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EXPOSiÇÃO

Guto Ferraz aposta em bons

negócios na Feira de Artesanato
• PÁGINA 6

VIOLÊNCIA

I SEXTA�FEIRA I '

'--------�•••i.\'i#lIIIIw.-iiIlilf..i----------------------------------------------

N° 4,943 1 R$ 1,25

PREPARAÇÃO.

Ferrari fala sobre o Estadual
de Futsallnfanto-Juvenil

• PÁGINA 8

ctSAR JUNKES

Agência d!l Caixa Econômica Federa'l de Jaraguá do Sul ficou fechada ontem em razão do seqüestro de dois gerentes e familiares

Bando seqüestra familiares e

gerentes da Caixa Econômica
Familiares' e dois gerentes da agência da Caixa Econômica
Federal de [araguá do Sul foram seqüestrados no final da tarde
de quarta-feira. Os bandidosmantiveram as pessoas - o número

GARANTIA

Guaranllrim formaliza

criação do Conselho do Idoso
_---------"-CÉSA UNKES

Escolha da diretoria do Conselho aconteceu na tarde
de ontem,' na Prefeitura. • PÁGINA 4

Cnssu1í Advogadi}$ Assucíadus SIC ,

OAB! se 397199

de seqüestrados não foi divulgado - sob ameaça de armas por

quase 12 horas. Na manhã de ontem, foi pago o resgate e os

reféns soltos próximo à serra de Pomerode. • PÁGINA 7

/
DESMATAMENTO

Arvores damata nativa foram
denubadas em Jaraguá do Sul

Madeiras empilhadas às margens da estrada confirmam os
(

cortes da mata nativa na localidade de Pedra Branca .• PÁGINA 6

Vestindo o corpo e
a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

Conquistador do
horário nobre José M ayer parece ter

conquistado lugar
definitico no castinq de

galãs da Globo.
Atualmente ele

interpreta o jornalista
Dirceu de Castro, em
"Senhora do Destino" .

A Arte de
tu Heil

•
o realismo fantástico da
artista çatariunense
pode ser conferido na

exposição "Os símbolos
na arte de Ell Heil", na
fundação Cultural de
Schroeder até o dia 27

SERViÇOS

Hospital Santo Antônio passa
por reformas na estrutura

CÉSAR JUNKES

Lavanderia

reformas e

equipamentos,
assim como

outros setores do

hospital

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 3,0629 3,0637
Paralelo 3,1200 3,2000 •
Turismo 2,9600 3,0800 •
• Cotação Euro Compra Venda

3,6941 3,7144

-CUS R$: 779,81 (julhÇ»
,

-Indices Pontos

Bovespa 22.117 0,87%
Dow Jones 10.126 0,06%

Nasdaq 1.855 0,23%

0,!292

www.duasrodas.com
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OPINIAC)

Justiça e cidadania
"

AJustiça pode ser

rápida e eficaz quando
quer. Há uma infinidade de

exemplos concretos de.

ações judiciais que coroam

Q.,J?oder Judiciário e asse

l�ram a tranqüilidade da

f,0pulação. Como existem

Becisões - pontuais é

terdade - que reforçam as

bríticas de que a Justiça é
I

�ega, mas enxerga se for

�onveniente. Enquanto o

foverno trava uma batalha

Judicial contra os planos de

aúde, o juiz Osmar Mohr,
�.' 4ª Vara Cível de

�tl!lmenau, concedeu
im inar condenando a

.�

mpimed a .arcar com todas
s custas do tratamento

vimioterápico da se gu

r�'qa lesa Maria Waldrich.
'A empresa havia se

'·diado a pagar as sessões

e quimioterapia de lesa,
�p0metida de câncer nos

&réis seios. Ela já havia se

'<bmetido à quimioterapia

FRASES

(.[,IIMesmo sem uma grande infra-estrutura para treinar, o Atletismo e a Natação vêm trazendo
°bons resultados das competições que disputam': e-

UI)

();

e a intervenção cirúrgica
custeadas pela Unimed.

Depois do tratamento,
constatou-se a metástase -

o tumor havia se espalhado
para outros órgãos. Entre
tanto, o plano de saúde

negou pagar as. despesas do
tratamento. O argumento
da Unimed era o de que um

dos compostos do coquetel

ização de tratamento do
miciliar cai por terra e a

recusa em custear o tra

tamento se devia ao fato de
a caixa do Xeloda, que
dura quinze dias, custar R$
3 mil". Na decisão, o juiz
Mohr confirma as argumen

tações do advogado. "Assim
sendo, e se para tal
tratamento faz-se ne ce s-

... A legislação brasileira. é extremamente

complexa e abrangente, basta apenas ser

cumprida, sem muitas firulas e jeitinhos
químico, chamado Xeloda,
deve ser usado via oral. Isso
caracterizaria tratamento

domiciliar, não coberto pelo
plano de lesa.

O advogado da paciente
entrou com a ação na

justiça, argumentando que
"a alegação da seguradora
carece de procedência por
dois motivos: a quimio
terapia não é feita em

domicílio, logo a caracter-

sár_io o uso do composto
químico xeloda, não pode
a instituição ré negar-se a

fornecê-lo por força do
contrato firmado entre as

partes".
A decisão do juiz Mohr

é um alento para milhões
de cidadãos comuns, que
não têm padrinho ou cacife
suficiente para enfrentar os

poderosos planos de saúde,
além de servir de incentivo

a outros tanto que se

sentem órfãos a procurar a

Justiça na' busca de repara

ções. Ao dar ganho de
causa a um paciente, o ma

gistrado abriu um prece
dente importante e essen

cial para a consoli-dação
da nossa frágil de -rnocr a
cia. Provou que a justiça
pode e dever ser exercida
fundamentada em direitos
e princípios.

A legislação brasileira é
extrernamerite complexa e

abrangente, basta apenas ser

cumprida, sem muitas firulas e

jeitinhos. Os desvios são

resquícios da cultura do poder,
que tanto mal ainda faz ao país.
São trampas que jogam todos na
mesma vala comum e impedem
o avanço das instituições: A
esperança é que o senso crítico
e a imparcialidade de Mohr
contaminem os demais

magistrados. Assim, escreve
remos justiça cOm letra
maiúscula.

I :_{:l .pr�feito Irineu pa�o�d, no dia da recepção dos atletas que estavam na Olesc, sobre o tetracampeonato da natação e o terceiro lugar do

�) :Jatletlsmo na cornpençao

I

rundo I Pessoas & Fatos I
� IÊMEN ... IRAQUE

�hOqUeS entre soldados
� rebeldes deixam 50mortos
o Exército do lêmen iniciou uma grande

. ofensiva nas montanhas do norte do país para

r1primir uma rebelião de seis semanas que

apenas nos últimos dois dias deixou 50 mortos

eptre soldados e rebeldes.
.

Fpncionários do governo e líderes tribais
disseram nesta quinta-feira (05) que mais de

2jOOO soldados iemenitas foram enviados para
cernbater a milícia de Hussein Badr Eddin al-

�fouti,
um muçulmano xiita considerado fora

d -lel pelo governo iemenita.
ais de 500 soldados e rebeldes já perderam

'['da
desde o início dos choques. (AFi

Milícias de al-Sadr
enfrentam EUA
Insurgentes leais ao clérigo radical xiita Muqtada
al-Sadr travaram intensos combates ontem

contra forças dos Estados Unidos e iraquianas
na cidade sagrada de Najaf. Os conflitos se

espalharam rapidamente para outras áreas xiitas.

Pelo menos sete civis, oito milicianos e um

soldado americano morreram na violência.
Dezenas de pessoas ficaram feridas. Um

helicóptero estadunidense foi abatido.
Milicianos de al-Sadr também enfrentaram

tropas dos Estados Unidos em Bagdá, ferindo
sete soldados americanos e atacaram autorida
des iraquianas na cidade sulista de Amarah. (AE)

... PALESTINA

Militàntes expulsam
trêsministros de Gaza
Poucas horas depois de o Exército de Israel ter
retirado suas tropas do norte da Faixa de Gaza,
homens armados entraram em uma entrevista
coletiva em Beit Hanoun, forçando trêsministros
palestinos a pararem de falar e sair da cidade.
Na Cisjordânia, buldôzeres israelenses

começaram a preparar o terreno para a

construção de uma estrada que Israel pretende
transformar em parte permanente do Estado

judeu, apesar das objeções da Autoridade
Nacional Palestina e do governo dos Estados
Unidos.

Ontem, Israel decidiu permitir que a polícia
palestina porte armas de fogo. (ÀE)

... EUA

Veteranos doVietnã
atacam Kerry na TV
Um grupo de veteranos do Vietnã comprou
tempo na televisão em três Estados indecisos

para veicular um anúncio que ataca o senador
John Kerry, acusando-o de mentir sobre sua

ficha militar, inclusive as circunstâncias
envolvendo suas medalhas, e de trair seus
camaradas por mais tarde se opor à guerra.
° anúncio foi muito criticado nos Estados

Unidos, inclusive por figuras do Partido

Republicano, como o senador John McCain,
ele próprio um ex-prisioneiro de guerra no

Vietnã que qualificou o anúncio como

"desonesto e desonroso': (AE)

... IRAQUE

Rebeldesexecutam
outro caminhoneiro

I
Rebeldes iraquianos pararam um comboio de
caminhões e mataram um caminhoneiro turco

que não foi capaz de recitar orações islâmicas,
informou a tevê turca. É o segundo caminhoneiro
turco morto no Iraque em menos de uma

semana.

Segundo a TV turca CNN-Turk,Osman Alisan, 53
anos, foimorto a tiros na segunda-feira, em Filfayl,
no Norte, perto da fronteira da Turquia. Outro
motorista, também turco, continua desaparecido.
No mesmo dia, um site islâmico mostrou a

execução do motorista MuratYuce.A associação
de transportadoras pediu a suspensão das

viagens ao Iraque. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

o desconhecido mundo
do lucro nas empresas

Pedro Fabri*

Muitos se enganam achando que as nossas empresas
vivem num mar de rosas. Mas a realidade é outra, cheia
de impostos, taxas, contribuições e obrigações acessórias.
Quando se compra um produto, desde uma caneta, até

uma passagem aérea muitas vezes nossa primeira reação
é reclamar do preço. A segunda é nos perguntarmos
por que mesmo estando numa fase de mercado

aquecido, elas não conseguem baixar seus preços, pelo
contrário, é só a economia dar um mínimo sinal de

evolução que lá vão os preços acompanhando este

crescimento. E, acabamos colocando a culpa de tudo
isso nos empresários que, muitas vezes, não vêem outra

saída se não o ajuste do preço de seus produtos.
Este ano, principalmente nestes últimos meses, vimos

,

nas manchetes dos principais jornais e revistas notícias

sobre o grande crescimento das indústrias. Mais que'
justo associarmos este crescimento com o aumento

também dos lucros. Na realidade não é tão simples
assim. Este aumento de. produção das indústrias traduz
um maior volume de negócios, o que não quer dizer
mais lucros, pois atualmente não só a Indústria, mas

também o Comércio e o setor de Serviços vêm

trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos.•

Com o mercado extremamente competitivo, a margem
de lucratividade fica reduzida.

Outro fator responsável pelo achatamento dos lucros
é a alta carga tributária o famoso "custo Brasil", pois
boa parte da receita das operações negociais é "comida

pelo leão", ou seja, a contribuição exigida pelo governo

para as empresas aumenta a cada ano, e, se o empresário
precisa tirar uma média 38% do produto somente para

pagar 0S tributos e encargos, isso faz obviamente com

que o lucro - que teoricamente é o que "sobra" -

diminua.

Segundo a edição Melhores e Maiores, da revista

Exame, o lucro das 500 maiores empresas do Brasil nos
últimos 10 anos foi de apenas 2,3% da receita. Acha

pouco? Não é só você. Os empresários tambél� acham .

Com o lucro é que eles podem fazer investimentos em

equipamentos, teénologia, modernização, novos

produtos, enfim, estar preparado para a globalização dos

negócios, e acima de tudo gerar emprego e renda, que
atualmente é o grande anseio de todo cidadão brasileiro.

Mais uma vez fica evidenciado que as empresas
necessitam de mais controle e bom planejamento
tributário para vencer estas dificuldades. A rapidez e a

precisão das informações gerenciais é que orientam e

corrigem as rotas de um bom planejamento estratégico,
tão necessário para a obtenção dos lucros, que garantem
a saúde e a continuidade das empresas.

"Contador, economista e diretor da Flaumar Assessoria

Empresarial, que há 40 anos oferece serviços na área

contábil.
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MOSAICO

POLíTICA

� Aliás
A idéia de utilizar sacolas coloridas

de supermercados para a

reciclagem do lixo doméstico foi

apresentada inicialmente durante as

discussões do Projeto Jaraguá 2010.

Permaneceu em pauta nos debates

da Agenda 21 e no Planejamento
Estratégico.
O importante, no entanto, é garantir
a destinação ideal para os diferentes

resíduos. De nada adianta a

população fazer a reciclagem em

casa e depois o poder público levar
tudo para o mesmo lixão.

�Jovem
Na microrregião da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu), o
candidato mais jovem desta eleição
pertence ao PMDB de Guaramirim.

João Deniz Vick fez 18 anos em

fevereiro último e, na primeira
oportunidade permitida pela legislação
eleitoral, vai enfrentar as urnas,

concorrendo a uma vaga de vereador.

Ele é filho de João Vick, que foi duas
vezes vereador no. município,
presidente da Câmara e do diretório

municipal do PMDB. Pelo jeito, vai
seguir os passos políticos do pai

�Aconteceu
As redes de supermercado adotaram sacolas

plásticas de cores diferentes para serem

usadas na reciclagem do lixo doméstico. Há

muito as sacolas substituem os tradicionais
sacos de lixo. A iniciativa levou o vereador

Marcos Scarpato (PT) a propor a outros

estabelecimentos comerciais de Jaraguá do

Sul e região a adesão ao projeto.
Vale lembrar que, em 1998, essa coluna, por

sugestão do assessor da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),

.

Inácio Carreira, apelou para que as lojas e os

supermercados adbtassem as sacolas

coloridas para este mesmo fim.

�Agressão
Apesar das muitas leis de proteção
ao meio ambiente, dos órgãos
públicos de fiscalização como Ibama
e Fatma, dos fiscais e das centenas

de ONGs, a devastação ambiental
continua em ritmo acelerado.
No Brasil, segundo estimativas,
anualmente, uma área equivalente
ao território da França é desmatada.
Há duas razões para isso: a corrupção
que, infelizmente é grande, e a falta
de consciência dos agressores, que
não pensam sequer no futuro dos

próprios filhos.

� Embaixada
o governo espanhol se ofereceu para

ajudar o Brasil a reabrir a embaixada no

Iraque, fechada desde 1991. A proposta
foi feita, na semana passada, em Brasília,
ao chanceler Celso Amorim pelo ministro
de Relações Exteriores da Espanha, Miguel
Angel Moratinos.
A preocupações do governo brasileiro é

em relação aos custos com a segurança
/

dos funcionários que, segundo o

Itamaraty, a Espanha já se ofereceu para
garantir a segurança do corpo diplomático.
São negociações preliminares para a volta
do Brasil ao país árabe.

Cartório Eleitoral convoca

mesários para as eleições
]ARAGUÁ00SUL-oCartório

Eleitoral divulgou' em edital na

terça-feira a lista das pessoas
convocadas para trabalhar como
mesáriono dia das eleições.Apartir
da próxima semana, as notificações
serão enviadas via Correios, ou
entregues por funcionários da

Justiça Eleitoral. Ao todo, 936

pessoas foram chamadas para atuar
em Jaraguá do Sul e 132 em

Corupá. Os escolhidos para serem
, presidentes de mesa terão de fazer
treinamento, entre os dias 13 e 17
de setembro. O chefe do cartório
da 17ª Zona Eleitoral, Pedro

Kremer, informa que as

notificações apresentam o dia, hora
e local em que devem comparecer

para compor a 'mesa receptora de
voto.

Apenas situações extremas

podem garantir a dispensa do

serviço. Kremer comunica que as

pessoas selecionadas impossibilita
das de trabalhar nas eleições
devem se justificar ao juiz eleitoral.
"Omagistrado vai analisaro pedido,
mas em geral, apenas acata casos

extremistas, como mulheres

grávidas ou que precisam amamen

tar", diz o chefe de 'cartório,
enfatizando que dificilmente o juiz
libera quem foi convocado.

A pessoa que não comparecer
e não comunicar responderá a

processo, por crime eleitoral, e

poderá pagarmulta de acordo com
as instruções do código eleitoral. e

"Se for funcionário público
responde ainda a um processo
administrativo no órgão de origem",
alerta Kremer.

Quem quiser saber se foi

escalado, pode analisar o edital
afixado no Cartório El�itoral ou
telefonar para 371-0443,3714542,
no período da tarde.

Nominata dos convocados está afixada no Cartório Eleitoral

SORTEIO

Justiça vai definir tempo de
propaganda semana que vem
FABIANE RIBAS

....Representatividade
parlamentar será
determinante em 50%

do horário político

!ARAGUÁ DO SUL - A juíza
da r!7º Zona Eleitoral, Quitéria
Tamanini Vieira Pérez, marcou
para a próxima semana, em data a

ser definida, a reunião que
definirá os tempos que os

candidatos a prefeito e vereadores
terão na propaganda eleitoral

gratuita em rádio e TV. O evento

contará com a participação de

representantes de partidos políticos
e imprensa. Na oportunidade, será
estipulado também a rádio

geradora dos programas, que terá
a responsabilidade de
confecciona-los para todas as

coligações. As propagandas
passarão a ser exibidas a partir do
dia 17, prosseguindo até dia 30 de
setembro.

Ao todo, são 30 minutos

destinados à divulgação dos

candidatos, sendo 50% distribuído
entre os partidos, de maneira

paritária, e outros 50% conforme a

representatividade na Câmara
Federal. Conforme a resolução
21.834 do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), tem o maior tempo o

partido que elegeu mais deputados

p
ES

ARQUIVO/aSAR JUNKES

Juíza irá definir, através de sorteio, qual candidato se apresenta primeiro na propaganda
federais em 2002. Resolução realizada de forma democrática, vereador será nos mesmos

anterior, estabelecia como critério dando oportunidade igual a todos", horários, porém nas terças,
o número de parlamentares que .explica. quintas-feiras e sábados. Não há
haviam tomado posse. De acordo com regulamenta- horário eleitoral gratuito aos

O chefe do cartório da 17ª Zona ção do TSE, a propaganda eleitoral domingos.
Eleitoral, Pedro Kremer, informa gratuita para os candidatos a

_ Apesar de a resolução da Lei

que haverá um sorteio para definir prefeito será exibida no rádio às Eleitoral apresentar todas as

a ordem de veiculação das segundas, quartas e sextas-feiras, normas que devem ser cumpridas
propagandas dos prefeituráveis. das 7 às 7h30 e das 12 às 12h30. na questão de propagandas, na
"Depois de estipulado quem se Na televisão, o horário é entre 13 reunião da próxima semana, a

apresenta primeiro, ocorrerá um e 13h30 e entre 20h30 e 21 horas. juíza irá abordar este assunto para
rodízio para que propaganda seja A propaganda dos candidatos a sanar dúvidas dos políticos.

Aliança PFL e PP promove caminhada amanhã
GUARAMIRIM - o ex

governador, Esperidião Amin, o
ex-deputado federal, Eni

Voltolini, e o presidente estadual
do Partido Popular, Hugo Biel,
participam, amanhã, da
caminhada "Guaramirim no

rumo certo". Promovida pela
coligação "Mais Guaramirim",
composta pelos partidos PFL e

Pp, a atividade visa divulgar a

candidatura de Mário Sérgio
Peixer (PFL) ,e José Fernades

(PP) a prefeito e vice,

respectivamente. Informações
da assessoria de imprensa da

coligação apontam que a

caminhada será promovida
também em comemoração ao

sucesso da carreata de

lançamento da campanha, feita

semana passada.
Militantes, simpatizantes e

filiados vão percorrer as

principais ruas da cidade, com
início previsto para as 9h30. Eles
vão sair de frente à Igreja Matriz
Senhor Bom Jesus e seguir em

direção à sede do comitê de

campanha, próximo à estação
rodoferroviária.

