transtornos
financeiros ou morte de algum ente querido, no entanto
é preciso estar atento porque a pseudo melancolia
pode estar escondendo uma grave doença.
O incidência da depressão atinge cerca de quatro
milhões de pessoas em todo o Brasil, sendo que 700/0
são mulheres.Geralmente, a maioria das pessoas
desconhecem como buscar ajuda nestes casos. Em

primeiro lugar, desconhecem que estão com a doença;
percebem que não conseguem mais desempenhar as
tarefas do dia-a-dia e não vêem saída para seus

problemas e, em alguns casos, sentem-se amedrontadas
imaginando que estejam sofrendo de algum distúrbio
mental. Assim é importante a informação: depressão é
uma doença que pode ser tratada.
Além da tristeza, o principal sintoma da doença, o
deprimido sofre de cansaço mental, apatia, desespero,
medo, culpa e nos casos mais graves podem surgir a
idéia de morte, insônia, redução de libido e pressão no

peito.
O sentimento de tristeza é próprio do ser humano, mas
é passageiro. No caso da depressão, ele persiste e pode'
vir acompanhado de um mau humor crônico.
Tudo isso leva a pessoa deprimida ao isolamento e

vergonha (ou revolta) por sentir assim.
As pessoas acometidas por depressão devem procurar
ajuda e, principalmente, não se envergonhar ou culpar
por estarem doente. Existem exames específicos que
orientam o tratamento adequado e o paciente

apresenta melhoras significativas, no
entanto os especialistas ressaltam que o

paciente tem que colaborar no tratamento,
ou seja o deprimido tem que ter vontade de
ficar bom.
Normalmente, o sucesso no tratamento está

ligado ao uso de medicamentos anti
depressivos, psicoterapia e outros
medicarnentos que estabilizam o paciente.
É muito importante que a família do

deprimido entre "de cabeça" no tratamento,
dando apoio, carinho e compreensão para
que o paciente se sinta amado e

compreendido em seu momento de
fragilidade. .

Quanto às causas da doença, há muitos
séculos atrás o filósofo Hipócrates escreveu
que a 'depressão tem causas biológicas.
Atualmente o mal tem sido bastante
estudado e os especialistas afirmam que
durante a fase depressiva dos pacientes
pode se verificar a alteração de substâncias
químicas no cérebro. É uma doença orgânica
que uma vez instalada segue seu próprio
curso independente da tentativa de
modificação dos fatores externos por parte
do paciente e seus familiares.
Ainda quanto às causas desse distúrbio,
estas podem .ser inúmeras e ainda existem

aqueles individuos que tem pré-disposição
hereditária para desenvolvê-lo.

)
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Caçando Alienígenas
o sujeito era apaixonado por discos
voadores e seres do outro mundo.
Vivia lendo tudo o que se publicava a

respeito desse assunto, tanto que
ficou fanático e vivia na expectativa
de encontrar algum alienígena.
Toda a noite saía a rondar por lugares
esmos para ver se encontrava um

extraterrestre.
Certa noite, numa de suas excursões
noturnas, avistou um vulto de cabeça
bem grande, braços longos, pernas
curtas. rentes ao chão.
Emocionado, com voz embargada, ele
falou:
- Luiz Oliveira, fazendo contato!
Ao que o ser estranho respondeu:
- Severino da Silva, fazendo cocô!

Que saco! grita ele, batendo no

braço da poltrona Eu já falei umas
mil vezes que sou diabético!
Será que você é surda! Eu não

,

posso comer essas porcarias, eu sou

diabético! EU SOU DIABÉTICO!!!
Marcia! grita a aeromoça,
chamando uma de suas colegas O

moço aqui tá uma pilha de nervos!
Traz uma água com açúcar pra ele!

No Dia do Casamento
No meio de uma cerimônia de
casamento, Joãozinho pergunta:
- Mamãe! Por que toda noiva se

veste de branco?
- Porque é o dia mais feliz da vida
dela! - responde a mãe.
- Entendi. .. E por que o noivo se

veste de preto?

Chilique no Avião
No meio de uma longa viagem,a
aeromoça pergunta a um dos

•

passageiros:
O senhor aceita uma Banana Split?
Não, obrigado ... Eu sou diabético!
Então que tal um pudim de leite
condensado?
Eu não posso! repetiu ele Sou
diabético!
Tudo bem tornou a aeromoça Que tal
a sugestão da casa, ou melhor, do
avião? Um delicioso mousse de
chocolate. com cobertura de chantilly!
Moça, você não está entendendo!
disse ele, começando a se alterar Eu
sou diabético!!!
Ah, eu sei de uma coisa que o senhor
vai adorar: nossa torta holandesa!
Uma delícia ...

Licença Paternidade
Em uma sexta-feira estressante,
como outra qualquer, o funcionário
diz para o chefe:
Doutor! Doutor! Eu vou ter um
filho! Preciso sair mais cedo!
Ah, meus parabéns! disse ele,
abraçando o futuro papai O que
você está esperando? Pode ir ver a
sua mulher!
O funcionário sai radiante e, na

segunda-feira, o chefe pergunta:
E então, rapaz? É menino ou

menina?
Não sei, Doutor...
Como não sabe? O seu filho não
nasceu?
Que nada! disse ele, com
naturalidade Só vai nascer daqui a
nove meses!

.

•
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Por Erica Guarda/GB Edições

Assim como a cidade cenográfica, que nos

remete ao Século XIX" o figurino da nova

novela é de dar inveja a qualquer historiador

Como era a vida no Século XIX? Partindo de um conceito realista
e de. uma pesquisa rigorosa sobre o final do Império, os cafezais e a

mão-de-obra escrava vigente', as equipes de cenografia e produção
de arte da novela "Sinhá Moça" propõem uma volta no tempo
através dos ambientes. Duas antigas fazendas localizadas em

Bananal, no Estado de São Paulo, emprestam suas memórias e

servem como locação para a novela. A mais imponente
transformou-se na casa do Barão de Araruna (Osmar Prado) ,e a

outra, na de Coutinho (Othon Bastos). Já na cidade de 8.868m2,
erguida no Projac, no Rio de Janeiro, os cenografistas da emissora

optaram por construções coloniais e neoclássicas, dois estilos bem
em voga na época. Iluminadas por lamparinas e castiçais estão a

venda de Manoel, a farmácia e as lojas de ferramentas e tecidos,
com seus devidos interiores, e as fachadas da casa dos Fontes e dos

Teixeira; da tipografia, da igreja e da senzala ambientes que terão

continuação no estúdio.
Os cenários já sugerem seus moradores e a classe social a que
pertencem, mas não são os únicos indícios. Louças, talheres,
roupas de cama e até charretes e cavalos ajudam a definí-los e

foram cuidadosamente pensados por Ana Maria Magalhães e

André Soeiro, que assinam a produção de arte da novela.
Cada núcleo da trama ganhou também uma variação de cor,

partindo sempre de uma palheta de tons pastéis. Porém, o mote é

trabalhar com muito terracota, que remete ao famoso "solo roxo",'
típico dos cafezais de São
Paulo. E não são só os

ambientes que seguem esta

,-

, -'

