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Anelise Faria diz que setor de
assistência social é defasado
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COMPETiÇÃO

Lutador viaja para disputar
Mundial de Jiu-Jitsu no RJ

- PÁGINA 8

EXPECTATIVA
ALEXANDRE BaGO

Encontro de Negócios Internacionais encerrou ontem com a presença dos integrantes da Cambra e parceiros dos EUA e Espanha

Câmara de Negócios prevê
aumento nas exportações

Dobrar o número de empresas exportadoras de Jaraguá do Sul -

que atualmente são apenas 53 - é a intenção da Cambra (Câmara
de Negócios Internacionais) promotora do 10 Encontro de'
Negócios Internacionais, que encerrou ontem em Jaraguá do
Sul. O evento reuniu professores de Comércio Exterior e

AMOSTRA

Exposição de fotos comemora
180 anos da imigração alemã
"Paisagens Pomeranas"mostra lugares históricos da terra

de origem de muitos antecedentes de famílias residentes
em Jaraquá do Sul, Pomerode e Blumenau. O radialista Fred
Ulrich, com apoio da Malwee Malhas, esteve visitando a

Pomerânia e leva apara a exposição 54 fotos dessa região
que hoje pertence a Polônia. Além de fotos, a exposição
também mostra trajes típicos que representam a cultura
alemã preservada até os dias de hoje. _ PAGINA 7

Cassuli�dv..gados Associados SIC

empresários da Espanha e Estados Unidos. De acordo com o

diretor-geral da Cambra e representante da Unerj, Pedro Kraus,
o objetivo é projetar o município no exterior e fornecer apoio
técnicos às empresas que já exportam e as que desejam participar
do mercado internacional, com sucesso. - PAGINA 4
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No primeiro
escalão
Taís Araújo já protagonizou
Xlca da Silva, da extinta TV

Manchete, méts é a primeira'
atriz negra a desempenhar

,

esse papei numa novela da
Rede Globo.

IArte em

todo lugar
Democratizar a arte é a

, ordem! Artistas espõem suas

obras em vários espaços,
espalhados em vários pontos
da cidade.

EXPOSiÇÃO

Estudantes apresentam temas

abordados na aula em mostra
ctSAR JUNKES

Aluna Karine, da
3' série, explica
gráfico sobre
consumo de

energia

•

le
Informática

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JI

OPINIAO

Baila comigo
A novela da retirada dos

trilhos da ferrovia do centro

de Jaraguá do Sul vai

chegando ao fin�l sem

conseguir convencer os

espectadores. Quando, em

maio de 2000, o prefeito
Irineu Pasold anunciou o

projeto, do novo entorno

ferroviário, o Correio do
Povo alertou para a

possibilidade dos recursos

necessários a execução da
obra não virem. Em editorial,
o jornal afirmou que era de
uma infantilidade sem

limites acreditar que o

governo federal liberaria os

R$ 45 milhões - valor orçado
na época -, além de outros

tantos milhões para
continuar o novo traçado
nos municípios limítrofes.

O Correio do Povo tinha

todos os argumentos
necessários para duvidar do

repasse do valor exigido para
a obra. Entretanto, Pasold
bateu o pé e disse que os

trilhos da ferrovia sairiam do
centro. Apresentou um

documento confirmando o

depósito do dinheiro para o

projeto, que custou R$ 1
milhão. N a época, a

economia do país dava sinais
de arrefecimento e as contas

do governo federal

apresentavam déficits cada
vez maiores. As obras até

um contra-senso destinar
tanto dinheiro para uma obra

que ainda hoje pode ser

considerada de desneces
sária. Pelo projeto, o novo

traçado da linha férrea
iniciaria no Morro da Caixa

d'água, em Guaramirim,
passaria

.

por Schroeder,
cruzaria a Rodovia SC-413
até o Morro Vieira. Em

� Não obstante, o jornal reafirma a posição
de neutralidade em relação ao assunto -

não é e nunca foi cohtrário ao projeto.
iniciaram, mas uma auditoria
do TCU, meses depois,
apontou "indícios graves de

irregularidades", o que
acabou abortando toda a

operação.
Num país de terceiro

mundo, com sérios proble
mas sociais - saúde na UTI,
educação reprovada nas

avaliações dos organismos
internacionais e falta de
infra-estrutura -, seria até

Jaraguá do Sul; contornaria
o mesmo morro, passaria pelo
Bairro Amizade, chegando
próximo à ponte do Rodeio
Crioulo, em Nereu Ramos.

O prefeito Irineu Pasold
tem a seu favor a desculpa
da obstrução da obra 'pelo
TCU órgão federal

independente. Pode
inclusive creditar aos

adversários políticos, leia-se
PT, o embargo das obras. Mas

não pode, sob o risco de
mostra-se inocente, susten
tar que os R$ 79 milhões -

valor reajustado para
executar o novo trajeto da
via férrea - estavam disponí
veis, que fôra incluído no

I

orçamento da União. Como
chefe do Executivo sabe
muito bem que orçamento é

autorizativo, e não

imperativo.
Não obstante, o jornal

reafirma a posição de
neutralidade em relação ao

assunto - não é e nunca foi
contrário ao projeto. Toda
via, não pode deixar de
traze-lo à baila. Primeiro
para provocar o debate,
afinal, muito dinheiro públi
co já foi aplicado no projeto
e nos canteiros das obras
iniciais. Depois para lembrar

que, a cinco meses. para
terminar a gestão Pasold, a

promessa de retirar os trilhos
de trem do centro da cidade
está cada vez mais distante.

...------II FRASES ;.---------------------o--�

liA Pomerânia está começando a se 'germanizar' de novo, com eventos "?'pessoas que
cultivam a cultura alemã e a religião luterana'; #
• Fred Ulrich, radialista que esteve na região que pertenceu para a Aler}anha e hoje está vinculada à Polônia.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� CHILE

Cubamanteve as

conquistas sociais
Apesar de uma crise econômica interna e da

pressão externa, Cuba conseguiu preservar suas
conquistas sociais, diz um relatório da Cepal
(Comissão Econômica para a América Latina e

Caribe) divulgado ontem, em Santiago do Chile,
O relatório sublinha que Cuba preservou sua

política social principalmente em áreas como

educação, saúde, água, saneamento básico,
habitação, alimentação e' emprego.
Mesmo sem o apoio da comunidade financeira
internacional, a Cepal afirma que o governo
cubano vem-aumentando desde 1997 seus

investimentos na área social. (AE)

� ITÁLIA

Governo vai repatriar
27africanos paraGana
Vinte e sete ganenses que há dez dias
desembarcaram do navio alemão Cap Anamur,
na Sicrlia, foram expulsos ontem da Itália e devem
voltar aAcra, capital deGana. Na terça-feira, outros
cinco imigrantes ilegais foram repatriados,
O Ministério do Interior havia negado o pedido
de asilo político dos 37 imigrantes ilegais que
foram salvos no Mar Mediterrâneo em 20 de

junho.
Dos 37 africanos que desembarcaram, 32 já
foram expulsos. Outros quatro precisaram ser

retirados do avião que os levaria a Acra porque
ofereceram resistência à polícia. (AE)

� EUA

Washington reconhece94
casosdeabuso no Iraque
Militares americanos descobriram 94 casos

confirmados de abuso de prisioneiros no Iraque
e no Afeganistão, cometidos por soldados dos
Estados Unidos, desde 2001. Os números foram
apresentados pelo inspetor-geral do exército em
uma audiência do Senado americano e é

significativamente superior às estimativas
anteriores do Pentágono, que até o momento

se recusa a dar a cifra total de casos denunciados.
Muitos dos abusos - 45 - ocorreram no ato da

captura, disse o general Paul Mikolashek,
informando que 20 envolvem agressão física e

os demais tratam de roubo e outros crimes. (AE)

� ESPANHA

Ex-responsável da polícia
aponta ETA poratentados
o ex-diretor geral da polícia espanhola Augustín
Díaz de Mera considerou ontem necessário
continuar investigando se existe "algum ponto
estranho de encontro"entre ETA e os atentados
de 11 de março em Madri.
Em declaração à comissão de investigação dos
atentados, o entãomáximo responsável policial
disse: "Há que continuar investigando não

somente por cima e por baixo, mas também
pelo norte e pelo sul, sem limite nem descanso
e ver se há algum ponto em estranho de
encontro'ern referência a se o grupo separatista
basco ETA teve relação com os ataques. (AE)

� INGLATERRA

81airdizque governo
está em período de teste
o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admitiu
ontem que seu governo passou nos últimos
meses por "um período de testes" pelas críticas
sobre o Iraque,mas a seu critério saiu "renovado é
fortalecido':
Em sua conferência mensal com a imprensa de
sua residência, em Londres, Blair disse que os

meios de comunicação "se focaram muito no Ira

que'' apesar de ter explicado que agora "devem
analisar as mudanças favoráveis nos serviços pú
blicos do país':"O progresso nos serviços públicos
de 'nosso país foram irreversíveis e com conse

qüências muito positivas para todos.disse. (AE)

�TURQUIA

Acidentede trem deixa

pelomenos 128mortos
Pelo menos 128 pessoas morreram e 57 ficaram
feridas ontem em conseqüência do
descarrilamento de um trem expresso na

província de Sakarya. A composição de cinco

vagões ia de Istambul a Ancara. No local do
acidente, morreram 108 passageiros e outros 20

no hospital.
O trem expresso Istambul-Ancara começou a

circular em 4 de junho, sob críticas de técnicos
turcos. Eles haviam advertido que a linha ferroviária,
muito antiga, não suportaria as altas velocidades
do trem. A empresa férrea disse que o trecho on
de ocorreu o acidente é de baixa velocidade. (AE)
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Guerra no Brasil
511
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Daiana Constantino* Jlr il
-'o

)i'; ri

,.8,
Nosso país está em guerra! l'r

As pessoas lutam por comida, saúde,
educação, igualdade social, trabalho, P�7.
,,- r

E O povo lutando de um lado, pelo fim dos

problemas sociais e por direitos essenci�is
para sobreviver, e de outro lado o traficante
com o crime organizado. )�
".

'

r
E dessa guerra de que estou falando; _1\ P

guerra que mais mata pessoas comparando
com. as regiões de conflitos armados. Na I

Colômbia, Serra Leoa, .Iugoslávia,
Afeganistão, Uganda, Israel e Palestina,
desde que iniciaram até 2000 mataram
menos crianças e jovens do que os conflitos
rotineiros nas maiores cidades do Brasil.
Rio de Janeiro é cidade destaque dessa
violência urbana! Não sou eu quem está
falando isso, são as pesquisas que

n

c

P

à

p
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constantemente comprovam o numero

terrível de pessoas que são mortas por ca�'ia
do tráfico, armamentos, crime organizado
no Brasil. Não adianta falar em moralizar
nosso país e querer por ele nos trilhos.
O povo tem fome .e tem pressal
O programa fome zero parece ter surníde'e
não vão ser exportações para a China q�e
vai matar a fome do povo. )6

As pessoas não estão mais suportandq'a
sujeira que políticos nos gospem através' �e
seus discursos, estamos cansados ide

promessas que nunca são cumpridas e fle
discursos contraditórios. on

A solução tem que ser rápida; estamos �fn
,

guerra! '1)

E o futuro da nossa nação é o principal
alvo da guerra de nosso país! L,

àC
O que os jovens e crianças tem a esperflrFI
O povo brasileiro realmente por muiteP1e
muito tempo não ira entender o no��o
presidente. ' '6J

'19'

.01

*Daiana Constantino é estudante
,0

b6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IL

SEXTA-FEIRA, 23 de julho de 2004

'MOSAICO
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,.. Iflslstencla
O )ereador Zé Padre (PT) está em

FIOri?nópolis particip��do da Con-ferê,ncia
Cata�inense de Mobilidade Sustentavel.

·orgiftizado pelo governo estadual com o

objetivo de incentivar a implantação de

políticas de transporte alternativos nas

cidad;es.
ey Padre é autor do projeto - aprovado

pellpmara - que obrig.a a criação de

cic.lovias nas ruas pavimentadas do
I muni'cípio. O vereador promete insistir para

q�e--a lei seja cumprida. Até porque,

segundo ele, a bicicleta, além de saudável,
não poluir e "humaniza o trânsito':

� Abandono
Quem precisou de informações do

Departamento de Trânsito da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, ontem, bateu com a

cara na porta. O Supervisor de Trânsito,
Aurélio Junckes,está em férias e o diretor,
Mauro Mahfud, estava em Florianópolis.
Como as orientações superiores
impedem quem os funcionários dêem

qualquer tipo de informação, mesmo
contrariando a Constituição Federal, a

solução foi esperar o retorno dos chefes

para obter as informações, mesmo que
só sobre o número de semáforos na

cidade.

� Em código
Ontem, após a sessão extraordinária
da Câmara de Jaraguá do Sul, o

vereador Beta Gonçalves (PP)
reclamou do Jornal Correio do Povo.
Disse que havia sido preterido da
matéria sobre o hospital, sem, contudo,
explicar os motivos das críticas à

reportagem, muito menos informar
sobre qual assunto se referia.

Apesar da insistência do repórter em
obter as informações, deixou o plenário
sem explicar,mas reclamando.O jornal
não é infalível e está sujeito a erros.

Mas também não é adivinho.

�Dente por dente
.

A assessoria jurídica da coligação
"Jaraguá no rumo certo'; que tem como

candidato a prefeito o médico Vicente

Carorpeso (PSDB), informou, ontem,
que desistiu das duas ações contra o

candidato do PT, Dionei da Silva,
Na quarta-feira, o coordenador da

coligação, Ademir lzidoro, revelou que
a aliança havia solicitado à Justiça a

impUgnação da candidatura de Dionei

e que faria outras duas. Ontem, recuou,
afirmando que o PT tem uma denúncia
contra eles e eles uma contra o PT.

Empate.

POL ICA

� Boa vizinhança
A vereadora Lorita Karsten (PMDB) não
perde a oportunidade de se mostrar

atenciosa e educada, Mesmo em

período eleitoral, disputando uma das
11 vagas com os atuais colegas, não se

deixa levar pelo clima de competição.
Numa roda com parlamentares,
assessores e repórteres, à chegada de
Lia Tironi (PSDB) saiu-se com essa:"Lio,
você será o vereador mais votado este

ano': E virando-se para os outros

confirmou a previsão: "Vai ser o mais
votado': Ficou a dúvida se era ironia ou

elogio.

Câmara de Jaraguá do Sul

aprova três projetos de lei
Outro projeto aprovado

concedeu o direito de uso às

empresas que se instalarem no

Condomínio Industrial de Jaraguá
do Sul, no período de dez anos.

"Como se trata de terreno público,
é necessário o parecer dos
vereadores", explica o presidente
da Câmara, Eugênio Garcia

(PSDB). A terceira votação foi
referente à solicitação do
Executivo de alterar dispositivos do
anexo de metas do governo,
transferindo para outras prioridades.

Hoje pela manhã acontece

sessão extraordinária, a partir das
llh30.

}ARAGUÁ DO SUL - Três

projetos de lei foram votados e

aprovados por unanimidade

(durante a 'sessão extraordinária

con�ocada pelo Executivo. A

reunião foi realizada ontem pela
manhã, na Câmara de Vereadores.
Os parlamentares autorizaram o

podel)yúblico de fazer o repasse da
contribuição financeira destinada
à Ap��i (Associação das Micro e

PequeJas Empresas do Vale do

Ira[íloC]l;1). O valor de R$ 20mil será
utilizácto pela entidade empresarial
nô c\1steio de despesas da

Expo2004, realizada na semana

passada.
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Candidatos disputam voto

de mais de oito mil idosos
POR FABIANE RIBAS

�índice de eleitores
na terceira idade é
400% maior que
o de adolescentes

}ARAGUÁ DO S É comum
encontrar análises que apontam os

'adolescentes como público
determinante nas definições do
processo eleitoraLO cartório eleitoral
da 17ª Zona Eleitoral registra cerca
de 1,9miljovensquepossúementre
16 e 18 anos. Entretanto, pouco se

fala da população com mais de 60

anos, que já soma mais de oito mil
eleitores no Município, número
400%maior que ode adolescentes.

Apenas a faixa etária entre 60 e 69
anos é obrigada a votar, sendo que a

participação nas eleições para pessoas
commais 70 anos é facultativa.

O exercício da cidadania é um

dos temas debatidos entre 2,5 mil
idosos que freqüentam os 30 grupos
da terceira idade, coordenados pelo
Centro de Convivência da

.prefeitura. Além das atividades
habituais, agora os integrantes dos
grupos recebem orientações sobre a

importância do voto e de contribuir
com as eleições de outubro. A
educadora social, Tânia Regina
Graça Nunes, explica que os

Hilgenstieler irá escolher 'em quem votar conforme o histórico do candidato

profissionais que trabalham com esse oportunidade de divulgar as Hilgenstieler, 73 anos, confirma que
público têm incentivado os idosos a propostas restringe-se aos irá às urnas no mês de outubro e

participar, não apenas pelo direito à candidatos a prefeito devido ao garante que enquanto tiver

cidadania, mas para estarem tempo de duração dos encontros disposição irá contribuir com as

presentes nas decisões da cidade. dos grupos. "Sabemos que a visita decisões da cidade. "Sei que há
"São pessoas que colaboraram cqm a dos políticos é importante para que pessoas que desistiram de votar, mas

construção da história e agora têm eles possam questiona-los a respeito talvez tenham desistido também de
de dar conrinuidade a este processo, de projetos voltados ao idoso, mas viver. Eu vou exercer meu direito

principalmente as mulheres que não podemos abrir para os de cidadão até aondeminha saúde

adquiriram o direito ao voto há candidatos a vereadores porque são permitir", garante, destacando que
apenas 60 anos", argumenta. muitos", diz. o critério de escolha do candidato

Tânia enfatiza que a O aposentado Francisco será o histórico de cada um.