De acordo com o coor

denador da campanha, Lauro

Frõhlich, o objetivo é reunir

políticos e população para

divulgar a aliança. "Vamos dis
tribuir também os materiaisde

propaganda, como os santinhos",
informa, acrescentando que para
encerrar o evento será realizado
um comício, no local de chegada
da caminhada.

• Caminhada terá início às

9h30, em frente à Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus.

A intenção é percorrer as

principais ruas da cidade
até chegar à sede do
comitê de campanha.

FATOS J

• Os 15 candidatos a

vereador que disputam as

eleições pelo PFL e PP

também irão participar da
caminhada com intuito de

divulgar a candidatura.
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DIREITOS Expo2004 gerou mais de

R$ 4,3 milhõesConselho Muni.cipal do Idoso

empossa primeira diretoria
! aSAR JUNKES

'"

em negocIos
}ARAGUÁ DO SUL- Geração de

negócios na ordem de R$ 4,3
milhões e um público aproximado
de 26 mil pessoas. Estes foram os

resultados da Exp02004, promovida
pela Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu no 'final de julho. Na
avaliação do presidente da Apevi,
Alessandro Coelho, o evento

alcançou os sucesso esperado. "O
mais importante é saberque a Expo
já está consolidada como alternativa
de negócio para os empreendedores
da região. Foi uma edição onde
tivemos a presença de visitantes de
várias cidades não só de Santa

Catarina, mas também do Paraná,
São Paulo e Rio Grande do Sul",
resume Coelho.

Outro fator de destaque foi a
realização de uma pesquisa, feita
durante a Expo, que revelou dados'
significativos. A pesquisamostrou
que os participantes da Exp02204
foram formados por 51,53% de

pessoas do sexomasculino e 48,47%
do sexo feminino. No item de faixa

etária, descobriu-se que 36,22% dos

participantes tinham entre 25 a 44

anos; 31,63% de 18 a 24 anos;
15,31% de 45 a59 anos; 11,22%de
16 a 17 anos e 5,62% 60 anos ou

mais.

Do público que visitou a Feira,
77,55% são de Jaraguá do Sul e

22,45% de outras regiões. Do!
entrevistados, 67,37% já haviam
estado na Expo em ediçõa
anteriores e 31,63% conheceram o

evento este ano. Em relação a

edições anteriores, a avaliação do!
visitantes que já conheciam o evento

foi positiva: 70,69% das pessoa!
entrevistadas consideraram que a

feira estámelhor e 55,10% garantem
que retomarão na próxima edição
da feira, realizada a cada dois anos,

Participaram da Exp02004
aproximadamente 70 empresas de
Jaraguá do Sul dos mais diversos
segmentos. Nesta edição do evento,
pela primeira vez teve espaço para a

participação de produtores rurais. A
gerência de Agricultura da
Prefeitura de Jaraguá do Sul

participou com um estande, onde
mostrou o resultado do trabalho
realizado na área agrícola do

município.

MARIA HELENA DE MORAES

�Guaramirim
tem cerca de 1,8 mil

pessoas com

mais de 60 anos

,

�

GUARAMllUM - A coordenadora
do Grupo de Idosos"Feliz Idade",
Melânia Campos, foi eleita e

empossada ontem no cargo de

presidente do ConselhoMunicipal
dos Direitos do Idoso, em solenidade
realizada na Prefeitura. Namesma

oportunidade também foi formada
uma comissão, que ficará

encarregada de elaborar o

regimento interno doConselho, que,
entre outras atribuições, vai fiscalizar
e acompanhar as denúncias que
forem feitas. A criação do Conselho
vem sendo estruturada desde o ano

passado com o apoio de técnicos da
SecretariaMunicipal do BemEstar
Social.

O Conselho é integrado por 16
titulares e seus respectivos suplentes,
que representam de forma paritária
instituições governamentais e não

governamentais, como Secretaria

Municipal de Saúde e Bem Estar

Social, Secretaria Municipal de
Educação e Cultura. Secretaria de

Esportes, Lazer e Promoção de

Eventos, Hospital Santo Antônio,
Segurança Pública, Fórum, Grupos
de Terceira Idade, Líderes

Representante da ONG Feliz Idade, Melânia Campos, foi eleita presidente do Conselho

Comunitário�, Entidades Religiosas, anos no Grupo "Feliz Idade" e diz será criada uma leimunicipal para
("OAB, Aciag e Entidades Sociais ou que aceita o desafio porque sabe que os idosos com idade a partir de

Clubes de Serviços. que não está sozinha nessa 60anÇ>stenhamacessoaotransporte
Na avaliação da presidente, os caminhada. coletivo gratuito, benefício ainda

principais problemas enfrentados A assistente social da Prefeitura não disponível emGuaramirim.

pelos idosos de Guaramirim diz e eleita secretária do Conselho, O Conselho tem por finalidade

respeito a saúde. De acordo com Sônia Massaneiro estima que assegurar os direitos sociais do
Melânia, os idosos que dependem atualmente a população de idosos idoso, criando condições para

<'
do SUS têm que esperar até meses em Guaramirim sej a de apro-

para conseguirem um consulta com ximadamente 1.800 pessoas com

especialistas. Melânia atua há oito mais de 60 anos. Ela salienta que

promover sua autonomia, inte

gração e participação efetiva na

sociedade.

Alunos de SantaCararinabencficiados com reajuste damerendaescolar
FWRlANóPOUS -Os cercade 320

mil alunos da rede pública estadual,
matriculadosnapré-escola enoensino
fundamental de SantaCatarina, serão
beneficiados com o aumento de

15,38% rio valor damerenda escolar
a partir destemês.Ovalor per capita
para os estudantes do ensino

fundamental e da pré-escola passou
de R$O,13 para R$ 0,15. Em todo o
Estado são atendidos pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar,
700mil alunos.

O anúncio do reajuste foi feito
pelo ministro da Educação, Tarso
Genro, na presença do governador

Luiz Henrique da Silveira e do
secretário de Estado da Educação e

Inovação, JacóAnderle. Um reajuste
paraR$ O, 18 tambémfoiestudado pelo
MEC, mas prevaleceu o de R$ 0,15.
Para o secretário, este reajuste
representaum sinal positivono sentido
de se tentarmais um reajuste no ano
que vem. Anderle informou que, no

total, oGoverno Federalvia injetarmais
R$ 140milhões noProgramaNacional
deAlimentação Escolar para atender
36,9milhões de estudantes brasileiros
'�este ano.A rede pública estadual
recebia até agora R$ 8.173.412,00,
divididos em dez parcelas de R$ 817

mil. Para atender todos os estudantes,
a Secretaria da Educação de Santa
Catarina entre com uma

contrapartida de igual montante.
Com o reajuste, o MEC passará a

enviar R$ 8.220.566,03. Com os

recursos federais e mais a

contrapartida, a Secretaria ainda
libera para as escolas recursos

descentralizados para a compra de

produtos perecíveis e regionalizados.
São beneficiadas 713 escolas da

rede pública estadual, que atendem
o ensino fundamental e a educação
infantil, além de 14 escolas indígenas,
que recebemerenda diferenciada.

• O valor por aluno para
asa unidades escolares

indígenas é de R$ 0,34 e

para as creches, R$ 0,18.

Coelho afirma a Feira provou ser possível agregar negócios com cultura '

.Arorna e Arte
i

• Mesmo com os recursos

federais, a Secretaria ainda
libera para as escolas,
recursos descentralizados

para a compra de

produtos perecíveis
regionalizados.

*Sais de banho, *Lembrancinhas de nascimento;
*Sabonetes terapêuticos; *E todo tipo de evento;
*Óleos Aceita kits para presentes

Salete Demathe
Rua: Leopoldo Karsten,180

II'

INFORME CP
� EXPOLAZER

Robô para limpar piscinas
A fabricante de piscinas e acessórios
Sodramar vai apresentar em primeira mão

durante a Expolazer 2004, 'que acontece

de i 1 a 14 de agosto, o primeiro modelo
de robô utilizado para a limpeza de piscinas.
Batizado com o nome de Dolphin (golfinho,
em inglês), o produto aspira até 700 metros
quadrados por hora. Lançamento
simultâneo em todo o mundo, o robô é

capaz de limpar uma piscina semi-olímpica
em no máximo 45 minutos, enquanto duas

pessoas lavariam de 3 a 4 quatro horas,
utilizando aspiradores manuais. Equipado
com um software inteligente que grava as

dimensões da piscina, o robô só exige
manuseio por controle remoto uma vez.

� OBRAS

,Eletrosul amplia subestação
A Eletrosul Centrais Elétricas inaugurou no dia 22

de julho último o Setor de Operação de Blumenau
e as obras de arnpliaçãoda subestação Blumenau,
que contaram' com R$ 32 milhões em

investimentos. A ampliação da subestação
beneficia o leste catarinense e vai proporcionar à
região condições de operação ideais, evitando
cortes de carga mesmo em situações de perda
de linha tronco de transmissão. A expansão
também permite melhorar a transferência de

potência entre as regiões sul e sudeste. Além de
atender a demanda atual, as obras foram realizadas
prevendo o crescimento do mercado de energia
elétrica da região. Com a ampliação, a subestação
terá mais confiabilidade. As obras começaram em

setembro de 2003 e foram realizadas em etapas.

� GÁS NATURAL

Posto em Araquari
Entrou em operação ontem mais um posto de
abastecimento de gás natural veicular em Santa

Catarina. Trata-se do Posto Sinuelo, localizado no

quilômetro 71 da BR-101, no município de Araquarl.:
•

Este é 0,220 posto de abastecimento no Estado. Os
demais estão localizados em Joinville (7), Blumenau
(3), Jaraguá do Sul (3), São Bento do Sul (1), Indaial (1),
Brusque (1), São José (2), Tubarão (1) e Criciúma (2). O '

presidente, da SCGÁS, Ottair Becker, informou que o

novo posto é de suma importância para a Companhia.
É o primeiro posto com gás natural veicular na BR-l 01,
região Norte do Estado, entrada para o litoral de Santa

Catarina, para o Sul do Brasil e Mercosul. Neste ano

deverão entrar em operação mais 11 postos,
localizados na Grande Florianópolis (S), Criciúma (2),
Brusque (1), Blumenau (1), Tijucas (1) e Araranguá (1).

� NOVO DECRETO

PISeCOFINS
Através do decreto número 5.164, de 30 de

julho deste ano, o governo federal reduz a

zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, incidentes sobre as

receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa
das referidas contribuições. A partir de agosto,
as receitas financeiras ficam sujeitas à

alíquota zero de PIS e COFINS, exceto para
aquelas empresas que continuarem no

regime da cumulatividade, como aquelas
que adotam lucro presumido. Esta alíquota
zero também seria aplicável para a variação
cambial, visto que a Lei número 9.718/1998

equiparou a variação a receita/despesa
financeira.
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Você sabia que os chás
podem ser mais eficientes
do que os remédios? Aliás,
os chás não têm só
eficiência; o baixo nível de
contra-indica oes é outra
das qualidades.

CORREIO DO POVO ii

Conheça a história de Olívia Nagel, mãe, esposa,
batalhadora. Durante 13 anos ela cuidou do marido
doente, dos filhos adolescentes e da empresa sozinha.
É uma lição de vida, principalmente para quem acha

que não tem tempo pra fazer nada, ou quem gosta de
reclamar da própria vida.

DISFUNÇÕES
MASCULINAS
Saiba como descobrir e
encarar e as disfunções
sexuais masculinas que
mais interferem na vida
sexual da mulher.

, '

Dicas infalíveis de como usar a maquiagem que combina e realça os seus olhos, afinal, o olhar é a

alma de uma maquiagem, por isso algumas regrinhas são importantes e muito fáceis para você
aplicar e valorizar a sua beleza atingindo as suas intenções. Aproveite.

fonnação mínima para atuarem na conquistadas pelo Fórum. "O atender necessidades profissionais to Systemic Functional Linguistics; organiza entreAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO rovo

Para você anunciar ou participar
com sugestões e tirar dúvidas
entre em contato conosco:
Por telefone: 371-1919.
Porfax: 276-3258.P(��1919

Por carta: Rua Cel. Procópio G. de Oliveira, 246, Centro -

Jaraguá do Sul - Se.
Por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Para qualquer forma de contato, não esqueça de informar seu nome
completo e telefone.

CONTEÚDO é uma publicação mensal do
Jornal CORREIO DO POVO distribuída
gratuitamente aos assinantes.

Produção:Cromoart Criação e Fotolitos (370
0816).
Impressão: Gráfica CP (370 7919)
Jornalista Responsável: Marcia Bento
Fotos: Alexandre Bago e Cesar Junkes

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

GráficaC-p
47370-7919

2 • CONTEÚDO CORREIO DO POVO, AGOSTO 2004

OPINIÃO DO LEITOR

CONTEÚDO número 7, julho
"Gosto do Conteúdo por que ele traz informações que
fogem do senso comum. Outras revistas femininas-não nos

dão informações úteis para a vida. Eu não sabia por
exemplo que a Célia Cassuli foi a primeria advogada de

Jaraguá do Sul."
Renata Oliveira - Fonoaudióloga

PROGRAME-SE

QuintaSeU ltu ralda car
o projeto Quinta Cultural está se tornando uma opção no meio da
semana, com atrações para todos os gostos. Além da programação
nos ambientes artísticos, o público tem à disposição a alternativa de
momentos de descontração também no Arte Bar, que funciona no

Piano Bar.

Atr!5ões
Dia 19/,98 = Camerata Brasileira
Com sede em Porto Alegre e formada por jovens músicos, dedica
se-a pesquisar, arranjar e promover a música brasileira instrumental.
A proposta do grupo é reler os clássicos (dentre eles obras
consagradas de Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Radamés Gnatalli e
Villa-Lobos) e executar os contemporâneos. Na capital gaúcha, a
Camerata Brasileira faz a direção do "Na roda de Choro" e com a

Prefeitura as comemorações do Dia Nacional do Choro.

Dia 26/08 = Lançamento OVO da Inauguração do Centro
Cultural
Do mesmo modo que o dia 16 de maio de 2003 ficou gravado
como um dos mais importantes acontecimentos do movimento
artístico-cultural de Jaraguá do Sul, 26 de agosto será uma nova

referência e um momento para rever o espetáculo de inauguração
do Centro Cultural da SCAR através do lançamento de OVO com o

concerto inaugural.

A área de eventos da SCAR

esclarece que embora toda a

programação esteja
confirmada, poderá haver

mudanças por motivo de

força maior.

Informações pelos telefones
(47) 275-2477 e 370-6488, ou
no site

www.scar.art.br.

215-0929/311-9135
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62
Centro • Jaraguá do Sul • SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERCEIRA IDADE

No próximo dia 14 vai ser realizado no Clube Atlético

Baependi o 7º Baile de Debutantes da Terceira idade.
Serão apresentadas 26 senhoras que representam à

maioria dos 30 grupos de terceira idade de Jaraguá do Sul. A

organização do baile é da Agti (Associação dos Grupos de Terceira

Idade). O baile terá início às 19h e a animação vai ficar por conta
do grupo "Os Vibrantes". O ingresso custa R$ 10,00.
O baile é uma forma de integração entre os participantes dos

grupos. Todos os anos é escolhida uma patronesse, que oferece um

café e presentes para as afilhadas; este ano foi escolhida Maria
Tereza de Amorin Nora.
O baile é organizado como se fosse a tradicional apresentação de
meninas de 15 anos. Existe um mestre de cerimônias, que
coordena todo o baile, o estilista J. Maser, de [oinville, assina os

vestidos, e ospadrinhos, ou acompanhantes estão todos vestidos à

caráter. "A decoração é especial e todas as debutantes usam uma

faixa com os dizeres: 'debutantes 2004"', completa a presidente da

Agti Regina Feustel.
As debutantes deste ano estão bastante empolgadas, como conta

dona Lea Lúcia Pavernard de Alencar: "Adorei o vestido vermelho
desenhado especialmente para nós". Toda a renda arrecadada com
o baile é destinada aos Grupo de Terceira Idade. Para ser uma

debutante da Terceira Idade as senhoras devem participar das
atividades de um dos grupos, que co-patrocinam os custos de

cerca de R$400,00 de cada debutante.

Bai e de
debutantes

A patronesse
Maria Tereza
de Amofin
Nora (Cl.ao

lado das
debutantes

2004

A Ageti é um Ong, que se dedica voluntariamente a arrecadar
fundos em prol dos Grupos de Terceira Idade. O grupo Mais

antigo de Jaraguá do Sul é o "Afonso Piazera", enquanto o grupo
Rio Cerro II é con�iderado o com maior número de participantes,
aproximadamente 180 pessoas. Os encontros são semanais ou

quinzenais. Quem quiser participar, mas ainda não sabe como,
basta ter'mais de 60 anos, e ligar para o Centro de Convivência
da Prefeitura Municipal, que têm a lista e o endereço de todos

os grupos. São realizadas atividades como danças, jogos
de baralho e de boliche.
O próximo evento promovido pela Agtí já
está marcado. No dia 11 de setembro vai
acontecer o baile comemorativo aos sete

anos de 'realização do Baile de Debutantes.
Vão estar presentes as 195 senhoras que já
participaram da apresentação à sociedade.

Regina Feustel, Presidente da Ageti

AGOSTO 2004 • CONTEÚDO CORREIO DO POVO' 3'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CAMARA DA MULHER EMPRESARIA

Empreendedorismo
CEDEHA

Em Janeiro de 2003 surgiu o Cedeha Centro
de Desenvolvimento de Habilidades, que
definiu sua atuação com foco na seleção de

profissionais qualificados, no desenvolvimento de
habilidades comportamentais e na consultoria em

recursos humanos.
A seleção de pessoas que reúnem o perfil
profissional e organizacional desejado é o primeiro
passo fundamental para o sucesso das empresas e é

nesse aspecto que o CEDEHA quer contribuir,
encaminhando profissionais de acordo com o

'objetivo da vaga ou avaliando colaboradores para

processos seletivos internos. No desenvolvimento
de habilidades o trabalho é individual, focado para
o desenvolvimento pessoal/profissional, utilizando
como metodologia encontros semanais, com ênfase

para as necessidades e dúvidas específicas do
participante. A orientação e re-orientação
profissional é conduzida por uma psicóloga, e pode
ser realizada individualmente ou em grupo, sendo

que através de dinâmicas, exercícios e atividades é

possibilitada ao participante a construção do
direcionamento para a carreira profissional. Em se

tratando de consultoria, o Cedeha realiza

avaliações de potencial e conta com parceiros para
a aplicação de outros programas.
As sócias, Elisabet Mattedi e Ivone Karsten, ambas
profissionais que atuaram na área de Recursos

4' CONTEÚOO CORREIO DO POVO' AGOSTO 2004

Humanos por diversos anos, sornam suas habilidades individuais

para a condução da empresa. Elisabet coordena a área de Seleção
Pessoal, e atua na parte de Vendas e Marketing; já Ivone'
coordena programas para desenvolvimento de habilidades

comportamentais, os trabalhos de consultoria e detém o comando
administrativo financeiro. As sócias contam hoje com uma

equipe de três psicólogos, Marlon Mattedi, Juliana Bardella e

Juliana Spézia Berci, além de parceiros, que são parte essencial

para o sucesso que a empresa vem obtendo.
A consolidação de uma empresa se deve a muitos fatores, mas
certamente contar com a confiança de seus clientes é decisiva. O
fato da empresa ser associada a Acijs, e participar do Núcleo da
Mulher Empresária contribuíram para a divulgação e o

desenvolvimento do Cedeha. A trocá de informações sobre o

cotidiano de uma empresa, e a oportunidade de aprimoramento
do perfil empreendedor são destacados pelas sócias como alguns
dos benefícios de participai da
Câmara da
Mulher

Empresária.
Horário de
atendimento:
de segunda a

sexta-feira, das
8h às 18h. Às
quintas o

Cedeha ateri
de até às 21h.