. . -

premissa: a comurucaçao
visual elaborada para a

novela parte do mesmo

princípio. Foram
reproduzidos processos para
a delegacia e para o

escritório do FQntes, cartas<

de alforria e um boletim

<los homes do Século XIX

tinham cabelos cheios, mas
nem todos usavam barba ou

bigode. O terno que usavam

não tinha muita variação.
Normalmente eram de cores

escuras e respeitavam um

determinado comprimento. A
diferença social estava

expressa, prioritariamente,
nos tecidos

, ,
•

•
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�> Fora do Tom:Memórias
i "Fora do Tom" não é apenas a

i autobioqrafia de um dos maiores ídolos
I do pop, é também um relato envolvente
I de quem viveu por dentro o nascimento
I do punk e a febre do rock inglês pós-
I Beatles. Ao relembrar sua trajetória, às
I vezes penosa" rumo ao estrelato, Sting nos

I dá um retrato fiel da vida na estrada,
I tocando noite após noite em espeluncas,,

i cabarés e pubs da Europa (como o clássico

I Roxy) e dos EUA (como o célebre CBGB de
I Nova York). "Fora do Ttom" é o relato
I

i sincero e apaixonado do talento e da
_____�

I persistência que fizeram de Sting um dos
maiores astros de rock que a Inglaterra já
produziu.O lançamento é da Editora Cosac
& Naify .

"> A Volta do Poderoso Chefão
,/

I Em 1 ?69 .Mario Puzo publico� ':� Poderoso

'I Chefão" livro que mudou definitlvamente a

I
cultura literária dos Estados Unidos. No

I começo de 2000, a família do autor, em
i conjunto com sua editora, decidiu retomar

'I a saga de Puzo. Um concurso literário

I mobilizou todo o país, com a participação ,

de centenas de escritores. Mark '

Winegardner foi o vencedor e, com "A Volta
do Poderoso Chefão'; leva adiante a saga
da destemida família Corleone. O
lançamento é da Editora Record.

MÁRCIO DE SOUZA

L.Cena da novela "Sinhá Moça". Os cenários já sugerem seus moradores e a

classe social a que pertencem, mas não são os únicos indícios. Louças, talheres,
roupas de cama e até charretes e cavalos ajudam a defini-los e foram
cu i dadosamente pensados

semanal de apenas uma página, que, na história, Augusto (Carlos Vereza)
se orgulha de .chamar de jornal.
Foi necessária uma pesquisa extensa para dar ao elenco a cara do Século
XIX. A supervisora de caracterização Lindalva Veronez e a figurinista
Helena Gastai recorreram a pinturas, livros e filmes para reproduzir o
estilo da época. Senhores e sinhás assumiram perfis rebuscados, repletos
de referências européias, mas foi a elaboração do visual dos escravos que
demandou mais trabalho. "Precisávamos de muita informação sobre eles

para passar realismo e veracidade na maquiagem dos ferimentos", disse
Lindalva. Helena completou: "Tivemos de ler bastante, porque grande
parte das fotos dos negros era montada seguindo o gosto de seus
, ....., "

propnetanos .

As vestimentas também variavam de acordo com a função dos escravos.

Os que serviam na casa grande andavam mais arrumados, com o visual
fornecido pelos senhores, Já os que trabalhavam no campo usavam roupas'

\

muito simples, com panos cortados e costurados de qualquer forma. Os
tecidos resistentes eram, às vezes, até retirados das velas de barco. Para a

novela, optou-se por um algodão rústico e um linho mais pesado,
envelhecido e tinturado para dar este ar de desleixo.
Longe da simplicidade despreocupada da senzala estão os enfeites das
sinhás. Rendas, bordados e anáguas armadas dão o tom de uma

aristocracia que se vestia de acordo com o modelo europeu. A maquiagem
leve, quase imperceptível, compõe o rosto com coques, tranças e outros

penteados da época. As mulheres casadas saíam sempre com os cabelos
totalmente presos. Apenas as solteiras podiam exibi-los um pouco fora de
seus dormitórios. Todas, entretanto, costumavam ter longas madeixas e

foi preciso lançar mão dos apliques para que as atrizes encarnassem suas

personagens. Débora Falabella, Patrícia Pillar, Lu Grimaldi e Isis Valverde
são algumas das que mudaram o visual para a novela.

,

Os homens, por sua vez, apresentavam cabelos cheios, mas nem todos
usavam barba ou bigode. "Tivemos a preocupação de colocar alguns
personagens com cavanhaque e outros com o rosto limpo para não ficar

<,
,,? Cá Entre Nós - Na intimidade das Famílias

caricatural", explica Lindalva. O terno que
usavam é que não tinha muita variação.
Normalmente eram de cores escuras e

respeitavam um determinado comprimento,
A diferença social estava expressa,

prioritariamente, nos tecidos.
A escala social também se evidencia nas

vestimentas femininas. Sinhá Moça (Débon;
Falabella) recebeu um guarda-roupa repleto
de linho, rendas e bordados, com casaquinh s

justos e espartilhos. Sem falar nas várias
sombrinhas e chapéus para seus constantes

passeios na fazenda. Distante da protagonists' r

está Ana do Véu (Isis Valverde), que, apesar
"

de também ter um visual romântico, veste
outros tecidos.

Efeitos especiais
Toda semana Paulo César Batista, responsável
pelos efeitos especiais de "Sinhá Moça",
verifica o roteiro de gravação para ver se

alguma cena precisa de seu trabalho. Sua

primeira tarefa foi consertar antigas máquinas
de café do Século XIX, que pararam há quase
40 anos. As relíquias ganharam motor novo,

mas mantiveram os mesmos princípios de

fabricação para funcionarem a todo vapor nas

fazendas dos senhores da trama.
Na cidade cenográfica, a equipe montou
também um sistema de tochas a gás, que
ajudará a contar, plasticamente, a história de
uma época distante da luz elétrica. A névoa

do amanhecer ou a fumaça da chaminé têm o

toque destes profissionais que atuam dia-a

dia, tentando que seu trabalho seja
imperceptível para os telespectadores. "Todas
as nossas interferências devem parecer
naturais. Se ninguém notá-las, estamos
felizes", evidencia Paulo. Porém ele não é o

único a adotar este princípio. Sobretudo nas

gravações externas, uma vez captados pela
câmera, postes de luz, casas e carros

modernos são facilmente apagados pela
equipe de efeitos visuais. "A idéia aqui é atuar

integrado à dramaturgia 'e eliminar qualquer
vestígio dos tempos modernos", reitera Gerald
Kohler, responsável por estas intervenções, As
duas equipes trabalham em conjunto para
trazer veracidade à trama.