Persistem as dúvidas quanto ao uso da urna eletrônica

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
das dúvidas líderes no ranking
dos questionamentos feitos

pelos idosos refere-se ao

manuseio da urna eletrônica,
equipamento que ainda os inibe
e pode os desmotivar a votar. A
educadora social Tânia Regina
Graça Nunes diz que as pessoas

que não sabem como operar a

urna se sentem preocupadas
com o despreparo. Para orienta
los, a educadora informa que o

TER (Tribunal Regional
Eleitoral) irá disponibilizar o

equipamento para a

, comunidade com intuito de

explicar o funcionamento da

máquina.
O chefe de cartório da 17ª

Zona Eleitoral, Pedro Kremer,
comunica que órgão público vai

ALEXANDRE BOGO

população. "Como o voto

através de urna eletrônica vem
acontecendo há bastante

tempo não há necessidade de
muita divulgação, por isso

vamos focar orientação aos'

eleitores que têm mais

dificuldade. À partir de agosto,
provavelmente, começaremos a

levar os equipamentos nos

pontos necessários", salienta.
Depois da contratação dos

estagiários, os funcionários do
cartório irão elaborar o

cronograma de divulgação.
Nas últimas eleições, em 2000,

100% do eleitorado brasileiro
utilizou-se da uma eletrônica para
a votação, totalizando 353.737

equipa-mentos rio Brasil e 14.342
em·Santa Catarina, sendo 1.22 em

Jaraguá do Sul.
T

Estagiários do cartório irão orientar sobre o uso da máquina
contratar seis estagiários, irá atendimento à comunidade e

treina-los para prestarem elucidar as dúvidas da

I,
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DIVIsÃo

Encontro de Negócios projeta
,

cidade no mercado externo
POR MARIA HELENA DE MORAES

...Proposta do evento

é dobrar o número de

empresas exportadoras
de Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Dobrar o
número de empresas da cidade que
exportam dentro de um período de
três a quatro anos é a intenção da
Cambra ( Câmara de Negócios
Internacionais), instituição
oficializada há oito meses e que foi
criada através de parceria entre a

Unerj e Acijs com a intenção de

projetar o município no mercado
internacional. Esta semana, a

Cambra promoveu o 1° Encontro
de Negócios Internacionais, evento
que encerrou ontem com a

participação de parceiros
internacionais da Espanha e Estados
Unidos.

De acordo com o professor do
curso de Comércio Exterior da Aproximadamente 400 pessoas, entre estudantes e empresários, participaram do encerràmento do encontro

Uner,Nelson Luiz Pereira, o evento,
além de reunir empresários do
Norte de Santa Catarina em

rodada de negócios, também serviu

de experiência aos estudantes de
Comércio Exterior, que

apresentaram a. uma banca os

trabalhos produzidos e aplicadas nas
empresas onde fizeram estágio.
Ontem, como encerramento, foi

apresentado um painel com as

tendências do mercado interna

cional, canais de distribuição e

informações estratégicas de
mercado. Participaram do painel
cerca de 400 pessoas, entre

estudantes do curso de Comércio
Exterior daUnerj e empresários.

O diretor geral da Cambra e

Pró-reitor de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão daUnerj, Pedro
Kraus, afirma que, através dessa

iniciativa, se pretende incentivar o
comércio internacional, promoven
do negócios entre os participantes a
partir da;1f{ação entre empresas,

associct26es e universidades.

Participaram da rodada de

negócios, de acordo com Kraus, 25
empresários do Norte de Santa

Catarina, presidentes de empresas
que já exportam ou que desejam
ingressar no mercad�' internacional

com segura'15'
NÁo VEIO - A ex-ministra do

Trabalho e da Indústria,
Comércio e Turismo e atual
diretora da Agência de

Promoção às Exportações do
Banco Santander, Dorothea
Werneck, palestrante no evento,
não compareceu. Ela iria falar
sobre os mecanismos de apoio aos

negócios internacionais.

Primeiro Emprego será estendido a mais de 700 pontos do País
}ARAGUÁ DO SUL - A captação

de vagas ao mercado de trabalho

pelo Programa Primeiro Emprego
deverá se estender, no prazo de 30
dias,a cerca de 700 novos pontos do
País. O anúncio foi feito pelo
secretário-executivo doMinistério
do Trabalho e Emprego, Alencar
Ferreira, durante reunião com

grupos de Juventude no 2° Ciclo de
Consultas aos Jovens sobre o

Programa Primeiro Emprego
realizado esta semana noministério.

Essa ampliação será possível
graças a um novo software que vai

substituir, no caso do Programa

Primeiro Emprego, o Sistema de
Gestão de Ações de Emprego,
operado exclusivamente pelos
postos do Sistema Nacional de

Emprego. Hoje, a captação de vagas
funciona nas 27 capitais do País e

em 132 municípios do interior.
A mudança inclui, ainda, a

formação de parcerias que serão

fechadas para operacionalizar o

programa. O software que já foi
concluído também permitirá o

monitoramento do trabalho dos

jovens após a contratação. A idéia
de criar alternativas para aumentar
a interiorização e capacitação do

Programa foi dada pelos próprios
jovens no 1° Ciclo de Consultas
realizado no mês de junho último.

A reunião realizada esta semana
noMinistério do Trabalho contou
com a participação de entidades
como Juventude Socialista
Brasileira, Movimento deMeninos
e Meninas de Rua, Rede de Jovens
Vereadores eMovimentoHíp Hop.
O objetivo dos encontros é ouvir

sugestões para aperfeiçoamento do
Programa Primeiro Emprego e a

construção de uma política de
trabalho ampla e permanente para
os jovens.

SEXTA-FEIRA, 23 de julho de 2004

Lei que proíbe fumo em escolas
tem aprovação de orientadoras

}ARAGUÁ DO SUL - A Lei de
número 13.017, que proíbe o fumo
em estabelecimentos de ensino

públicos e privados sancionada pelo
governador Luiz Henrique da
Silveira, não representa uma

novidade em [araguá do Sul, já que
o assunto vem sendo discutido em
sala de aula há muito tempo,
certamente por todas as escolas da
cidade.A orientadora educacional
da Escola de Ensino Fundamental

Rodolpho Dornbusch, localizadana
Vila Lalau, Leda Valéria Rangel,
afirma que a proibição de fumo nas

dependências da escola é praticada .

há tempos e que o assunto é

trabalhado em sala de aula em todas
as disciplinas. "Sempre fomos contra
o fumo dentro da escola, assim como

somos contra a comercialização de
bebida alcoólica nas festas

promovidas em escolas. Considera
mos uma incoerência falar uma
coisa para os alunos e não praticar o
que ensinamos", ressalta Leda.

Segundo ela, as drogas lícitas, como
o cigarro e a bebida de álcool,
devem ser controladas especial
mente quando se trata de

adolescentes.
A gerente de Educação da

Secretaria de Desenvolvimento
Regional, Deni Rateke partilhada
mesma opinião. Segundo ela, a lei
na verdade é LIma conseqüência do
trabalho que já vem sendo realizado
pelos educadores, tanto na esfera
pública como particular. Ela Cita0
projeto Pré Vida, direcionada:lí
escolas estaduais, que trabalha,

entre outras coisas, a prevenção ao

uso de drogas; lícitas e ilícitas.
Apesar de não estar regulamen.

tada a nova lei entra emvigor a Partir
da data de publicação. O prazo para
regulamentação é até 25 de
setembro. A Secretaria de Estado
da Educação e Inovação esta
analisando os seus cinco parágrafol
para subsidiar o Executivo nesta

regulamentação, que ser dara
através de decreto.

Segundo o artigo terceiro, a não
obediência penaliza o usuário do
tabagismo com advertência. A
escola que não atender ao que

dispõe a Lei está sujeita a penalids
des, que vão de advertências amultai
que variam de R$ 500,00 a R$ 1 mll.

FATOS

• Alencar Ferreira lembrou

que apesar da urgência
dos problemas de

emprego e renda da

sociedade, o Programa
Primeiro Emprego não tem

caráter emergencial.

• Segundo o secretário

executivo do ministério, o

principal objetivo do

programa é a formação e

elevação da escolaridade

dos jovens de baixa renda.
Leda Rangel afirma que Lei complementa a prática das escolas

CÉSAR JUNm

I CP JURíOICOI
... PECUÁRIA

Seminário Nacional
Já estão abertas as inscrições para o 2° Seminário
Nacional sobre "Produção de Carne Bovina de

Qualidade" e também o 3° Simpósio Gaúcho de
Pecuária de Corte de 1 ano. O evento será
realizado nos dias 6 e 7 de agosto, no salão nobre,
do Parque de Exposições de Bagé. Ambos
seminários estão sendo organizados pela
Associação Brasileira de Novilho Precoce,
Associação/Sindicato Rural de Bagé e Embrapa
Pecuária Sul. Esta edição é direcionada aos

pecuaristas, profissionais e acadêmicos de
Medicina Veterinária, Zooctenia e Agronomia,
lideranças do setor produtivo rural e profissionais
ligados ao agronegócio. O seminário nacional
sobre Produção de Carne está sendo realizado

em todo o País desde o dia dois de julho.

... SANTADER/BANESPA

13° salário
o Banespa oferece uma linha de crédito especial
para antecipação de até 100% do 13° salário a seus

clientes Pessoa Física que recebem vencimentos

no banco. As taxas de juros - 3% ao mês em média
variam em função do prazo de contratação, de
cinco a 180 dias. O Santander oferecerá.a mesma

linha a partir do próximo mês. Os trabalhadores

têm, neste ano, mais um motivo para receber o

valor do 13° salário com antecedência pelo
Santander Banenspa: participam de sorteios de R$
1.000, o que para muitos clientes representa um

14° salário. Marcelo Lunardi, superintende de
Produtos para Pessoa Física do Santander Banespa
afirma que me 2003 81 mil clientes anteciparam
seu 13° salário pelo banco. Para 2004 espera-se
um acréscimo de 70%.

... OTIMISMO

Inverno bom para vendas
o presidente da Federação Catarinense de

Dirigentes Lojistas, Sido Gessner Júnior
aconselha aos lojistas para que não façam
liquidações de inverno, pelo menos enquanto
os institutos de previsão do clima projetarem
temperaturas baixas, previstas para persistirem
até o final deste mês e início de agosto. Na
avaliação de Gessner Júnior, o momento é bom
e deve ser aproveitado, especialmente depois
de três anos consecutivos de perdas por
invernos sem frio. Gessner salienta que existe

diferença entre promoção e liquidação, sendo
que a primeira deve ser utilizada durante o ano

inteiro. Já a liquidação representa a queima total
de estoques, ao final da temporada, visando
converter o estoque em recursos financeiros.

... PROMOÇÃO
Montadoras fazem feirões
As montadoras vão tentar usar o próximo fim de
semana para fazer julho superar o resultado de

junho, quando foram vendidos 130,7 mil veículos,
o segundo melhor desempenho do ano. Feirões
.de fábrica e em shopping centers e promoções
nas revendas estão agendados para sábado e

domingo, com ofertas especiais. Até quarta-feira,
só os negócios com automóveis e comerciais leves
somavam 82.623 unidades, com pequeno
aumento de 1,42% em relação a igual período do
mês passado. A Volkswagen realiza feirão na

fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC
paulista, e até oferece luvas de brinde para

, consumidores com receio do tradicional clima frio

naquela região e que quiserem fazer teste drive
com algum modelo.

(j
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Assistente social critica

carência de profissionais
MASSARANDUBA - "A área

social do município está muito

defasada". A declaração da
,

assistente social da Prefeitura,
Anelise Faria, foi dita após a

profissional fazer um balanço das
,_ ações desenvolvidas pelo departa

mento social público. Ela explica
que há nove anos é a única

funcionária a atuar no setor, com

uma carga horária de apenas 20

horas semana��.
De acordo com a assistente

social, são realizadas, em média,
dez consultas diárias de segunda a

sexta-feira, e a procura pelos
serviços vem aumentado grada
tivamente. "A lista está enorme, e

só temos esse meio período para

fazer os atendimentos", salienta.
Anelise explica que é

responsável pela entrega de cestas

básicas e pela elaboração de

projetos, além das consultas,
encaminhadas pelos postos de

saúde, conselho tutelar e outras

entidades.
Para a assistente social, a

solução para o problema viria com

a contratação de, pelo menos, mais
um profissional, equipe mínima

para atender Massaranduba, com
uma população de aproxima
damente 12 mil pessoas. Sugere o

atendimento diário de 8 horas. "Se
tivéssemos alguém para o plantão
social, ficaria muito mais fácil e
sobraria tempo para pensarmos em
trazer mais projetos para o

município", analisa.
Atualmente, o departamento

de Assistência Social de Massaran-
'

duba conta com os programas
federais PAPI (Programa de Apoio
à Pessoa Idosa), PAC (Programa de
Apoio à Criança) e PAPD

(Programa de Apoio à Portadores
de Deficiência), este com apoio do
Estado.

Escola Vítor Meirelles implanta
uso obrigatório de uniforme

JARAGUÁ DO SUL - Invasão de
estranhos pela quadra, dificuldades
em identificar os alunos devido ao

grande número em horário de aula
e extraclasse, falta de vigia para
Controlar o acesso das pessoas à
escola e o uso de trajes sumários, por
parte dos alunos, que incentivavam
a ?corrência de assédio sexual. Por
estes motivos, a APP (Associação
de Pais e Professores) e a direção da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vítor Meirelles
implantaram o'uso obrigatório do
uniforme na instituição, conforme
as '

onentações repassadas pelo
Conselho Tutelar e Secretaria
Municipal de Educação.

Ainda em 25 de fevereiro deste
ano, na primeira assembléia de pais,
dIVulgou_se a iniciativa de se cobrar
o uso do uniforme conforme a

sol, .

Citação dos professores e

c,
membros da APp, que foi aprovada
Pelos presentes. Ficou assitn

l�

definido: calça, saia ou bermuda
azul marinho e camiseta, que

poderia ser branca com emblema
da escola, branca sem emblema,
branca com emblema de outra

escola, Proerd (branca ou preta),
Largada 2000 (branca) eVoleibol
(azulou vermelha).

Para os alunos ,que não

pudessem adquirir as peças de

imediato, a escola forneceu os

uniformes, que são emprestados
dentro dos padrões de higiene e

lavados diariamente na própria
instituição, que adquiriu
centrífuga e organizou lavanderia
e local adequado para a secagem
da roupa.

Para a diretora Marlise de
FátimaMoretti, o uso do uniforme
beneficia tanto a escola como a

comunidade. "Ê algo simples e

ecollômico que traz muitos

benefícios e possibilita a vivência

da cidadania", diz.
"
,

RAL
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CAPACITAÇÃO

Curso ensina produtor rural
aproveitar mais os alimentos

POR CAROLINA TOMASELLI

.

� Epagri dá dicas
de manuseio

para atender as

exigências da lei

GUARAMIRIM - Produtores
artesanais do município con

cluíram na quarta-feira o "Curso
de boas práticas na fabricação de

alimentos", promovido pela
primeira vez emGuaramirirn numa

parceria entre a Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Catarina)
e a PrefeituraMunicipal.

Num total de 24 horas/aula, os
40 'inscritos foram capacitados
sobre como processar os alimentos
de forma segura visando melhorar
a qualidade da produção, feita
artesanalmente.

Eles receberam aulas sobre
noções demicrobiologia, processos
de conservaêão de alimentos,
higiene pessoal, água na

agroindústria, co integrado
de pragas, lay out de construção
de agroindústria, higienização,
sanitização e elaboração de
manual de boas práticas de

As aulas de capacitação prepararam 40 produtores artesanais

fabricação. Epagri.
O conteúdo foi ministrado "Ê mais uma bagagem de

através de palestras, vídeos e conhecimento que estamos

técnicas de laboratório pela adquirindo", analisa a produtora
extensionista social, Ana Lúcia Inês Maria Fátima Fernandes,
Ribeiro, pelo médico veterinário coordenadora do Núcleo de
Nilson Grau de Souza, pelo Turismo do [acu-açu, localidade
engenheiro agrônon-o Júlio César que teve outros três represen-
Mello e pela enger�eira de tantes inscritos no curso. "Ê
alimentos Letícia Philippi, todos da importante para o Café Colonial

Educação de Jaraguá recebe

prêmio "Além das Letras"
}ARAGUÁDO SUL - o Programa

de Formação de Professores
Alfabetizadores, desenvolvido pela
Secretaria de Educação de [araguá
do Sul, está entre os 20 selecionados
em todo o Brasil para receber o
prêmio "Além das Letras", concedi
do pelo Instituto Avisa Lá, de Brasília,
através de sua revista Avisa Lá.

Com esta distinção, omuni-cípio
, receberá em breve um selo, um
diploma e uma senha para participar
de uma rede de formadores,
coordenada pela instituição
promotora do evento por meio do

programa Learning Space, da IBM.
Contando com a parceria de

instituições como Unicef, Unesco,
Undime e Ashoka, entre outros

apoiadores, o prêmio e a rede de
formadores Além das Letras
receberam a adesão de 88municípios
brasileiros, sendo que as informações
fornecidas pelas cidades inscritas

serão transforma-das em um banco
de dados do instituto e colocadas à

disposição dos interessados no site

www.avisala.org.br.
De acordo com os organiza

dores da promoção, os 20 programas
finalistas foram "destacados como

aqueles que reuniam, além da

concepção e metodologia do Profa
(Programa de Professores Alfabetí
zadores do,MEC), ações próprias e

inovadoras" .

"Para concorrer, encaminha-mos
não só o relatório das atividades do
nosso programa de formação
continuada, o Profa - por onde já
passaram 190 educadores -, mas

também 'depoimentos dos

professores, trabalhos produzidos
pelos alunos e professores e pautas

• O prêmio Avisa Lá

permitirá aos municípios
selecionados participar de
uma rede de formadores
virtual.

• Além de Jaraguá do Sul,
outras três cidades
catarinenses receberam o

prêmio Além das Letras: São
Bento do Sul, Videira e São

Miguel do Oeste.

dos encontros de formação", explica
Ana Lúcia da Silva Vosseler, que
compõe a equipe de formadores da
Secretaria de Educação de Jaraguá
do Sul ao lado da professoras Denise
Wiele Coito, Diva Demathe
Wiszniewski e Jenny IsabelBertoldi
Diel.