ARTEMINHA
275-2888 - 275-3487

Ruo Relnoldo Rou. 380

Cortinas - Persianas - Decorações
\

�
Centro de De!envolvimento de Habilidade!

ão e Desenvolvimento de Pessoal

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

nO 502,Centro
www.cedeha.com.br

Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 276-151 O
R:CarlosOechler 1165
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ASSUNTO DELICADO

Disfuncões
� .

exuais
masculina
Você, amiga leitora, deve estar pensando. - por

que o assunto delicado deste mês é sobre
-

disfunções sexuais masculinas? Ele�entar. Se o

maridão estiver com algum problema no amigo, a SUA
vida sexual não será afetada? Para acabar com as dúvidas
de todos os envolvidos fomos procurar um urologista, o
Dr. Osmar Andreatta, que vai nos explicar tudo sobre
esses malefícios que podem estragar um relacionamento.
As principais disfunções sexuais masculinas são (em
ordem de ocorrência): Falta de ereção; queda do desejo
sexual e perda do controle da ejaculação - seja ela

precoce, ou retardada. Estima-se que 2él% dos homens

vãopassar por algum destes problemas durante a vida.
As causas para estes probleminhas são variadas: de
fundo psicológico, como depressão e a ansiedade;
doenças como tuberculose e diabetes; e fatores externos,
como o tabagismo e o alcoolismo. Problemas de ordem
financeira também podem prejudicar o desempenho
sexual.

Solucão
Procurar o médico ainda é um tabu na nossa sociedade. "As pessoas ainda tem

medo de procurar um médico, vem puxandooutros assuntos, mas depois que
inventaram o Viagra a procura aumentou muito", afirma Andreatta. Para o

urologista a mulher tem grande parcela, de 60 a 70%, na cura dos pacientes.
Poder conversar abertamente sobre o problema é uma das formas de manter uma

relação sexual' saudável. As preliminares passam a ter um papel importante. "O
carinho, beijos e abraços, podem ajudar na recuperação", conclui.

v

Educa(;ão sexual
A hora certa de procurar um médico é quando se percebe que alguma coisa está

errada. A Ejaculação Precoce é mais comum na adolescência, quando a

ansiedade em fazer algo que nunca se fez antes atrapalha o desempenho. Já a

depressão age de maneira oposta, retardando a ejaculação. Dos 40 áos 60 anos

o mais comum é que os pacientes apresentem problemas de impotência.

AGOST02004 • CONTEÚDO CORREIO DO povo, 5
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MODA

A elegância e sobriedade de Ricardo Almeida, traz tons claros efi)
clássico preto e branco.

Por
. Diane Freiberger Marinho

lina
O Guarda-roupa masculino da .

próxima temporada está bem

democrático, agrada a todos os

gostos. Totalmente hi-low, ou seja, mistura o

sofisticado com o esportivo, o clássico com

moderno ... E por aí vai...

Veja algumas tendências e looks mostrados
no último São Paulo Fashion Week, coleções
de verão 2005:

Informações sobre a Latinidade presentes no
mexicanismo de Alexandre Herchcovitch e na inspiração
nas touradas espanholas, da lódice.

"Moro num país tropical ... " Lembramos da canção com as peças
de Mário Queiroz e British Colony. Estampas, brilhos e silhuetas nos remetem aos

nostálgicos anos 70.

6' CON,JEÚDO CORREIO DO POVO· AGOSTO 2004
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Por Janice Breithaupt
Consultora em Gestão de Pessoas.

(fone - 372-0138 ou janice@jhb.etc.br)

H
á anos passados, as

fofocas, picuinhas ou

qualquer forma de
"destilar o veneno", abrangiam

.

somente as conversas, os

assuntos de mulheres, como se

fosse um "privilégio" este tipo
de "matéria" ser exclusivo
delas. Atualmente, vemos que
muitos homens se sobressaem
melhor do que elas nestes

assuntos; em sociedade, na

hora do lazer, na desocupação, nas férias e, inclusive, no

ambiente de trabalho.
Tudo isso, para a surpresa das mulheres! Não dá para acreditar! O

pior, há pessoas que acreditam, só porque foi um homem que
falou! Não acreditam que os homens também soltam seu

"veneninho básico" ...

Quando você encontra uma amiga, qual o primeiro pensamento
que lhe vem à cabeça? Está mais gorda, mais magra, cabelo
diferente, está de alto-astral, etc, sentindo uma ponta de inveja
ou de "pena"? Qual a primeira pergunta que lhe faz? Por exemplo:.
quais são as "novas .•. ?", Quais as "últimas?". Não que você esteja
interessada em saber verdadeiramente os últimos
acontecimentos de sua cidade, as campanhas voluntárias de #'

agasalho, as novas medidas de segurança que a administração
pública implantou e, por aí vai ...

O problema não está no tomar conhecimento, mas sim, naquilo que
você verdadeiramente, está, querendo saber...
Gente! A fofoca pode comprometer tanto a pessoa propagadora
dela quanto a pessoa lesada, arrasando a sua moral, sua

integridade, honestidade, assim como levar o propagador a

perder o emprego, credibilidade, amizades, quando não próprio
se arruinar perante uma sociedade inteira.

Você é O tipo de

pessoa que gosta
de: fofocas, boatos,
rumores e

picuinhas? No
ambiente de
trabalho também?
Cuidado!!!

Cuidado com o ambiente de trabalho.
Como passamos grande parte do nosso tempo no trabalho, é até normal desabafarmos

algumas particularidades nossas, assuntos pessoais, intimidades, assuntos de família e até

mesmo de ordem profissional com colegas os quais julgamos íntimos e de confiança .

Confiamos-lhes um "segredinho" nosso, emitimos uma explicação, fazemos um comentário

ou, damos urna opinião inocentemente, nurn momento de descontração, mágoa, dor,
desalento, nervosismo. Basta! De repente, o assunto se torna público, e, é quase certo que
totalmente desvirtuado.
As conseqüências, além de sérias e catastróficas, podem ter um final infeliz, colocando a

vítima frente-à-frente para esclarecimento dos episódios, seja num tribunal, numa delegacia,
.

ou no lugar que for, pois há quem perca o controle e queira fazer justiça!
Manter o autocontrole, a integridade, a serenidade, a compostura e o equilíbrio são pontos
favoráveis para a vítima deste tipo de problema, que deve ser cortado pela raiz. O assunto

deve ser tratado de forma racional e com delicadeza, não devendo ser ignorado, tendo em

vista que a moral e conduta estão sendo lesadas.

Quando sabemos quem é a fonte que propaga a fofoca, todo cuidado é pouco! Discutir ou
partir para a agressão física só complica a situação, e podemos passar de vítima para

agr�sor facilmente, porque todo fofoqueiro tem um poder enorme de "virar o jogo", um
poder de persuasão fenomenal!
Se a fofoczéfor medíocre, sutil, astuta, mesmo sabendo sua fonte, convém ignorá-la. Não
disperse suas forças, seu entusiasmo, as suas energias! Apenas permaneça mais prudente,
vigilante, e mais esperto, mais astuto: Você pode estar aborrecendo exatamente por ser

adequado, espontâneo, franco, acessível ou sincero, ou melhor, por ser única e apenas,
exclusivamente você! Isto realrnente incomoda!
E então, comece a avaliar a sua própria conduta, seu comportamento, suas atitudes e aja
de acordo com a sua consciência, com o que você é!

Na próxima edição comentarei sobre' a pessoa do Fofoqueiro ... , qual seu perfil, se são

I felizes, bem resolvidas, enfim, aguarde!
Um abração e até breve!
------�--------- ._---.-----_._-------�

Entre os principais motivos da
fofoca estão a inveja, o ciúme, o

despeito, a crítica, a
maledicência e o forte desejo

de vingança, de represália, além
de diversos outros sentimentos

negativos.
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SUPER MULHER - Olivia Naguel

,
.

e carinh
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O
lívia Glowatski nasceu em 17 de agosto de 1939, e cresceu no bairro Francisco
de Paula. Estudou na escola municipal Francisco de Paula, onde concluiu o

primeiro grau. Naquela época o bairro Francisco de Paula era uma área rural, as

crianças brincavam no pasto, com os animais, montando balanço nas árvores.
Os pais, Eduardo e Angelina, sempre deram valor a-educação. Todos os 15 filhos
estudaram. Os professores daquela época eram bem rigorosos. A matéria tinha que estar

na ponta da língua! "Cheguei a apanhar de vara de marmelo". Mas relembra com

saudades do tempo de escola, "por que sempre gostei de estudar, mas não da vara de

marmelo", ri.
.

Passamos muitas dificuldades, mas nunca faltou comida: - Era tudo plantado em casa, as

verduras, as frutas, os legumes. Era uma boa alimentação, sem agrotóxicos. Olívia conta

que nunca gostou de trabalhar na roça e por isso saiu de casa aos 16 anos. Foi morar com
a irmã, Lúcia, que era casada e trabalhava em um restaurante em Guaratuba, no Paraná.
Trabalhoucorno garçonete durante dois anos, quando retornou para Jaraguá do S·u!.
Foi então traba�ar no bar e restaurante da rodoviária, que era onde hoje está o terminal
urbano. Mas a estadia não vingou. Seis meses depois a irmã pediu para ela voltar para
Guaratüoa, e Olívia se �udou mais uma vez. Era um tempo de incertezas e dificuldades e

ela teve que voltar para Jaraguá. Gostava de trabalhar no bar e restaurante da rodoviária
__,,-_-,,-e ficou trabalhando ali por mais um ano e meio.

Vida a dois
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Acidente
O>

Em 1979 Olívia teve o pior ano de sua vida. Um acidente de carro deixou o seu marido

Waldemiro em coma. Ele voltava de Florianópolis, e em Camboriú, um caminhão

bateu no carro que ele estava. Fora� 45 dias na UTI, depois Wald ·miro foi transferido

para um hospital em Blumenau, onde ficou durante um ano e quatro meses e 15 dias.

"Foi quando conseguimos trazê-lo para casa". Na época todos os filhos eram

adolescentes. O mais velho tinha apenas 18 anos. Toda rotina da casa foi adaptada.
Waldemiro ainda estava em coma, e sua alimentação era feita através de uma sonda.

"Duas pessoas tinham sempre que estar em casa, isso tirou muito a liberdade dos meus

filhos." De três em três horas ele deveria ser alimentado e virado para evitar mais

escarras. (ferida que se adquiri por tempo em demasia· na cama). A alimentação era

feita em forma líquida. Tudo tinha que ser batido no liquidificador e coado com uma

peneira especial.
Para adaptar a rotina de todos, eles saíram do apartamento próprio para morar de

aluguel atrás do Bazar [araguá. Todos participavam. Enquanto alguns cuidavam de

Waldemiro, outros cuidavam do Bazar Jaraguá. Os médicos e dentistas foram muito

solícitos. Atendiam na casa em que eles m0,jlvam. Durante 13 anos a família ficou

unida por uma tragédia.
Depois que Waldemiro faleceu, em maio de 1993, a família permaneceu unida. A

I religião
foi um ponto importante. "Através da minha fé,

'

eu e minha família tivemos força para aceitar

I
e lutar pela nossa união e sobrevivência".

O livro de cabeceira de Olívia é a Bíblia.
A dor poderia ter gerado vários tipos de

I sentimentos negativos, mas o amor

ressurgiu da aceitação do estado de

I saúde do marido e pai. ''A aceitação é a

fé em Deus e o amor, fez com que nós,
amassemos a forma como meu pai ficou.
Nunca foi um peso cuidar dele", afirma

Sérgio, filho mais velho do casal. Para ela
a grande lição aprendida se resume em

uma frase: -O que nós temos que passar

não bate �a porta do vizi�ho.

Apesar das dificuldades a familia

sempre manteve-se unida

Olívia eWaldomiro na administração do Bar Catarinense

Dificuldades superadas
A adaptação
de trabalhar
como ramo

de comidas e

passar para o

vestuário não

foi difícil. ''A
maior

dificuldade
era fazer

compras em

São Paulo.

Pegava um
ônibus de

linha, ficava lá por dois dias, era cansativo", afirma Olívia. Hoje quem

faz as compras para a loja é minha sobrinha. ''As vezes ainda vou até

São Paulo, mas bem menos".

Olívia terminou apenas o primeiro grau, mas nunca parou de

estudar realmente. Ler e fazer cursos sempre fez parte do dia

a-dia dela. "Enfrentamos muitas dificuldades financeiras,
principalmente quando vinha um novo plano econômico,
mudanças de moedas e as altas inflações", confessa.
'Com a doença de Waldemiro a família percebeu quem
realmente era amigo, por que ofereceram conforto e ajuda

financeira: - graças a Deus, vencemos todas as dificuldades
- financeiras da época.
A vida de Olívia Nagel é uma lição de vida para todos nós.

Hoje ela é uma mulher ativa, que gosta de viajar,
conhecer o país onde nasceu. Todos os anos ela faz uma

viagem, já conheceu o nordeste, gostou muito do

pelourinho, em Salvador na Bahia, e também das casas

de tango em Buenos Aires, na Argentina.
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Dive
em

COS
VAIDADE - DJAVAN
MPB: Depois de 25 anos de carreira, Djavan
decreta sua independência musical e lança
Vaidade, um álbum de inéditas inteiramente

produzido pela gravadora do cantor; a

Luanda Rccords. O disco mostra o lado

genial, criativo e poético do cantor e

compositor que já teve suas canções
gravadas por artistas de peso, como Caetano.

Veloso, Nana Caymmi, Maria Bethânia e

Roberto Carlos. Em 2000, Djavan ganhou o

Grammy latino pela música "Acelerou". Sua
mais nova canção de destaque é "Se

Acontecer", incluída no rico repertório de
Vaidade.

GERAÇÃO ROCK ANOS 80
Pop Rock Nacional:
1. PerdidosNa Selva - Gang 90
2. Louras Geladas - RPM
3. Nós Vamos Invadir Sua Praia - Ultraje A
Rigor
4. Fórmula Do Amor - Kid Abelha
5. DescendoO RioNilo - Capital Inicial
6. Surfista Calhorda- Replicantes
7. Pobre Paulista - Ira!
8. Tô De Saco Cheio - Garotos 'Da Rua
9. Segurança - Engenheiros DoHawai
10. Sinca Chambord -"Camisa De.Vênus
1 f. Quadrinhos - Picassos Falsos
12. Pros Que Estão Em Casa - Hojerizah
13. Camila - NenhumDe Nós
14. Bete Balanço - Barão Vermelho

Me and Mr.Johnson
EricClapton
Blues: Uma belíssima homenagem prestada
por Eric Clapton para o maior bluesman de
todos os tempos, Robert [ohnson. Uma das
maiores influências do -roqueiro inglês,
Johnson sempre fez parte do repertório de

Clapton, que interpretou suas músicas nos

Bluebreakers de John Mayall, Cream, Derek
And The Dominos e em seu trabalho solo.
Vale a pena conferir os clássicos "Love In

Vain", "Come On In My Kitchen", "Me And
The Devil Blues", "Tràvelling Ríverside
Blues" e "Hel! Hound On My Trail", entre
outros.
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OVO ... Para assistir com o papai
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�

FLASH GORDON
'

Um misterioso cometa entra em

colisão com o Planta Terra,
colocando seus habitantes em

profunda ameaça. Neste exato

momento, FlashGordon, a bela
Dale Gardem e o genial cientista Dr.
Zarkov reúnem suas forças para
salvar a população.
Faixas:_1. O Planeta em Perigo - 2.
Os Montros de Mongo - 3. Vultan -

O Rei dos Homens Passáro

4. Para Salvar a Terra
Livre - 2004 - duração:81 minutos

UM BARZINHO UM VIOLAO 2
Dando continuidade ao projeto, um
novo super elenco da música

brasileira foi escalado para esta nova

�ersão. O grande encontro reuniu

artistas da MPB, do rock nacional,
sertanejo, reggae, entre outros.

Estilos musicais que foram de Zé
Ramalho a Led Zeppelin, de Tom
Jobim a Bob Dylan e Chitãozinho &
Xororó a Sá, Rodrix & Guarabyra.
São muitos artistas, de vários gêneros
musicais, que misturados resultaram '

em um drink bem light, para tomar

em um barzinho, um ambiente mais

intimista e bem à vontade. Livre - 2004·quração: 108 minutos

SEXO AMOR E TRAI ÃO
Carlos e Ana vivem no sétimo andar de um

edifício no coração
do Rio de Janeiro.
Ana necessita de
mais carinho do

que seu marido lhe
dá. Tomás, um
amigo do casal,
chega depois de
muitos anos de

viagem e se

�ospeda na casa

dos dois. Andréa e

Miguel vivem no

edifício em frente. Andréa está cansada da

indiferença de seu marido e ressentida por
ser vista apenas como um objeto. Em uma

festa, se encontram com Cláudia, o
primeiro amor de Miguel. Cláudia, sem
lugar para ficar, acaba passando a noite no

apartamento de Miguel. A presença dos

recém-chegados detona infidelidades,
separações e reconciliações, em um duelo
onde todos terão de lidar com uma série de
conflitos na busca da realização pessoal e
do amor. Sexo, Amor e Traição uma

combinação única de romance, drama e

comédia casual, com uma abordagem
profunda sobre relacionamentos.
14 anos - 2004 duração: 85 minutos
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TURISMO

A gosto e setembro é
considerado baixa

temporada no nordeste
brasileiro, com exceção dos
feriados prolongados.
Aproveite para conhecer essa

região, onde o calor, a

receptividade do povo e as

festas nunca param. Nossa dica
é conhecer Maceió, a capital do
Estado de Alagoas. Charme e

beleza, aliado a um

acessível: a partir de

parcelas de R$180;OO

A gosto ainda é frio e

dá perfeitamente
para curtir o char

me e a boa cozinhados ori
ginais hotéis fazenda de

Lages e das proximidades....."'....
de Jaraguá do Sul, como

Hotel Fazzenda Park de

Gaspar. É muito bom e

gostoso estar a, região
mais Austríaca de Santa
Catarina, Treze Tílias, ou
no charme e conforto dos
novos hotéis das termais de
Piratuba, como o Hotel
Vila Germânica e Termas
de Píratuba, Dá até para se
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SEU FILHO EVOCÊ

Os mitos do
com exo
de

I
•

1
Muitas pessoas acreditam que passar pelo

complexo de Édipo é ruim para a formação
. psicológica da criança, quando na verdade é

uma parte importante para o desenvolvimento do caráter.

A psicóloga Odenite Magalhães confirma que passar pelo
complexo de Édipo é tão importante quanto receber carinho e

atenção.
Entre os três e cinco anos as crianças passam pela fase �.

. \

conhecida como fálica, de descoberta da sexualidade e dos

órgãos sexuais. Nesta fase a criança fica curiosa sobre as

diferenças entre os sexos. É quando acontece o Complexo de

Édipo. Para simplificar: os meninos se apaixonam pela mãe,
enquanto as meninas se apaixonam pelo pai. As crianças
costumam hostilizate rivalizar com o outro genitor, que ao

mesmo tempo respeita e teme, como figura detentora de poder.
Freud, o pai da psicanálise, foi buscar nas tragédias gregas o

-

nome para um comportamento típico da criança em uma

determinada fase de sua vida, o "complexo de Édipo". "Freud
provavelmente via alguma semelhança entre as duas

histórias", completa Magalhães. O sinônimo f�minino foi
nomeado por Jung como "complexo de Electra".
As crianças usam o complexo de Édipo para "testar" os

pais. Com este conhecimento a criança sabe

exatamente a quem pedir brinquedos ou comidas.
"Elas sabem, desde cedo, quem é mais suscetível aos
seus encantos", afirma.
As crianças que por algummotivo não tenham
um dos pais presentes vai acabar escolhendo,
alguém do seu círculo para vivenciar o

"Complexo de Édipo". Pode ser um tio, tia, /

ou ainda um dos avós.
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BELEZA

,e

Ula
dos

P
rodutos par cada ocasião, uma p,IN' infloita de CO",; a maquíagern dos

'olhos é a expressão do olhar, a afirmação da personalidade, O olhar é a alma
de uma maquiagem, por isso algumas regrinhas são importantes e muito

Fáceis paravocê aplicar e valorizar a sua beleza atingindo as suas intenções ...