"Sinhá Moça" será a nova novela das seis e

estréia no próximo dia 13, na Globo.
,c __
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A psicóloga Maria Tereza Maldonado lança pela Integrare
Editora o livro "Cá Entre Nós - Na intimidade das Famílias'; cujo
foco principal são as relações familiares. Os critérios de
convivência entre pais e filhos contidos em cada capítulo têm
por objetivo criar condições para um ambiente familiar
favorável ao desenvolvimento pleno da criança. Os títulos dos
capítulos foram inspirados nos temas abordados pela autora
em suas consultas terapêuticas, nas conversas com o público
após suas inúmeras palestras pelo Brasil afora, nos e-mails de
leitores e nos projetos sociais em que atua. Os quatro capítulos
do livro, mesmo estando agrupados, podem ser lidos

independentemente.

o Doce Veneno do Escorpião: o Diário de
uma Garota de Programa
Bruna Surfistinha é a principal personalidade da internet
brasileira hoje em dia. Seu blog é visitado diariamente por
quase 15 mil internautas que se deliclamcom os r,elatos
picantes dos programas que ela faz com homens, mulheres e

casais em seu flat. Todos os programas (que podem chegar a
seis num dia!) são descritos e Bruna ainda criou uma cotação
para o desempenho do cliente. Bruna conta também em

detalhes as festas que participou em clubes de swing. Sem
medo de mostrar a cara, a garota de programa foi entrevistada
em emissoras de rádio, programas de TV e revistas de

circulação nacional. Só que muitas histórias ficaram guardadas
e só são reveladas agora em "O Doce Veneno do Escorpião':O
lançamento é da Editora Panda Books.
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lriformamos que a Câmara
dos Deputados da Re

pública Italiana aprovou•

em definitivo no dia 09 de fevereiro de 2006, a

conversão em lei do decreto"milprorrogações"que,
entre outros assunto, contemplá a questão da
cidadania italiana jure sanguinis a descendentes de

imigrantes orignários (antes de 16 de julho de
1920) dos territórios atualmente italianos uma veZ

pertencentes ao império Austro-Hunquro, No
Brasil, a lei favorece especialmente à grançJe co

munidade de descendentes de imigrantes
trentinos,
A prorrogação foi de cinco anos ( até fevereiro de
2011 ),além dos cinco já previsto na lei número 379,
de 2000, e que tinham se esgotado em dezembro
último.

(texto extraído do site www.insieme.com.brJ

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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I Projetos .
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Sílvio Santos pretende construir um shopping e mais um
teatro ao lado do Teatro Oficina, que fica no bairro do

Bexiga em São Paulo. A obra orçada em cerca de 80
milhões de Reais está dependendo da aprovação da 1

I Prefeitura Municipal para se concretizar. É esperar para ver.J
L /
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KIKO CABRAL
'W> -

Destino
Letícia Birkheuer conta que
era jogadora de vôlei em
Porto Alegre quando foi

,

"descoberta" por um caçador
de talentos ligado a uma

famosa agência. Abordada,
ela disse que não estava

interessada em ser modelo,
mas o rapaz insistiu e ela
acabou fazendo as primeiras
fotos e não parou mais.
Antes, o que Letícia queria
mesmo era ser jogadora da

Seleção Brasileira de Vôlel.

Cineasta
Jean Willys se prepara para estrear no
cinema. O ex-"BBB" quer fazer um
documentário mostrando a realidade
dos transformistas.

Faturando
Juliana Silveira, a estrela da
novela "Floribela", acaba de

lançar uma linha de tênis

igualzinha àquela usada por sua

personagem no folhetim da
Band.

Repeteco
A Record quer Sérgio Reis e

Almir Satter no remake de
"Bicho do Mato", a trama que
substituirá "Prova de Amor". A

dupla já atuou em "Pantanal"
(Machete) e "O Rei do Gado"
(Globo) fazendo muito sucesso

principalmente cantando as

modas sertanejas.

Hóspedes
ilustres
Ivete Sangalo
comprou uma casa
no Campo Grande
(Bahia) e está

preparando a nova

residência para
recepcionar hóspedes
ilustres no Carnaval,
Xuxa, Sasha e Luciano
Szafir ficarão na casa

da cantora enquanto
durar a folia de Momo
deste ano. Aumentando a família

Cláudia Raia deixou escapar que pretende
I engravidar novamente. A atriz e o marido

I Edson Celulari querem ter mais um filho

! assim que terminarem as gravações de
; "Belíssima". Jl. A., "_....,,,.,.. _.........,,' Yo • "rV ",._."".,-...,_,,,,, y y "'_,,,,,,",_�,� ,"","",""",",.-M,W-'Yo" w., """,��"y.w",�='=*' Yo" ",P
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Casados
Adriana Esteves e Vladimir
Brichta casaram-se no último
dia 11. O casal preferiu uma

cerimônia discreta e sem a

presença da imprensa, mas
sabe-se que eles casaram-se

apenas no Civil e, receberam
cerca de 200 seletos
convidados numa festa
muito badalada. A viagem de
lua-de-mel terá que esperar
uma vez que o ator está

ocupadíssimo gravando
"Belíssima".

'"

"""-Q�""''''---''''''''��--�l
Agenda cheia !
Antonio Calloni está na

-..._ I
minissérie "JK" I
interpretando Schmidt e I

já foi escalado para atuar
em "Páginas da Vida", o
próximo folhetim global I

das oito que está sendo Iescrito por Manoel Carlos. ..

IE ainda, no segundo I

semestre deste ano, o ator

começa a gravar a sua participação no filme "Anjos do
I Sol", que fala sobre a prostituição infantil. No longa,

I Calloni será o dono de um prostíbulo.
I....

"Sinhá Moça"
A novela estréia dia 13 de março e por isso as

,

gravações seguem em ritmo acelerado. Mas o

elenco não reclama, todos estão muito
.

entusiasmados com o trabalho. Só para
lembrar, Débora Falabella faz o personagem
principal e no elenco estão ainda Danton

Mello, Patrícia Pillar e Zezé Motta, além de
outros nomes do casting global.

,
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· contra ele. O delegado solta Jorge, que será I confessa que eles não estão juntos e que
,obrigado a viver com suas três mulheres. I fez a maior besteira de sua vida ao trair
I Roberval compra veneno com a bruxa e Júlia. Júlia garante que não cairá mais em

: entrega a Ciro.A bruxa pede carona aos dois seus truques de sedutor. Érica pede
·

amigos de Ciro, que a levam para a dinheiro a Karen. Júlia pensa em procurar
i delegacia. Érica.Gigi acha que ela não deve confiar na
! filha. Karen diz que a agência ainda não

TERÇA -Ivan ouve um barulho e persegue I SEXTA - Roberval conta para o delegado pode pagar Érica. Rebeca quer saber por
um homem,sem saber que é Roberval,que i que comprou veneno da bruxa.O delegado que asduas estão discutindo,já que Érica é

consegue fugir. Rafael leva os livros-caixa I concorda em prender a bruxa e em soltar da Splendore e Karen disfarça. Rebeca

para um contador, que diz que Raul estava I José Aristides. José Aristides se despede de finge acreditar.Vítória diz a Júliaque Nikos
roubando muito dinheiro da empresa. Serena, explicando que deve cumprir sua a ama e que ela deveria dar uma chance a