A professora avalia que este

prêmio é importante por dois
motivos: juntamente com as outras

19 selecionadas pelo Instituto Avisa
Lá, a experiência jaraguaense passa
a compor a rede AlémdasLetras -

uma comunidade virtual de
formadores de diferentes

municípios brasileiros destinada à

troca de experiência e à produção
de conhecimento na área de

formação continuada em

alfabetização; no período de agosto
a dezembro deste ano, Jaraguá do
Sul receberá, sem ônus, uma

consultoria virtual da equipe
técnica do Avisa Lá para o

desenvolvimento de ações
formativas específicas em

alfabetização.

do Núcleo e também para minha

produção individual", cornple
menta Inês .

Ainda na quarta-feira, uma
nova turma iniciou o curso, desta
vez formada pormerendeiras, com
conteúdo adaptado para as

cozinhas escolares.

Segundo Ana Lúcia Ribeiro, a
Epagri tem atuado na preparação
dos produtores artesanais do

município em conjunto com a

Prefeitura, que conta com

programa de incentivo.
Criado em abril do ano passado,

o projeto "Valorizar o artesanal"

regulariza a produção dos alimentos
feitos artesanalmente promovendo,
principalmente, assistência técnica
e educativa aos produtores por
profissionais da vigilância sanitária,
Epagri, Secretaria de Agricultura
e de Desenvolvimento Econômico.

A fiscal da vigilância sanitária,
a veterinária Tatiana Carstens,
explica que o projeto incentiva o

turismo local, uma vez que os

produtos só podem ser comer

cializados dentro de Guaramirim.

"J á está previsto inserir as

propriedades nas rotas de turismo
, do município. Ê uma maneira a

mais de agregar' valor e

comercializar", enfatiza Tatiana,

Pais conhecem trabalhos das

crianças em mostra escolar
}ARAGUÁ DO SUL - A Escola

Municipal de Ensino Fundamental
Professora Gertrudes Milbratz, na
Barra do Rio Cerro, realizou ontem
umamostra interna dos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos durante
o primeiro semestre letivo.

De acordo com a diretora da

instituição, Jacira Rozza Buzzarello,
há três anos não era mais realizada
a mostra, que a partir de agora
acontecerá ao término de cada
semestre, dando a oportunidade
para que os pais conheçam o que
seus filhos estão fazendo na escola.

"Assim, a família acaba partici
pando mais ativamente na

educação das crianças", salienta a

diretora.
A mostra envolveu os 387

alunos da instituição do jardim até

a oitava série que, divididos em

turmas, falaram sobre os assuntos

que aprenderam em sala de aula.
Até a poesia foi utilizada como

recurso nas apresentações.
Uma turma da terceira série

abordou o tema Água que,

segundo a professora lsária Kreis,
foi despertado por um cartaz em

que o planeta terra estava

representando por uma garrafa de
água. Cartazes e gráficos ilustrados
serviram de base para a explanação
dos alunos, que também

apresentaram assuntos de outras

disciplinas.
Já na sala da primeira série,

jogos educativos despertaram a

atenção dos visitantes, que
conheceram as té�nicas utilizadas
na alfabetização dos pequenos. O

"jogo do sabonete:', que desenvol
ve a agilidade de raciocínio através
das cartas, foi demonstrado na

prática pelos alunos.

Interesse dos alunos fica explícito quando abordam os conteúdos
_

f
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EDUCAÇÃO

Registro digital controlará
freqüência de estudantes

� Projeto anunciado
ontem por Lula
será implantado
a partir de 2005

PORTO ALEGRE - o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva anunciou
ontem que o governo pretende
implantar, a partir de 2005, um
projeto, que classificou como

revolucionário para controlar a

freqüência de estudantes nas

escolas pormeio de registro digital,
uma forma de atacar a gazeta
escolar. "Com isso o gestor público

não só terá melhores condições de
planejamento, como também de

intervenção imediata nas escolas

que apresentarem baixa fre

qüência", disse, ao abrir o 4º
Congresso Mundial da Interna
cional da Educação, que conta

com a participação de educadores
de mais de 160 países.

Por determinação do presi
dente Lula, o ministro da

Educação, Tarso Genro, terá 20
dias para concluir a nova medida,
pela qual os prefeitos, governa
dores e o governo federal poderão
avaliar, no final do dia, o número
de alunos que compareceu à

escola. Semanas depois da
. polêmica em torno do relatório

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Rodolpho Dornbusch prestigiaram a festa julina
promovida na tarde de ontem, nas dependências da
unidade de ensino. Pescaria, cachorro-quente, maçã do
amor e música contribuíram com o clima da festa, que
também foi prestigiado pelos pais e mães dos alunos. De
acordo com a orientadora educacional da escola,
professora Leda Valéria Rangel, a festa este ano foi a

primeira a ser realizada sem a participação do público
externo.

sobre o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), das
Nações Unidas, que classificou o

.

Brasil na nª posição entre os 177

países analisados, o presidente
enfatizou a prioridade de seu

governo com a educação. Ele
desfiou dados do governo para
mostrar avanços de programas
educacionais, com ênfase ao Bolsa
Família e ao Brasil Alfabetizado.

Segundo Lula, o Bolsa-Família,
que beneficia mais de quatro
milhões de famílias pobres, está
contribuindo diretamente para
combater o analfabetismo e ampliar
a inclusão educacional do País. A

preocupação com a qualidade do
ensino, a repetência e a formação

dos professores dominou o

discurso, desta vez com raros

improvisos.
O presidente informou

também que, em novembro, o

Ministério da Educação fará uma
avaliação em todas as escolas
públicas do Brasil para aferir o grau
de aprendizado das crianças que
cursam da quarta à oitava série e a

qualificação do educador.
Apesar de reconhecer as

limitações orçamentárias, Lula
disse que preservará os recursos

da educação e que dinheiro não

será problema para implantar
programas de qualificação de
docentes e do ensino",
completou. (AE)

Reestruturação da Bretzke
será debatido em congre�so

Guido Bretzke fala de estratégia empresarial em congresso

}ARAGUÁ DO SUL - A Bretzke
Alimentos apresenta hoje, durante
o XIV Congresso Brasileiro de

Associações Comerciais, que
acontece no Espaço Embratel, em
Curitiba, o projeto de reestruturação
da empresa. A divulgação do plano

.

será feita pelo presidente da Bretzke,
Guida Bretzke, que participa do II
Fórum de Jovens Empresários, a

empresários de todo o país.
O encontro conta ainda com as

presenças do vice-presidente José
Alencar, dos ministros Luiz

.

Fernando Furlan e Ricardo

Berzoine, do presidente da CUT
(Central Única dos Trabalhadres) ,

LuizMarinho, da coordenadora da
Pastoral da Criança Zilda Arns,
entre outras personalidades.

O diretor-presidente faz

palestra com o tema "Do prejuízo
ao lucro", abordando aspectos do

planejamento que resultou em

uma nova gestão na empresa. A

Bretzke, de concordatária, se

transformou, em pouco tempo, em
uma empresa moderna e com

inserção nos mercados nacional e
internacional.

Policia retira sem - terra de fazenda do grupo Matarazzo
SOROCABA - Mais de 100 dias

depois da invasão, cerca de 150
militantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST) foram obrigados a sair,
hoje da fazenda Íris, do grupo
Indústrias Reunidas Matarazzo,
no município de Araçariguama,
região de Sorocaba. A

--, I·

propriedade, de 370 hectares
tinha sido invadida no dia 9 de
abril, durante a série de invasões

que ficou conhecida como "abril
vermelho".

A fazenda está arrendada

para uma indústria de papel e

celulose para produção de
madeira de eucali·pto. A

reintegração de posse em favor do
. grupo Matarazzo foi dada na

semana seguinte à da invasão,
mas os sem-terra conseguiram
sucessivos adiamen-tos no

cumprimento da ordem de

despejo. A operação, preparada
pela PolíciaMilitar para retirar os
invasores à força, não precisou ser

executada. Técnicos do Instituto
Nacionai de Colonização e

Reforma Agrária (Incra) assumi
ram as negociações e conseguiram
uma área para a transferência das
famílias. Os policiais limitaram-se
a acompanhar o desmonte dos
barracos e a saída dos militantes,
entre eles,mulheres e crianças. (AE)
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�Terrorismo Fiscal versus
Estado Democrático de Direito

Romeo Piazera Júnior*

É inquestionável que um modelo de Estado Democrático de
Direito perseguido por todos, visa preservar determinados Princípios,
os quais, por conseqüência, objetivam a harmonia entre todos os

integrantes do Estado. Neste diapasão, fácil concluir que uma das
formas de preservação de um Estado Democrático de Direito, consiste,
especialmente por parte daqueles que integram e agem em nome

dos Poderes Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), na

observação das regras mínimas que possibilitam o alcance dos fins do
Estado, estes, com contornos bem definidos na Constituição vigente,
como é de se verificar já no seu preâmbulo.

Do ponto de vista dos contribuintes, seria de se esperar, então,
que a histórica e áspera convivência verificada entre estes e os entes
arrecadadoresde tributos, pudesse ser controlada por intermédio de
mecanismos que alcançassem um mínimo de harmonia. Neste
sentido, o posicionamento do Poder Judiciário aparece como sendo
aquele que poderia ser definido como o fiel da balança, já que tanto
do Executivo como do Legislativo nacionais, a experiência nos tem
demonstrado que a voracidade arrecadadora, quando não praticada
diretamente pelo primeiro, com a conivência do segundo, é por este
praticada por intermédio da barganha política (o que alguns já
definiram como sendo, na verdade, um verdadeiro balcão de

Constantinopla - já que tudo vale e tudo pode e, os fins justificariam
os meios). Assim, este papel de fiel da balança, a ser exercido pelo
Judiciário, estaria primando pelo resguardo do interesse público (no
caso dos contribuintes), que em nada se confunde com os interesses
das Fazendas?

Notadamente, e este é o ponto que se pretende énfrentar,quando
o Judiciário passa a não mais contar com a imunização dos efeitos do
conhecido terrorismo fiscal (mecanismo praticado pelas Fazendas,
que consiste no apego - não raro e inescrupuloso - da alegação de

perigosa supressão de receitas), caso o judiciário dê ganho de causa

aos contribuintes em uma determinada tese, cedendo (não se pode
imaginar a que preço) aos argumentos Fazendários, não estaríamos
diante de uma tentativa de assassinato do Estado Demoérático de
Direito?

Neste sentido, e com muito mais razão, quando um Tribunal leva
anos para sedimentar uma jurisprudência em um determinado sentido
(no caso favorável aos contribuintes) e, de uma hora para outra (em
alguns casos sãohoras mesmo; apenas), resolve mudar esta orientação
(principalmente ficando a mercê do turnover - mudança de Ministros
- que também é vivenciado pelos Tribunais), será que tais julgadores
possuem a real consciência do valor das suas decisões? Se as decisões
dos Tribunais modificam-se ao sabor (e para onde estão soprando os

ventos ... ), estaríamos, neste contexto, vivendo em um Estado
Democrático de Direito? Alguém (excetuadas as crianças - puras por
natureza),acredita em saci-pererê, papai noel,etc.?Vale a pena refletir...

* Advogado na Cassuli Advogados Associados S/C, Mestre em

Direito pela UNIVALI e professor no curso de Direito da UNERJ

�PALESTRA

DiretordaMenegotti falará sobre gestão
o Núcleo das indústrias da Acias (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder) promove, no próximo dia 27, a palestra "Gestão
participativa focada em resultados - MenegottiMetalúrqicas'ministrada
pelo diretor superintendente do grupo Menegotti, Eduardo Ferreira
Horn.

O evento será realizado no Centro de Múltiplo Uso, em Schroeder, a

partir das 19h30. Investimento de RS 5,00 para associados, incluso na

mensalidade, e RS 20,00 para não-associados.

�COMEMORATIVO

Centro deCultura traz hoje coral austríaco à Scar
Para comemorar os 128 anos de fundação de Jaraguá do Sul e 180
anos da imigração alemã no Brasil, o Centro de Cultura Alemã promove
hoje apresentação inédita do coral austríaco Karntner Doppelsextett.
O evento será realizado no grande teatro da Scar, a partir das 20h30. O
dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos -RS 5,00 para sócios
e dependentes e RS 8,00 para não sócios - será revertida para a Ação
Social de Jaraguá do Sul.

Falecimentos
Faleceu às 15: 15 de ontem a senhora Usabela Ghering, com idade

de 80 anos. O sepultamento será realizado noCemitério do Centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�HANDEBOL
seleção em primeiro no Pan

A Seleção Brasileira de Handebol segue vencendo e

convencendo no Campeonato Pan-Americano Adulto

Masculino de Santiago, no Chile. A equipe se classificou para as
.

semifinais com uma rodada de antecedência, ao bater Porto

Rico por 38 a 14, na noite de quarta-feira. Na estréia, os

brasileiros passaram pelo Canadá por 25 a 13. Ontem a equipe
enfrentou os Estados Unidos. Vale lembrar que os três primeiros
garantem uma vaga no Campeonato Mundial da Tunísia, em

, 2005. Além disso, a competição faz parte da reta final da

preparação para a Olimpíada de Atenas, na Grécia, em agosto.
O Brasil é o líder do Grupo A com quatro pontos, dois a mais

que Canadá e Porto Rico. Os Estados Unidos ainda não

pontuaram. Nó Grupo B, Argentina e Chile estão com quatro

pontos, enquanto México e Groenlândia também não somaram

pontos. Nos três primeiros dias da competição, as equipes estão
enfrentando os demais componentes de seus grupos. Os dois

melhores de cada chave se classificam para as semifinais, hoje,
em cruzamento olímpico. E no sábado, haverá a disputa de

medalhas. Mesmo podendo inscrever 16 jogadores, o Brasil

viajou para Santiago com os 15 que irão defender o país em

Atenas.

�FIGUEIRENSE
Treino tático noCl.
No trabalho de ontem no Centro de Treinamento Figueirense/
Casvig, o técnico do Figueirense Dorival Júnior começou a

definir a equipe que joga no sábado, diante do Palmeiras na

capital paulista. O técnico comandou um treino tático de

posicionamento. Júnior tem a volta do lateral esquerdo Filipe,
que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em

contrapartida, o volante Jeovânio recebeu o terceiro amarelo
na última partida e não viaja para São Paulo, dando vaga para
Márcio Martins. O tricampeão catarinense ainda realiza um

trabalho técnico hoje à tarde no estádio Orlando Scarpelli antes
da viagem para São Paulo, onde no sábado enfrentará o

Palmeiras. A saída para o aeroporto Hercílio Luz acontecerá às
17h15min.

HRICIÚMA
Fabiano será o titular contra o Atlético .PR

, No treino realizado. ontem à tarde, no Centro de Treinamentos
Toca do Tigre o técnico Vagner Benazzi definiu escalar o goleiro
Fabiano para o jogo contra o Atlético PR, no sábado, no Estádio
Heriberto Hülse. Fabiano que não atuou nas últimas duas

partidas, contra o Atlético Mineir..o e Santos, por estar suspenso,
volta a equipe no lugar de Fernando seu substituto nos jogos.
O técnico Vagner Benazzi chegou a anunciar a escalação de
Roberto no gol tricolor após a derrota contra o Santos. Porém,
voltou atrás e definiu Fabiano como titular. "Estou de volta ao

time e quero ajudar o Criciúma conseguir está vitória'; definiu
Fabiano. Já Roberto salientou que ficou sabendo da decisão de
Benazzi no treinamento de hoje, mas entende a posição do
treinador. "Umas das coisas que mais gosto de fazer é jogar e
poder defender minha equipe. Estou preparado para entrar no

time e trabalho para buscar meu espaço no grupo'; afirmou
Roberto. A provável escalação do Criciúma será: Fabiano, Alex,
Gilmar Lima, Luciano, Luciano Almeida, Cléber Gaúcho,
Geninho, Athos, Fernandinho, Reinaldo e Vagner.

IJJ.AVAí

Pximos jogos na Ressacada
o Avaí, depois da derrota sofrida por 4 a 1 diante do CBR em

Maceió, começará os treinamentos objetivando o seu próximo
compromisso contra o Caxias, na terça-feira, 27, na Ressacada.
Depois do Caxias, o Avaí enfrentará o Bahia. Serão dois jogos
seguidos na Ressacada e espera-se que o Leão da Ilha tenha a

grande oportunidade de buscar a recuperação no campeonato
Brasileiro da Série B, com o apoio do seu torcedor.

Comunicado

Compareceu na 15a DP a comunicante Juçara Maria
Amodio informando que extraviou as Notas Fiscais da

Empresa RNA Confecções Ltda - ME, CNPJ
645.424.679-53,,c!e n° 000001 e 000002, série Dl e modo

0'2, este foi o relato n° 1.367/2.004

GERAL/ESPORTE

HISTÓRIA

"Palsaqens Pomeranas"mostra
origem dos imigrantes alemães

POR JULlMAR PIVATTO

�Exposição de fotos
é alusiva aos

180 anos da

imigração alemã

}ARAGUÁ DO SUL - No dia 25
de julho festeja-se os 180 anos da

imigração alemã no Brasil. Para
comemorar essa data, o Museu

Parque Malwee está organizando }

uma exposição de 54 fotos da região
da Pomerânia, localmarcado pelas
belezas naturais e também por ser a

origem de muitos famílias alemãs

que hojemoramem Jaraguá do Sul,
Pomerode e Blumenau.