As sobrancelhas desempenham um papel importante no equilíbrio do rosto. É
essencial respeitar a sua linh'a e cor natural.Duas regras são fundamentais: nunca

ultrapassar a diagonal que vai da asa do nariz até 'ao canto externo do olho e

escolha uma cor aproximada a raiz do cabelo. Para as loiras uma cor ligeiramente
mais escura, castanhas uma cor ligeiramnte mais clara' e cabelos pretos, lál\tis preto.
Aplique lápis de sobrancelha (maior definição) ou um pó de sobrancelha (aparência
mais natural). Cobre imperfeições e valoriza o rosto. (O

/ASSOM8RAS
As sombras apresentam-se em várias texturas: pó, creme ou lápis, para uma

maquiagem sofisticada ou simplesmente indispensável para destacar o olhar.

Disponíveis num vasto leque de cores, permitem uma infinidade de maquiagens,
aplicadas conforme o efeito desejado e o seu tipo de olho. O modo que a sombra é

aplicada, pode tanto levantar o olhar, como diminuir ou aumentar os olhos ou ser,
apropriada para olhos orientais.

Podemos resumir em três tipos de maquiagens;
Simples - Aplique a sombra escura no canto externo do olho. Aplique a sombra
clara no canto interno e debaixo da sobrancelha.
Elaborada - Aplique a sombra escura tan_w na pálpebra móvel como na pápebra
inferior junto a linha dos cílios. Eventual'1'úente aplique a sombra clara debaixo das

sobrancelhas., '

Estruturada - Aplique a sombJe'scura na zona saliente da pálpebra superior, e no
canto externo do olho. Apliq'a sombra clara na pálpebra móvel e debaixo da
sobrancelha.

Tenha !;ernjne 13M Mentl:! a seguinte regra:
• a§ core!; claras dão velume
• as cOres escuras rêduzêM e VOIUMê.

OS RiMEIS (MÂ!it:;AFlAS PARA 6rl.IO�)
O rímel finaliza a maquiagem dos olhos. Cílios bem destacados tornam o olhar
atraente. Existem rímeis para todas as ocasiões com os mais diversos efeitos. Tanto
tratam dos cílios, como separam e alongam (natural), alongam é dão volume

(sofsiticados) e os à prova d'água. Variam também na tonalidade: o preto para

sofisticação, marrons e avelãs, mais naturais e outras cores como por exemplo o

clássico azul europeu, para efeitos especiais.

05 DELI�eADORES
Apresentam-se de várias formas (caneta, pincel, lápis), abrangendo
diversas cores. Concilie' o tom da sombra com o delineador, Se este

for de uma cor mais sofisticada, utilize apenas uma sombra
iluminadora. As canetas e pincéis destacam mais, pois deixam o

traço bem definido. O lápis resulta num aspecto mais natural e pode
ser esfumaçado.
O delíneador permite criar diferentes efeitos de maquiagem:
Efeito natural: Desenhe um traço fino ao longo dos cílios.
Efeito realce: Intensifique o olhar com um traço mais grosso no

canto externo.

Efeito sofisticado:_Aumente a sedução do olhar, acentuando o

efeito "olho de corça".
Os lápis Kohl podem ser aplicados tanto na parte interna como na

externa da pálpebra. Também utilizados pará truques: o branco
aumenta os olhos e tira sinais de fadiga, enquanto que o preto
diminui.

CURVEX TÉRMICO.
I=l��t@d �yêl��Í'i 6lJrlêF = T�ilk�

,

Curvex com temperatura
automaticamente controlada por um

microchip elétrico. Possui unia borracha
vermelha de silicone que muda de cor para branco quando o

aparelho está pronto para o uso. Aumenta significativamente a

curvatura dos cílios.

Dicas
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ALTERNATIVA

-""�"�,

\ ,Ulises Sterheim, gerência-de meio.
L \\\. \ ,I, ambiente da Prefeitura de Jaragua do Sul

.1' \.:\ I ��

Receitas daVovó
o biólogo Ulisses alerta sobre os per1gos de tomar chás sem ser

receitadas pelos médicos. "Os chás são como remédios, devem
ser preparados da maneira coroeta, tomados n�u�ntidade certa
e na hora certa", afirma. Ele lembra ,t�ém que os

conhecimentos populares sempre têm um fundo de verdade. Mas
existem muitas plantas diferentes, e a maioria da população não,
sabe como diferenciá-las: "existem vários tipos de boldo, mas

ninguém consegue um pé de boldo chileno no Brasil, por que ele
não nasce aqui". O Boldo Chileno é reconhecido por seus

princípios ativos como digestivo.

Chás de Caixinha
Estes chás são apenas aromáticos, ou seja, servem apenas para
agradar ao paladar. ''Apesar de conter os princípios ativos, eles
possuem pouca eficácia, e conseqüentemente, baixas contra
indicações, Basta lembrar que o café é uma planta medicinal."
O exagero nunca é bom. Segundo Ulises as pessoas tendem a

exagerar -na dose. "Quando elas acreditam que um chá é bom
para alguma coisa elas tomam direto, quando o chá passa a

fazer mal".
Para quem quer começar a cultivar plantas medicinais é

sempre válido lembrar que o quintal de casa

é perfeito, mas alguns cuidados são .........�IIIII....

essenciais. Muitas plantas são

parecidas. Por isso sempre compre
suas mudas em locais de sua

confiança. Mantenha sempre

plaquinhas indicando qual é a espécie
plantada. E o mais importante: não
use herbicidas, eles contaminam a

planta. Atenção: existem plantas
que são tóxicas e podem até

levar a morte.

As culturas orientais estão na

moda, desde a decoração com
o Feng Shui, a alimentação
balanceada e as comidas típicas
invadiram a nossa sociedade. Mas
um das culturas que mais se desenvolve no

mundo é a 'arte de tomar chá; seja ela por
prazer ou de formamedicinaL
Em jaraguá do Sul a PrefeituraMunicipal e a

Secretária de Saúde estão implantando um

projeto de plantas medicinais em postos de
saúde. O projeto inicial incluía a construção
de um horto, onde seriam "produzidas as

mudas e as plantas medicinais, e um

laboratório de beneficiamento, que faria os

processos de secagem, triagem, laboratorial,
embalagem e distribuição. "Por causa dos
autos custos, o projeto vai ser implantado aos

poucos", afirma o biólogo Ulises Sterheim,
da gerência demeio ambiente.
A implantação mais lenta do processo de
inclusão dos chás medicinais nos postos de
saúde já começou. Atualmente três deles
têm hortas medicinais, <som uma pequena'
produção para consumo próprio. Os postos
de saúde estão localizados na Estrada Nova,
Rio Cerro II e em Três Rios doNorte, onde os

agentes de saúde são os responsáveis; nos

outros dois postos de saúde os médicos
prescrevem o que deve ser tomado pelos
pacientes.
São 25 plantas cultivadas em cada um dos
dois postos com atendimento médico. Eles
passam por treinamentos e receberam
apostilas para aprender a receitar remédios

homeopáticos ao invés dos tradicionais
alopáticos. ''Ainda este ano vamos realizar
um s�minário para que os médicos

aprimorem suas técnicas".
O model� do projeto implantado em Jaraguá
do Sul.onde os próprios médicos receitam as

ervas medicinais, é inspirado por outras

cidades, "como Curitiba, Rio de Janeiro e

Campinas, onde os chás são considerados
um sucesso: - aqui em Jaraguá do Sul
acreditamos em experimentos comprovados
cientifica�ente, por isso só os médicos
podem receitar os chás. Misturas também
são perigosas, assim como misturar
remédios.
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Plantas medicinais:
Alecrin
Alfavaca-santa
Babosa'
Babosa-arvorescente
Bardana
Boldo, Boldo do Brasil

Capim-limão ou capim cidrera

Catinga-de-mulata
CavaJinha
Citronela

1:", Dente-de-leão
Erva-cidreira ou melissa
Erv"" e-bicho
Espin ira-santa
Funcho erva-doce
Guaco

Hortelã-campestre
Hortelã-comum
Hortelã-miúda ou poejo
Insulina

Lípia, sálvia-do-rio-grande ou cidrão
Losna, absinto, amargosa
Malva-cheirosa
Melhorai
Mil-folhas
Pata-de-vaca
Penicilina
Presunto-cam-ovos
Sálvia ou erva-santa

Tansagem
Tanchagem
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CULINÁRIA

Bacalhau.,
Coentrada

In�gredientes
·600 g de bacalhau demolhado, cozido e sem pele e espinhas
·4 colheres de (sopa) de azeite
·2 dentes de alho
· 1 embalagens de molho Béchamel 500 mi
· 1 molho grande de coentros picados
· sal e pimenta q.b. 4 pessoas

Sugestão: Servir num pão italiano. Corta-se um chapéu, retira-se
o miolo, deita-se o bacalhau e serve-se.

o

CULTIVE A BELA LíNGUA PORTUG'-JESA o

Modo de Preparo:
Descasque os dentes de alho e pique-os finos.
Leve ao fogo uma panela com o azeite e o alho

picado, junte o bacalhau grosseiramente
esmagado e deixe cozinhar durante 5 minutos,
mexendo de vez em quando. Junte depois o molho
Béchamel e os coentros picados, junte uma pitada
de pimenta e deixe ferver em lume brando durante
10minutos, mexendo de vez em quando.
Confira o sal e sirva com legumes cozidos.

Tempo de Preparo: 50minutos

./
01 )lEscreveremos com - ção as palavras
derivadas de vocábulos terminados em -to,
-tor, -tivo e os substantivos formados pela
posposição do - ção ao tema de um verbo

(Tema é o que sobra, quando se retira a

desinência de infinitivo - r - do verbo).uso

da
Portanto deve-se procurar a origem da

palavra terminada em - ção. Por exemplo:
Donde provém a palavra conjunção?
Resposta: provém de conjunto. Por isso,
escrevemo-la com ç.

Exeme.!os:
= erudição
= exceção
= seção
= intuição
= redação
= ereção
= educação
= exportação
= repartição

Ao escrever uma palavra com som

de s, de .z, de x ou de j, deve-se
procurar à origem dela, pois, na
Língua Portuguesa, a palavra
primitiva, em muitos casos, indica
como deveremos escrever a palavra
derivada.

intuitivo
redator
ereto
educar - r+ ção
exportar - r + ção
repartir - r + ção

02) Escreveremos com - ção
os substantivos

correspondentes aos verbos
derivados do verbo ter.

. = manutenção
= retenção
= detenção
= contenção

manter
reter

deter
conter

03) Escreveremos .com -çar os
verbos derivados de
substantivos terminados em -

ce.

= alcançar
= lançar

Fonte: www.gramaticaonline.com.br
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BOA VIDA .�bauco
AIQ!I'f�rlJl" e t s t e »

. uma descoberta
surpreendente com
infinitas aplicações �.

O
o vidro é uma das descobertas mais surpreendentes
do homem. Seu surgimento é de data incerta, mas
registros atribuem esta descoberta aos navegadores

fenícios. Sabe-se com certeza é que sírios, fenícios e

babilônios já utilizavam vidro desde 7.000 a.c., mas foi no
Egito antigo; por volta do ano 1.500 a.c., que o vidro
começou a crescer, utilizado como adorno pessoal, jóia e

embalagem para cosméticos.
.

A revolução na produção aconteceu em 100 a.C., quando
os fenícios inventaram o tubo de ..sopro, permitindo a

fabricação da maioria dos objetos. Na mesma época, os '

Cejas - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

romanos massificaram o uso do vidro,
com a produção de objetos de uso

cotidiano e a sua utilização em

janelas. Co� o declínio do Império
Romano, o vidro passou por uma fase
de pouco desenvolvimento, mas
voltou à evidência no começo da'
Idade Média, quando as igrejas
católicas começaram a usar vitrais

coloridos. Em seguida, Veneza assumiu

o papel de centro vidreiro do mundo
ocidental.
A era de modernidade do vidro
começou no século�II, com a

contribuição de vários países rio
aperfeiçoameéto tecnológico,�mo
sua utilização em instrumentos .�icos
e a descoberta do vidro "float", técn'ca
de produção de vidros em chapas co&
absoluta perfeição. A produção de
vidro em escala industrial chega com.
força nos finais do século XIX e

princípios do século XX , devido à

concentração de população nas
cidades. Finalmente, com a instalação
do Palácio de Cristal na exposição
mundial de Londres, em 1851,
começa a chamada "arquitetura do
vidro". Com a Revolução Industrial, o
vidro assumiu um papel definitivo na

história da humanidade. Basta olhar à
volta e será possível ver o vidro
presente em janelas, pára-brisas de

automóveis.jelas de computadores e

_ televisões, utensílios domésticos e

incontáveis outras aplicações.
O vidro,' com sua beleza,

.

funcionalidade e múltiplas aplicações,
é hoje parte do cotidiano de todos
nós.

C�LUNELLI372-3500
9973-9947

�s
resldendals de fino acabamento

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VIDROS PARA EMBALAGt\M: Potes para alimentos, frascos
e garrafas para bebidas, produtos farmacêuticos. A

utilização do vidro para embalagens é uma das mais antigas
e freq üentes aplicações.

-

VIDROS DOM�STICOS: São aqueles usados em utensílios
como louças de mesa, copos, xícaras, e objetos, de
decoração.
VIDROS ESPECIAIS: Com composições e características

especiais, adequadas a necessidades específicas de
utilização, usados na produção de cinescópios, monitores
de televisão e computadores, bulbos de lâmpadas, garrafas
térm icas, fibras óticas, blocos oftálm icos, blocos isoladores e
até tijolos de vid roo

VIDROS PLANOS: Os chamados vidro planos, são
fabricados em chapas, consumidos principalmente pela
construção civil, seguida pela indústria automobilística e

moveleira.Depois na produção de espelhos e um pequeno
percentual para múltiplas outras aplicações. Além dos
vidros translúcidos,o vidro impresso ou fantasia,atende,em
menor quantidade omercado da construção civil.

Tipos deVidro Plano
VIDRO TEMPERADO: transmite um visual leve e moderno,
devido ao fato de não possúiresquadria de alumínio. Possui
alta resistência térmica e mecânica. Quando quebrados,
fragmentam-se em pequenos pedaços,diminuindo o risco
de acidentes pessoais.
Aplicações: Fachadas auto-portantes, portas, janelas, Box
etc.

VIDRO LAMINADO: tem como principal diferencial a

redução de risco de cortes pessoais, devido à união de dois
ou mais vidros por intercalcário plástico (colorido ou

transparente). permitindo que' os pedaços de vidro

permaneçam unidos.
Assim, a segurança se torna maior e as resistências
mecânica e térmica são as mesmas de um vidro comum

com a mesma espessura.
Benefícios: segurança, eficiente controle acústico,
filtragem de raios UV em 99,60/0,infinidade de cores
Aplicações: Coberturas, fachadas, guarda-corpos, pára-
brisas.

-

VIDRO REFLETIVO: são vidros especiais que recebem uma

camada metálica em uma das faces para reduzir a entrada
de calor para o interior dos ambientes.
Benefícios: eficiente controle térmico, beleza estética,
economia com refrigeração.
Aplicações: Fachadas glazing, guarda-corpos, coberturas,
etc.

VIDRO ��\OADO: são vidros de segurança fabricados
com várias lâminas de vidros e películas especiais, com
espessuras que va '�m de 20 à SOmm,dependendo do grau
de segurança e níve. lístico-desejado.
Benefícios: seg u rança.
Aplicações: Guaritas, . �ncias bancárias e de câmbio,
vitrines,carros fortes e de pilsseio etc.
VIDRO DUPLO TERMOACÚSTICO: são vidros especiais,
formados pela união de duas lâminas de vidro (comum ou

laminado) com uma câmara de ar interna selada. A câmara
de ar cria uma barreira isolante, reduzindo o calor, o frio e o

excesso de ruídos.
Benefícios: eficiente controle térmico e acústico,economia
com refrigeração,evita condensação dos vidros.
Aplicacões:'portas,janelas,fachadas,coberturas,divisórias.
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Seminário inaugura loja de

souvenir para atender turista
CORUPÁ - o Seminário

!; Sagrado Coração de Jesus, ponto
L '-'tado pela quase totalidade dos

istas que passam pela região,

.ugurou uma loja de souvenir

ra a divulgação e comer

lízação dos principais produtos
ricados na cidade.

Segundo a responsável pela
visão de Turismo, Hildegard
mçalves, até então não existia

·nhum estabelecimento na

la8epara aqueles que quisessem
quirir lembranças. "Lá, o turista
i encontrar os produtos que

sentamCorupá", afirma.
Com preços que variam entre

2,00 e R$ 50,00, o visitante pode
mprar bolachas, banana passas,

el, melado, produtos artesanais e

'é licores e cachaças onde o

qprio rótulo se torna uma

mbrança, por trazer estampada a

imagem do Seminário. Também

podem ser adquiridos cartões

postais e material religioso como

medalinhas, livros e camisetas da

congregação.
A loja, anexa ao Museu de

Taxidermia, é aberta aos domingos,
das 11 às 12 horas, e das 13h30 às

17 horas. Durante a semana,
atende quando há agendamento
de visitas aoSeminário, geralmente
excurs6es e pessoas hospedadas no

, município. O responsável pela loja,
padre Cícero Murara, explica que
intenção é divulgar os produtos da
casa e da cidade, posteriormente
ampliando para toda região. "Vale
ressaltar que todos são produtos
artesanais e a aceitação por parte
dos turistas tem sido muito boa",
diz. Informações e agendamentos
podem ser feitos pelo telefone 375-
1194.

ALEXANDRE BOGa

Padre Cícero mostra miniaturas bastante procuradas pelos turistas

órum de professores melhora
formação na educação infantil

FLORIANÓPOLIS - A formação
gratuita promovida pela Secretaria
Estadual da Educação e

Inovação para cerca de 1,2 mil
professores, que não possuem a

formaçãomínima para atuarem na

educação infantil em entidades

filantrópicas e na rede municipal
de ensino,melhorou entre 0,9% e

0,92% o grau de formação dos
educadores. A constatação é da
gerente de Educação Infantil da

Secretaria, Rosane Campos Dutra,
que integra o Grupo Gestor do
Fórum Catarinense de Educação
Infantil, formado por nove

instituições, entre elas a Secretaria.

Segundo a gerente, oferecer a

formação aos educadores que
trabalham com crianças de zero a

seis anos é uma das metas

conquistadas pelo Fórum. "O
Governo do Estado está cumprindo
com o seu papel de formular

políticas públicas de formação de

professores em nível Médio, para
Educação Infantil" , declara a

gerente. A Secretaria também
incentiva os profissionais
habilitados em nível médio a

continuar sua formação, ingressan
do no ensino superior.

CAROLINA TOMASELLI

�Primeiro semestre

teve, em média,
400 atendimentos

a mais que em 2003

GUARAMIRlM - Nosprimeiros seis
meses do ano, oHospitalMunicipal
SantoAntônio registrou aumentono
número de atendimentos em

comparaçãoaomesmoperíododoano
passado. Enquanto em 2003 foram
realizados 2,7 mil atendimentos ao

mês, em média, este ano o número
subiu para 3,1 mil procedimentos
médicos, incluindo nascimentos,
cinrrgias, internações e atendirnentps
noPA (pronto-atendimento).