Felipe conta para Mirella que Rafael quer missão, que é ajudar a curar as pessoas. Ele ele.Júlia garante que a cada dia qosta mais
colocar Raul na cadeia.Alaor promete uma

1 entrega a Serena uma pedra onde colocou de Nikos, mas ainda está muito insegura.
vida boa para Mirna se eles se casarem.Raul i todo seu poder e pede que ela a aperte se Ester diz a Freddy que o jantar para os

pede para ser sócio de Madalena e morar I precisar de ajuda. O delegado intima Güney será impecável.Safira avisa a família
na casa dela. Mirella diz a Felipe que eles Cristina a depor, pois alguém a viu que a casa de Esteré muito elegante.Tosca I
não podem continuar juntos se Rafael for comprando veneno com a bruxa. Felipe II reclama porque Fladson vai sair mais uma I,mesmo colocar Raul na cadeia. Rafael pede que Mirella reate o namoro, mas ela vez com Dagmar. Dagmar ironiza e chama

,

denuncia Raul para o delegado. Madalena pede para conversar com Raul primeiro. Tosca de fofoqueira. Rebeca marca um i
fala para Raul que está namorando Tadeu. Vitória insiste em conhecer o noivo de encontro com Érica.Pascoal diza Safira que
Raul percebe que Madalena o enganou e

'

Olívia, mas ela diz que só irá apresentá-lo no eles não poderão mais se' encontrar
fica furioso. Tadeu expulsa Raul. Mirna dia do noivado.Vera e Julian se casam.Rafael I porque ele vai se casar comVitória.
concorda em ficar noiva de Alaor. Raul se irrita ao ver Cristina no casamento, mas
tenta seduzir Dalila. Roberval leva Ciro na

I
ela garante que está arrependida de tudo o

casa da bruxa. Ciro manda Roberval pedir I que fez e que vai sair da cidade. Cristina
um veneno à bruxa.Roberval fica nervoso e

.

coloca o veneno no copo de Serena. Serena I
a bruxa desconfia. Rafael pede para concorda em brindar com Cristina. Agnes .'
conversarcom Abílio. exige que Cristina beba do copo de Serena.

Cristina quebra o copo e vai embora.Cristina
confessa a Rafael que queria acabar com
Serena e que ele ainda vai amá-Ia,deixando-

I
o pasmo. Cristina combina com Ivan

sequestrar Serena e exigir as jóias como

.resgate.

os livros mais recentes estavam com ele, e
por isso não foram estragados. Cristina
pede que Ivan a leve até a bruxa. Ivan vê
Ciro seguindo-o e atira em seus pneus,mas
não vê Roberval. Cristina pega o veneno

com a bruxa.Roberval observa.

QUARTA - Rafael oferece a Abílio seu

antigo cargo. Cristina planeja ir ao

casamento de Vera para colocar o veneno
no copo de Serena. Os presos conseguem
arrancar a chave do guarda e fogem. José
Aristides e Jorge vão também. Crispim
concorda em deixar que Mirna se case com SÁBADO - Ivan concorda com o plano.
Alaor, Jorge se esconde no sítio de Mirna, Rafael desiste de prestar queixa contra
achando que ela vai perdoá-lo. Vitória Dalila.Cristina vê Rafael entrando na casa de
decide gastar bastante dinheiro no jantar Dalila e deduz que foi Roberval quem a

de noivado de Olívia, para deixar o noivo seguiu até a casa da bruxa. Ela decide raptar
dela com as dívidas. Rafael tenta contar ao a filha dele para obriqá-lo a ficar de boca
delegado sobre a bruxa, mas ele tem fechada.Julian faz uma sessão de regressão
certeza,depois da fuga,de que o culpado é com Serena para que ela descubra se

José Aristides. Guto incorpora em poderá se livrarde seu problema no coração.
Alexandra e fala para Julian que quer Raul garante a Mirella que não roubou a

ajudar Cristina. Julian explica para Guto empresa de Rafael,e pede que ela convença QUARTA - Narciso espia Tais trocar de

que ele não pode àjudar Cristina e o I Felipe a fazer com que Rafael o perdoe. roupa, mas é pego por Murat. Vitória acha
convence a deixar este mundo. Raul beija! Serena vê Luna durante a regressão. Luna, queAndrépodeserculpadopelamortede
Terezinha, deixando-a encantada. explica para Serena que seu problema no I Bia. Júlia comenta sobre a morte de
Alexandra conta para Eduardo que está coração está ligado à sua missão.Rafael diz a I Valdete, embora garanta que não mentiu
grávida, deixando-o radiante. Ivan exige Felipe que não perdoará Raul, mas garante' para dar um álibi para André, pois havia

que Zulmira lhe diga onde Serena guarda que Mirella ficará com ele assim mesmo se o passado a noite com ele. André marca

asjóias.SerenaouveZulmiragritando. amar de verdade. Felipe fica decepcionado encontro com Érica e a beija. Mary qúer
. 1

com Rafael. Olívia diz a Raul que ele deveria rescindir o contrato. Cemil insiste que
QUINTA -Ivan agride Zulmira.Eurico conta ter vergonha de usar Mirella daquela Nikos vá ao seu casamento. Edmilson se

que as jóias ficam no quarto de Rafael.
I
maneira. Vera desmaia. Julian explica para chateia ao saber que Dagmar está de

Rafael manda Ivan sair de sua casa. Ivan Rafael que Serena só se livrará do problema namorado novo. Alberto garante a Cemil
,

chama Xavier para entrar na casa de Rafael, no coração quando cumprir sua missão.lvan que não vai atrapalhar o casamento, que
quando todos estiverem no casamento de mostra a Cristina uma casa que alugou num agradece. Érica descobre que está
Vera. Zulmira aceita o pedido de lugarremoto,paraondeelespoderãolevar trancadanoquartodoapart-hotelesema
casamento de Eurico. José Aristides se IlserenadepoiSdOSeqÜestro. sua bolsa.Júlia pede a Dijulian para ler o
esconde na mata. Ciro pede que Roberval processo da morte de Valdete. André diz

ajude-o a capturar a bruxa. Roberval morre '>. BANG BAN G que pegou o dossiê e manda Érica embora .•
de medo,mas acaba concordando. Mirna e / Gig i e Guida procuram encontra r o i
Kátia dão uma surra devassoura em Jorge e Até o fechamento desta edição os ! testamento. Rebeca rasga o contrato de I

1 ' ,

o jogam no chiqueiro. Jorge pede que' o capítulos de "Bang Bang" ainda não .\ Erica com Splendore e diz a Lourenço que :
delegado o leve de volta para a cadeia. haviamsidoeditados. . eles vão dar uma lição em Karen. Júlia
Serena implora que José Aristides volte II' descobre que não estava com André na

com ela para provar sua inocência. Ciro . noite em que Valdete foi morta e tem

pede que dois homens fiquem esperando '�>, B.ELÍSSIMA certeza que ele a matou, como também
perto da casa da bruxa e aceitem levá-Ia, se ' colocou a bomba no carro de Bia. '

ela pedir carona.As três mulheres de Jorge
pedem ao delegado que retire a queixa

TERÇA - Júlia confessa ainda amar André.
Yvete diz que não pode ajudar André ..
André comenta com alguém, pelo
telefone, que Yvete é realmente fiel. Safira
pede que Pascoal se case com ela. mas ele
diz que ama Vitória. Nikos, bêbado, dança
em um botequim. Nikos conta para Katina
de seu amor por Júlla.Katina fala que Cemil
foi apaixonado por Júlla, Murat não gosta
ao ver Katina e Nikos juntos. Rebeca
oferece muito dinheiro para Érica ir para a

sua agência. Pascoal e Nikos bebem juntos. '

Murat avisa Katina para se afastar de Nikos.
Jamanta decide consertar o carro de um

freguês,que explode.Tadeu se divide entre
Soraya e Taís. Vitória o repreende. Mônica
pede a Alberto queToninho seja pajem em

seu casamento e ele autoriza.Mary,Guida e
.