.Com apoio da MalweeMalhas,
o radialista Fred Ulrich esteve
visitando a Pomerânia, que hoje
pertence a Polônia. "As famílias
saiam da Alemanha com destino a

América para a procura de
melhores condições de vida, pois lá
trabalhavam (Im regime feudal na
agricultura", explica Ulrich. As
fotosmostram luga e nomes que
serviram de inspiração para os

imigrantes batizarem vários locais e

grupos folclóricos aqui da região.
"Temos o exemplo de várias

comunidades como o Testo Rega,

Exposição mostra imagens da Pomerãnia, região de onde vieram a maioria dos imigrantes de Jaraguá do Sul

Itoupava Rega que receberam esses folclóricos oriundos da Pomerânia Sul e de Blumenau. A exposição
nomes por causa do rio Rega, que que representam a cultura alemã "Paisagens Pomeranas" está aberta
corre nessa região", ressat�. até hoje preservada na região. As . à visitação apartir de hoje noMuseu

Além de fotos, a eJrposição roupas foram cedidas por grupos Parque Malwee e segue até o dia 2
também agrupa alguns trajes folclóricos alemães de Jaraguá do de agosto.

'Coroa Bom de Bola' começa
sábado, no campo daArsepum

• Promovido pela
Fundação Municipal de
Esportes, o evento é
destinado a atletas com

idade a partir de 38 anos

integrantes de equipes de

Jaraguá do Sul.

• Classificam-se para a

segunda etapa dois times
de cada grupo que
formarão outras duas

chaves, de onde sairão os

semifinalistas para o

cruzamento olímpico.

Futsal da capital assegura
vaga da Olesc no 'tapetão'

}OAÇABA A Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa
Catarina) nem começou ainda
e já sofre alterações na tabela.
O futsal masculino, inicial
mente com 16 equipes, tem

agora incluído a equipe de

Florianópolis. A decisão da

Fesporte atende uma liminar
deferida pelo presidente do
Conselho de Julgamento, Zilton
Vargas, em virtude do recurso

apresentado pelo time da capital
catarinense que alegou ter sido
induzida ao erro ano não

participar da etapa classifica
tória da Olesc, em Orleans.

Cl ass ificavarn-s e para a

edição desse ano os três

primeiros colocados em 2003.
Como ficou em quarto no ano

. passado, e a campeã foi a

cidade-sede Joaçaba, Florianó
polis teria conquistado então a

classificação antecipada para a

edição desse ano, mas ao

divulgar as tabelas, a equipe
percebeu que não havia sido
incluída entre os competidores.
Em forma de sorteio, às 16 horas
de hoje, Florianópolis entrará
em uma das quatro chaves da

competição.
A quarta edição da Olesc é

um evento da Fesporte,
destinada a atletas até 15 anos

e começa hoje com as disputas
do futsal feminino, handebol,
tênis e vôlei, todas no mascu

lino. Às 18h30 haverá a

solenidade de abertura, no

centro de eventos da Unoesc.
N o final de semana serão

disputadas modalidades indivi
duais como atletismo, ciclismo
e ginástica olímpica. A natação
foi transferida para os dias 29 e 30.

Este ano a Olesc terá a

participação de 82 municípios
que disputarão atletismo,
basquete, futsal, ginástica
rítmica, ginástica olímpica,
handebol, tênis masculino,
tênis de mesa e vôlei. O
ciclismo com duas provas -

cross country e resistência -

está incluído no programa
como modalidade de demons

tração, sem contar pontos para
a. classificação geral. Na última
edição, J araguá do Sul ficou
em terceiro lugar com 80,
ficando atrás de [oinville (93)
e Blumenau (81).

�VIAÇA�CANARINHO

}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira rodada do 4º
Campeonato de Futebol Sênior
- Coroa Bom de Bola - que seria

realizada no último dia 17, mas
foi adiada devido ao mau tempo
- aconte ce na tarde deste

sábado, com três jogos no campo
da Arsepum: Auto Mecânica
ABF x Amigos, às 14h30;
Arsepum x Lu Modas/Bazar do
Rau, às 15h30 e Posto Marcolla
x Zapella Sport Nereu, às 16h30.

A competição reúne nove

equipes divididas em três

chaves: na "�' - Tranze o Pé,
Auto Mecânica ABF e Amigos;
na "BI! - TS Alferri Metais,
Arsepum e Lu Modas/Bazar do

•

Rau; na "C" - Karlache Malhas/ a partirde 38anos integrantes
Aúv Aurora, Po�to'Ma"fc�Hã'J"

-

de equipes d� [araguá do Sul e
Zapella/Sport Nereu. O Coroa premiará os três primeiros
Bo� de Bola será disputado em colocados com troféu,
quatro fases, classificando-se medalhas e costela, sendo 30kg
para a segunda etapa dois times ao campeão, 20kg 3'0 vice e

de cada grupo que formarão 15kg para o terceiro colocado.
outras duas chaves, de onde O time classificado em quarto
sairão os semifinalistas para o lugar ganhará troféu e uma

cruzamento olímpico. bola. Também haverá troféu
Promovido pela Fundação para equipe disciplina, defesa

Municipal de Esportes, o evento menos vazada, artilheiro e

é destinado a atletas com idade atleta destaque da competição.

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo· Fretamento

i�
I
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Lutador vai testar limites
Samuel Lopes disputa etapa
do Brasileiro de Tiro Olímpico

no mundial de Jiu-Jitsu

Juventus dispensa Felipe e Giovane e contrata quatro jogadores

POR JULlMAR PIVATTO

�Conceição disputará
torneio em categoria
duas vezes maior

que a sua

}ARAGUÁ DO SUL - Nesse fim
de-semana, o lutador de [iu-[itsu,
Antônio Conceição, viaja para o

Rio de Janeiro onde disputa o IX

Campeonato Mundial da

categoria, que acontece no Tijuca
Tênis Clube. Mesmo estando com
82 quilos, o lutador disputará a

categoria pesadíssimo faixa-preta,
que é para atletas acima de 100

quilo. "Gosto de testar meus

limites. Sei que vai ser difícil, mas
VO\l encarar os 'grandões' de igual
para igual", diz Conceição,
lembrando que participou da

competição em 1999, na categoria
peso leve, faixa roxa, mas foi
eliminado logo no início. "Esse foi
omeumelhor ano nojiu-jitsu, onde'
consegui vários títulos regionais e

estaduais, quando ainda morava

em Salvador, mas não fui muito
bem nomundial", explica.

Na época, ele se considerava
um 'rato de academia', por estar
treinando todos os dias. "Devido à

}ARAGUÁ00SUL-Revelado no
GrêmioEsportivoJuventus, o zagueiro
Charles Mathias volta a equipe
jaraguaense. COm 29 anos, o jogador
estava jogando no Londrina, mas
chega lesionado ao clube. Para o

gerente de futebol do Juventus,
NelsonDomingues, o jogador deve
estar em forma dentro de 20 dias.
Charles nasceu em Jaraguá do Sul e
começou jogando no Moleque
Travesso. Depois defendeu as cores

doMarcílioDias, Chapecoense, São
Gabriel (RS), Hapoel Kfar Sava
(Israel), Fraiburgo e Inter de Santa
Maria (RS).

Além da chegada do zagueiro
CharlesMathias, adiretoriacontratou
mais três jogadores.Omeia-atacante

leio, que estava noNacional de São
Paulo, o centroavante Edvaldo, do
Camponovense e o goleiroAdilson,

Antônio Conceição disputa a categoria pesadíssimo na tarde de domingo, no Rio de Janeiro

rápida evolução do esporte, é

necessário es tar sempre

competindo e treinando, para saber
quais os golpes e as técnicas que os

atletas mais estão usando no

momento. Isso facilita muito na

hora da competição", salienta
Conceição.

do Lages. Também foram

incorporados ao elenco mais seis

garotos dos juniores, para treinar com
a equipe e adquirir experiência e

espírito profissional, conforme disse o.
técnico ItamarSchul1e.

Depois de ser titular durante boa
parte da primeira fase, ogoleiroFelipe
resolveu rescindir seu contrato com o

clube por não concordar com a

reserva impostapelo treinador:Quem
também foi dispensado foi o meia

Giovane Fleck, que tinha um dos
salários mais altos do elenco, mas
pouco jogou por estar boa parte do
tempo contundido. A equipe se

prepara agora para o jogo de domingo,
onde enfrenta em Lages o

Internacional. É a primeirapartida do
returno e se o tricolor jaraguaense
vencer essa fase, garante a vaga na

final da competição.

Vivendo uma nova 'fase na

carreira na cidade de Jaraguá do Sul,
o lutador diz que agora está mais

experiente e que poderia se sair

melhor se tivesse mais material
humano para treinar na cidade, Para
isso, ele agtl:a começará a dar aulas
de [iu-[itsu naAcademiaCorpo em

Giovane, segundo nota oficial,
não convenceu a diretoria

-.--1 BOLET�M DO .SP

�. SUPERCROSS

Favoritos vencem no Estadual
A 4" etapa do Campeonato Catarinense de

Supercross levou 50 pilotos a Rio do Oeste
no último final de semana, A prova integrou
a programação da tradicional Festa da
Polenta e agitou o parque de exposições
da cidade com boas disputas nas cinco

categorias do campeonato, Os líderes do
Estadual presentes a Rio do Oeste levaram
a melhor em três das cinco categorias e

ampliaram a vantagem na liderança com

destaque para João 'Marronzinho' Júnior,
de Laguna, na Força Livre Especial, e Tauan
Brenner, de Balneário Camboriú, na 50cc,
que têm 100% de aproveitamento no

Estadual.

� OLIMPíADAS

Oaiane não disputa a trave
A ginasta Daiane dos Santos, uma das atletas mais
cotadas para ganhar a medalha de ouronos Jogos
Olímpicos de Atenas, na Grécia, não disputará as

provas de trave nos Jogos, mesmo recuperada da

cirurgia que realizou no joelho direito no mês

passado. Daiane disse que a decisão não foi tomada

por causa dos problemas no joelho,"Não tem nada
a ver uma coisa com a outra, pois desde o ano

passado eu não disputava rnalslaflrmou.A Comissão
Técnica ainda não definiu o nome da atleta para a

modalidade, o que deve acontecer na próxima
semana. Desde que operou o joelho para a retirada
de um pedaço de cartilagem na região, Daiane tem
realizado treinos leves com aumentos gradativos
de carga.

}ARAGUÁ DO SUL -:- O atleta
Samuel Lopes (Cosmos/FME) está
na cidade de Blumenau onde será

disputada a VI Copa Santa
Catarina de Tiro Olímpico, que
está sendo realizada na Federação
Catarinense de Caça e Tiro

Esportivo, A prova vale como etapa
do Campeonato Brasileiro e terá a

presença maciça dos principais
atiradores do país, pois a pontuação
é válida para o ranking nacional.

Lopes disputará asmodalidades
de Carabina Deitado, onde
defende a liderança cio ranking, e
de CarabinaArComprimido, onde
tem o objetivo de marcar pontos
importantes visando melhorar sua

oitava posição na tabela. Para o

atleta, ele pode ter certa vantagern
contra seus oponentes por já
conhecer e estar familiarizado com
o estande de tiro por participar
freqüentemente das etapas do
Circuito Catarinense na cidade,
"Porém haverá um aspecto
nega tivo para todos Os

participantes, que será a

ocorrência de baixas temperaturas
durante as provas", diz Lopes. Esta
é a sexta prova do calendário
nacional deste ano. As provas do
atleta jaraguaense iniciararn
ontem às 10h30, logo após o

Cerimonial de Abertura, e seguern
até sábado.

Movimento. "Esse eSlforte é muito

bom para estimular a inteligência e

a percepção, pois ele evoluiumuito
rápido. Além�J, a força não conta
muito, mas sim a técnica", explica o
professor, que trabalhoumuito tempo
com crianças e salienta que,
qualquer pessoa pode praticar. Samuel

defende a

liderança na

modalidade
de Carabina

Deitado

·Foram contratados o meia
atacante Leio, do Nacional de

,

São Paulo, do centroavante

Edvaldo do Camponovense e

do goleiro Adilson, do Lages,

·Charles Roberto Mathias
nasceu em Jaraguá do Sul em

02/05/1976, tem 1 m84 e 77,5
kg.

APROVEITE O HORÁRIO IMPULSO

Das 6h às 23h30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais espaço para a arte
Espaços extra-oficiais para
exposições de artes plásticas
estão se tornando comuns na

cidade. O que parecia impossível
há 10 anos hoje' é absolutamente
normal. Estima-se que
atualmente existam no mínimo

nove espaços designados para a

divulgação do trabalho realizado

por artistas plásticos de [araguá
do Sul e de outras cidades
catarinenses. O processo de

valorização, incentivo e

divulgação da produção regional
I tem motivado os artistas plásticos
de Jaraguá do Sul, que encaram a

disponibilidade como uma porta
de entrada para a visibilidade do
trabalho e uma forma de saber o
que o público pensa sobre os

vários estilos e escolas
apresentadas.
Entre os mais recentes espaços
abertos à disposição está a

Biblioteca Pública Rui Barbosa.
Dirce Nunes, bibliotecária do
loca, informa que a idéia de
incluir exposições ao ambiente
da Biblioteca surgiu há pouco
mais de um ano como forma de
oferecer atrativos aos usuários.
"Uma forma de oferecer algo
mais", acrescenta Dirce, que
acredita na Idéia também no

sentido de divulgar e incentivar
os artistas de Jaraguá do Sul que
ainda não se sentem seguros para
exporem em espaços mais

tradicionais. ''A intenção foi a de
incorporar a arte ao espaço

CUltura,! que é a Biblioteca", '

resume Dirce.
A idéia rendeu frutos e a agenda
está lotada até o mês de
setembro. Até lá, os
freqüentadores da Biblioteca
Pública Rui Barbosa terão a

oportunidade de conferir o
trabalho das artistas plásticas
Célia Nagel Gutz ( até 31 de
julho); Janete Pedri (de 2 a 14 de
agosto); Valmira Alexandre (de
16 de agosto a quatro de
setembor) e Jorge Medero ( de
seis a 25 de setembro). No início
de julho a Bibliteca abrigou
mOstra da artista Elfridt
Nagel, que expôs 15 obras.
Empresas e instituições privadas

também mudaram seus conceitos em relação à

exposição da produção artística em locais públicos.
A Caraguá Veículos é um exemplo da I

sensibilidade empresarial dos novos tempos. Desde
a inauguração da revenda, em abril de 2000, já
aconteceram cerca de 20 exposições no local, que,
segundo o proprietário da Caraguá, Rogério Luís

Gonçalves, está sempre à disposição dos artistas da

região. Neste espaço já mostraram seus trabalhos
artistas conhecidos nacionalmente, como Linda
Pool e Guido Heuer, ambos de Blumenau. "É bom

para todos. Movimenta a loja e divulga o trabalho
dos artistas da região", analisa Gonçalves.
A unidade local do Sesc também fomenta esse

segmento da arte. De acordo com

o técnico em cultura Sérgio
Pedrotti, todas as exposições
promovidas pelo Sesc estão
sendo levadas.para outros

paços, já que a sede não tem

mais espaço físico para essa

atividade. ''As nossas m�stras
estão acontecendo na Unerj,
Caraguá, Museu Emílio Silva,
Museu da Weg e em agosto
vamos para Schroeder, com "Os
símbolos na arte de Eli Heil",
adianta Pedrotti, De acordo com

ele, o Sesc promove uma

exposição a cada dois meses. A

intenção do Sesc daqui para a

frente é levar exposições para
outras cidades da microrregião do

Itapocu.
Na avaliação de Pedrotti, os
espaços existem, mas ainda são

in�uficientes. "Muitos casarões

abandonados poderia ser

utilizados para a arte, mas ficam
isso não está acontecendo",
resume.

O artista plástico e jornalista
Inácio Carreira considera

importante a abertura de novos

ewaços para divulgação da

produção artística local, mas não
se deixa convencer no que diz

respeito a uma mudança de
mentalidade do público, que
continua arredio às artes

plásticas. ''A arte de aproximou
do povo, mas o povo ainda não

se aproximou da arte", analisa
Carreira, que faz parte do grupo
de artistas a expor da mostra

"Águas de [araguá", que abriu
ontem na Scar,

Participação
da Scar

A diretora do Departamento de
Artes Plásticas da Scar, Denyse
(�imermann Silva considera que
Jaraguá do Sul está no bom
caminho no que se refere à

divulgação da produção artística
local e até nacional no segmento
das artes plásticas e admite a

participação da Scar nesse

processo. Segundo ela, a Scar
também tem realizado o trabalho
de intercâmbio, trazendo as

novidades e a qualidade de
artistas de renome internacional,
como Schwanke, que mereceu

uma mostra específica quando do
aniversário de seus 10 anos de
morte.

Denyse ressalta ainda que a Scar

promove suas exposições
seguindo critérios rígidos.

Jaraguá das Águas
A Ajap (Associação Jaraguaense de Artes Plásticas) está promovendo uma

mostra coletiva integradas pelos artistas Adolfo Zimmermann,Antônio
Carlos Machado, Arlete Schwdler, Carla Sander, Cristina Pretti, Danilo Dias
Paiva, Erecê Oliveria d'Aquino, Inácio Carreira, Magada Stahlke, Maria
Helena Feldens, Marisa Tensini Kaufmann,Marlene Elizabeth Mann, Marli
Peixoto, Rosani Brelthaupt, Rosemerie Borgmann Secc e Valdete Hinnig.
A presidente da entidade,Valdete Hinnig, afirma que a Ajap tem lutado
muito para ter visibilidade em Jaraguá do Sul e que aos poucos, o
resultado do trabalho tem aparecido e a exposição que está acontecendo
é representativa para os artistas ligados à Ajap.Mesmo assim,Valdete
admite queviver da arte é bastante complicado."Eu vendo apenas o que
é decorativo.Trabalhos feitos para salão não são vendáveis';exempllfka a

artista, que considera positivo para o artista a abertura de novos espaços.

Qual é o destino
do seu produto?

Qualquer parte
do Brasil?
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Uruguay? @

Fique tranqüilo.
A gente entende você
e as suas cargas e

encomendas também!

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo,
Consulte!
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De 23 a 29 de julho

o I

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO

Shrek 2
14:45 -16:45

Garfield: O Filme
.