O boletim geral do hospital
demonstraque o PA continua sendo
o serviçomais procurado, com 16mil
consultas realizadas até 30 de junho,
umamédia de 2,7mil atendimentos
mensais. A diretora de serviços
internos, enfermeira SôniaMartini,

ti

salienta que o crescimento mais

exprl)ssivo, se comparado ao início da
atual administração, em 2001, é o da
maternidade. Em 2002, o setor

apresentava uma média de 18
nascimentospormês epassouporuma

reforma na estruturapara comportar
a demanda. "Hoje, estamos

realizando 82 partos, número

registrado em julho", declara.
Segundo a diretora, o aumento

de atendimentos no semestre é

conseqüência de uma série de

reformas, feitas com recursos do

município e doações. Este ano,

recebeu da iniciativa privada
equipamentos para lavanderia,
berçário, CentroCirúrgico, Centro

Enfermeira Sônia destaca o aumento no número de nascimentos registrados no último semestre

Obstétrico, Pronto-atendimento,
Raio-x, armários, camas, cadeiras de
rodas, macas, roupas, alimentos, além
de umaUTImóvel, entre outros. A
Prefeitura investiu na reforma de três
salas de raío-x, lavanderia, construção
de passarela coberta ligando ohospital
à lavanderia, abrigopara ambulâncias,
refeitório para funcionários, além de

quartos para médicos e motoristas,
concluídos em julho com recursos das

promoções de aniversário do hospital,
aproximada-mente R$ 25 mil.

Sônia afuma que a próxima etapa
será a reforma do centro cirúrgico,
que ainda não temdatadefinida para
o início. "Com a reforma, vamos
adequar a antiga área para criar 15
novos leitos para pacientes cirúrgicos,

'

comprevisão de dobrar o número de
atendimentos", revela.

SAÚDE

Cresce procura por serviços
no Hospital Santo Antônio

Unerj inicia especialização
em inglês para negócios

}ARAGUÁ DO SUL - A Unerj
(CentroUriiversitário de Jaraguá do
Sul) inicia hoje após-graduação em
Língua Inglesa - English for business
cornrnunicarion. Voltada a

graduados na área de negócios e

em linguagem - que tenham
estudado pelo menos dois anos do
idioma inglês -, a formação objetiva
atender necessidades profissionais
no mercado de trabalho, pesquisa
e docência. Com duração de 16

meses, o curso acontece

quinzenal-mente às sextas-feiras,
das 18h30 às 22 horas, aos sábados
das 8 às 12h30 e, eventualmente,
das 13h30 às 17h30, na Unerj. A
pós-graduação oferece aper

feiçoamento teórico e prático da

língua Inglesa, desenvolve a

proficiência em inglês no contexto
de negócios e introduz vários

componentes de estudos da

linguagem de negócios. Coorde
nada pela professora Luciany
Margarida da Silva, conta com

disciplinas como English Language
Learning Strategies; Practíce of
Business vocabulary; Introduction
to Systemic Functional Linguistics;
Geme Studies (focusing on

Business English) j Discourse

Analysis in Business Contexts:
Developing Oral Skills;
Cross-Cultural Communication;
Language Practice for Business

Communication: Academic

Writingj Business Writingj e

Translation Studies: focusing on

social geme.

HOSPITAL PROMOVE CURSO PARA GESTANTES

A diretora de serviços internos afirma que a maternidade, que
realizou no primeiro semestre deste ano 353 nascimentos, é o foco

principal da atual administração, que pretende expandir ainda mais

os serviços do setor.

No próximo dia 10, o Hospital Santo Antônio inicia o terceiro Curso

de Gestantes, a partir das 14h30. Com duração de 'quatro meses, o

curso vai abordar temas como cuidados com o bebê, importância
dos exercícios, alimentação adequada e trabalho de parto e será

ministrado por médicos, nutricionistas e outros profissionais do

hospital. Sônia explica que além de gratuito, não é necessário fazer

inscrição antecipada para o curso, que vai oferecer palestras a cada
15 dias, onde os papais são convidados a participar. Até agora, 18

gestantes já estão inscritas.

A última edição do curso, com proposta de ser realizado duas
vezes ao ano, aconteceu de fevereiro a julho, com a participação de
dez gestantes. "Ele dá bastante resultado, pois a gestante conhece
a sala de parto, os médicos e isso ajuda muito, pois dá mais

tranqüilidade na hora do parto'; afirma.

Treinamento em Jaraguá do Sul
desenvolve lideranças e equipes

}ARAGUÁ DO SUL-Desenvolver
a liderança, o relacionamento

interpessoal e a comunicação entre
líderes e colaboradores dentro do
ambiente empresarial, através do
auto-conhecimento e do
crescimento pessoal é a proposta do
treinamento vivencial queNúcleo
de Automecânicas da Acijs-Apevi
organiza entre os dias 30 de agosto e
3 de setembro, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).
Destinado a empresários e

colaboradores das empresas

nucleadas, o curso seráministrado
pelo consultorCristiano Pedrolli de
Ramos, da empresa Humanit. De
acordo com o cronograma de

atividades, nos dias 30 e 31 de

agosto, o curso será desenvolvido

FATOS

- O investimento é de R$
65,00 por participante,
parcelado em quatro
vezes.

-Informações; e
confirmações com Rejane
ou loni, nos telefones 275-

7015 ou 275-7012 ou pelo
e-mail rejane@acijs.com.br.

para os colaboradores. Já nos dias 1

e 2 de setembro, o foco será os

empresários e gerentes. No dia 3,
todos os participantes acompanham
juntos o curso.

l
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MEIO AMBIENTE

Grande área de mata nativa é
desmatada em Jaraguá do Sul
CELlCE GIRARDI

� Agressão é
desconhecida pelos
órgãos responsáveis
pela fiscalização

JARAGUÁ DO SUL - Um
desmatamento de proporções
ainda não conhecidas está

colocando em risco a mata nativa
I

de uma região na Localidade de
Pedra Branca, na Barra do Rio
Cerro. Árvores estão sendo
derrubadas e colocadas àsmargens
da rua para serem substituídas por
palmeiras. O desmatamento está

afetando as nascentes do Ribeirão
Pedra Branca e poderá
comprometer o abastecimento da

região um futuro próximo.
Apesar do desmatamento

estar sendo feito há pelomenos dois
meses, Polícia Ambiental, Fatma
(Fundação do Meio Ambiente) e
lbama (Instituto Brasileiro doMeio
Ambiente e dos RecursosNaturais

Renováveis) - órgãos públicos
responsáveis pela fiscalização -

admitiram desconhecer a

devastação ambiental. O

investigador Zocatelli, da Polícia

Área de mata nativa foi desmatada na região de Pedra Branca

Civil, diz ter conhecimento cÍo caso,
que foi apontado e registrado, mas
ainda não teve condições de

averiguar o caso in loco.

Artesãos apostam em novos

contatos para negócios futuros
JARAGUÁOOSUL-Os88 artesãos

que participam da 3ª Feira de

Artesanato, aberta ontem nos

PavilhõesB eC do ParqueMunicipal
de Eventos, apostam em novos

contatos para garantir negócios
futuros. Durante todo o dia até às 22

horas os expositores apresentam
trabalhos em diversos estilos e

materiais, desdemadeira, porcelana,
biscuit e bijuterias de todos os tipos.
Alguns expositores estão participan
do pela primeira vez da feira. É o caso
do argentinoOscarArman, quemora
em Itapema. Há dois meses Arman
trabalha com técnica de arte em

mosaico,mas o artista não se limita a

cerâmica. Ele tambémpinta telas em
tinta a óleo, ao lado da esposa Estela
.Lara. Participar da feira para ele é se
fazer conhecer. "Não visamos tanto o
financeiro, pois aqui são feitosmuitos
contatos, tanto com empresas como

comarquitetos", pensa.O empresário
Gutto Ferraz, deMaringá, vem pela
segunda vez participar da Feira. Para
ele, a Feira em [araguá do Sul é
caracterizada pela presença de um

público bastante variado."O número

e visitantes de fora é incrível. Esta é

uma ótima oportunidade de fazer

contatos", comenta o design que tem
seus acessórios e bijuterias com atrizes

globais e a top model Gisele
Bündchen. Para o presidente da

associação de artesãos, Silvano

Schappo, a exposição vem num

crescente, tanto em número de

expositores, como de público e de
retomo financeiro. "Mais interes-sante
é fazer o público conhecer nosso

trabalho", destaca. De acordo com
Rosilene Koch do departamen-to de
produção, apartir de hoje estão sendo
oferecidos cursos de pintura em gesso

(técnicas diversas), de pintura em

madeira (principalmente técnica
estilo country) e de bijuterias.

- O evento conta com

serviço de café colonial
� comercializado pela
'Associação dos Pequenos
Agricultores Familiares

-Iniciam hoje os cursos de

pintura em gesso, pintura
em madeira e de bijuterias.

O responsável pelo escritório da
Fatma de Jaraguá do Sul, Willy
Fuchs, tomou conhecimento dó
fato através da reportagem e a'

Polícia Ambiental de Joinville,
responsável por Jaraguá do Sul,
desconhecia a denúncia,
sugerindo que fosse buscado a

gerência do órgão em Joinville. No
escritório da Fauna de Joinville,
nenhum funcionário soube dar

qualquer informação, alegando
que somente o gerente,
identificado apenas como Jaime
teria' competência para tal.

Entretanto, este não pode atender
a reportagem.

Os fiscais do Ibama também
desconhecem o desmatamento,
embora, segundo a autônoma
Gracilda Zimmermann, vizinha da
propriedade onde se encontra o

desmatamento, a denúncia foi
feita a eles.

De acordo com a Polícia
Ambiental a extração da mata

nativa sem licença da Fatma fere
a LeiAmbiental 9605 , tratando-se
de crime contra a flora,
caracterizando multa e até cadeia.

Gracilda se diz indignada com
a derrubada de árvores, que estão

afetando as nascentes. "O que me

revolta é essa agressão ao meio
ambiente. Nossos recursos estão

tão escassos e isso é uma agressão
muito grande ao ambiente",
reclama.

Aberta no Parque de Eventos'

a 9a edição da "Feira do Livro'
JÁRAGUÁ DO SUL - A nona

edição da Feira do Livro está

acontecendo no pavilhão "B". São
12 estandes com diversas

publicações, de livrarias de Jaraguá
do Sul e Florianópolis.A estudante
Carolina Gaspar, de 13 anos, veio
com os alunos da escola Valdete
Piazera participar da feira. "Gosto
de livros de aventura e aqui é uma
oportunidade de ver diversos
títulos desta natureza. E o preço
também é mais acessível",

constata, Elízângela Nascimento,
de uma livraria de Jaraguá do Sul,
diz que o retorno financeiro' não
tão importante quanto a

divulgação da cultura. Para o

proprietário de uma loja sebo de

Jaraguá do Sul, Nelso da Silva, a
Feira do Livro é a oportunidade
para divulgar a venda de livros
usados. "Tenho clientes que nos

visitaram nas primeiras edições da
feira e que até hoje vêm a nossa

loja", reflete o comerciante.
CÉSAR JUNKES

Feira atrai estudantes de diversas escolas de Jaraguá do Sul
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..A PROPOSTA DE REFORMA SINDICAL

O Fórum Nacional do Trabalho - FNT, instituído pelo governo Lula
através do decreto n04.796/03, foi implantado em agosto de' 2003,
e vem desenvolvendo regularmente seus trabalhos,
Este organismo é composto por integrantes representativos do

governo, dos trabalhadores e dos empregadores, em número total
de setenta e dois membros, organizados em oito grupos temáticos,
além de um outro responsável pela sistematização. Ressalte-se
que as seis centrais sindicais (CUT, FS, CGT, SDS, CGTB e CAT)
participam do FNT, e têm procurado, apesar de suas divergências
ideológicas, atuar de forma mais unitária possível; nas não está
fácil.
O tema mais polêmico parecer ser, sem muita dúvida, o tipo de
estrutura sindical a ser adotado no país: unicidade ou pluralismo
sindical. Em outras palavras, poderia vir a ser possível a existência
de mais de um sindicato de determinada categoria em um território

(pluralismo) ou prevalece a unicidade sindical que hoje vigora,
onde é permitido apenas um sindicato par categoria profissional
ou econômica em cada município (ou região)?
As confederações de trabalhadores insistem na manutenção da

atual estrutura, privilegiando a manutenção de seus próprios
interesses. No caso das centrais sindicais, estão um pouco divididas,
sendo corrente na opinião da maioria um sistema híbrido, onde
prevaleceria a unicidade nas instituições de base, ou sindicatos de

primeira instância, e, nos demais órgãos superiores, seria vigente o

pluralismo, obedecendo, por óbvio, os critérios de

representatividade pré-estipulados.
Quanto ao governo, nesse aspecto, percebe-se que está bebendo
nas águas do ribeirão da Organização Internacional do Trabalho -

OIT, a qual prega expressamente em suas convenções a plena
liberdade sindical e ampla autonomia da vontade coletiva.
No âmbito patronal a história nem é muito diferente, ou seja, há
defesa tanto do pluralismo quanto da unicidade sindical, com uma

forte corrente, inclusive, defendendo a unicidade apenas para o

patronato e a pluralidade tão somente para os trabalhadores.
Outro ponto de grande controvérsia na proposta do governo é a

e decretação do fim da contribuição sindical na forma obrigatória
que é hoje, de natureza tributária, o que mexeria de forma cabal

na es�utura de muitos sindicatos no país.
Contro�rsias e divergências à parte, já que estas fazem parte de

qualquer recesso onde impera a democracia, há que se destacar
o importan�imo papel histórico que o FNT vem representando,
e ainda tem por desempenhar, pois; sem sombra de dúvidas, é a

mais bem sucedida experiência com envolvimento tripartite na

área de resolução de assuntos trabalhista que o Brasil já viveu.

André Luiz Máximo Fogaça; andreluiz@cassuli.adv.br; advogado
dedicado ao Direito Trabalhista Empresarial; Mestre em Ciência

Jurídica; professor na FAMEG e na UNERJ; trabalha na Cassuli

Advogados Associados.

Acontece no dia 14 de agosto, no pavilhão A do Parque Municipal
de Eventos, o Festival Estadual da Música Italiana. O evento é uma

promoção de Patrícios Eventos, com apoio da Fundação
Catarinense de Cultura, Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e
Círculo Italiano de Jaraguá do Sul. A programação é a seguinte:
19h3, show de abertura com "Deco Dalponte e Banda': Às 20h,
apresentações das 22 músicas selecionadas, às 22h30 show com

"Jaime Pastre" Às 23h30 acontece a divulgação das cinco músicas
finalistas e às 23h45, será realizado baile com "Deco Dalponte e

Banda': O ingresso será um quilo de alimento não perecível. No
local será servida comida típica italiana.

Falecimentos
Faleceu às 6:30 de 4/8 a senhora Tereza Pedri Lorencetti,
com idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemi
tério da Vila Lenzi.
Faleceu às 2:30 de ontem a senhora Conceição Floriane, com
idade de 84 anos. O sepultamento será realizado no Cemité-
rio do Centro. .

.

Faleceu às 0:30 de ontem o senhor Eugênio Rusch, com idade
de 79 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério Três
Rios do Norte.

�VIAÇA�CANARINHO
-

� .

Uma Transportadora de Vidas .

.. Turismo,. Fretamento

..
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Joguinhos serão em São José
"Nunca se cogitou transferir a sede dos Joqulnhos Abertos de São José

para outra cidade': A afirmação é do diretor geral da Fesporte, João

Ghizoni,encerrando as especulações sobre o assunto."Não sei de onde

tiraram essa idéia. Nunca recebemos do município qualquer pedido de
desistência';conclui Ghizoni. a evento está confirmado para 17 a 25 de

setembro, em São José. Para tanto, na manhã desta quinta-feira foi

realizada uma reunião entre João Ghizoni e o presidente da Fundação
Municipal de Esportes e da ccO' (Comissão Central Orqanizadoral,
Djalma Cardoso, quando foram discutidos assuntos relativos aos

Joguinhos. João Ghizoni esclareceu que já foram realizados contatos

com o Governo do Estado para liberação de recursos que auxiliem o

município em alguns ítens como hospedagem, alimentação e

cerimonial de abertura. O' município também se comprometeu em

viabilizar as condições técnicas em todas as instalações, conforme está

previsto no caderno de encargos. Na próxima terça-feira técnicos da

Fesporte e da Fundação Municipal visitarão os locais de competição

para uma última vistoria e à noite haverá uma reunião para avaliar

�BRASíLlA
Lula asseguraverba paraVilado Pan
a presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou ontem pela primeira vez as
futuras ínstalaçôes da Vila Pan-Americana, que será utilizada durante os

Jogos de 2007, no Rio. Durante sua passagem pelo local, assegurou a

liberação dos recursos para o prosseguimento das obras, estimados em
cerca de RS 245 milhões, que ainda não foram disponibilizados pela
Caixa. Para construir o complexo imobiliário, o governo federal

redirecionou cerca de RS 350 milhões do Fundo de Amparo ao

Trabalhador (FAT), que serão utilizados no financiamento a ser

administrado pela Caixa.

GERAL/ESPORTE

CRIME

Seqüestro de ge ntes da Caixa
rende RS 1 milhão à quadrilha

JULlMAR PIVATTO

... Investigações da
Polícia permanecem
em segredo. Reféns
não falam

}ARAGUÁDO SUL - Dois gerentes
da agência central de Caixa
Econômica Federal foram

seqüestrados na noite de quarta-feira,
junto com familiares - não foi

divulgado.o número de vítimas. Eles
ficaram sob a mira de armas dos
bandidos por cerca de 12 horas, até
que, namanhã de ontem, foi pago o

resgate exigido pelos seqüestradores.
A estimativa é que a libertação dos
reféns custou algo em tomo de R$ 1
milhão. Minutos depois do

pagamento, as vítimas foram
libertadas próximo à serra de
Pomerode. Os nomes dos gerentes e
dos familiares não foram revelados.

As informações sobre o seqüestro
são extra-oficiais, já que a polícia não

e pode divulgarmaiores detalhes para
não atrapalharem na investigação.
Algttps depoimentos começaram a

ser ouvidos ontem, mas os

investigadores esperam a família se

recuperar do susto. A agência da
Caixa esteve fechada no dia de

),

Delegado Regional diz que ainda não pode dar maiores detalhes sobre o crime
.

a respeito do assunto.Os funcionários rendendo também a sua família. No Civil, DjalmaAlcântaradaSilva,h 1,informavam aos clientesque o sistema início da manhã de ontem, os que ainda não pode se precisar o
estava fora do ar. bandidos obrigaramumdos gerentes número de seqüestradores. "Uns!

As primeiras informações são de a pegar osmalotes que chegaram em falaram em oito e outros em doze. O
que, por volta das 18 horas de quarta- umcarro-forte. Porvolta das 10 horas modo de operação foimuito parecido
feira, ao chegar em casa, um dos damanhã, eles deixaram o dinheiro com o que aconteceu há dois anos
gerentes é rendido pelos bandidos, em um lugar combinado e então comum tesoureiro doBancodoBrasil, I

junto comsua família. Após isso, eles foram liberadas asvítimas. mas ainda é cedo para afirmar que é
I

foram até a casa do segundo gerente, O delegado regional da Polícia amesma quadrilha", informa.