Gigi descobrem que o testamento sumiu. :
Rebeca encontra o contrato de Érica com a i
Splendore.Karen entra na sala. !

,
•
,

,
,

EGUND� - André avisa que Érica não está
bem. Júlia manda que ele cuide dela. André

•

QUINTA -Júlia confere em sua agenda que'

,

saiu com André um dia depois do crime.
Vitória estranha, pois a polícia investigou no

motel. Guida e Gigi recuperam o te.stamento.
Narciso convida Tais para jantar. Erica avisa
Karen que não vai cumprir o contrato com a

Splendore. Karen não encontra o contrato.

Freddy recebe Safira e sua família. Murat
implica com tudo. Mary desmaia quando
Guida entrega-lhe o testamento. Vitória e

Júlia descobrem o endereço do motel.André
diz aos investigadores que não teve nada
com a morte de Bia. Aquilino diz que André
pode contar com ele. Ester serve o cardápio
de comida judaica. Safira derruba vinho na

toalha da Terra Santa. Isaac fica feliz com a

festa. Djulian confirma que o carro de Júlia foi
registrado no motel. Júlia teme pela vida de
Érica e decide defendê-Ia. Narciso beija Tais.
Narciso morre de .vergonha ao ver o seu

outdoor sendo colado na rua. Karen chega na

casa de Rebeca e vê Érica. André chega 'na
casa de Júlia, feliz por ela tertelefonado.

, que dá direito a moradia, e planeja aceitar o
! emprego para queManuela possa morar lá.

SEGUNDA - Priscila garante a Manuela; , . . ..

que seu trabalho está apenas parecido ; QUINTA - A policia corre arras dos bandidos,
;

com o dela.Manuela não tem coragem de
. quefog:m.Vdma decide dar,a máquina nova i

acusar Priscila de plágio sem provas. Uma I para
Joao e Kika. Roberta da o endereço de I

equipe de TV vai entregar a João a ; Manuela para Eduardo, e deixa claro que ele

máquina de lavar que ele ganhou no
. ficou lhe devendo um. favor. Eduardo

concurso.Vilma conta que ela é a dona do , descob�� que Manuela :01 assaltada e tem

trailer e fica com o prêmio. Jaque pede a : uma idéia _para convence-Ia a morar em sua.

Adriano que considere a possibilidade de
I casa. Caua limpa as piscinas do clube e ;

dar uma bolsa para Urubu. Daniel desempenhaoutrostrabalhospesadospara;
descobre que sua conta de telefone foi : pr�var q�e consegue dar c?nta do serviço..

entregue e deduz que ela só pode estar i Joao e Kika colocam a maquina de lavar;
com Raquel. Manuela descobre que foi: velha numa c.alxa Igual a .da no.va,;
'Roberta que pegou seu trabalho. Raquel: planejando troca-Ias sem que Vilma saiba. :
confessa para Daniel que não quis I Raquel tent.a falar com Paulo, o pal de :

I devolver a conta pare não levar uma' Manuela, po�s querque ela volte a m?rar em I
"bronca, deixando-o furioso.Vilma dá uma. sua

casa. Joao e �Iko trocam as maquinas. I

i,máquina de lavar muito velha para João e
' Vilma coloca a maquina velha em frente ao :

Kika. Fred descobre que Jaque pediu uma; trailer.achando que e a nova.Manuela chega I

bolsa para Urubu e se irrita. Roberta' ao seu a.partamento e descobre que ele fOI

confessa que pegou o trabalho e diz a ! todo revirado.

Manuela que não agüenta mais morar'
com ela. Manuela decide voltar a viver: SEXTA

- Manuela se arrepende de ter se
.

com sua mãe. •
mudado. Eduardo convence Manuela a ir i

: para sua casa. João, Kika e Marcão pedem i

-TERÇA - Manuela explica à Raquel que vai: que Adriano confie em Urubu, garantindo,
arrumar um lugar para ficar até o final do ; que ele mudou. Adriano �oncorda que:
semestre e depois vai para Londres. i Uru�u volte a estudar no Múltipla Esc�lh.a. I

Raquel tenta dissuadi-Ia, em vão. Adriano' Caua consegue o emprego no clube. Sonia I

usa um dos computadores do Giga logo' fica furiosa ao saber que Manuela �al ser sua:
depois de Bodão. Beth lê uma mensagem' hospede, mas disfarça para. nao. Irritar I
que Bodão mandou e pensa que foi; Eduardo.Rafa gasta todo o seu dinheiro pa!a I
enviada por Adriano. Ele tenta se explicar e

: reformar seu carro.A galera da republica nao .

acaba rasgando a blusa de Beth, que não: tem corage� de co�t?r para Rafa que achou

confia nele.Jaque conta a Fred que pediu a I o carro horrível. Vltórla e Beth c.onta� para

bolsa para Urubu e ele finge apoiá-Ia. I os outros professores que Adrla�o e uma.
Adriano concordá em deixar que Urubu; ameaça e eles decidem denuncia-Ia .para :
entre no programa de crédito escolar, : Pasqualete.Todos com:çam a. evitar Adriano, I

Contanto que tenha um avalista. Eduardo i que fl.ca ressabiado. J9?0 e Kika descobrem

telefona para Adriano, fingindo ser o pai I que ficaram .com a maquina velha � ficam

de uma aluna, e diz que não quer um ex- :
arrasados. Vilma acha .que as m�qulnas

detento estudando com sua filha. João e i foram trocadas por milagre. Cauâ tenta

riko pedem que Vilma chame um técnico' contar a Manuela que ela val podermorar no

para consertar a máquina velha. Jaque . clube: mas Eduardo se adianta e diz que ela

pede que João e Kika sejam avalistas de i esta ficando em sua casa.