13:45 - 15:45 - 17:30 - 19:15 - 21 :00 Homem Aranha 2
14:00 16:30 19:00 21 :30

Garfield: O Filme
13:45 16:00 18:00 20:00 21:45

._---------------

Cazuza:OTempo Não Pára
19:30 21 :30

Nem Que a Vaca Tussa
13:30 15:30 17:30

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Cazuza: O Tempo Não Pára
17:30 - 19:30 - 21:30

Didi Quer Ser Criança
14:00 15:45 17:30

Garfield.O Filme
19:3021:15Garfield: O Filme

14:00 - 16:00 - 18:00 20:00 22:00

A Batalha de Riddick
22:00

Shrek 2
13:30 - 15:30

Homem Aranha 2 - Legendado
18:45 21:45 Shrek 2

14:15 16:15 18:1520:15

Homem Aranha 2
14:30 17:00 19:20 21 :50

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DC-Documentário/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ !-Infantil/FIC-Ficção

I DICAS DE lEITU R I

1-

Cinderela de Saia
Justa
Esta obra envolverá o leitor
em uma trama que conta as

desventuras de uma

jornalista cética, Ana José,
dona de imensa lista de
frustrações pessoais, que vê
sua vida sofrer uma
reviravolta ao ser escalada
para realizar uma
reportagem investigativa.
Sua missão consiste em

desvendar os mistérios de
uma associação secreta que
vem revolucionando, por
meio de ensinamentos
baseados em contos de
fadas, a vida dos
participantes de seus

encontros.Criativo,
emocionante, engraçado,
"Cinderela de Saia Justa" é

para aqueles que desejam
assumir o comando de sua

vida e querem encontrar o
caminho para a auto

valorização, a auto
confiança e a auto-estima.
Escrito por Chris Linnares, o

.

livro é umlançamento da
Editora Gente e têm 186

páginas.

-,
) Nuno Descobre o Brasil

Prepare-se para ler um divertido diário que foi escrito lá por 1500 por um menino muito
esperto e endiabrado. "Nuno Descobre o Brasil" apresenta uma nova versão sobre a

viagem do Descobrimento, num relato encantador escrito com muito imaginação e

bom-humor. Nuno é um garoto que gosta de se aventurar. Nascido em Paraíso do Sul,
uma pequena aldeia de Portugal, ainda criança ele tarte para Lisboa. Perdido e faminto
no meio da cidade grande, acaba conhecendo e se tornando melhor amigo de Rolha, um
menino tão pançudo e esférico que juntos, decidem embarcar na frota do capitão Pedro
Alvares Cabral trabalhando como grumetes. Durante a viajem Nuno e Rolha fundam a

ordem dos Baldolinos - garotos justiceiros que usam baldes como capacetes - e

aprontam as maiores travessúras até desembarcarem numa terra nova chamada Brasil.
Um luqar que logo, logo descobrem ser o verdadeiro paraíso. Escrito por José Roberto
Torero, o livro é um lançamento da Editora Objetiva e têm 146 páginas.

'> O Beijo-:

Em "O Beijo", Danielle Steel manteve a rotina de sucessos, chegando às principais listas
de mais vendidos dos Estados Unidos, e levando novamente aos seus leitores o glamour,
a emoção e as tramas cativantes que já venderam mais de 500 milhões de livros em todo
o mundo, A elegante erefinada Isabelle Forrester vive um casamento de aparências com
Gordon Forrester, um.banqueiro conhecido por sua frieza e indiferença.A família vive em
Paris e ela dedica-se a cuidar de um filho doente e de uma filha em plena adolescência. A
única coisa que a conforta é sua amizade, via telefone, com Bill Robinson, um milionário
americano que também vive preso num casamento sem amor. Após um longo período
de platonismo, Isabelle e Bill decidem passar alguns dias em Londres e descobrem-se
almas gêmeas. No momento que trocam o primeiro beijo dentro de uma luxuosa
limusine, o automóvel é atingido por um ônibus. Os dois amantes, gravemente feridos,
são levados para o hospital, onde precisam lutar pela vida e preparar-se para encarar

tudo que terão que deixar para trás se realmente quiserem alcançar a felicidade, Um
romance repleto de paixão e descobertas. Em "O Beijo", Danielle Steel conta uma história
de coragem e compaixão, revelando como um único beijo pode mudar os rumos de uma

vida.O lançamento é da Editora Record e têm 382 páginas.

A Luz da
Palavra

NOITE! ...... ATÉ QUANDO?

Um professor pediu a seus alunos que determinassem o momento exato do final da noite e o

início de um novo dia. Pela amplitude do tema, tarefa nada fácil! Os alunos pensaram e pensaram ....

Então apresentaram diferentes idéias e sugestões. Um deles perguntou:
- O final da noite e o início de um novo dia acontece quando a gente consegue, ainda na

madrugada,enxergar a diferença entre um cachorro e uma ovelha?
- Não, respondeu o professor.

- O final da noite e o início de um novo dia é o momento quando a gente; ainda na madrugada,
consegue distinguir,de longe,entre uma palmeira e uma figueira?

-!\Ião, respondeu o professor.
Cada vezmais curiosos,os alunos quiseram saber:
- Professor,quando é então o momento exato entre afinal da noite e o início do dia?
Com muita convícção,o professor respondeu calmamente:
- O início do dia e o final da noite ocorrem quando você olha o rosto de qualquer ser humano

e reconhece nele um próximo,digno de respeito evalor.
Que palavra sábia,aquela! Concorda comigo? Contudo,entre o que ée o que deveria ser,há ainda

uma enorme distância. Ou seja: continua sendo noite no planeta dos homens. O ser humano, criado à
imagem e semelhança de Deus, está cada vez mais distante do ideal projetado Pelo Criador. Assim,
quando opressor,massacra e quando oprimido,é massacrado.Os dois lados da mesma moeda mostram.
o mesmo resultado:a indignidade! E isso tem nome:é pecado contra o Criador!

"Pelos caminhos da esperança ...

"

tema da IECLB para 2004 sinaliza que a noite escura já foi e
contínua sendo vencida lá onde, pela fé e o amor em Cristo, nos deixamos conduzir em direção ao

próximo necessitado. Até porque esta é a vontade do próprio Senhor: "Em verdade vos afirmo que
sempre queo fizestes a um destes meus pequeninos irmãos,a mim o fizestes."

-

(Mateus 25,40).
Que tal deixar-nos conduzir pelo próprio Cristo!

P.Claudio Herberts

Paróquià Apóstolo João
--_._---------_ .._-----_._---------�-_._-----------�

Da Redação/GB Edições

'> Os Rugrats e os Thomberrys Vão
Aprontar
As férias da família dos Rugrats tomam um

exótico desvio quando o barco afunda e eles
se tornam naúfragos em uma ilha tropical
deserta. Com a selva como quintal de casa, os

anjinhos correm de uma perigosa aventura

para outra, até que descobrem que há mais

alguém na ilha. São os Thomberrys em sua

própria aventura no lugar.Quando as duas
famílias se juntam a diversão começa pra
valer. Nigel pensa que é três, os bebês ficam
presos num perigoso enrosco e precisam ser

salvos e Spike fala (com a voz de Bruce Willis
na versão em Inglês e Cláudio Manoel,em
Português). Será que eles conseguirão sair da
ilha? Será que os bebês serão salvos? Será que
Nigel vai crescer? Assista a esse desvairado
filme e encontre todas essas respostas,
enquanto os Rugrats e os Thomberrys
aprontam nesta louca aventura.
Infantil- Ano: 2003 - Duração: 80 minutos
Cor - Livre - Lançamento em Vídeo e OVOHomem Aranha 2 - Dublado

13:45 16:15

',> A Volta ao Mundo em 80 Dias
Phileas Fogg (David Niven) é um nobre inglês
simpático e cativante. Além de ser

. rigorosamente pontual, é extremamente
aventureiro, e nunca resiste a uma boa aposta.
FreqÜentador do aristocrático Clube Reform,
de Londres, é conhecido por seus amigos
como uma pessoa muito maluca. Mas nem
mesmo eles acreditam na idéia de Phileas. Dar
uma volta completa ao mundo em apenas 80
dias, coisa que parecia impossível para a

época. Irritado com a descrença dos colegas
Phileas acaba apostando uma pequena
forrãna, e parte imediatamente para essa

amalucada aventura, baseado no livro de Julio
Verne.Vencedor dos Oscar de Melhor Roteiro

�Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Edição,
. MelhorTrilha Original e Melhor Filme "A Volta
Ao Mundo Em 80 Dias", com direção de
Michael Anderson, é uma aventura deliciosa.
Viagem na companhia do simpático Phileas
Fogg. E conheça o mundo da maneira mais
divertida.

_

Aventura - Ano: 1959 - Duração: 182 minutos
- Cor Livre - Lançamento em OVO

,> Ned Kelly r

No interior da Austrália, na virada do Século
XIX, Edward "Ned" �elly é um jovem
imigrante irlandês cujo principal sustento é
o trabalho no campo com sua família. Aos

poucos, a família Kelly começa a prosperar e
a chamar a atenção dos oficiais da lei sobre
Ned, o homem mais velho do clã desde a

morte de seu pai. No entanto, o dia em que
seus cavalos amanhecem roubados, o
acerto de contas traz a Ned sérios

problemas com toda a polícia. Acusado de
ferir um policial que tentava abusar de sua

irmã, Ned Kelly foge e é notificado de que
prenderam sua mãe em seu lugar. Este será
o ponto máximo da injustiça contra a qual
se revolta. Junto ao seu irmão Dan e aos

amigos Hart e Joe, Ned Kelly passa
definitivamente à clandestinidade. Agora,
não demorará muito para Edward "Ned"

Kellye seu bando se tornarem os homens
mais procurados da Austrália, numa história
real que o transformou em uma das
maiores lendas de seu país.
Ação - Ano: 2003 - Duração: 109 minutos
Cor 14 anos - Lançamento em OVO

'> Fuso Horário do Amor
Rose e Felix são dois tipos
completamente diferentes que se

encontram por acaso num aeroporto. Ela
é uma maquiadora extrovertida falante
uma verdadeira "perua"- enquanto ele é
executivo triste e cheio de manias, cujo
único prazer na vida é cozinhar. Entre
cancelamentos e atrasos de vôos acabam
dividindo um quarto de hotel. Agora
estão frente a frente-entregues ao

destino. Aos poucos as barreiras vão
caindo e a deliciosa química do amor

entra em cena.

Romance - Ano: 2003 - Duração: 85
minutos - Cor - 12 anos - Lançamento em

Vídeo e DVD

\
s.,

I
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Creme Chantilly
Light
Ingredientes: 1/2 colher

(chá) de gelatina em pó sem

sabor; 6 colheres (sopa) de
água fria; 6 colheres (sopa) de
água quente; 6 colheres
(sopa) de leite desnatado; 2
1/2 colheres (sopa) de suco

de limão; 15 gotas de
adoçante líquido.
Modo de Preparar: Amoleça
a gelatina na água fria,junte
com a água quente e mexa

bem. Adicione os

ingredientes restantes e leve
ao congelador por 10
minutos. Em seguida, bata na

batedeira por 20 minutos

aproximadamente, até que
tenha consistência de creme

chantilly. Rende 8 porções
com 19,98 calorias.

Filé de Peixe Dengoso
Ing�edi�ntes: 5 filés de peixe; 1 xícara (café) de suco de limão; 3
dentes de alho amassados; 1 cebola ralada; sal e pimenta-do
relno a gosto; farinha de trigo; azeite de oliva Espanhol para fritar.
Molho: 2 cebolas fatladas: 2 dentes dealho picados; 1 pimentão
vermelho fatiado; 1 pimentão amarelo fatiado; 2 tomates picados;
1 xícara (chá) de coentro picado; meia xícara (chá) de cebolinha

"

picada;4 colheres (sopa) de azeite de oliva Espanhol; l/:?xícaril
(chá) de leite de coco; sal e pimenta-da-reino a gosto.
Preparo: Numa travessa, tempere os filés de peixe com limão,
alho, cebola, sal e pimenta. Deixe tomar gosto por urna hora.
Escorra, bem, passe na farinha de trigo e frite. Numa panela,
aqueça o azeite e doure as cebolas. Acrescente o alho, os
pimentões, os tomates, o sal, a pimenta e meio copo de água.
Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos.Hetire e'
bata a mistura noliqüidificador.Volte a mistura para a panela e

junte o coentro, a cebolinha e o leite de coco. Mexa bem para não
taíhar.Quando o molho estiver homogêneo, coloque os filés de
peixe fritos e e cozinhe em fogo baixo.por 10 minutos. Coloque
,num refratário aquecido e sirva a seguir.

;,:

Se preferir, depois de colocar o Filé de Peixe no refratário,
leve'ao forno durante alguns segundos para qratinar

Frango com Batata Sabor9so
Ingredientes: 1 frango médio cortado pelas
juntas; 4 colheres (sopa) d� azeite de oliva
Espahhol; 2 dentes de alho amassados; 2'xícaras

, (chá') de caldo de carne; 10 batatas pequenas•

descascadas; 1 pimentão vermelho picado; 1

pimentão verde picado; 1 xícara (chá) de vinho
tinto; 1 xícara (chá) de cogumelos fatiados; 15
cebolas bem pequenas e limpas; 1 colher (sopa)
de páprica dissolvida no azeite de oliva

Espanhol.
f?reparp: Numa p�nela �rê!f"l,d�, doure ti ,('

rapidamente o <;Ilho no azeite d� oliva Espanhol
Junte o frango e doure-o. Acrescente o caldo d,e
'Carne,.as batatas, os pimentões; o vinho tinto, o
sal e a pimenta. Tampe a panela e cozinhe por
20 minutos. Adicione os cogumelos, as cebolas
e a páprica. Cozinhe em fogo baixo por mais 30
minutos. Sirva bem quente.

<l Não é preciso esperar pelo domingo para
preparar o Frango com Batata Saboroso; é
delicioso e cai bem em qualquer dia da

Pãezinhos de Cenoura
Inqredientes: 2 xícaras (chá) de farinha de
trigo; 1 colher (sopa) de fermento em pó; meia
colher (chá) de sal; 6 colheres (sopa) de
manteiga; 1/4 de xícara (chá) de cenoura ralada;
1 colher (sopa) de salsa picada; 1 colher (chá)

,

de cebolinha verde picada; 3/4 de xícara (chá)
de leite; farinha de trigo para enfarinhar; 1 clara�.l
para pincelar; gergelim para polvilhar. Preparo:
Numa tigela, coloque a farinha, o fermento e o

sal. Corte a mahteigá em pedacinhos e

acrescente-as aos ingredientes secos,
misturando muito bem.Junte a cenoura,a salsa
e a cebolinha verde e faça uma cova nó centro
e coloque aí o leite, misturando até unir todos
os ingredientes.Trabalhe a massa em superfície
enfarinhada; abra com o rolo até â espessura de
1 cm. Corte em quadrados e coloque na

assadeira, pincele com a clara e polvilhe com as

sementes de gergelim. Asse em forno
preaquecido durante aproximadamente 12

minutos, ou até que fiquem dourados. Dica:
Use 1/4 de xícara (chá) de abobrinha ralada ao

'

invés de salsinha; ou substitua a cenoura pela ,�
mesma quantidade de abobrinha.

,

UM POUCO DA HISTÓRIA DA POLONIA
Os vestígios mais antigos do homem em terras polacas foram encontrados ao Sul
do país, proximidades de Cracóvia. Em Piekary ( leia-se piécari), Ojców (leia-se
óitçof), Ciema (leia-se tchêma) e Pogórze Kaczawskie (leia-se poguge
catchavisquie) existem rastros da presença do pitecantropo, que data do grande
período interglacial da era quaternária. O homem de então, vivia da caça de
animais herbívoros, sendo a Rena, um dos mais abundantes. O clima era frio e

úmido, a vegetação era similar a que vemos, hoje, na faixa setentrional do país. Ao
desaparecer a era glacial da Polônia Central, há aproximadamente 50 mil anos,
surgiu o homem de Neanderthal.

Com o decorrer dos milênios; o clima tornou-se mais quente, diminuiu a umidade
e a vegetação ficou mais variada. As condições propícias para o desenvolvimento.
de uma agricultura rudimentar surgiram a partir de 4.200 antes de Cristo. Os
habitantes daquela época encontravam-se já no período neolítico e fabricavam
ferramentas. A população foi se estendendo até as terras mais férteis do Norte da
Polônia (Kuiavia e Pomerânia Ocidental). Os homens viviam em aldeias separadas
por florestas virgens.Nas imediações de Sandomierz e na Baixa Silésia foram
descobertas, em antigas minas de.silício, oficinas, onde se fabricavam ferramentas
deste mineral. Diversas teses procuraram explicar a presença do homem eslavo
nas terras polacas. Segundo Surowiecki (1824) o continente europeu foi
sucessivamente habitado pelos la pões, iberos, eslavos procedentes da Armênia,
os celtas e finalmente os teutões.

No mapa antropológico elaborado em 1953 pela Universidade de Lwów, a
Polônia teria sido ocupada pelos povos lapões, balto-eslavos, luzácios e

germânicos. Desde o século XV, antes de Cristo, começaram a aparecer as
primeiras manifestações da idade do Bronze. Ao redor do século XIII, antes de

HISTÓRIA MILENAR'
Cristo, começa a acontecer uma grande transformação nas terras polacas, devido
a influência da cultura luzaciana, que compreendia as povoações da Saxônia,
Luzácia e Polônia Maior. Entre 1400 e 1200 antes de Cristo, em quase todas as

regiões polonesas predominaram os elementos da cultura luzaciana, tal como se

aí houvesse se processado uma estandardização dos gostos, das tendências e das
necessidades ambientais. Apenas nas regiões centrais continuaram atuantes os

representantes de uma das culturas anteriores pré-eslavas. No Sudeste, podiam
ainda se ver discretas evidências dos povos Kimeros. Somente no início da era do
ferro, no ocidente polaco, a cultura luzaciana começou a ceder espaço para a

expansão germânica e no Sudeste para a cultura iliriana. No período latense, entre
500 e 350 antes de Cristo, ainda persistiam algumas ilhas luzacianas em meio a

territórios ocupados pela expansão germânica, enquanto no Sudeste, iniciava-se a

expansão Cita.