,

, 111
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Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47) 275-3475e E-mail: fellows@netuno.com.br :
=l
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"Não importa se você tem 8, 16, 30 ou 60 anos,

depois que você fizer Fellows' Idiomas você vai
crescer, e crescer muito. Aprender não tem idade". *Promoção válida para turmas iniciantes, até 31/08/2004,": I
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ESPORTES
I NFANTO-JUVENIL

Equipe de Futsal vai para
Chapecó disputar o Estadual

JULlMAR P,VATTO

....Depois da quinta
colocação na Olesc,
time luta por uma

vaga na 4a fase

}ARAGUÁ 00 SUL - A equipe de
Futsal Infanto-Juvenil viaja hoje para
Chapecó, onde disputa o returno da
terceira fase do Campeonato
Estadual. O primeiro desafio será

hoje, às 19 horas, contra aMBBI
Santíssima. Amanhã aADJ;Wizard!
FME enfrenta o time da casa às 10
horas e Indaial às 16 horas.

Por questão de custos e como a

equipe já está praticamente
garantida na próxima fase, a viagem
foi adiada para hoje. "São 20 equipes
disputando 16 vagas. Como estamos
com seis pontos e com chances de

pontuarmos mais nesse fim-de

semana, podemos nos classificar
entre os quatro primeiros", explica o
técnicoAugustinho Ferrari.

O quinto lugar na Olesc não foi
muito bem recebido pelo treinador.
"Na disputa que valia a vaga para a

semi-final, perdemos paraCriciúma
num jogo em que a arbitragem
esteve contra nós", afirma. Jaraguá
do Sul estava ganhando de 2 x O até

Equipe fez último treino na tarde de ontem no Ginásio de Esportes da Arsepum
os minutos finais do jogo, quando "Mesmo assim não fizemos umamá cartões do ala Café. Ferrari deve
teve dois tiros livresmarcados contra, campanha, mas nos quatro últimos começar jogando com Luiz, Jaedel,
que foram convertidos. O empate anos estivemos sempre entre os Café, Ricardo e Cléber e terá à
deixou as duas equipes comomesmo quatroprimeiros",relembraFerrari. disposição no banco de reservas o

número de pontos e a equipe daADJ O treinador vai levar dez atletas goleiro André, além ,de Mineiro,
perdeu nos critérios de desempate. para Chapecó, e vai tentar zerar os Gilson, Batata e Felipe.

Antônio Carlos é eliminado do IX Mundial de Jiu-jitsu
}ARAGUÁ00 SUL - Depois de ser

eliminado na primeira fase do IX

CampeonatoMundial de [iu-[itsu, o
lutador Antônio Conceição volta

pensando nas competições que

disputará no mês de agosto.
Disputando em três categorias acima
do seu peso, ele se diz muito mais

preparado para tambémvoltar a dar
aulas, já que ficou mais de uma

semana no Rio de Janeiro para
conhecer as novas evoluções do

esporte.
"Mesmo nesse pouco tempo que

fiquei lá, deu pra conhecerbemquais
os golpes que os lutadores estão

usando", comenta Conceição, que
comemora a oportunidade de estar
entre osmelhores domundo. 'Além
de me manter em forma e gostar de

disputar, um dos meus objetivos é

passar para os outros como o esporte

vem evoluindo". As próximas
competições de Conceição são os

estaduais doRioGrande do Sul e do
Rio de Janeiro, respectivamente nos
dias 13 e 22 de agosto.

O que o professor quer agora é

passar para os seus alunos osprincípios
fundamentais do [iu-[itsu, já que o

esporte vem sofrendo com alguns
lutadores que estão levando os

ensinamentos para a rua. "Quero
trabalhar como lado psicológico dos
alunos, para que isso não venha
OCOITer em Jaraguá do Sul", afirma
Conceição.O lutador compete com

apoio de Demicar, PetCenter Shop,
HV Pisos Industrais,MVMetalúrgica,
Mega Tranze o Pé, Ambiental, Só
Larkin Limpezas, Academia Corpo
emMovimento, ImagemColorama,
Revista Nossa e Farmácia Vida e

Saúde.
Antônio se diz mais preparado
para começar a dar aulas

I BOLETIM DO ESPORT

� ESCOLAR

Pré-Mirim reúne' .300alunos
o Campeonato Escolar Pré-Mirim deverá
reunir 1.300 alunos inscritos para
representar 33 escolas de Jaraguá do Sul
em competições que acontecem de

segunda a sexta-feira (09 a 13/08), em
oito locais diferentes da cidade.
Promovido pela Fundação Municipal de
Esportes, o evento é destinado a

estudantes com idade até 12 anos

(nascidos a partir de 1992) e envolve

jogos nas modalidades de atletismo,
basquete, handebol, vôlei, xadrez e tênis
de mesa, nos naipes masculino e

feminino, além de futsal masculino.

,--_.__._---......-..,

� COROA BOM DE BOLA

Rodada de sábado define sexta vaga
A terceira rodada do 4° Campeonato de Futebol
Sênior - Coroa Bom de Bola, que reúne mais três

Jogos na tarde de sábado (07/08), no campo da

Karlache, define a sexta vaga à próxima fase da

competição na partida das 16h30, quando a equipe
Amigos pode garantir a segunda colocação da
chave "A" mesmo perdendo pela diferença de um

gol para o time da Tranze o Pé, já garantido na

etapa seguinte independentemente do resultado.
Nos outros dois confrontos, Lu Modas/Bazar do
Rau x TS Alferri Metais, às 14h30, e Zapella/Sport
Nereu x Karlache Malhas/ADV Aurora, às 15h30,
todos estão classificados, mas jogam pela liderança
de seus grupos.

-Os interessados em ter aulas
de Jiu-Jitsu devem procurar a

Academia Corpo em

Movimento.

·0 Campeonato Mundial de
Jiu-Jitsu confirmou a força no

esporte no Brasil, já que a

grande maioria dos títulos foi

conquistada por lutadores
brasileiros.

SEXTA-FEIRA,6 de agosto de 2004
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Adesc joga em casa o retur

da 3a fase do torneio de Fu
SCHROEDER - Depois do vice

campeonato da Olesc, a Adesc/
AngerõlG rameye r IM ime

disputa, a partir de hoje, a

terceira fase do Campeonato
Estadual Infanto-Juvenil de
Futsal. Os jogos acontecem no

Ginásio Alfredo Pasold e a

primeira partida do time de
Schroeder é hoje, às 20 horas,
contra o JEC. Amanhã eles
enfrentam a Metisa/Timbó às 10

. horas e a Anjo/Criciúrna às 17.
"Os atletas já esqueceram a

final da Olesc, quando
perdemos de 7 x O para Criciúma.
Os treinos dessa semana

demonstraram que a equipe
quer devolver a derrota", diz o

técnico Glauco Behrens,
lembrando do jogo que vai

.
acontecer às 17 horas de sábado.
"Logo depois da derrota, os

atletas sentiram muito, pois nos
quatro confrontos contra

Criciúma neste ano, empatamos
dois e ganhamos os outros dois e

ninguém esperava perder por

um placar tão e l ás
comenta.

Para o estadual, a

trouxe o ala-esquerdo L

que disputou a fase elas
tória da Olesc por Itaí
Behrens diz que o atleta i
em condições de jogo e po

aproveitado nesse fi
semana. Lombardi, que
com uma inflamação no

do pé direito, já está recup
e também está à disposiçã

A Adesc é a líder da
O com sete pontos, segui
Criciúma com cinco, [oi
com três e da Metisa con

"A idéia, desde o iníci

competição, é sempre se m

entre os primeiros colocado
trazer o returno para a

cidade", afirma o trein
Behrens deve começar jog
com Rafael, Diego, C
Lombardi e Leandro. P

banco, ele terá à dispo
Airton, Eduardo, Rafi
Ricardo, Éder, Felipe e Le

'e

Adesc
está

preparada
para a

disputa do
Estadual

A MAIS M0IllEfl,<NA DE<SANTA CATARI�}
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

NOVA COLUNA:
Curso de moda da Unerj busca, através de,

parcerias e inovações, contribuir para o

setor do vestuário catarinense
Página 6

O ator José Mayer volta à cena interpretando
um jornalista politicamente correto

Na novela "Senhora do Destino"
Página 4
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Vid;r Obra,
EIi Heil e catarinense de Palhaça, mas mora em

Santo Antônigéle Lisboa desde pequena.
Casada desde 1952, teve dois filhos. Foi
professora e somente depois de adulta "pariu"
sua obra, que tem como cerne o universo
bruxólico da Ilha de Santa Catarina e todo o

seu realismo fantástico, mas, desde criança,
inventava peças de teatro e com lençóis e

vestidos da mãe, encenava seus espetácu los. E
as crianças da vizinhança pagavam um tostão
como "entrada'Vallarn até pedaços de pão
com queijo.Outro exemplo de sua extrema

independência criativa é o fato de ter sempre
feito os vestidos de suas bonecas, que tinham
de ser diferentes das bonecas das outras
meninas.Também recitava na escola,
conquistando o respeito dos colegas e dos
professores e cantava no coro da Igreja. Sua
infância e juventude foram pontuadas pela
inquietude, característica principal também de
sua obra.
Não repetir as coisas sempre foi a sua maior

preocupação. A maior prova de sua

inesgotável ansiedade foi a invenção do seu

inusitado "Mundo Ovo'; concretizado no pátio
de sua casa por um pássaro de cinco metros
de altura, nascido de um super ovo colorido,
definido por ela como uma espécie de parto
colorido ocasionado por uma gravidez mental.

POR: MARIA HELENA MORAES

Schroeder - Tentar entender um quadro de
Eli Heil é o mesmo que tentar compreender
a origem do universo. Simplesmente não se

sabe onde um traço começa ou quando e

onde ele vai ter um fim e muito menos no

que pode se transformar. O realismo
falôtástico dessa artista de 76 anos de idade

pode ser conferido na exposição "Os
símbolossna arte de Eli Heil", na Fundação
Cultural de Schroeder até o dia 27 deste
mês.
A mostra é itinerante e faz parte de um
circuito estadual, uma parceria do Sesc e do
Masc (Museu de Arte de Santa Catarina). O
técnico em cultura do Sesc, Sérgio Pedrotti,
explica que a iniciativa tem a curadoria de

João Evangelista de Andrade Filho, cabendo
ao Sesc a execução do projeto e a realização
das exposições em todas as cidades com

.

unidades do Sesc instaladas. Em setembro, a
mostra volta para Jaraguá do Sul, onde
poderá ser vista na Unerj.
A exposição no Centro Cultural de
Schroeder faz parte do projeto de trabalho
do Sesc. De acordo com Pedrotti, a intenção
é ampliar a área de atuação do Sesc

promovendo atividades nos cinco municípios
que integram a microrregião do Itapocu em

todas as suas áreas de atuação, como cultura,
lazer, saúde e educação.

FOTOS/REPRODUÇAO:ALEXANDRE B�GO

Obra: nú de 1998

"Explosão 'de criatividade

Obra: Nossa Senhora das Dores, 1983

Eli Heil já foi estudada, pesquisada e

analisada. Detentora de vários

prêmios, n�cionais e internacionais, Eli
representa o imaginário e o autêntico
do folclore da Ilha da Santa Catarina.
Ao longo de sua carreira, tem já usou

150 técnicas diferentes, tendo
inclusive criados algumas delas, com a

que utiliza a agulh� de perfurar couro.
Obra: Personagem, de 1977

Os trabalhos de Eli Hei! podem ser conferidos no Centro Cultural
de Schroeder

Obra: O Morro de 1982

;'. ," .
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Pe rotti afirma que a intenção do Sesc é promover atividades
culturais nos cinco municípios da microrregião do ltapocu
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iI. De 6 a 12 de agosto

Jaraguá do Sul- Rua Emílio CJourdan

FILME/HORÁRIO GENERO SALA FILME/HORÁRIO

.Eu, Robô
14:00 16:30 19:0021:30

F

AV

Shrek 2
13:30 - 15:30

C·
2

c Garfield: O Filme
21:45

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

Mulheres Perfeitas
17:30 19:30 21 :50

Joinvllle - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Homem Aranha 2 - Dublado
18:30 - 21:15

A Batalha de Riddick
17:30 - 19:45 - 22:00

Eu,Robô
14:00 - 16:30 -19:00 -21:30

F

Hellboy
16:30 19:15 21:45

Homem Aranha 2 - Dublado
14:30 - 17:00

Hellboy
19:30 - 21:45

6

Didi Quer Ser Criança
12:15-14:00Cazuza: O Tempo Não Pára

19:45 - 22:00

Garfield: O Filme
13:30 - 15:30 - 17:30

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

A O AGOSTO IPROGRA

�IJR�f�si!I���à�r,�!.J}�r�'�s�aços publicos, "N{MLOUCA" corr\GrandeOa Brasileira dêMys��rioJ��6vi��áe?iRio\d�'4(àn:êi�?7RJ);'i1
. �(evento acontecerá na Praça Angelo Piazera (caso chover será transferido para a SCAR)

.

1�
.

.:1�}fr,a4�ifeãit�'�!�ichos doBras]]"

I�J�ih�tá��l�X:ç�npído ou oOtimismo"
10h e 20h30

.ijT'�'Ãet�sç6pio
'

13h30 às 15h

A Luz da
Palavra
DIA DOS PAIS

Domingo é Dia dos Pais! É oportuno observar o que uma filha e um filho dizem de seus

Pais. A partir disso refletir e pensar o que nós, como pais, podemos fazer em favor dos
filhos.Trazemos alguns depoimentos dos confirmandos da Comunidade Cristo Salvador,
como resposta da pergunta:o que significa meu PAI para mim:
- Uma pessoa especlal.querlda.que eu amo com todo omeu coração'-
- Um grande amigo que nos acode em seus braços.Équase impossível viver sem um pai.
- Um amigo indispensável, uma pessoa muito importante, força,confiança,que me cuida,
ajuda e entende!
- Um companheiro amigo que nos ajuda nos problemas, uma pessoa alegre que não nos

deixa ficar tristes!
- Eleme ensina muitas coisas,apesarde às vezes ele brigar comigo,eu o amo!
- Para mim ele é tudo! É minha vida. Sem ele não seria nada. Ele é tudo de bom que há no

mundo!
- Meu Pai representa tudo para mim,uma pessoa que luta para alcançar seus objetivos na

vida.
- Um homem dedicado a cuidar de seus filhos e mulher,consolando e dando forças!

,
- É um exemplo para eu seguir!

Como é sábio ter um coração grato pelo o que o Pai significa na vida de uma filha, de um
I

fllho. Em Provérbios 22.6 diz:"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda

I quando forvelho não se desviará dele."
Parabéns a todos os Pais! Que Deus os proteja e abençoe no lar, no trabalho e no dia a dia
davida!

Loni DriemeyerWilbert
Paróquia Barra do Rio Cerro

,
I

"

CINE A

\

Fúria em Duas Rodas
o motociclista Cary Ford (Martin Henderson)
está de volta à sua cidade natal para
reencontrar a namorada, Shane (Monet
Mazur), e para resolver uma situação
pendente. Há dois meses, quando deixou a

cidade, Ford tinha com ele várias motocicletas
que pertencem a Henry (Matt Schulze), um
traficante cruel e líder da gangue de
motociclistas Hellions. Agora, Henry está
pressionando Ford para recuperar as motos,
que têm algo bem mais valioso do que
gasolina em seus tanques. Como Ford não se

mostra disposto a colaborar, Henry o acusa do
assassinato de Junior, irmão mais novo de Trey
(Ice Cube), temido líder da gangue Reapers.
Com a ajuda dos leais amigos Dalton (Jay
Hernandez) e Vai (Will Yun Lee), Ford tem de

fugir de um agente do FBI (Adam Scott) que
está na sua cola, e ao mesmo tempo despistar
Trey, que está determinado a se vingar dele, e
o inescrupuloso Henry, que não descansará
enquanto não retomar o que considera ser

seu por direito. Atravessando o deserto numa

perigosa tentativa de provar sua inocência e

convencer Shane de que merece uma

segunda chance, Ford terá de ser mais rápido
que seus inimigos se quiser limpar seu nome

e se manter vivo.

Ação - Ano: 2003 - Duração: 81 minutos - Cor
12 anos - Lançamento em Vídeo e OVO

o Grande Roubo
Prepara-se para assistir a um dos melhores
filmes sobre roubos dos últimos tempos, com
cenas de muito suspense. Três irmãos ladrões
estão para sair da cadeia. Ajudados por um
advogado tranbiqueiro, que faz parte do
bando e um malan�ro que tem um caso com

a mulher de um dos presos, eles esperam em

liberdade dar o maior e de@itivo golpe de
suas vidas. Roubar todo din�� arrecadado
da maior e mais milionário cor�a de cavalos
do ano. Agindo juntos 'eles não P\!�mitem que
haja traição e nem tiros. Jamais m' ram

ninguém e nem pretendem. Mas ne e golpe
sensacional há traidores. Com Guy Pierce (de
"Los Angeles Cidade Proibida" e "Amnésia") e
Raquel Griffiths (indicado ao Oscar de Melhor
Atriz Caodjuvante por"Hilary e Jackie")

.

Policial- Ano: 2002 - Duração: 102 minutos
Cor 14 anos - Lançamento em Vídeo e OVO

,c s I

A Caixa
Frank acaba de sair da cadeia. Dora vive pre�Jake, seu ex-marido, um homem
violento e possessivo. Frank tenta receber a grar,�do último assalto para sumir dali

para sempre. Seu sonho é viver em paz longe de tu�. Dora, como uma alma qêrne
está louca para mudar de vida. Frank e Dora se conhe� e se apaixonam. Ela aceitl
o fato dele sempre ter sido um ladrão. Ele vai ajudar a I)�,a mulher a se livrar de Jakt
O caminho para a paz é violento. Principalmente depois �"te descobrem uma caixa
escondida recheada de dólares. Uma fortuna que está sen� cobiçada por bandido
sem nenhum escrúpulo. Gente que não pensa duas vezes pd�'a matar. Dora e Frank
estão na mira da morte! 'íAção - Ano: 2003 - Duração: 96 minutos - Cor 18 anos - Lan�mento em Vídeo
DVD

Todo Mundo em Pânico 3
A destemida série de paródias a outros filmes esta
de volta no filme mais engraçado de todos:"Todo
Mundo em Pânico 3':0 filme satiriza de forma
irreverente os recentes sucessos de bilheteria "O

Chamadoj'Sinatsj'Matrlx Reloaded.''Os Outrosl'f
Mile Rua das Ilusões'; entre outros, além de marco'

da cultura pop como o programa de TV"American

Idol':O filme traz o diretor David Zucker de volta ao

gênero que ele ajudou a criar com os clássicos

"Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu" e os três filme
da série "Corra que a Polícia Vem Aí'Tudo começa

quando a apresentadora de telejornal Cindy
Campbell (Anna Faris) parte em busca de um furo

de reportagem durante o período da avaliação da

audiência da programação de.Tv, Ela logo descobri
uma série de terríveis acontecimentos que

ameaçam o planeta, envolvendo invasores

extraterrestres, vídeos assassinos, assustadores
círculos em plantações, profecias sobre o Escolhido

crianças com olhares sinistros, rappers brancos
ambiciosos e até mesmo uma discussão com

Michael Jackson. Diante de conspirações de
grandes proporções, e sendo seguida por toda

parte por pessoas muito estranhas, Cindy terá de

impedir que o mal domine o mundo.
Comédia � Ano: 2003 - Duração: 84 minutos - Cor

Livre - Lançamento em Vídeo e DVD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Macarrão Picante
Ingredientes: 400 gramas de

macarrão tipo gravatinha; 1 fatia

grossa de presunto; 10 nozes; 3

colheres (sopa) de manteiga; 1

colher (café) de pimenta-do
reino branca, em grãos; sal a
gosto.
Preparo: Pique as nozes

levemente. Corte o presunto em
cubinhos. Amasse a pimenta.
Cozinhe o macarrão em

bastante água fervente salgada.
Escorra-o "ai dente" e reserve

meia concha da água do

macarrão. Derreta a manteiga,
acrescentando uma colherada

da água do cozimento do

macarrão;junte o presunto, as
nozes picadas e a pimenta.
Misture o macarrão com este

molho e sirva imediatamente.