Urubu. Manuela diz a Eduardo que vai'
morar num bairro perigoso até o final do •

SÁBADO - Não há exibição. ,

semestre e ele a convida para morar em

sua casa.
,
"

7
,

QUARTA - Manuela não aceita o convite. : I
João e Kiko concordam em ser os avalistas I SEGUNDA - O delegado decide prender I
de Urubu.João conta para Urubu que ele: José.Aristides. Rafael garante a Serena que:
vai poder estudar noMúltipla Escolha,mas I tirara José Aristides .da cadela. Cristina eX.lge I
não diz que foi Jaque quem conseguiu I que Raul lhe de bastante dinheiro,:
tudo.Vilma encontra um fio desencapado ; ameaçando contar tudo que sabe. sobre ele I

na máquina e o conserta. Cauã fica triste I para
Rafael. Jorge conta para Jose Aristides

ao saber que Manuela vai se mudar.Urubu I que ele e os ,outros presos estao p.ensando
vê cartazes no colégio dizendo"você quer

I em fuqir.José Aristides gosta da idéia.Dalila

estudar com um ex-detento?" e fica conta para Rafael que Raul adulterou os

arrasado. A máquina solta muita água e I livros-caixa para fazê�lo demitir Abílio.Rafael
alaga a casa e a loja de Kika e João.Marcão ! lembra que Raul fOI Indicado por Cristina e

conta, sem querer, para Urubu que foi : dedu� que ambos estavam roubando seu

Jaque quem conseguiu que ele estudasse I dlnhelrO_',Ele deixa claro para Dalila que val

no Múltipla Escolha, deixando-o! denuncia-Ia se .for preCISO, deixando-a

contrariado. Bel e Download repreendem . arrasada.Rafael.ve Raul entregando dinheiro
Vilma por ter dado uma máquina velha; a Cristina e. exiqe que ela o devolva. Raul

para João e Kika. Urubu fala para Jaque : entrega os livros-caixa para Rafael exa�lnar.•
que não quer a ajuda dela, deixando-a : Terezlnha,ama�dod.eRaul,.derrubacafenos
arrasada. Adriano não sabe se deve dar a I livros para torna-los ileqíveis. Ciro pede que

bolsaaUrubu.Cauãdescobrequeoclube [Roberval .siga C�i�tina, pois ela não

está oferecendo uma vaga para servente! desconfiara dele. Helio mostra a Rafael que

SEXTA -Jülia diz queAndré a confundiu para
que ela fosse seu álibLRebeca diza Karen que
Érica agora é contratada delas. Karen finge
comemorar. Narciso tenta impedir que colem
o cartaz. Edmilson debocha da gagueira de
Fladson. Os dois discutem. Jamanta foge do
casarão, sem ser visto. Regina da Glória finge
ser sonâmbula. André jura que não matou

Valdete, mas usou Júlia porque era a única
maneira de se safar, Júlia diz que não o

denunciará se ele não prejudicar Érica.Ornela
estranha a felicidade de Alberto,justo no dia
do casamento de Mônica.Alberto avisa que é
bem capaz do casamento não acontecer.

Mary confirma que é acionista da Belíssima.
Narciso morre de vergonha ao ver que todo
mundo comenta .a foto. Todos se arrumam

para o casamento. Cemil chora emocionado,
abraçado com os filhos. Aquilino falsifica um

passaporte para André. Mateus diz a Ornela
que não é dia de apresentá-Ia à família. Nikos
dá a Cemil uma medalha quefoi de seu pai e o
abraça com os olhos cheios de lágrimas .

Todos aguardam a noiva na igreja. Mônica
recebe as fotos de Cemil com Yvete.

,.

SÁBADO - Mônica começa a chorar. Cemil

aquarda nervoso pela noiva na igreja. Mary
comenta com Alberto que as fotos já devem
ter chegado.Alberto liga para Mônica,que diz
que não vai se casar mais. André arruma a

mala e pega o passaporte com o nome falso:
Manoel Muniz de Souza. Rebeca, Érica e

Lourenço vão à piscina do clube. Karen eVlad

chegam. Alberto consola Mônica. André
embarca para Nova York. Todos se

preocupam com o atraso da noiva. Mônica
abre a porta para Cemil, que fica furioso ao

ver Alberto. Mônica mostra as fotos. Cemil
acusa Alberto.Mônica não acredita na versão
de Cemil. Mary diz a Guida que não tem

remorso algum. Takae pensa em Guida.
Mateus pergunta a Ornela se Alberto seria
capaz de ter armado contra Cernil. Ornela
prefere não se envolver. Alberto nega, mas
Ornela desconfia. Cemil se irrita com as

perguntas de Nikos. Rebeca acusa Vlad de
estar aliado a Karen e o demite. Mary se

encontra com a advogada Amanda Morris.
Alberto pede que Mônica deixe que ele cuide
dela.
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Ressecamento, pontas duplas e falta de brilho são sinais de que

alguma coisa não vai bem com a saúde dos cabelos. As causas

podem ser várias e estão relacionadas aos efeitos de agentes
nocivos, como o sol, a poluição, mudanças bruscas de

temperatura, uso excessivo do secador, tintura ou o cloro da

piscina, Especialistas alertam que os cabelos começam a ficar
doentes quando têm a sua película protetora natural rompida por
qualquer um desses agentes. Na praia ou na piscina, é sempre
recomendável proteger os fios com produtos capilares específicos,
à base de filtro solar ou cremosos, que dificultem a ação agressiva

,

do solou do cloro, As vezes, a origem do problema está dentro
do próprio organismo. Algumas pessoas que estão sendo
submetidas a dietas especiais, por exemplo, precisam ficar atentas

,

a hábitos prejudiciais, Como a película protetora dos fios é

constituída, em sua maioria, por proteínas, é fundamental a
ingestão diária de alimentos que contenham esse nutriente,
como as carnes, ovos e laticínios. Da mesma forma, o ferro e as

vitaminas A e do Complexo B são importantes para manter a
aparência saudável do cabelo e auxiliam na reprodução dos fios.

ou menor extensão da pele. Esse fato costuma estar relacionado à

predisposição da pessoa, a um período mais estressante ou ao

aumento quantitativo de um tipo de fungo no couro cabeludo.
Embora não exista uma relação direta entre a caspa e queda do
cabelo, muitas vezes elas surgem associadas. As reações alérgicas, de

\ '

acordo com especialistas são diferentes dadermatite seborréica, pois
provocam alterações bem mais marcantes e intensas no couro

cabeludo.

A importância do uso de shampoos
A cutícula é uma camada de células que protege a fibra capilar
contra as agressões externas, formada, quase em sua totalidade,
por proteínas, Um bom produto capilar ajuda a manter intacta

ou a recompor essa camada protetora. O uso cotidiano de

shampoos e condicionadores auxilia a realização de duas tarefas
básicas para a manutenção da saúde dos cabelos: a limpeza
constante do coro cabeludo e o desembaraçamento dos fios,
tornando-os mais fáceis de pentear e evitando o rompimento, a
falta de brilho e as pontas duplas.

, .

6. Fique atenta e previna os problemas mais comuns que afetam a saúde
do couro cabeludo ou dos fios de cabelo

Queda de cabelos
Existe uma queda considerada normal de cerca de 100 fios de
cabelos por dia, que são repostos naturalmente. O sinal de alerta

surge quando isso acontece de maneira acentuada, A queda de
cabelos geralmente está associada a doenças internas, como
anemia, disfunções da tireóide ou à calvície propriamente dita. O
estresse também pode provocar o problema, mas só deve ser

. \

diagnosticado depois de eliminadas essas causas mais comuns.