Entre os anos 350 e 150 A.e. processou-se a expansão Celta em toda a faixa
meridional polaca. Entre os anos 150 a 1 depois de Cristo, em todas as áreas
eslavo-polonesas foram assinaladas esporádicas manifestações da cultura dos
Burgúndios e dos Vândalos. Entre os anos 150 e 250 D.e. os Gôdos percorreram as

áreas setentrionais dos territórios polacos em direção ao Leste, enquanto os

burgúndios e vândalos persistiam nas demais regiões. Para Jan Kostrzewski, da
Academia de Ciência da Polônia; antes da criação da nação polaca, há mais de
1000 anos, quando os povos germânicos ainda não haviam nem se espalhado
sobre as regiões do médio Rio Elba (quanto mais ao seucurso superior),as terras
eslavas já eram habitadas por inúmeras tribos eslavo-polacas. Há mais ou menos 3
mil anos os pré-eslavos deixaram inúmeros cemitérios do tipo luzaciano nas

diversas regiões polacas. Portanto, as terras polacas SEMPRE FORAM DOS
POLACOS e não como muitos querem fazer crer que aquelas terras teriam sido
alemãs.
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Pérola Negra
Por Erica Guarda/GB Edições

Taís Araújo é a primeira atriz negra a protagonizar uma novela

global e já está considerada atriz do escalão principal da
emissora

Não é a primeira vez que Taís Araújo protagoniza uma novela. Aliás,
ela começou a sentir o gosto do sucesso vivendo nada menos do que
Xica da Silva, na novela de mesmo nome exibida pela extinta TV
Manchete. Ela debutou na televisão fazendo "Tocaia Grande", na
mesma emissora.

Depois, já na Globo, vieram outros personagens, em "Anjo Mau",
"Meu Bem Querer", a inesquecível Selminha Aluada, em "Porto dos

Milagres" e atualmente a atriz interpreta Preta, protagonista da novela
"Da Cor do Pecado".

anos, encenando peças
teatrais. Aos dezessete, foi
escolhida por Walter Avancini

para viver Xica da Silva,
personagem principal da
novela de mesmo nome exibida

pela extinta TV Manchete

Enquanto os outros

iam saindo, ela ficou,
gostou da coisa.

Parti�ipou de duas

companhias teatrais, o

"Grupo Procênio" e

depois o "Os Bananas"
e foi num intervalo,
após uma temporada
de uma peça, que Kátia

D'Ângelo, uma amiga

<l Taís Araújo está

esbanjando talento,
mostrando toda a

beleza e ginga da
mulher brasileira na

novela das sete

do diretor Régis Cardoso, a avisou que a Manchete estava formando o elenco da
novela "Tocaia Grande".
Taís não pensou duas vezes. Foi lá e fez
o teste. Leu o texto e foi chamada para
voltar no dia seguinte. Ela voltou e

congelou
quando deu Taís Araújo e Reynaldo [>
de cara com

Gianecchini em cena da
novela "Da Cor do Pecado",
na qual seus personagem,
Preta e Paco/Apo!o, fazem
par romântico e vivem uma

paixão complicada e cheia
de adversários

atrizes como

Rosamaria
Murtínho e

Míriam
Pires. Seu
nervosismo

aumentou quando Rosamaria elogiou
sua performance e Taís quase explodiu
quando Régis a chamou para conversar

em seu escritório: ganhara um papel de
destaque na novela.

Régis saiu e Walter Avancinni assumiu.
"Tocaia Grande" seguia em frente e o

próximo projeto era "Xica da Silva".
Embora a procura pela protagonista se

ARQUIVO GB IMAGEM arrastasse e o início das gravações se

aproximasse, a Xica da Silva ainda não

tinha sido escolhida. Avancinni costumava dizer para Taís que se ela fosse dez anos
mais velha seria a dona do papel. Ela levava tudo na brincadeira, nunca se imaginou
a rainha do Brasil. GIANNE CARVALHO

A sorte sorriu para a atriz·

na última semana de

"Tocaia Grande", queria
que Taís fosse a Xica da
Silva. Ele enxergava algo
mais. Sabia que a menina

<'
de apenas 17 anos na sua

frente seria uma estrela.
Não deu outra. Taís,
respirou fundo, aceitou o

desafio e se jogou de corpo
e alma. Como em tudo
mais em que ela se envolve,
o sucesso veio

naturalmente. É o resultado
do trabalho feito com

muito amor, mas antes de
-

tudo, com uma enorme

dose de talento.

Taís Araújo iniciou sua

De certo modo, Preta se parece muito carreira artística aos onze

com Taís (ou vice-versa)
principalmente no quesito
determinação. Tudo o que a atriz

conseguiu até hoje foi à custa de
muito trabalho; ela: começou na

carreira artística aos onze anos de

idade, e aos treze já era modelo,
depois que Monique Evans a

conheceu num salão de beleza e convenceu a fazer um book. Junto
com a carreira de modelo, vieram as novelas e os filmes. Aliás, os
filmes merecem um capítulo à parte, a atriz interpretou a cantora Elza

ARQUIVOGBIMAGEM Soares no longa "Garrincha - A
Estrela Solitárii e já se

prepara para estrelar
"Filhas do 'Vento", do
diretor Joeli Zito
Araújo.
Ela começou no teatro gravação de "Tocaia". Taís

recebeu um telefonema deamador aos onze anos,
Avancinni, convidando-asem muita pretensão,

acompanhando os para asssumir o papel e Taís

amigos do condomínio Ochamou-o de louco. Ele foi

onde morava.
até Maricá, na pousada
onde ficava o elenco de

I
GB Edições

1) Recentemente, num
dos capítulos de "Da
Cor do Pecado", Otávio,
personagem do ator

Felipe Latgé, revelou
qual seria a sua

profissão quando
crescesse.Que profissão
seria essa?
a) Caminhoneiro
b) Papa
c) Empresário

.

d) Pescador

2) A novela é "As Filhas
da Mãe". Como se

chamava a personagem
interpretada por Regina
Casé?
a) Lindalva
b)Tina
c) Rosalva
d) Isaura

)-5 i q'-to I )-E I '-z I q- L :s2�sodsa}J

3) Na minissérie "Um Só

Coração", qual desses

atores interpretou o

personagem fictício
Coronel Totonho?
a) Marcello Antony
b) Herson Capri
c) Tarcísio Meira
d) Pedro Paulo Rangel

4) Os jornalistas Cid
Moreira e Sérgio
Chapelain ficaram
famosos apresentado
qual desses jornalísticos?
a) Bom Dia Brasil
b) Jornal Nacional
c) Jornal da Noite
d) Jornal da Band

5) Qual dessas humoristas
dá vida a personagem
Filó?
a) Bertha Loran
b) Regina Casé
c) Gorete Milagres
d) Fafy Siqueira

I

./

Da Redação/GB Edições

Agora, em "Da Cor do Pecado", também
vivendo um papel de destaque, sua personagem
Preta ainda deverá sofrer muito antes de acabar
feliz nos braços de Paco (Reynaldo
Gianecchini), principalmente porque. tem uma

adversária de peso, Bárbara (Giovanna
Antonelli) que não mede conseqüências
quando o assunto é atrapalhar vida de Preta.
Nos próximos capítulos da novela, Afonso
(Lima Duarte) será assassinado, mas antes ele
saberá que Apolo (Reynaldo Gianecchini) é

Paco. Depois da morte do empresário, Bárbara e

Tony (Guilherme Weber) roubarão todo o

dinheiro deixado por ele enquanto que

! Apolo/Paco será preso, acusado de ter matado o

pai. Ainda tendo sobre si o peso da acusação de

assassinato, Paco será libertado e fará tudo para

vingar a morte de Afonso.

Apesar ao mau-caratismo de Bárbara, ela será a

peça-chave para Preta provar a inocência do
seu grande amor,Taís Araújo em cena dos

primeiros capítulos da uma vez que a .

novela "Da Cor do Pecado" megera guardou a

quando Preta, sua
'

fita de uma das

personagem, vendia ervas câmeras de
medicinais numa feira em segutança que
São Luiz do Maranhão / mostra o

Gianne Carvalho momento em que

Tonymatou

"Da Cor do Pecado" deverá terminar em
meados de setembro e Taís já avisou: assim que
a novela terminar, vai fazer um tour pela
Espanha, França e Itália e na volta já tem

encontro marcado com o cinema e com o

"É um saco ficar prestando atenção se vão me fotografar
entrando em um lugar ou não. Se eu quiser voltar a
namorar quem quer que seja, é um problema meu" (Da
cantora Wanessa Camargo)

"O desafio me estimula.Tenho apenas 22 anos. A minha
hora de errar é agora. E, se é para errar, vou errar com as

minhas próprias pernas, fazendo o que eu gosto" (Do ator
. Bruno Gagliasso)

"Recebo proposta para posar nua desde os 16 anos.Quase
aceitei, foi porque queria comprar um apartamento. Se eu
quiser comprar alguma coisa e não tiver grana, vou fazer"
(Da atriz Carolina Dieckmann)

"Sou partidário de casas separadas. Acho uma questão de

civilidade, de preservação do romance" (Do ator
Guilherme Weber, o Tony de "Da Cor do Pecado")

"Não acho que casar virgem seja fundamental! Mas vou
casar de branco" (Da cantora Sandy)
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Gustavo pede desculpas a Letícia.
Ela confessa que gostou do beijo,mas diz que isto
não pode se repetir por causa de Felipe. Beatriz
tem um encontro maravilhoso com Rodrigo e

fica feliz. Felipe vê Gustavo e Leticia juntos.
Cabeção fica exausto por causa das regras que o

Giga tem que cumprir para vencer o concurso.

Letícia conta para Felipe o que aconteceu com

Gustavo. Ele fica furioso e termina o namoro,

Gustavofica felizao saberque Leticia e Felipe não
estão mais juntos. Tedebê aposta com Kiko que
ele não consegue ficar uma semana sem beijar
uma garota. Natasha descobre tudo sobre
Gustavo e Letícia.

TERÇA - Gustavo garante a Natasha que não
aconteceu nada demais.Natasha fica furiosa/mas
disfarça.Beatriz convida Rodrigo para tomar café
em sua casa. Marcelo vê os dois juntos. Oscar lê
uma pesquisa que diz que o desempenho dos
alunos do Múltipla Escolha piorou. Beatriz
explica a Marcelo que não esteve com Rod rigo.
Marcelo passa a achar que Rodrigo é gay.Tedebê
manda Rafa ficar de olho em Kiko para ter certeza
de que ele não vai ficar com ninguém.Cadu tenta
convencerVivi de que gosta dela de verdade,em
va�,�atraca aconselha Cadu a partir para outra.
Letlela tenta se desculpar com Felipe, mas ele se
reCUsa a ouvir. Oscar diz para os alunos que vai
darumaprova surpresa.
QUARTA-Todos ficam indignados com a decisão
de Oscar. Marcelo incentiva Beatriz a sair com

�odri9o, deixando-a espantada. Oscar e Sabrina
eeldem esconder seu relacionamento por
enquanto. Natasha diz para Catraca que se

�ustavo namorar Letícia será o fim da
agabanda. Vilma obriga Cabeção a fazer as
unhas para impressionar os juizes, deixando-o

�orto de Vergonha na frente dos amigos. Drica

/ea. satisfeita ao ver que Kiko está realmente
U9lndo das meninas. Gustavo diz a Leticia que
�entlu algo diferente quando eles estiveram
Juntos.Os dois se beijam de novo. Drica confessapara Iedebê que ainda pensa em Kiko Tedebê

��e:ntiva umamenina a tentarficar.com Kiko.Vivi
consegue comer.

�U:NTA - Um aluno sabota uma das salas do

qUO t�laEscolha durante à noite. Beatriz percebe
nã

e

f
arcelo acha que Rodrigo é gay,mas decide

pao alar nada. Vilma faz Cabeção trabalhar sem

Gur�r. Natasha tem uma idéia para separar

Mú�t"° de Leticia. Um incêndio começa no

anu
'pia Escolha. O fogo é controlado e Oscar

de �Cla que a prova vai ser adiada, para alegria
avaIOd_os. Leticia sugere que Oscar dê uma

Gus�açao para os alunos ao invés do teste.

pos
avo pede que os estudantes também

coo
sam falar sobre os professores. Oscar

rne�orda com as duas idéias. Kiko dispensa a

eonvl.�a que Tedebê arrumou para ele. Catraca

ajud�_la Cadu para uma festa na tentativa de

erro
a Da esquecerVivi,Cabeção comete alguns

bO�b na frente dos fiscais do concurso. O

crirni
eira diz para Oscar que o incêndio foi

e"lpa�oso e mostra uma medalhinha que o

operdeu.

SEXTA
eaus

� �scar entende que um dos alunos

prDv�� a. I�cêndio para que não houvesse a

nervo'.
s JUizes do concurso dizem a Vilma que o

ineornSISI1).o �e Cabeção é uma prova de sua

oean petencla como patroa e o Giga não ganha
reeon�urso.Gustavo e Letícia ficam juntos.Vilma
POde /ce �ua culpa e diz a Cabeção que ele

Wiliamlrar fenas quando quiser. Letícia vai levar

jantand
na casa de Gustavo. Natasha vê Leticia

eontin
o na �a�a de Gustavo e fica furiosa. Kiko

Vivi QUua reSistindo às investidas das meninas.

"ma rn:e Catraca comentando que Cadu beijou
Beatriz t,na na festa. Rodrigo se declara para

Osearei et'CI� ouve piadinhas de alguns alunos.

I
escobre que a medalhinha é de Letícia.

Vicio
A atriz Mary-Kate Olsen, uma das gêmeas
mais conhecidas dos Estados Unidos, de
acordo com a imprensa, foi internada para
tratar da dependência química, e. não de
anorexia, como havia sido divulgado.

Mundo artístico
"Ser ator é estar numa gangorra sem

saber quando acaba sua carreira. Aí, um
dia, alguém lhe diz: 'Valeu, hein!"', palavras
do ator Tom Hanks.

Viajando
A bela Fernanda Lima está descansando
muito. Recentemente voltou dos Estados
Unidos e Europa, onde teve dois meses de
férias e agora parte para Moçambique, lá
ela fica por 15 dias.Quando voltar ao
Brasil terá que cumprir uma extensa

agenda de trabalho.

Nobreza
Gisela (Ângela Vieira) só sentiu o gosto da
ascensão social quando casou-se com

Leonardo (Wolf Maia), filho do barão e da
baronesa de Bonsucesso (Raul Cortez e

Glória Menezes). Nascida na classe média,
Gisela procura ser cordial com os sogros,
mas na verdade �al pode esperar pela
morte deles, assim ela e o marido herdariam
o título. Esta é mais u personagem de
"Senhora do Destino".

I
o segredo do galaxie
Se Sebastião (Nelson Xavier)
estava contente por ter
herdado o carro de Dona
Josefa (Marília Gabriela) terá
outro motivo para comemorar.

Ao mexer no carro para
consertá-lo o motorista achará
todas as jóias que a ex-patroa
escondera antes de sair do
Brasil, em 1968. Assim, ele se

tornará dono de uma

verdadeira fortuna.Tudo isso
em "Senhora do Destino".

Em negociação
E volta à baila o assunto:
Wanessa Camargo na Band.Todo

mundo sabe que Marlene

f'A�.t�()S é fã da cantora e já faz;

�I.gutn tempo que tenta
emplacar uma atração-musical,
sob seu comando, na emissora e

agora o projeto está na mesa de
negociação. É esperar para ver.

.

Baixaria na TV
Um deputado federal criou o "Dia Nacional Contra a Baixaria na TV", a ser
comemorado anualmente, em 17 de dezembro. O objetivo é que neste dia

ninguém ligue seus aparelhos de TV.

Notícia não confirmada
. Apesar da assessoria da atriz não confirmar a notícia, especula-se que Demi
Moore esteja grávida do namorado Ashton Kutcher. Ela nega, no entanto

amigos do casal afirmam que eles estariam até adiantando alguns detalhes do
casamento, justamente por este motivo e que tanto a cerimônia quanto a festa
serão restritas aos familiares.

lSÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

(>CABOCLA
SEGUNDA - Luis fica impressionado por ter

tossido sangue, mas tenta se acalmar. Chico
confessa para Zuca que está apaixonado por
Ritinha. Emerenciana percebe que Luis não está
bem de saúde. Tomé garante a Tobias que eles se

vingarão de quem atacou Felfcio e ninguém
saberá. Boanerges fica furioso ao descobrir que o

poder político de Neco está crescendo cada vez

mais.Tobias tenta fazer com que Felício diga quem
lhe atacou, mas ele se recusa a falar. Belinha

procura fugir de Neco, porém o namorado

consegue beijá-la. Luís e Emerenciana fazem

Boanerges ver que a única maneira de combater
Neco é agir como ele.Tobias vê Neco conversando
com Belinha. Neco e Tobias começam a discutir e

partem para a briga. O peão tira a arma e ameaça
Neco.Tomé consegue segurarTobias.Neco manda
Mariquinha se afastar do peão. Tobias ameaça
contar para Boanerges que viu Belinha e Neco

juntos.

TERÇA - Tobias decide não falar nada para
Boanerges. Mariquinha diz a Neco que vai tentar
conversar com Tobias e controlar a raiva dele. Dr.
Teles fala para Tina e Generosa que é impossivel
saber se Felício vai melhorar. Pepa pede que
Pequetita lhe diga onde está Luis. Dr. Teles
recomenda a Emerenciana que ela mantenha as

coisas de Luís separadas, para não haver risco de

contágio. Belinha pede que Tobias não faça nada
contra Neco, mas ele diz que não vai se controlar
caso lhe provoquem. Zuca pensa em Luis e chora.
Ritinha fica com medo de pegar a doença de Luis.
O advogado percebe e fica arrasado.Tobias acaba
confessando a Boanerges que viu Belinha
conversando com Neco.O coronel fica furioso.