• •

Guisado de Camarão
Ingredientes: Um quilo de camarões limpos; suco de dois
limões; meia xícara de azeite de oliva Espanhol; 3 cebolas
grandes picadas; 5 dentes de alho fatiados; um quilo de
tomates picados; 1 xícara (chá) de molho de tomate; meia
xícara (chá) delelte de coco; 1 xícara (chá) de cebolinha
picada; sal e pimenta vermelha a gosto.
Preparo: Tempere os camarões com sal, pimenta e limão.
Reserve. Aqueça metade do azeite de oliva e doure a cebola e

o alho. Junte os camarões, e frite dos dois lados, retire-os e

reserve. Acrescente o restante do azeite, os tomates e o

molho de tomates, tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe
durante aproximadamente 30 minutos.Corrija o sal, coloque
a pimenta vermelha, o leite de coco e a cebolinha.Misture
com cuidado e ferva mais um pouco com a panela aberta. Por
último, coloque qs camarões fritos, misture bem e desligue o

fogo. Sirva bem quente.
Dica: Use tomates bem maduros.

o camarão acompanhado de arroz t>
branco bem quentinho

Convite
30 Festival Estadual deMúsica Italiana 14/agosto/2004
Acontece no dia 14 de agosto de 2004,no Parque Municipal de Eventos.Pavilhão'Alo Festival da
Estadual da Música Italiana., realização de Patrícios Eventos,com apoio da Fundação Catarinense
de Cultura,Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.

Programação: 19:30 hs Shaw de abertura com"Deco Dalponte e Banda"
20:00 hs Apresentações das 22 músicas selecionadas
22:30 hs Schow com "Jaime Pastre"
23:30 hs Divulgação das cinco músicas finalistas
23:45hs Shaw baile com"Deco Dalponte e Banda"

Ingresso:Um produto não perecível.
No local será servido comida típica italiana

5a Festa das Etnias 28/agosto/200
No dia 28 de agosto de 2004, no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão 'B'; uma promoção do
Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, Centro de Cultura Alemã, Associazione Bellunesi Nel Mondo,
Moconevi, Associação Húngara, Associação da Cultura Polonesa, Liga de Grupos Folclóricos e

Centro Cultural Neue Heimat,acontece a 5a Festa das Etnias.
Programação: 19:00 h Cerimonial de abertura

.

19:30 h Início do JantarTípico (servido até às 23:00h)
Apresentações Culturais

22:30h Início do baile com a"Banda Som da América"
03:00h Enceramento

Ingressos: RS 15,00 (quinze reais),com sorteio de brindes
Venda na Sede do Círculo (370-8636),e com demais entidades participantes.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

CAUSAS DA EMIGRAÇÃO
Quando a imigração polaca começou no Brasil, não existia o Estado Polaco,
somente a nação. A Polônia, após ter sido um dos maiores países europeus nos
séculos dezesseis e dezessete, foi invadido no século dezoito pelos seus três

poderosos vizinhos, Rússia, Áustria e Prússia (Estado inventado por invasores
alemães das terras Ocidentais da milenar Polônia). A parte ocupada pelos
prussianos compreendeu a Pomerânia e a Silésia. Foram destas regiões que
partiram os primeiros contingentes emigratórios.As causas principais foram as

duras perseguições impostas aos polacos pelos invasores qermânicos, como:
• Proibição da língua polaca nas escolas primárias, normais e secundárias.
(Repetindo o que tinham feito no passado)

• Campanha sistemática para a "despolonização" dos nomes de acidentes
geográficos, ruas, praças e até nomes e sobrenomes de pessoas. (Gdansk virou
Dantzig) /

• Proibição para os padres católicos proferirem sermões em língua polaca.

• Venda obrigatória das terras agrícolas dos polaca.

Essa campanha pela despolonização da população foi denominada de

Kulturkampf.

I

Frango da Qinda
Ingredientes: 1 frango médio cortado em

pedaços; 2 dentes de alho amassados; 4
colheres (sopa) de azeite de oliva Espanhol; 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 pequenas
bem limpas; 1 colher (sopa) de páprica; sal e
pimenta-da-reino a gosto.
Preparo: Numa panela grande, doure
rapidamente o alho no azeite de oliva. Junte
o frango e doure-o. Acrescente o caldo de
carne, as batatas, os pimentões, o vinho tinto,
o sal e a pimenta. Tampe a panela e cozinhe
durante 20 minutos. Adicione os cogumelos,
as cebolas e a páprica. Cozinhe em fogo
baixo por mais 30 minutos. Sirva 'quente.

<l O Frango da Dinda é uma excelente opção
para o almoço de domingo. Pode ser servido

acompanhado de salada de legumes cozidos
arroz

• Forte censura da imprensa polaca

Bolo Mousse Diet
Ingredientes: Massa: 3 claras em neve; 2

gemas; 2 colheres (sopa)' de farinha de trigo;
2 colheres (sopa) de adoçante em pó; 1
colher (sopa) de chocolate dietético; gotas.
de essência de baunilha.Mousse:40 gramas
de chocolate dietético em barra; 1 iogurte'
natural desnatado; 1 colher (sopa) de
chocolate em pó dietético; 1 xícara (chá) de
leite desnatado; 3 colheres (sopa) de

'

)Ç,

adoçante em pó; 1 colher (sopa) de gelatina /'

incolor; 2 claras em neve.

Preparo: Bata as gemas com as claras por 5
minutos.Misture os outros ingredientes aos,
poucos e coloque a massa numa fôrma de I

aro removível, untada e polvilhada com

farinha de trigo. Leve ao forno moderado '

preaquecido por 15 minutos. Derreta o

chocolate em banho-maria,junte o

chocolate em pó e o leite.,Reserve. Bata no.
liquidificador o iogurte, o adoçante e a jl
gelatina. Junte a mistura ao chocolate e às
claras. Regue a massa com um pouco de
leite desnatado e cubra com a mousse. Leve
a geladeira por duas horas, no mínimo. Sirva
bem gelado. "

1
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Continua ...
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José Mayer volta
"

a cena
Por Erica Guarda/GB Edições

Colecionador de grandes personagens, o ator. volta à cena
interpretando um jornalista politicamente correto em "Senhora
do Destino"

Depois de ter interpretado o charmoso e competente Dr. César, na
novela "Mulheres Apaixonadas", José Mayer volta à tela da Globo,
em "Senhora do Destino" na pele de um jornalista politicamente
correto, Dirceu Castro, que teve o privilégio de ver ao vivo e a

cores as conseqüências de um dos episódios mais importantes da
história recente do Brasil, o golpe militar ocorrido na década de
60.
O jornalista Dirceu de Castro conheceu Maria do Carmo (nos
primeiros capítulos interpretados por Gabriel Braga Nunes e

Carolina Dieckmann) em 1968, quando ambos foram presos. Ele
.

porque trabalhava no jornal "Diário de Notícias" que fazia fortee
aberta oposição ao governo da época, enquanto que ela era uma

humilde migrante nordestina que acabara de ter afilhá
seqüestrada. Foi amor à primeira vista e depois disso, nunca mais
se separaram.
A trama de Aguinaldo Silva deu um pulo no tempo e chegou até o

ano de 1992, o que equivale aos capítulos que estão sendo exibidos
atualmente e o personagem passou a ser definitivamente de José
Mayer. Não se sabe ao certo quanto tempo Dirceu ficou preso e

nem como ele e Maria do Carmo se encontraram novamente, mas
o fato é que estão juntos praticamente desde o início da novela.
A vida da migrante nordestina mudou bastante. Ela se tornou uma

próspera mulher de negócios e Dirceu exerce um importante papel
na vida dela, não só como amante, mas como amigo e conselheiro

de todas as horas.
Perfeitamente integrado
à família de Maria do
Carmo, o jornalista
parece ser o pai que
todos queriam a não,
ser para um dos filhos
dela, Reginaldo
(Eduardo Moscovis),
um carreirista de

primeira linha que
usará Dirceu para
destruir a própria mãe.

.

Dirceu é uma espécie
de ponto de equilíbrio
para Maria do Carmo
e Reginaldo imagina
que uma separação

<l.Iosé Mayer parece
ter conquistado lugar
definitico no casting de
galãs da Globo

deixaria a mãe fragilizada. E vai conseguir
isso com facilidade.
Nos próximos capítulos, Dirceu contratará os

serviços de Aretuza (Sílvia Salgado), uma
mulher fina e bonita que se apresenta como

empregada doméstica justificando que está
falida e que precisa do emprego, O jornalista
resolve ajudá-la e Reginaldo armará uma

intriga convencendo a mãe de que o

namorado e a empregada são amantes.

O ator decidiu ser ele mesmo na hora de

compor o personagem. O charme e o cabelo
grisalho são naturais assim com os óculos
também, uma vez que o ator é míope e foi ele
mesmo quem decidiu usar óculos em cena. O
resultado final agradou em cheio o público
feminino.
E por falar no público feminino, o que mais
chama a atenção das fãs é que José Mayer
tem um comportamento reservado e vive

longe de badalações. Nada o irrita mais do
que ver o seu nome ligado as naturais fofocas
do meio artístico. É muito bem casado há 26
anos e está felicíssimo com a vida que tem.

Antes de enveredar-se pelo mundo da
televisão, José.Mayer era professor de
Literatura e Idiomas. Tudo começou na

década de 80, mas por detrás das câmeras: ele
dublava o Burro Falante, na primeira versão
do Sítio do Picapau Amarelo. Antes, tinha
atuado no teatro em Belo Horizonte e foi em
1979 que ele e a mulher, a também atriz Vera

Fajardo, decidiram morar no Rio de Janeiro.
A primeira novela foi em 1983, "Guerra dos
Sexos" (Globo) e logo depois participou do
filme "Bandidos da Falange". Os dois papéis"

lhe renderam o prêmio de Ator Revelação da
Associação Paulista de Críticos de Arte.
Bem, voltando ao passado, depois de sua

estréia na Rede Globo, não faltou mais
trabalho e os tempos de dublador ficaram
para trás. Em 1987 protagonizou "O Pagador
de Promessas"; fez o Osmar, de "Tieta"
(1989); o Ricardo, de "Meu Bem Meu Mal"
(1991), e o Comissário
Mattos, na minissérie Wolf Maya, diretor de [>
"Agosto" (1993). No "Senhora do Destino",
mesmo ano participou dá instruções a José

da novela "De Corpo e Mayer e Suzana Vieira

Alma". Em 1996 fez em cena gravada para

"História de Amor" e
a novela

.e

c

'> O Caso Elgin
Peças do frontão e dos frisos do Partenon foram retiradas da Grécia
há quase duzentos anos e encontram-se hoje expostos numa ala
nobre do Museu Britânico, para o deleite dos milhares de visitantes
do principal museu da Inglaterra. O governo grego e inúmeros
intelectuais, apoiados em resoluções da ONU, têm insistentemente
solicitado às autoridades britânicas a devolução dos mármores ao
Partenon; a opinião pública, quando sondada em pesquisas de
opinião, tem se mostrado favorável a este apelo até mesmo na Grã

. Bretanha.
O livro de Theodore Vrettos, que recria em detalhes a trama de
obsessão, adultério e ruína de Lord Elgin, traz à luz as

circunstâncias, os protagonistas e as reações provocadas por
aquele que já foi chamado de "o maior roubo de obras de arte da
história". De autoria de Theodore Vrettos, o livro é um lançamento
da Editora Odysseus e têm 258 páginas.

;> Pais de Crianças Especiais
Este livro reúne depoimentos de pais, homens que foram
convidados a falar sobre a experiência de ter filhos especiais e
como isso mudou suas vidas. Este título é o primeiro escrito por
pais para pais, mães, amigos e profissionais da área. "Pais de
Crianças Especiais" é uma corajosa coleção de textos de pais que
foram convidados a falar sobre aexperiência de ter um filho
especial e quanto isso mudou a vida deles. Dezenove pais olharam
com introspecção e honestidade para este assunto

profundamente emotivo, e ofereceram uma perspectiva
raramente ouvida sobre a criação de filhos com necessidades
especiais. O primeiro livro escrito para pais por pais, também será
de grande ajuda para as mães, a família, os amigos, prestadores de
serviços, que vão apreciar este raro debate, e talvez aprendam
com o que esses pais têm a dizer. Escrito por Donald J. Meyer, o
livro é um lançamento da Editora M. Books e têm 193 páginas.

S DE lEITUR
Criando Raízes
Sê·você gostou de "Histórias para
Aquecer o Coraçãolvai adorar este
tíe\.llo de Philip Gulley. "Criando Raízes"
é \:Im livro mágico. Suas histórias vão
trª�sportar você para á vida de uma

cidade pequena, onde a fartura de
telY,lpo,de tranqüilidade e de
se-�urança fazem com que as pessoas e

o��contecimentos comuns do dia-a
dÍ'8'j para os quais geralmente damos
pQ'uca importância, ganhem
sig.nificado, gosto e relevância. É por
e�ta capacidade de transformar o
comum em extraordinário que Philip
Gulley, um pastor do interior dos
Estados Unidos, se tornou tão

a��irado e querido por leitores do
mundo inteiro. Suas histórias são fonte
de inspiração para uma vida tranqüila,
intensa, feliz e divertida. Em cada
re}ato, uma profunda sabedoria nos faz
repensar nossa vida e nossas atitudes.
Cbntador de histórias nato, Gulley nos
lembra dos valores que o ser humano

v�bm esquecendo no mundo de hoje:
respeito, bondade e humildade. Com
um estilo gracioso e delicado, ele nos

dá um verdadeiro antídoto para os

te'rhpos corridos e sobrecarregados em
que vivemos, abrindo nosso coração
p1lra as felicidades rnais simples. O
láAçamento é da Editora Sextante e

tem 144 páginas.

José Mayere[>
Suzana Vieira
fazem par
romântico em

"Senhora do
Destino

encenou a peça "No
Verão de 96".
No ano seguinte,
interpretou Teobaldo, em "A
Indomada", o comerciante árabe que fazia par romântico com Helena (Adriana
Esteves). Em 1999, foi a vez de "Meu Bem Querer".
No ano de 2000 estreou na peça "Mais Perto", e na novela "Laços de Família",
outra novela de Manoel Carlos, como o rude Pedro, ex-namorado de Helena
(Vera Fischer) e pai de Camila (Carolina Díeckmann). Foi nesse novela que
Mayer mostrou o seu lado mais sexy, principalmente no relacionamento que
manteve com a veterinária Cíntia, interpretada por Helena Ranaldi. Os dois
personagens mantiveram um romance conturbado, com cenas de sexo quase que
explícitas, nas quais os dois atores mostraram um profissionalismo
impressionante.
Na minissérie de sucesso, "Presença de Anita", também de Manoel Carlos,
interpretou o escritor Fernando, que se apaixonou pela ninfeta Anita. Neste
trabalho mais uma vez mostrou o seu lado mais sexy, contracenando com a então
estreante Mel Lisboa (Anita). Nando e Anita protagonizaram um relacionamento
sexual intenso e obcessivo.
José Mayer participou ainda do filme "Buffo & Spalanzani", baseado em roman:ce
de Rubem Fonseca, trabalhando ao lado de Tony Ramos, com quem dividiu
também a cei-as de "Mulheres Apaixonadas". Na novela de Manoel Carlos, os
dois personagens viveram um triângulo amoroso com Helena, interpretada por
Christtane Torloni. o

'-o

Também teve uma rá{'R'la participação na novela "Esperança", de Benedito Ruy
Barbosa, na qual viveu lV} -rtíno, fazendo par romântico com Priscila Fantin.
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NOS DISSE
Da Redação/GB Edições

"Procurar nas pessoas o que elas têm demelhor,
Com certeza elas farão o mesmo com você". (Da
atriz Alinne Moraes, aMoa de "Da Cor do
Pecado")

"Gabi aprimorou todos os meus sentidos. O mais
importante deles é o intelectual. Minha curiosidade
sempre a atraiu". (Do ator-galã Reynaldo
Gianecchini sobre a sua união com a jornalista
Marilia Gabriela)
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"Se fosse empregar todo mundo que me pede, a
novela teria 600 personagens" (Do atorMiguel
Falabella, sobre a nova novela que está
escrevendo juntamente com Maria Carmem
Barbosa)

"Em TV e cinema, você não se expressa sozinho. O
teatro é a hora da verdade: é você do fio de cabelo
a unha do pé" (Da atriz Marieta Severo)

"Esse glamour da TV é fabricado! Eu tenho dor de
cabeça, dor de dente e unha encravada ...

"

(Do ator
Tony Ramos, o Coronel Boanerges de "Cabocla")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

I

r
I

.

td
TERÇA - Gustavo diz que vai observar os treinos 2. �

de escolher a capitã. Camila e Diogo ficam fur8fts
quando descobrem que Beatriz está nam/rimdoRodrigo. Beth comenta com Sabrina que � e está
super interessado em suas aulas. NatashaA!Letícia
brigam para ver quem joga melhor. Mur� Isugere a

Gustavo que ele escolha para capitã a m/-:{ina que as

outras respeitarem mais.Vivi explica a)/Jfícia que não
quer voltar com Cadu, pois ele é mujp imaturo. Rafa
decide escrever um poema para P .th. Marcelo fica
furioso ao saber que (amila viu2'Seatriz beijando
Rodrigo. Letícia sugere a Cadu que ele devolva para
Vivi todos os presentes que recebeu. Cadu começa a

separar as coisas/mas guarda algumas roupas.Vinícius
lê o poema de Rafa e acha que Beth o escreveu para
ele.Gustavo.avisa que decidiu quem vai ser a capitã.

QUARTA - Gustavo esc�lhe Letícia. Natasha fica
furiosa. Letfcia se impressiona' com a atitude de
Gustavo. Beatriz explica para Marcelo que está
gostando de Rodrigo e quer investir na nova relação.
Marcelo diz a Beatriz que vai cortar sua pensão.
Gustavo tenta se explicar para Natasha, mas ela não
quer ouvi-lo. Vinicius começa a achar que Beth está
jogando charme para ele. Cadu devolve para Vivi os
presentes que ela lhe deu. Beatriz conta a Gustavoque
está namorando Rodrigo e ele diz que quer vê-Ia feliz.
Camila e Diogo dão um gelo na mãe. O cachorrinho
come a luneta de Rafa,que fica furioso.Natasha pega a

bolsa de Letícia para ver se ela está tomando algum
remédio.Cadu anuncia que vai arrumar um emprego.
Natasha descobre que Letícia usa um medicamento
para sua rinite, que tem codeína, uma substância
proibida em torneios.

QUINTA - Natasha planeja fazer com que Letícia seja
pega num exame antidoping. Lúcia fica feliz com a

atitude de Cadu. Natasha finge estar se dando bem
com Letícia. Rodrigo chama Camila e Diogo para
tomarem um sorvete, mas eles o tratam muito mal.
Marcelo vê Rodrigo conversando com seus filhos e

não gosta. Rafa decide agradar Beth .com uma

sobremesa de chocolate.Beatriz fala para Rodrigo que
é melhor eles terem certeza de que estão namorando
sério antes dele tentar conquistar Camila e Diogo.
Beth vê a sobremesa e acha que foi Vinicius quem fez
para ela. Wiliam diz a Camila e Diogo que eles
deveriam gostar de ver Beatriz feliz. O time de
handebol do Múltipla Escolha ganha a partida.
Catraca faz uma denúncia contra Letícia.Vivi vê Cadu
com roupas que' ele não devolveu. Rafa dá um beijo
em Beth, Gustavo avisa às meninas que elas vão ter
que fazer um exame antidoping.