Por isso, nesse momento, é importante procurar um especialista
para identificar à origem do sintoma. f'

Outra manifestação muito comum é a caspa ou a dermatite,
seborréica, uma inflamação que ocorre no coro cabeludo' ,

provocando descamação, coceira e avermelhamento em maior

, Para manter seus cabelos sempre bonitos, anote algumas sugestões:
- Aplique shampoo massageando delicadamente o couro cabeludo
- Condicionadores e cremes de tratamento devem ser aplicados nas

pontas
- Enxágüe completamente o cabelo sem deixar resíduo de produtos
- O cabelo molhado é bastante frágil, portanto mais propício a danos.
Evite o uso de secador, mas, caso de utilizá-lo, mantenha-o na

temperatura média a cerca de 20cm de distância do cabelo
- Prefira as escovas com cerdas de nylon, pois provocam menos

tensão no cabelo
- Sob o sol, use um boné ou um chapéu para proteger os cabelos
- Aplique um creme restaurador antes de se expor ao solou entrar na

água. Reaplique sempre que necessário
- Evite o uso de rolos térmicos, toucas e materiais desse tipo, pois eles
abrem a cutícula e provocam danos aos cabelos. Ao retirar grampos e

acessórios, tome cuidado para não quebrar os fios, Para desembaraçar
e tirar nós, utilize um pente de pontas grossas.

I

,

ARIES - Faça de tudo para melhorar suas condições sociais, profissionais e financeiras. Mas tudo
dentro de um sentido honesto e inteligente. As viagens estão favorecidas, bem como os contatos

pessoas.Boas notícias.

LIBRA - A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das idéias, dos conceitos
filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes,'O sol indica a necessidade de ter que se

adaptar a certas condições materiais.especialmente na vida a dois.

TOURO - Seja mais confiante em si mesmo que conseguirá melhores resultados, Encare de frente os

desafios, Boas perspectivas no campo profissional e asmudanças serão benéficas,
ESCORPIÃO - Você corre o risco de romper com alguma pessoa de sua amizade.Evite a pressa,ao realizar

negócios e não se precipite em seu campo profissional. Êxito arnoroso, sentimental e em viagens.
Aumento da inteligência,

G�MEOS - Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos intimas, A reflexão a respeito,
da maneira de agir tenderá a trazer maior harmonia se bem que de uma maneira diferente daquela
imaginada por você.

SAGITARIO - Não tenha' medo das mudanças, Lembre-se de que a vida oferece oportunidades
inesperadas e o medo de enfrentá-Ias pode pôr tudo a perder.Concentre as suas energias nas questões
mais importantes.

CANCER - A sua promoção de elevação pessoal poderá ser efetivada por alguém de Virgem, Esse
signo representa beneficios para você.Culde da saúde.Não discuta com pessoas desconhecidas.

CAPRICÓRNIO - Período benéfico, Favorável em tudo o que pretenda realizar ou conceber. Faça deste
período um marco de realizações e otjrnisrno.Procure vivê-lo intensamente.Fase ideal para o amor.

AQuARia - Fase em que exigirá o máximo de sua inteligência para que possa conseguir realizar seus
anseios e desejos, O fluxo astral é des melhores para a sua saúde, para tratar com pessoas religiosas e

para solldtarfavores.

LEÃO - Período favorável para reencontrar os amigos de trabalho, com os familiares e com a pessoa
amada.O sucesso profissional bem como as novas empresas e empreendimentos será evidente.Pode
viajar.

PEIXES - Dificuldade na vida doméstica, Você ainda não conseguiu atingir sua meta de equilibrar e

colocar em ordem sua vida.Talvez seja hora de parar tudo,colocar a cabeça no lugar e depois voltar com
força total às suas atividades normais.

VIRGEM - Nem tudo na vida acontece do jeito que a gente quer. Evite o pessimismo e seja mais
confiante e empreendedor, Recomeçar faz parte da vida do ser humano.Aumente a sua vitalidade e

supere o mau humor para evitar discussões desnecessárias.
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:' 07- Marciano Jahn Irineu Erdmann. '.
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, Bebês nas torcidas
em verde e amarelo

I

Não se trata de nenhuma novidade que a

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

está presente constantemente em nossos

espaços, ambientes e que já se filz
,

essencial em nossas vidas,mas essa é uma

notícia que reflete algo em especial. A
notícia foi publicada em um site de moda
e chama a atenção por mostrar ds (
caminhos que a moda vem percorrendo I �
cada vezmais cedo.,

'"

,

A marca infantil BIBE está lançando no I \
Brasil uma linha para crianças até os três t !
anos.Até nesse momento a história é iguall I
a tantas outras ...O detalhe está n,� j
inspiração desta coleção: a Copa d}il I

mundo 2006, com direito a tudo aquilo Q
I 1

que o evento mostra em seu curto tempo, (

São mini camisetas e bodys para as I

crianças, em cores verde e amarelo, com f

bordados imitando o escudo da seleção I

canarinho. Difícil resistir diante de minil I

torcedores vestidos a caráter para o ,!

campeonato!
A BIBE é uma empresa que nasceu eml )
1994 e no Brasil distribui marcas como

I,

,

Carter's e Little Me. Vem desenvolvendo
I

i

há algum tempo uma linha ambiental
,

responsável, direcionada a um público "

preocupado com questões deste âmbito,:
Suas coleções seguem essa linha e nestal

coleção não foi diferente. As, roupinhas,
acreditem, possuem fator de proteção
solar 50! Mais um ponto positivo par��
quem deseja um produto diferenciado e

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

deve isso? Reflexo se pais carentes!
Consumlstas ao extremo" Qual seria a

resposta? A indústria surge com o

estímulo a esse tipo' de coisa, ou ela
apenas entra em cena com a resposta"
frente aos desejos humanos!
Independente dos atributos ecológicos
positivos no assunto, e de pais
consumlstas ou não,o fato é que há desde
muito cedo um impulso ao consumisrno
Nesse momento de nossa história, tudo se

tornou motivo para ser algum objeto de
consumo e de qualquer forma,seja eleem
roupas, calçados, utensílios domésticos,
automóveis, casas e qualquer outra coisa'-

, ,

que seja viável para as mentes e mãos
humanas ... lncrível como nossos QI'S são
capazes de transformar e lapidar,
elementos "brutos" em delicadezas ditas

"angelicais': ,

Não há dúvidas que este tipo de coisa faça
sucesso, principalmente quando o.

assunto está relacionado ao universo I

infantil, e quando sabemos quem os

controla, mas é incrível como tudo isso se

torna banal em nossas vidas.lncrível comO
conseguimos banalizar acontecimentos

dignos de parar nosso país em frente às
te levi s õ

e s.. capazes de nos fazer
interromper o que estamos fazendo para
ver nossa seleção em ação.
Para os amantes e fanáticos do esporte
sinto-lhes informar.; Foram-se os bons

tempos brutos das Copas do Mundo.