QUARTA - Luís consegue convencer Boanerges a

não bater em Belinha. Tomé tem certeza de que
Felício consegue entender o que eles dizem, mas
não quer falar quem o atacou. Mariquinha pede
que Tobias não desconte sua raiva de Justino em

Neco.Tobias é grosseiro com Mariquinha e a beija
à força. Mariquinha vai embora muito magoada.
Justino vê a filha chorando e pergunta o que
aconteceu, mas ela consegue dar uma desculpa.
Julieta aconselha Mariquinha a esquecer Tobias.
Felicio começa a melhorar, para alegria da familia.
Zuca descobre que Luis piorou de saúde.

Boanerges percebe que alguns de seus aliados se

bandearam para o lado de Justino. Tobias diz a

Zuca que vai começar a construir a casa onde eles
vão morar depois de se casar. Emerenciana

começa a sentir as dores do parto e se preocupa,
pois Boanerges não está em casa.

QUINTA - Emerenciana fica irritada com

Boanerges, que está cuidando de assuntos

políticos.Nastácio chama Generosa para ajudar no
parto da criança.Belinha e Luis se preocupam com

Emerenciana. Boanerges chega em casa e toma

um susto ao saber que seu filho está nascendo.
Emerenciana percebe que seu marido quer que a

criança seja menino e fica magoada. Bina fala para
Zuca que Luis deve ser tuberculoso, deixando-a
desesperada. Pequetita conta para Joaquim que
Pepa diz estar esperando um filho de Luís.

Boanerges torce para que nasça um menino.

Joaquim fica apavorado com a idéia de Pepa ser

mãe de seu neto.Neco diz a Justino que ele tem de

ajudá-lo a ficar com Belinha caso ganhe a eleição.
Felício começa a andar, mas continua sem querer
falar.Generosa diz para Boanerges que nasceu um

menino.

SEXTA - Boanerges fica radiante.Generosa diz que
o menino nasceu morto, deixando o coronel em
estado de choque. Belinha e Luís tentam consolar
Emerenciana, que está arrasada. Todo o povo
comparece ao enterro do filhó de Boanerges.

Justino sente pena de seu inimigo político. Bina
deixa que Zuca vá passar alguns dias na casa de
Boanerges, para consolar Emerenciana. Justino diz
a Mariquinha e Neco que eles deveriam ir até a casa

de Boanerges para dar seus pêsames à família.
Emerenciana recebe Neco e Mariquinha e diz a

Neco que ele tem sua bênção para se casar com

Belinha. Boanerges garante ao Vigário que não vai
deixar que o sofrimento lhe derrube.Neco sugere a

Justino que ele se torne aliado de Boanerges,
deixando-o furioso. Joaquim diz a Pequetita que
está velho demais para se casar com ela,irritando-a.
Pepa chega em Pau D'Alho e pergunta a Bina por
Luís.

SÁBADO - Pepa diz a Bina que Luis é o amor de sua
vida e pergunta onde ele está. Bina fica indignada
ao saber que o advogado estava envolvido com

mais uma mulher. Dr. Teles diz a Boanerges que
Emerenciana não corre risco nenhum.Emerenciana
fala para o marido que eles foram castigados por
Deus.Boanerges percebe que Emerenciana o culpa
pela morte da criança.Rltinha flerta com Chico para
deixar Nastácio com ciúmes. Zuca pergunta a

Belinha se Luis está muito doente. Belinha garante
que não. Tobias pergunta a Tina por que ela não

gosta de sua noiva.Tina diza Tobias que Zuca gosta
de Luís. O peão fica arrasado, mas promete à irmã

que não vai fazer nenhuma bobagem.Emerenciana
percebe que Boanerges está tão triste quanto ela e

os dois se abraçam. Justino diz a Neco que prefere
vê-lo morto do que casado com Belinha. Tobias

chega furioso na casa de Boanerges e exige que
chamem Luis.

DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Paco acaba confessando que está vivo
e Germana, após um momento de ternura,
explode por ele ter enganado a todos. Felipe leva
os papéis da separação para Preta assinar. Paco
conta tudo oque aconteceu e Germana encoraja-o
a revelar a todos.Tonycontinuamantendo Bárbara
prisioneira. Afonso diz a Preta que Raí vai herdar
500 . milhões de dólares. Verinha conta para
Eduardo que o apartamento de Bárbara está vazio.
Germana diz que Paco tem algo para contar, mas
ele não fala a verdade e vai embora correndo.
Edilásia não se conforma por Abelardo ter virado
um brutamontes; Thor em bailarino, Dia em

cientista e corre com um tacape atrás deles. Paco
insiste em saber como Preta reagiria se Paco
voltasse. Afonso se arruma para a inauguração da
Fundação Paco Lambertini. Afonso discursa e

passa mal.Dr.Vilhena tranqüiliza a todos.Paco diz a

Preta que não vai para a ilha com.ela.Afonso assina
um documento que Borja lhe traz, sem nem

mesmo ler. Afonso se despede dos dois meninos,
que embarcam com Preta no helicóptero. Borja
entrega o documento para Tony. Tony pega a arma

que Paco enterrou e se dirige para a mansão. Paco

abraça Afonso e diz que o ama. Ele fala do passado
eAfonso descobre que ele é afilho morto.

TERÇA - Afonso cambaleia quando Paco conta

que Apolo morreu e ele tomou o seu lugar. Paco
pede perdão, mas Afonso acusa-o de ser um

monstro de frieza e egoista. Paco diz a Afonso que
os dois foram vitimas de Bárbara. Afonso o acusa

por ter abandonado o filho e manda que ele

desapareça de sua vida. Germana pede que
Afonso perdoe Paco. Bárbara veda todas as portas
e liga o gás. Tony desliga o gás. Roque entra no

caminhão para ver o show.O povo vaia e atira ovos
quandotudodá errado.Roque atira facas nos três e
acaba seqüestrando Zuleide. Germana procura
Paco e o abraça. Ela pede que ele vá conversarcom
Afonso. Raí e Otávio se perdem na mata. Preta,
desesperada, procura pelos dois. Jamil avisa que
Paco está na casa. Paco e Afonso discutem.
Germana tenta que eles se entendam. Afonso
pede para conversar a sós com o filho. Paco pede
perdão e Afonso jura que não pode perdoá-lo nem
no dia de sua morte. Tony, escondido, atira em

Afonso,

QUARTA - Paco grita para Germana chamar um
médico.Tony percebe uma câmera de segurança
interna e se refugia nos banheiros da piscina.
Afonso faz um carinho em Paco e diz que o perdoa.
Paco chora e abraça-o. Tony entrega a arma para
Jamil e manda que ele pegue a fita da segurança.
Jamil mostra a arma jogada no jardim para Pereira,
que a entrega ao investiqador.Jarnil rouba a fita da

segurança. Germana vai com Afonso para o

hospital. O policial pede que Paco vá à delegacia
prestar informações. Tony se veste de policial e

escapa. Preta procura os dois meninos na mata. O
médico diz a Germana que Afonso será operado e

tem chances mínimas de sobreviver. Preta faz uma

fogueira, Rai segue a luz e encontra a mãe. Tony
conta para Bárbara que matou Afonso. Ele garante
que Apolo será incriminado. Preta é avisada evolta
para o Rio.Tony diz a Bárbara que Otávio é ainda o

único beneficiário. Edilásia fica sabendo do
estado de Afonso, que sai da cirurgia e continua
em estado grave. Afonso pede para falar com Rai,
manda que ele tome conta de Otávio, seja amigo
do pai, e morre. Germana chora desesperada
abraçada com Preta,Rai e Otávio. Borja diz que vai
tomar as providências.Paco jura vingança.

-

QUINTA - Edilásia pede perdão ao filho por tê-lo
afastado do pai.. Felipe e Paco se abraçam. Tony
abre uma garrafa de champanhe. Bárbara tem

medo de ir ao hospital, como sugere Tony. Todos
consolam Raí, que não se conforma .. Germana

pede que Paco conte-a verdade para o filho, mas
ele diz não ter condições. Germana não aceita os

seus pêsames e se recusa a entregar Otávio para
ela.Otávio pede para ir com a mãe e Bárbara leva-
0, vitoriosa. Germana garante a Kaike que Bárbara
não poderá colocar mão no dinheiro de Otávio.
Otávio se desespera quando Tony chega. Zuleide
sugere a Roque que eles roubem o dinheiro que
Helinho está guardando para comprar uma casa

no Rio. Helinho vibra quando Zuleide volta. Tony
exige que Borja lhe entregue o atestado de óbito
de Afonso. Bárbara pega a fita que mostra Tony
matando Afonso e troca-a por outra. Borja pensa
em confessar tudo para Paco e Germana, mas
recua. Afonso é velado e enterrado. Ral se

desespera. Otávio se recusa a viajar com Tony e

Bárbara para Suíça, que o obriga. Paco é preso ao

final do enterro.

SEXTA - O inspetor Malta diz que as impressões
digitais encontradas na arma são de Paco. Kaike
intui que Bárbara viajará para a Suíça com Otávio.
Ollvia descobre em que vôo eles estão
embarcando. Otávio faz um escarcéu no

aeroporto. O vôo atrasa.Malta libera Edilásia. Paco
é levado para a cela. Kaike vê Tony, Otávio e

Bárbara embarcando. Edilásia acusa Preta e

Germana de terem aproximado seu filho de
Afonso e causado ii sua desgraça. Germana diz

que ela não sabe de nada.Tony e Bárbara trancam
Otávio no quarto de hotel e vão ao banco. Eles
combinam dividir meio a meio a herança. Felipe
resolve procurar Borja. O advogado, Dr. Matoso,
conversa com Paco. Bárbara e Tony transferem
dinheiro da conta na Suiça para suas contas. Paco
diz que só pode ser a arma que ele enterrou no

jardim a que foi usada por Tony. Felipe pede para
ver os papéis sobre os beneficiários; Borja diz que
estão na Suíça e que ele não tem uma cópia.
Bárbara e Tony queimam a senha de suas novas

contas. Felipe e Stela acessam a conta de Afonso e

descobrem que ela está zerada. Bêbado, Borja
chora e diz à mulher que fez algo terrlvel. Tony
cobre Bárbara de dinheiro e ela ·vibra. Germana,
Preta e Ral reagem ao saber que o dinheiro

desapareceu.

SÁBADO - Germana decide ir à casa de Borja.
Bárbara e Tony se divertem com os dólares e

champanhe. Otávio joga parte do dinheiro pela
janela. Borja pede perdão à Clarice. Tony diz que
eles não poderão voltar ao Brasil por causa de

Borja e Bárbara se revolta. Clarice ouve um tiro.
Abre a porta para Germana e diz que o marido se

matou. Vellhha propõe que Edu procure Stela, Ela

conta para Edu que Bárbara roubou um bilhão
de Afonso. Ele chora e diz que foi abandonado
por todos, mas recusa quando ela oferece a sua

casa para ele morar.Verinha não se conforma de
não ter recebido nada de Bárbara. Tina pede que
Frazão desmascare Greta. Mas não conseguem,
porque Greta joga pó de mico nos dois, que se

coçam sem parar. Edu vai embora quando
companheiros de invasão vêm morar em sua

casa.Stela recebe-o de baby doll.Paco é liberado
através de um hábeas corpus e fica perplexo ao

saber do roubo e da morte de Borja. Otávio fica
triste ao saber que nunca mais vai voltar ao Brasil.

Tony diz a Bárbara que ela está presa a ele por
toda a vida. Paco diz a Germana que vai

permanecer como Apolo, pois só ele pode fazer

justiça, mas não revela seus planos. Ao saber que
Borja sematou,Bárbara decide voltar ao Brasil.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - José Carlos sente fortes dores no

peito. Nazaré confessa que Isabel não é sua filha e
que ela trabalhava na casa de Madame Berthe. Ele

pede que ela pegue o remédio. Isabel chega em

casa, acode o pai e Nazaré joga o remédio fora.
José Carlosmorre nos braços da filha.Nazaré rasga
a blusa,corre aos gritos se atirando sobre omarido.
Dir.ceu diz a Maria do Carmo que chegaram várias
denúncias na produção do programa, que irá

investigar. Nazaré desmaia e é atendida por Dr.

Virgílio, mas cospe o remédio assim que ele sai.

Angélica diz a Maria do Carmo que gostaria muito
que ela fosse a sua mãe.Maria do Carmo pergunta
sobre a pinta na perna de Angélica, que ela acha
serde nascença. Isabel consola a irmã,Cláudia,que
fica cismada. Nazaré escuta escondida a conversa

das duas. João Manoel dá um beijo em Regina e

diz que deseja namorá-Ia. Sebastião se preocupa
com o encontro da filha. Cláudia dIZ a Isabel que
vai se mudar,porque Nazaré a detesta. Isabel pede
que ,ela fique e promete que vai conversar com
Nazaré. Josivaldo embarca para o Rio de Janeiro.
Viriato diz a Edgard que Maria Eduarda é uma

página virada de sua vida. Gisela mostra-se

injuriada com o menu que Laura vai preparar para
o jantar paraThomas.

TERÇA - Nazaré tenta se levantar,mas cai.Jacques
diz a Isabel que só pode ser psicológico.Nazaré se

recusa a ir ao enterro de cadeira de rodas e diz que
não é preciso chamaramédico. Nazaré conta para
a filha que Zé Carlos só deixou dividas. Isabel diz

que jamais abandonará a mãe.Maria doCarmo lê a

reportagem que a coloca como um exemplo.
Viviane diz a Reginaldo que ele precisa faturar
para a sua campanha a notoriedade de Maria do
Carmo. Nazaré se levanta, descobre uma apólice
de seguro,cuja beneficiária é Cláudia.Constantino
diz a Rita que sente afeto por ela.mas que não teve
a intenção de desrespeitá-Ia. Maria do Carmo
reclama porque Pllnio passa as noites em claro e

exige que ele se defina profissionalmente, porque
não vai lhe dar mesada a vida inteira.Scarfeice diz

que Shao Lin está apaixonado por Daiane e leva
um soco. Maria do Carmo vai se encontrar com

Daiane, mas ela' sai correndo e entra no carro de
Shao Lin. Daiane diz que já está boa, mas vomita
quando ele fala sobre comida. Isabel e Cláudia
enterram o pai. Josivaldo lê a reportagem sobre
Maria do Carmo.

QUARTA - Dirceu diz que está ocupado fechando
a sua coluna. Reginaldo insiste. Alberto, Shirley e

Jacques consolam Isabel e Cláudia. Nazaré diz a

Isabel que teve um pesadelo e finge desespero ao

confirmar que o marido morreu. Josivaldo se

hospeda em um hotel barato. Reginaldo sugere
aparecer na televisão fazendo um apelo. Dirceu
diz que ele é um vigarista que não quer ajudar a

mãe, mas aparecer. Shao Lin manda Daiane ir
embora para casa.Maria do Carmo vai à academia
de Shao Uh e leva Daiane ao médico.Viriato conta

para Angélica seus planos para um restaurante.

Clementina garante que ele é um cozinheiro de
mão cheia. Laura levanta os preços em bufês para
o jantar. Sebastião sugere que Viriato faça o jantar
e empresta dinheiro aos patrões. Maria Eduarda
marca a data do jantar com Thomas Jefferson,que
.rnanda o Barão levar os documentos ao seu

gabinete. Leonardo e Gisela debocham do jantar,
para irritação da filha. Daiane conta para Maria do
Carmo que já está com Shao Lin há três meses.

Giovanni vibra ao saber que saiu uma revista de
celebridades com a sua foto. Reginaldo culpa
Viviane e garante que Dirceu vai pagar.

QUINTA - Nazaré continua fingindo não poder
andar. Maria do Carmo conta para Clementina

que Shao-Lin engravidou Daiane. 8ianca implica
ao ver Viviane no carro de Reginaldo. O pai avisa
que Viviane vai jantar com em sua casa e coloca
Bianca de castigo no quarto. Clementina manda

que Maria do Carmo conte para Daiane sobre a

gravidez e depois converse com Rita. Giovanni
morre de vaidade ao ver sua foto em meia página.
Giovanni convida Viriato para ser seu personal
sty/ist, mas ele não aceita. Giovanni decide jantar
no restaurante com a família. Nazaré diz a Isabel e
Cláudia que estão totalmente sem dinheiro e se

oferece para cuidar do inventário.Cláudia fala que
assina a procuração, depois de consultar um

advogado. Nazaré diz que Cláudia jamais a

perdoou porque o pai largou a mãe porcausa dela.
Nazaré se levanta desafiadora e Isabel comemora

pareia estar boa. Ela desaba no chão,paralisada de
novo, com o rosto retorcido. Isabel coloca-a nos

braços e promete jamais abandoná-Ia. Maria
Eduarda diz a Thomas que nunca mais procurou
Viriato.Clementina bate em Shao Lin.

SEXTA - Plínio pensa que ele está chamando-o.
Josivaldo diz que somente repetiu o nome ouvido.
Plínio confirma que é filho de Maria do Carmo. ·Dr.
Fábio diz a Isabel que Nazaré teve apenas uma

crise nervosa. Nazaré, meio dopada, faz charme

para o médico. Shao Lin fica IIvido ao saber que
Daiane está grávida. Angélica entra no quarto de
Lindalva. Clementina conta para Constantino que
Shao Lin vai dormir na academia. Isabel pede que
ela tenha calma e reafirma a sua amizade com a

irmã. Maria do Carmo fica furiosa ao encontrar

Angélica no quarto de Lindalva, Maria do Carmo
conta para Angélica que ela não é sua filha porque
Lindalva não tinha um sinal na perna. Giovanni

pede ajuda já que não conseguiu que Viriato

virasse o seu personal stylist, mas ninguém
sugere alguma coisa.Sebastião interrompe a troca
de carinhos fogosa entre Regina e João Manoel.
Nalva olha para Leandro e pensa em Viriato.

Angélica diz que deseja encontrar a sua família,
Maria do Carmo avisa que até encontrar sua mãe,
Angélica ficará morando em sua casa.

SÁBADO - Maria do Carmo combina com Angélica
não contar para ninguém que ela não é sua filha.
Nazaré sonha com a entrevista de Maria do Carmo,
que prometera qualquer coisa a quem soubesse o

paradeiro da filha. Nazaré remexe em seu armário
e encontra a roupa que o bebê vestia no dia em

que ela o seqüestrou. E decide tirar dinheiro de
Maria do Carmo. Isabel diz que vai trancar a

faculdade e trabalhar. Viviane decide preparar o
café da manhã de Bianca e Bruno. Plinio olha

Angélica com interesse. Sebastião briga com

Regina quando ela conta que está namorando
João Manoel. Venâncio visita a mãe.Regina pensa
em ser madrinha da bateria sem contar nada ao

pai. Regina e Eleonora abraçam o irmão. Daiane
chora sem motivo e Rita a consola. Bianca e Bruno

reagem, quando percebem que Viviane passou a

noite com o pai. Bianca e Bruno dizem que vão

para a casa da avó. Viviane o manda ir atrás e

contar para Maria do Carmo que eles vão se casar,

Venâncio diz a Janice que quer comprar nova Van
e voltar a trabalhar. Viriato agrada ao Barão e ii
Laura. Maria Eduarda chega na casa dos avós,
interessada em conhecer o cozinheiro. Maria do
Carmo abraça-os e encara Reginaldo,desafiadora.
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Cores e estilos bem cariocas
na nova coleção da Blue Man

Baseados nas [>
telas da artista
carioca Beatriz

Milhazes, a
Blue Man está

lançando uma

coleção
exclusiva
voltada

especialmente
para o Verão
2005. As cores

e luminosidade
das peças
expressam a

alegria e o

calor

genuínamente
brasileiros

Mantendo a firmeza
dos músculos
Livrar-se da celulite, eliminar a flacidez e os sinais de

envelhecimento, tanto do rosto quanto do corpo, é o sonho
de todas as mulheres, e dos homens tambérh.
Felizmente, de algum tempo pra cá a indústria dos
cosméticos voltou-se para esta área e, assim, produtos é

que não faltam. Tem para todos os gostos e bolsos. Também
se multiplicaram as clínicas de estética, oferecendo uma

gama de tratamentos cosméticos aliados a aparelhinhos que
fazem uma verdadeira revolução na pele, acabando com

.

aquelas ruguinhas indesejáveis e com os nefastos nódulos
de celulite. O resultado final é corpo e rosto atraentes sem

recorrer aos bisturis.
É sempre bom lembrar que os cuidados com a pele devem

começar cedo, porque a prevenção ainda é o melhor
remédio também no quesito estética. Aliás, cuidar da
aparência é também uma questão de saúde porque o bem
estar causado por uma visita ao esteticista faz muito bem à

qualquer alma. Não há estresse que resista.

Entre' tantos recursos, um deles é uma aparelhinho
chamado Firmming que trabalha os músculos, combatendo

e evitando a flacidez, tanto do corpo

quanto do rosto.
O Firmming trabalha através de corrente

elétrica e atua nos terminais musculares,
provocando contrações que, por sua vez,

fortalecem os músculos. Ele pode ser usado

para combater a flacidez muscular facial e

corporal, ou seja seios, abdome, glúteos,
costas, braços, coxas e pernas.
O tratamento com o Firmming geralmente
não tem contra-indicação, mas é preciso
consultar um médico para uma correta

avaliação inclusive dos pontos a serem

tratados. Pode-se realizar duas sessões por
semana e o tratamento é indicado

principalmente após emagrecimento; para
pessoas que levam vida sedentária; após
parto e para todas aquelas e aqueles que

queiram enrijecer os músculos.

Áries

wvvvv.brasilaerocargo.com.br

Quando o assunto é a segurança

e a pontualidade de suascargas

e encomendas, a gente sabe como

você se sente. E o melhor: a gente sabe

como elas gostariam de ser tratadas.

SEU PRODUTO,
-

CIDADAO DO MUNDO
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Por isso, na hora de exportar ou importar por céu,
terra ou mar, consulte quem entende suas

prioridades e a de suas cargas e encomendas
também!

o período favorece aos aprendizados em geral. Bom para tratar de assuntos financeiros.
Não dê demasiada importância aos desentendimentos domésticos. A pessoa amada vai
se mostrar mais parceira do que nunca. Saúde em dia. v

Leão
Evite cultivar o mau humor, principalmente em relação à pessoa amada. O período
favorece o trato de assuntos financeiros e de trabalho. Boa chance de promoção ou

mesmo de mudanças para algo melhor. Saúde favorecida.

Sagitário . i
O período indica certa turbulância na vida familiar. Mantenha a calma para tom

decisões acertadas. Siga a sua intuição. Não cultive o mau humor e nem tampa
desânimo. Não tenha medo de tomar decisões importantes.

Touro
Não deixe o ciúme tomar conta de seus pensamentos porque isso pode atrapalhar a
realização de antigos objetivos os quais você tem perseguido há muito tempo. Este é o

momento de ter todos os seus esforços recompensados, mas para isso será preciso ser

bem racional. (

Virgem
O período indica que deve ter cautela com os assuntos ligados à dinheiro e aos

assuntos familiares. Não dê ouvidos as intrigas e siga a sua intuição. E lembre-se de

que nada como um dia atrás do outro.

Capricórnio ,r
O período indica mudanças no campo profissional. E hora de obter excelentes �
A pessoa amada será muito importante nesta nova fase quando o seu aporo5e
fundamental. Saúde excelente.

Gêmeos
O período favorece os relacionamentos principalmente aos amorosos. Bom para as

viagens de românticas ou de lazer. Aproveite o momento para colocar em pratica novas

idéias e não tenha medo de expor seus planos de trabalho. Saúde boa.

Libra
Bastante favorecido para as viagens, tanto de lazer como de negócios. Favorece
também reatar antigos relacionamentos. O período indica uma certa tendência à

dispersão. Combata isso e mantenha os pés no chão.

Aquário
.

n
Não tenha medo de demonstrar os seus sentimentos. O momento favorece ss

r'
amizades e, se estiver só, poderá encontrar um novo amor. Saia e divirta-se bas'

da saúde e evite especulações financeiras.

Cãncer
O período favorece os momentos a dois e aos relacionamentos em geral. Aproveite para
fazer um balanço de sua vida e se livre de antigas rixas ou frustrações. Evite especulações
com dinheiro. Bom para a vida familíar.

Escorpião
Neste período estará em alta uma necessidade enorme de renovação. Isso em
todos os sentidos, por isso mantenha a calma e fique alerta para não fazer besteiras
das quais vai se arrepender mais tarde.

Peixes 'oe'
O período favorece aos entendimentos familiares. Procure mais a introspecça rá:
para fazer um balanço de sua vida. Velhos planos poderão ser colocados em P

tenha medo de expor suas ídéias mas evite especulações com dinheiro.
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�Kimarrão

l-Coloque a erva em 3/4 da cuia I>

reparem suas bombachas, arrumem seus vestidos e nãoe_:;queçam de trazer sua .:.:::.:
_ '

uía, � �_J \.d. :=_;� O -,b.imat:!lío� uma tradição gaúcha que

SSO mesmo! �;;; � .-:; ,f..�@�<lnh!l â�eoii�da tio campo e da cidade

crG Laço Jaraguaense esta preparando pra você aléffi'd�m;sl!pe,-ç.fjl.nd�ngo, uma",,:'i\--diariam�nte, o'cl�ma-quase sempre frio favorece o

oite diferente, uma noite "bem campeira".
'"

"" c:<''; � .' ,:."';:_� Z práúcó::aé�se ou�i{> c0�.\;!..me que além de gostoso é

Fandango será animado pelo "Grupo Rodeio", que promete deixar '3'-=fésta ·áihda-i· �.,."",+ ·c,· ''-.i'evrgofânt:e: e' também fraterno, pois a cuia passa de

elhor.,
'

. .. .

.'-
.

mão em mão, dando seqüência nas trovas e conversas.

ara aqueles que não tem ainda sua cuia, não se preocupem, no dia Um estande 4? Casa � E é ótimo parceiro do churrasco, pois é diurético e

ampeira esta dis�oniv�l parjjj!9--\.le você possa apreciar e comprar tudo o que se .;,:..... {dig·est�vo.
'

em de mais belo em arng gauchos. O nosso ' -Antesderu ires mateando, tens que dar um trato

migo Ju1inho e toda s\.la
'

'--=""'-:': ..

razer em atender a to' .,.. na cuia.

�E Segue_!Yl:::abaixo 'õrientaçôes para' isso:
ara você que quer sab � ê Curte uma. cuia enchendo-a de erva-mate pura ou

chimarrão, acompanha
música, amigos e muita

sua cuia e venha chima
nessa grandeNoite G
mate será por conta d.
tamosTchê Espeta

Ingressos antecipad6s
Carnes, Casa Campeir
arechal, Posto Mate a, Smurfs

Lanches, Casa Estancia Gaúcha e Gauchita.

lAo lado segue algumas dicas que ajudaram a você

preparar ° verdadeiro chimarrão gaúcho.

�.
�

2-rape com a mão; e deite a erva I>

at�fféar quãse vertical, sacuda.

4-Deixe inchar a erva. v

misturada com cinza vegetal e água quente. Este pirão
deve permanecer por dois ou três dias, sempre Ú111dl),
para que fique bem curtida, impregnando o gosto da erva

em suas paredes. A Cinza é para dar maior resistência ao

porongo.
Passando o tempo determinado, retira-se a erva-mate da
cuia, raspando com uma colher, para eliminar alguns
baraços que tenham ficado.

Enxágua-se com água quente e estará curada ou curtida,
pronta para entrar em uso. O mate ou cuia se cura

cevando, isto é, à medida que vai sendo usada vai dando
melhores mates.

5-Enterre a bomba na erva tapando a v

ponta com o polegar. Vá até o fundo.

6 - Encha a cuia e tome até roncar, antes -,

Ir
...

de passar para outra pessoa.
t.

ongresso do MTG/SC
Durante os dias 23 á 25 de julho,
Chapecó vai sediar o 8° Congresso
Tradicionalista de Santa Catarina. Todos
os CTG's do estado se farão presentes
para a eleição do novo presidente do

Aniversário de
Jaraguá do Sul
Acontece no próximo domingo,
25/07, a partir das 15:00 hs, o
desfile em comemoração pelos
128 anos de Jaraguá do Sul.
Um desfile para agradar a todos
e� �atéria de gostos, culturas e

OPiniões.

3-Despeje água morna na cuia.

TradicionalismoMTG/SC. Com chapa única, o novo presidente -."
deverá ser o Sr. Schwitzer (atual diret�r caÍneeir'o� :.:
do estado) e vice-presidente, o Sr. JoãQ,Joarez
Ribeiro Esmério (ex-presidente do MTG/SC).

É claro que a Tradição Gaúcha não iria ficar
de fora dessa. Os 4 CTG's da cidade 5ta Noite de Gala Gaúcha Catarinense
juntamente com seus respectivos
piquetes, preparam-se para mostrar ao

público o que tem de mais belo nessa

cultura que a cada dia encanta mais e mais

pessoas.
Venha prestigiar você também e

comemorar conosco esse dia tão especial
para a cidade de Jaraguá do Sul.

e 13° aniversário do Jornal

Local Desfile: Rua Reinoldo Rau, centro. 1<I<a1!�e�"TIro-Jo_ ··III�..........-sc.� nklm e�"'I'k"'e_1 , .... ,

1�'Il�lma��;�il�lD��A��oo.""br �

31/07- SO,c Amizade
Baile com 'ds Mateadores na

Cidadede .Jaraçuá do Sul

Indústria e comércio demadeiras

laiI j

'as'

Agenda Artística
mês Julho ...
24/07 - C:fG 'lAÇO jARAG UAENS E

Balie com Grupo Rodeio na

Çidade de .Jaraçuá do Sul

312-0280 Em Jaraguá: Av. Mal. Deodoro da Fon.aca,790 - Fone: 275-2479,
Av. Mal. Deodoro da Fon••ca, 135 - Fana: 275-221"',

Av Getúlio Vargas, 268 - Fone: 370-1969,
em Jolnvllla: Rua do Prlnclpe, 429 - Fone: 422-7276

Por Barbosa Lessa

Na vida humana, a sociedade - mais que o indivíduo -

constitui a principal força na luta pela existência. Mas, para
que o grupo social funcione como unidade, é necessário.
que 05 indivíduos que o compõem possuam modos de
agir e de pensar coletivamente. Isto é conseguido através
da "herança social" ou da "cultura". Graças à cultura
comum,os membros de uma sociedade possuem a

unidade psicológica que lhes permite viverem em

conjunto, com um mínimo de confusão. A cultura, assim,
tem por finalidade adaptar o indivíduo não só ao seu

ambiente natural, mas também ao seu lugar na sociedade.
Toda a cultura inclui uma série de técnicas que ensinam
ao indivíduo, desde a infância, a maneira como se

comportar na vida grupal. E graças à Tradição, essa cultura
se transmite de uma geração a outra, capacitando sempre
os novos indivíduos a uma pronta integração na vida em

sociedade.

Evento: 8° CONGRESSO TRADICIONAL ISTA
GAUCHO BARRIGA VERDE EM CHAPECO
Entidade: MTG DO ESTADO DE SC
Cidade: LAG ES
Contato:
Data de Início: 23/07/2004

Evento: RODEIO CRIOULO.
Entidade: CTG VAQU EIROS DA TRADICAO
Cidade: PO.RTO B E LO

Data de Início: 30/07/2004

Evento: RODEIO CRIOU LO.

Entidade: CTG LACO DO BOM VAQUEIRO
Cidade: BRUSQU�
Data de Início: 04/08/2004

Evento: no RODEIO CRIOULO,
Entidade: CTG QU ERENCIA JAMBOLAO
Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 06/08/2004

Evento: RODEIO CRIOU LO.
Entidade: CTG TROPEIROS DO LITORAL
Cidade: ITAPEMA
Data de Início: 13/08/2004

Corifira nossas

ofertas imperdiveisDEMARCHI CARNES
.

�,.__,�,""� ��m"""",.'"""�""�W""""","".""�,_"",,�__���,,�"_,_"m�,�'"_,,,m,,,""",,,�" ",," _-:m

1?ocê sente ria carne a cliferenr;;a
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371·4547 FAX (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL, se
E,moil: demorchicornes@neluno.com.br

Prooe nossas
carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

1

•
Linguicinha Mislo .. R$ 2,59
Palele Je .lovo!i .. R$ 1/,SO
Cup.n "/'( R$ ,),49

Piconho Bovino "A" .. R$ 1':,90
Alcotro cí Marninho ... R$ 7,59

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA,23 de julho de 2004

COM FI�lI 9

Ql1lAt TENirAcUlm m
�(!)llVO SDm lP�
�BRI o IBA-W� A�
DES(fmBRlR, �INlIiE
CA1ilA mE Ml tlrOR
IJ!)JfERENlI1El

ORTES
RA D

QUER QABER O QU� HA DENTRO DO BAÚ QUE
O POLVO ENOONTROU? É SÓ
DESEMBARALHAR AS LETRAS•••

41

·iW �

de estar na ",oela
•

Plt:

ESPOSA DEDICADA
DUAS AMIGAS SE ENCONTRAM PARA O COSTUMEIRO CHÁ QUE
TOMAM JUNTAS TODAS AS TARDES. UMA DIZ:
- VOCÊ NÃO SABE O QUE ME ACONTECEU NESTA MANHÃ. O
MEU MARIDO DISSE QUE EU SOU A OITAVA MARAVILHA DO
MUNDO.
A OUTRA MEIO SURPRESA, PERGUNTOU:
- E O QUE FOI QUE VOCÊ RESPONDEU?
- EU PEDI PARA ELE SE LIVRAR DAS OUTRAS SETE•••

IDIOMA JAPONÊS
o JAPONÊS CHEGA ATRASADO NO SERViÇO E JUSTIFICA:
- JAPON ATRASOU PORQUE GERADOR MORREU, NÉ?
- COMO ASSIM? VOCÊ'QUER DIZER QUE O GERADOR

ENGUIÇOU?
- NON ... NON ... GERADOR MORREU MESMO. ERA O GERADOR

QUE TOMAVA CONTA DO MEU PRÉDIOI
SAP: GERADOR = ZELADOR

o

i

L ..

."",
MUNDO DOS 8RINQUEDO.

R: Relnoldo Rau, 696. Centro
370-0978

Embelezando nossa coluna, a gatinha
Man�ela_Cristina da Silva, FeliCidades de
suas urnas Jussara e Cissa. Te amamos!

••f-hO Kelvin Alexandre Bart�I,
O ga ln

,

ho no último dia
completou 1 �n��tiane e Gelson, seus
18/7. Seus ,pais tios e primos, quemavós. pad�lnhos, 'tas felicidades, com
lhes desejam mUI,
muito amor e cannho

I

Fone

47372-1117

ndo Lange
o gatinho Ferna

10
, completoU seu

Be�hng, dia 21!7,para a

aninho no
pais Márcio

e

alegria de se,us eus avÔS
Silvana Beh�lng, sEdelberto
Álvaro Behhng e, Id

e e suas avos
lso e

Lan,g
Santina Behling

�

Lange e

Alinda
garotinha
Bianca
Caroline
Borchardt,
completou
10 anos no

dia 21/7,
para a

felicidade
dos pais
Nelson e

Sandra e da
madrinha

• Andréia

A gatinha Sandra Mara

Wagenbnecht, completará 12 anos

no próximo dia 2.5�07, que� lhe

deseja muitas feliCIdades sao :eus
pais Salete e Mareio e se�s avos
Catarina e Elberto.Parabens

A gatinha Cristiane Küster completou
12.anos no dia 20/7,.para a alegria dos
pai: Ademar e Ursula Küster e seus
Irmaos,Felicidades

) Fone/Fax: 47 371 9622
IRua Joinville, 1611 • Centro' Jaraguá do $o

,PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Enxovais

Roupas Infantis

*

,

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraquá.do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