"
, ..

Autoria:Daiana Riechel
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�uyehue: paraíso chileno dos esportes ao �r livre Pretende atrair mais turistas brasileiros no verão
,'\
Di

•

•

"

\i\Parque Nacional Puyehue, localizado ao sul do Chile, quase na divisa de Bariloche, na Argentina,
�)um paraíso dos esportes ao ar livre e faz parte da belíssima região dos Lagos e Vulcões. Apesar disso,
ainda é pouco conhecido pelos brasileiros, já que a maioria procura o país apenas por suas estações de

,

esqui.
lo., '

I. Na região pode-se praticar esqui aquático no Lago Puyehue, caminhadas nas inúmeras trilhas
�xistentes nos três setores do Parque Nacional, cavalgadas, pesca esportiva no rio Gol Gol e até

�iborismo, esporte que consiste no deslocamento por copas de árvores através de cabos.
Para os atletas mais radicais, há escaladas ao vulcão EI Caule, com direito a acampamento selvagem
Welo caminho, e trilhas de mountain bike com altos graus de dificuldade. Todas as atividades são feitas
I) h de zui I

'

com o acompan amento e guias ocais.

O Chile, no sentido norte-sul, é um país tão extenso quanto o Brasil. Mede perto de 4 300

qúilômetros de um extremo a outro, em linha reta, atravessando 38 paralelos, superando ligeiramente
árdistância que separa o Oiapoque do Chuí. De leste a oeste, ao contrario, aparece espremido entre o

Q,ceano Pacífico e as fronteiras com a Argentina e a Bolívia, acomodando-se num corredor apertado
RGm largura média de apenas 250 quilômetros, pouco mais do que a metade do percurso.entre as

: eidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse formato extravagante, porém, que garante ao país o título
informal de território mais comprido do planeta, é só a primeira, e a mais óbvia, de suas muitas

'

peculiaridades.
I. Çomo uma amostra profunda do continente sul-americano, o Chile consegue juntar no mesmo mapa

��� .

paisagens tão diferentes quanto o Deserto de Atacama, ao norte, considerado o mais seco do mundo,
¥�as geleiras e fiordes da Patagônia, a um passo da Antártida. E ainda é capaz de unir esses contrastes

tom uma formidável fileira de montanhas que acompanha caprichosamente a forma longilínea do
j
" '

'país - a Cordilheira dos Andes, surgida há 100 milhões de anos de um abrupto movimento da crosta
"

,I,

, � '.')oi ;or-, .

" '
.

.Ir... '

',>i�',

;g.,Cavalgar e apreciar uma linda paisagem é um dos passeios
,,�eferidos dos turistas que visitam o Parque Nacional Puyehue
"

FOTOS DIVULGAÇÃO

D Para quem está à procura de uma aventura radical, a pedida é fazer uma
escalada ao vulcão EI Caule, com direito a acampamento selvagem pelo caminho

terrestre, e que até hoje continua sendo retocada pela natureza, como nos lembram os

tremores de terra e as erupções vulcânicas que volta e meia acontecem por lá.
Banhado pelas águas geladas do Pacífico, o litoral chileno também é uma inesgotável fonte
de surpresas e belas paisagens.
Com 5 milhões de habitantes, quase um terço da população do Chile. Santiago fica na

região central do país e é o ponto de partida natural para as atrações na cordilheira ou na
,

costa. Como nenhuma outra capital do mundo, a cidade tern o privilégio de estar a apenas
1 hora de carro de estações de esqui e a menos de 2 horas da praia. Mas essa localização
estratégica, que praticamente obriga os visitantes do Chile a iniciar a viagem pela capital,
também permite que eles saiam da cidade tão rapidamente quanto entraram.

Na região central, onde fica Santiago, o clima é do tipo mediterrâneo, com estações bem
'- definidas e temperatura variando de O grau, em julho, à máxima de 30 graus, em janeiro. Já

o norte do país é árido e o sul bastante chuvoso.
,

Ao visitar o Chile, mesmo no verão leve alguns agasalhos, porque em qualquer região do

país pode esfriar à noite. No inverno, um bom casaco, botas, luvas, cachecol e até galochas'
são indispensáveis. Se for para o Sul, inclua na bagagem um sobretudo impermeável: não
há guarda-chuvas que resista aos ventos fortes que costumam acompanhar as chuvas na

. �

regiao.
O Chile tem atrações para o ano todo. A temporada de esqui vai de junho a outubro,
enquanto Santiago e a região dos lagos, por causa das chuvas no inverno, ficam mais

aprazíveis exatamente no resto do ano. Em Vitia del Mar, o período mais badalado vai do
final de dezembro à fevereiro.
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:�(1) A novela é "Belíssima".Como se chama a personagem vivida
';pela atriz Carmem Verônica?
or) Mathilde
,;\b) Regina da Glória
�,�) Mary
. ,p) Karen
,

'

c)-Mariana Ximenes

d).Betty Lago
•

•

,

c2) Catarina, Bianca e Batista eram personagens de qual dessas
,
novelas exibidas pela Globo?

') a) "Chocolate Com Pimenta"
: b) "Cabocla" ,"

c) "O Cravo e a Rosa"
d) "Desejos de Mulher"

3) A novela é "Uga Uga".Qual dessas atrizes interpretou Brigitte?
a) Nívea Steiman n '

'

"

b)'Marcela Rafea

,

ARQUIVO GB IMAGEM

Carmem Verônica

•

•

4) Na novela "Laços de Família",Yvete (Soraya Ravenle) era casada com Viriato
(Zé Victor Castiel) que sofria de um grave problema. Que problema era esse?
a) Viriato era gago
b) Viriato não parava em nenhum emprego
c) Viriato sofria de impotência
d) Viriato era soro positivo

5) A música "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer" foi um grande sucesso e

fez parte da trilha sonora da novela "Felicidade", na voz de qual dessas
duplas?
a) Gian & Giovani
b) Bruno & Marrone

c) César & Paulinho
d) Zezé Di Camargo & Luciano

1.1.
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SEXTA-FEIRA, 24 de fevereiro de 2006

Por Daniele Santos
recepcaocorreiodopovo@netuno.com.br
�flviar fotos até Quarta às 12h)

•

o gatinho
Nicolas Gabriel

Camacho

completou seu 10
aninho no último
dia 17/02.Quem

deseja muitas
felicidades são
seu tios babões � ••.
Rosane e Ney;;:, "" �

�' ii, hi'
, ,

,

fit. '

-.

Completou 7 anos

no dia 21/02,
Cleiton Luis
Lepinsky. Seus
pais, padrinhos,
irmão Cleverton e

familiares desejam
muitas felicidades

•

,

•

•

.'
•

r

,

No último dia
23/02, Fernanda
Jesus da Silva
completou 9
anos. Parabéns
dos seus avós
Jorge e Edna

•

•

No próximo d'ia 26/02, a gatinha Bruna Bisewski completa 9 anos.Quem

deseja muitas felicidades e manda !-Im super beijo são seus pais João e Eigrid
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