SEXTA- Natasha finge surpresa. Beth explica para Rafa
que jamais pensou em ter um romance com ele,
deixando-o chateado. Cadu tenta dizer para Vivi que
estava usando a roupa para ir numa entrevista de
emprego, mas ela não quer ouvir. Natasha vê Gustavo
conversando com Letícia e consegue atrapalhar outra
vez. Cadu não desiste de procurar emprego. Sabrina
aconselha Beth a não ser muito dura com Rafa.
Gustavo ouve Marcelo reclamando de Beatriz na

frente de Camila e Diogo e o repreende. Cadu
consegue um emprego. O cachorrinho pega um

ladrão na República e Vinícius decide batizá-lo de
Valente. Gustavo pede que seus irmãos não tratem

Se.atriz mal.Cadu devolve as roupas para Vivi.Gustavo
aVIsa Letícia que ela foi pega noexameantidoping.

SABADO - Não há exibição.

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos tanto fez que conseguiu
um programa diário no SBT. Desde a última segunda, a moça
apresenta. ao lado de Décio Piccinini, ex-jurado do "Show de
Calouros", o programa de fofocas com o nome sugestivo de

"Programa Cor de Rosa". Já tern-qente apostando quanto
tempo a atração vai ficar no ar.

Violência
Entre 1992 e 2003, as cenas de sexo e violência dobraram
nas produções cinematográficas, incluindo os desenhos
animados. A pesquisa foi feita pela respeitada
Universidade de Harvard, dos Estados Unidos.

Festa do macarrão
Foi o maior sucesso o evento organizado pela jornalista
Leda Nagle, no qual compareceram muitos famosos,
entre eles Nicette Bruno e Paulo Goulart, Natalia
Thimberg e Rosamaria Murtinho.

Será?
Os fofoqueiros de plantão não cansam de dizer que
Roberto Carlos e Suzana Vieira estão namorando. Mas
nem o cantor e nem a atriz confirmam o boato.

Leilão
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TERÇA - Justino passeia pela cidade com Pepa. Chico
aconselha Zuca a perguntar a Luís se é mesmo verdade

que a espanhola está esperando um filho dele,
Emerenciana descobre que Pepa deu um beijo em seu

marido e decide expulsá-la.Nastácio avisa a espanhola
que é melhor ela não voltar para a casa de Boanerges.
Tobias pede que Felício diga quem lhe surrou, mas ele
se recusa.Joaquim descobre que Pepa mentiu quando
disse que estava grávida e manda uma carta para Luís.
Justino leva Pepa para se hospedar em sua fazenda.
Julieta quase morre de susto ao ver a espanhola' e diz a

Justino que trazê-Ia para casa é falta de respeito. Luís
fala a Boanerges que vai obrigar Pepa a contar a

verdade para Zuca e os pais dela.Neco diz a Mariquinha
que vai desistir da política para poder ficar com Belinha,
mas ela afirma que Boanerges não vai' aceitar seu

namoro. Ritinha aconselha Belinha a pedir que Neco

passe para o lado de Boanerges na política. O coronel

garante a Emerenciana que não teve culpa por Pepa tê
lo beijado.'

QUARTA M Luís se preocupa ao saber que Emerenciana
expulsou Pepa e teme que não vá mais conseguir fazê
Ia desmentir o que disse.Justino fala para os filhos que a

espanhola vai ficar hospedada com eles. Mariquinha
fica indignada, mas não consegue dobrar o pai.
Joaquim descobre que Luís está apaixonado por Zuca e

se preocupa. A cabocla recebe uma carta de Luís. Sina
pede que Zuca jogue o envelope fora, mas ela lê a

mensagem e descobre que Luís contou tudo ao pai.
Joaquim avisa Edmundo que vai visitar Luís e tentar

impedir que ele se case com Zuca.Mariquinha e Julieta
não suportam a presença de Pepa. 8elinha pede que
Neco tenha paciência.Julieta afirma que vai embora se

Pepa não for e a espanhola se prepara para partir.
Mariquinha se preocupa com a reação de Justino. Luís
fala para Boanerges que ele vai acabar derrotado nas

eleições se não se aliar a Neco. Emerenciana concorda.
O coron-el fica pasmo.

QUINTA - Os caboclos começam a comentar que
Justino desistiu de sua candidatura e sugerem a Neco

que ele lance a sue. Justino pede que Pepa não vá
embora. Zuca diz a Bina que vai se casar com Luís. Ela
fica inconformada. Tina conta a Felkic que sabe que
Tomé a beija pensando em Rosa, mas espera que um

dia ele a esqueça. Neco e Mariquinha dizem a Justino

que todos estão falando dele e de Pepa.Neco teme que
seu pai tenha se apaixonado pela espanhola. Julieta
estraga uma comida que Pepa preparou. Neco diz a

Justino que ele está fazendo papel de bobo e pede que
o pai mande a espanhola embora. Pepa fala para
Mariquinha que gosta de verdade de Justino,pois ele a

respeita. O coronel confessa para Neco que está

apaixonado pela espanhola, mas concorda em pedir
queelavá embora.Mariquinha diza Neco que acha que
Pepa não está dando um golpe em Justino. Boanerges
descobre que Justino e Pepa estão na boca do povo e se

aproveita da situação. Neco e Mariquinha decidem
deixar a espanhola ficar. Pepa dá um beijo em Justino.
Necoe Mariquinhavêem eacham graça.

SEXTA - Belinha teme que Neco resolva ocupar o lugar
de Justino e concorrer pela prefeitura contra

Boanerges. Generosa se irrita ao ver Tomé dando

atenção a Tina. Tomé diz a Tobias que FeHcio não fala
quem o surrou por medo que ele se vingue.
Emerenciana diz ao Vigário que vai tentar convencer
Neco a apoiar Boanerges. luís percebe que Tobias

continua com ódio dele.Justino decide deixar Pepa no

hotel de Zé da Estação, para evitar que o povo fale deles.
Generosa vê Tina beijando Tomé e fica revoltada.

Vegetariana
A bela Alicia Silverstone foi eleita a mulher vegetariana mais sexy do mundo. "Tomei a decisão baseada em

minhas crenças morais", fala a atriz explicando sobre sua escolha em ser vegetariana.

Emerenciana pede que Belinha convença 'Neco a se

tornar um aliado politico de Boanerges e afirma que
esse é o único jeito deles dois ficarem juntos. Justino
leva Pepa até o hotel de Zé da Estação e diz que tem

muito respeito por ela. Chico diz a Zuca que a

espanhola está com Justino,deixando-a feliz.O coronel
decide passar uma noite no hotel também, mas deixa
claro que quer um quarto separado.Tobias afirma para
Tomé que vai se vingar de todos que ajudaram Zuca a

enganá-Io,incluindo Boanerges e Emerenciana.

recuperar o dinheiro do pai e se vingar, mas Preta não
acredita. Ele beija-a e leva uma bofetada, Raí expulsa
Paco de sua casa.Tony tem certeza que Paco vai tirar o
dinheiro de Bárbara, inclusive o seu. Bárbara explode
quando Paco chega. Ele lhe dá um anel de noivado.
Germana diz que não pode revelar um segredo, que
faria Preta entender tudo. Preta fala que vai tentar
descobrir o segredo. Bárbara manda os seguranças
despacharem Edilásia, O sheik e suas mulheres

desejam ir a Angra. Edu,Verinha e Beki tomam o lugar
dos guias e levam o sheik. Dio,Thor e Abelardo vão ao

encontro de mulheres, vestidos de meninas,
organizado por Greta. Dia solta seu hamster etodas as

mulheres ·gritam. Os três irmãos brigam C9m as três
irmãs. Natasha dança com Dia, em vez de brigar. Tina
termina a briga. O sheik é levado para o subúrbio.
Greta e Nieta amarram Natasha, que consegue
escapar. Eduardo, 8eki e Verinha voltam ao hotel como
se fossem o sheik e suas esposas. Natasha e Dia se

beijam. Preta entra na casa de Bárbara e a vê beijando
Pacoe dançando com ele. Bárbara não deixa Pacovero
seu extrato bancário. Helinho conta para Germana
que sabe que Apolo é Paco. Paco abre o cofre e tira os

papéis de Bárbara. Preta estranha que ela saiba a

combinação do cofre e o interpela. Ele diz que um dia

prometeu voltar para ela e que voltará. Ela lembra que
a promessa foi feita no Maranhão e descobre que ele é
Paco.

em um hotel. Bárbara bate na porta desesperada.
Paco não abre a porta e garante a si mesmo que vai

deixá-Ia louca. Bárbara paga por todos os. quartos e

bota três seguranças vigiando Paco.Paco escapa.Raí,
HelinhoeCezinha pintam a tabuleta para o Cantinho
da Preta. Paco vai a .uma agência de figuração e

contrata um sósia dele. Lena elogia as roupas de Sal,
que lhe dá uma de presente. Edu, Verinha e Beki
reúnem bugigangas para o leilão do sheik.Abelardo
descobre que Dia está apaixonado por Natasha.

Greta desconfia da relação da irmã com Dinorah.EduJ
Verinha e Beki faturam no leilão. Edilásia, Thor,
Abelardo e Tina descobrem Dia. Natasha e Dia

confessam a sua paixão, para desespero de Greta e

Edilásia.Greta coloca Natasha presa. Edilásia ameaça
se matar. Bárbara chega na cabana de Preta

procurando pelq marido. Preta empurrj3 Bárbara e a"
expulsa de sua casa. Paco não revela para Germana

os seus planos de destruir Bárbara, mas ela garante
que vai apoiá-lo. Otávio debocha porque a mãe foi

abandonada, enfurecendo-a. Tony manda Marina

dar a metade de seu dinheiro para César, seu

advogado. Paco se encontra com Raí na casa de
Germana. Bárbara recebe um telegrama: "Estou

voltando. Saudade da minha assassina. Assinado:
Paco l.amberttn!"

SENHORA DO DESTINO

levar a foto para Maria do Carmo.Maikel promete ajudar
a mãe a educar o filho de Daiane. Shao Lin não ouve

Aurélia, que insiste que ele deverá proteger a criança.
Josivaldo vibra ao saber que Reginaldo pensa em ser

governador. Viviane explode com Bruno e Bianca, que
resolvem ir ao cómitê de Reginaldo. Josivaldo se

emociona ao vê-los e chama-os de meus netos. Dirceu
contrata Aretuza. Viviane garante a Reginaldo que
Josivaldo é o que ele precisa para quebrar a força da mãe.

QUINTA - liga e Maria do Carmo atende pensando ser

Nazaré.Ela fala que tem certeza agora que ela sabe onde
está sua filha. Dirceu não entende nada,ela disfarça e ele
diz que eles precisam ter uma conversa. Flaviana manda
João Manoel ter cuidado com Sebastião e aconselha
Giovanni a esquecer Maria do Carmo, porque o jogo já
está perdido. Dirceu pressiona Maria do Carmo. Ela pede
que ele lhe dê a sua palavra que não vai contar para
ninguém e revela o que está lhe preocupando. Nazaré
bebe com Shirley e Jacques e jura que vai conseguir o
dinheiro da casa.Dirceu reafirma que a polfcia é que deve

investigar uma denúncia.Maria do Carmo mente que ela
não deu nenhuma prova do paradeiro de Undalva.Maria
do Carmo diz ao advogado que não precisa mais da

procuração. Josivaldo conta com prazer o dinheiro que
Reginaldo lhe deu. Reginaldo comenta com Viviane que
Josivaldo e Maria do Carmo ainda são legalmente
casados. Viviane torce para que ele atrapalhe a vida da
mãe. Regina beija João Manoel, mas de olho na janela,
com medo do pai. Sebastião insiste com Janice que não
tem mais filho. Laura organiza o jantar do dia seguinte.
Viriato e Cícera saem para ir ao mercado e surpreendem
Plfnio com duas gatas no carro. Regina Ido diza Josivaldo
que vai ajudá-lo a voltar a morar com Maria do Carmo.
Nalva convida Maria do Carmo para o seu aniversário.

Cigano surpreende Rita e Constantino de' mãos dadas.
Nazaré pede R$ 2S0 mil para Maria do Carmo.

Nazaré diz que ligará no final da tarde.Crescilda
comenta com Leandro que Maria do Carmo parece estar
com um problema. Venâncio almoça com Janice.
Eleonora diz que vai passar na casa de Rita. Constantino
se apresenta a Cigano. Rita diz que o taxista lhe ajudou
muito,Cigano expulsa Constantino. Maikel defende Rita
de Cigano, Eleonora chega neste momento e enfrenta
Cigano, colocando-o para fora de casa. Cícera e Viriato '\

fazem compras no mercado. Gisela quer saber o.'.
t

paradeiro das esmeraldas de Laura e diz ao marido que' I
vai perguntar. Angélica comenta que Maria do Carmo
disse que ia ao banco e Leandro vai atrás dela, Eleonora
insiste para Rita ir à delegacia,mas ela fica dividida.Maria
do Carmo pede ao gerente 250 mil reais em dinheiro.
Nazaré pede que o taxista Gilmar faça outro serviço para
ela. O gerente promete que Maria do Carmo terá o

dinheiro até o fim do dia. Leandro surpreende a mãe no
banco. Ela mente que foi tomar um café com o gerente.O
taxista pede 30 mil a Nazaré, que concorda, Ele lhe dá a

dica de um local bom para o encontro. Nazaré lhe

promete uma noite especial depois que tudo estiver
encerrado, Isabel sai para o seu primeiro dia de trabalho.
Leandro olha o talão de cheques da mãe e pergunta de
quanto foi o cheque que ela deu no banco. Ela jura que
não pode contar. Giovanni acha estranho quando
Leandro comenta o ocorrido e resolve ir à casa de Dirceu.
Eleestranha aoverAretuza lá.

SABADO - Giovanni pede para conversar em particular
com Dirceu. Viriato e Cícera preparam o banquete.
Edgard ensina o trabalho para Isabel.Alfred elogia Gisela
e seu vestido novo. Maria Eduarda diz à mãe que, se
Thomas a pedir em casamento, ouvirá 'um não. Jandira
diz a Rita que toda a vizinhança acha que ela e

Constantino têm um caso. Cigano, bêbado, vai para casa.

Maikel acha que Rita deve denunciá-Io,mas ela não quer
mandá-lo de volta para' a cadeia. O gerente entrega o

dinheiro a Maria do Carmo. Dirceu deduz que Maria do
Carmo está sendo 'vítima de uma extorsão. Giovanni
avalia Aretuza, mas Dirceu deixa claro que ela é sua

empregada. Dirceu e Giovanni saem para ajudar Maria
do Carmo. Nazaré diz a Maria do Carmo que Lindalva se

chama agora Cláudia e marca um encontro no galpão,às
5 horas. Dirceu pressiona Maria do Carmo e ela acaba

expulsando-o. Giovanni tenta fazer com que Do Carmo
se abra, mas nada consegue, e garante que ela vai se

arrepender por estai brigando com os dois homens de
sua vida, Plínio vê e conta para a mãe que Dirceu e

Giovanni saíram juntos de carro. O Barão e Laura
recebem os convidados. Gisela implica êom a roupa de
Maria Eduarda.O jantar é servido e o Barão homenageia
Thomas. Viviane combina com Reg'inaldo de marcar a

'data do casamento. Leonardo e Thomas querem
cumprimentar o cozinheiro. Viriato se vira e dá de cara

com Leonardo.

A mansão que pertencia a Marlon Brando foi leiloada por
US$ 20 milhões. O comprador foi o ator Jack Nicholson,
que já morava vizinho da casa localizada na Mullholand
Drivem, em Beverly Hills .
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Um amor para Eleonora">,
Ainda em "Senhora doDestino", em I
breve Eleonora (Mylla Christie) terá I
seu segredo desvendado. A médica 1
e Jenifer (Bárbara Borges) iniciarão I Menina decidida
um romance; ao contrário do que se I Debby Lagranha está de férias do "Xuxa no Mundo da Imaginação", mas já avisou que quer fazer novelas.
imagina, as duas não esconderão I Por isso, está cursando aulas de Interpretação com o ator Caio Blat.
sua opção fexual, para desespero de I
Giovanni (José Wi�ker) e Sebastão I Do outro lado do mundo(N��on Xavier).
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MALHAÇÃO CABOCLA
SEGUNDA - Letícia diz a Cláudia que não acha que SEGUNDA - Pepa joga charme para Justino, que fica
Gustavo deva treinar o time de handebol.Marcelo fica radiante. Belinha pede ajuda à Emerenciana para
furioso ao ver Beatriz com Rodrigo. Cláudia explica convencer Boanerges a aceitar seu namoro. Ela avisa
que Gustavo é a melhor opção. Ele fica chateado com que a filha precisa ter paciêncla.Necc decide tentar ver
Letícia. Beth elogia Rafa e o menino começa a achar Belinha.Mariquinha diz que não vai deixar que Justino
que ela gosta dele.Gustavo pergunta a Letícia porque se envolva com Pepa. Sina fica angustiada ao ver Zuca
a aluna está chateada. Quando ela vai responder, tão infeliz. Neco vai até a casa de Belinha. Emerenciana
Natasha dá um beijo em Gustavo,deixando-a irritada. percebe que Boanerges está se aproximando e decide
Cadu descobre que Vivi está internada e fica arrasado. esconder o namorado da filha no quarto de Luís. Neco
Murilo percebe que Felipe está muito magoado com pensa em pular a janela para escapar de Boanerges,
Letícia. Rodrigo começa a conquistar Camila e Diogo. mas acha muito perigoso.O coronel vai embora de casa
Cadu visita Vivi no hospltale ela passa a se recuperar i sem. perceber que Neco está ali. Genero:a p�de que
mais rápido.Catraca convida Cadu para ir a uma festa e

'I
Tobias paT�e sofrer por Zuca, em vao. Tina fica

ele recusa. O cachorrinho destrói a casa de Vinicius. radi��,b6r Tomé ter resolvido Ih.e dar uma �h�nce.
Camlla vê Beatriz beijando Rodrigo.Gustavo pergunta E�_flClana promete a Neco e Belinha �ue V?I ajudé-
quem quer ser a.capltã do time e Letícia e Natasha se ),.;..� Boanerges descobre que Pepa tem sido vista com

candidatam. >
..:trrustino eavisa Luísquevai expulsá-Ia desua casa.

SASADO - Luísdiza Boanerges que vai pedira Joaquim
sua parte na herança para comprar uma fazenda por ali.
Tobias pede suas contas a Boanerges, que fica
inconformado. Julieta fala para Mariquinha que Pepa
vai acabar tomando conta da casa, deixando-a
preocupada. Generosa ofende Tina e Tomé a defende.
Tobias ouve Neco discursando e diz que votaria nele se

ele fosse candidato.Neco se espanta.Bellnha pede que
o namorado se alie a Boanerges. Neco fica indignado
com a proposta. Boanerges diz a Emerenciana que
Tobias deve estar achando que eles o traíram.

Mariquinha é fria com Tobias. Neco estranha. Tomé

percebe que Tobias vai fazer alguma bobagem e

decide ficar de olho nele. Belinha conta para
Emerenciana que Necoficou magoado com a sugestão
dela.Xexéu diz a Justino que seu caso com Pepa pode
fazer com que ele perca a eleição, mas o coronel
responde que não está fazendo nada errado.

DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Paco vai embora com Bárbara,sob o olhar

perplexo de Preta, Germana, Edilásia, Moa e Felipe.
Paco cruza olharcom Helinho como seo reconhecesse,
Helinho registra. Edilásia tenta impedir o filho, diz que
há uma festa esperando por ele, mas não o convence.

Raí se decepciona ao saber que Paco não vem para
casa. Otávio estranha ao ver Paco em sua casa. Preta
sofre e acha que o marido é um dissimulado, Moa
quase conta a verdade para Preta, mas Germana a

impede, Bárbara quer comprar novas roupas para o

amado e ele pede ternos italianos. Preta tem certeza

qu-e Paco sempre esteve mancomunado com Bárbara.
Helinho tenta consolá-Ia.Gerrnana e Moa têm certeza

que Paco quer se vingar. Edilásia resolve trocar de
sobrenome:Silva Formiga.Brad,Pedra e Minotauro são
motivos de brincadeira deGreta,Nieta e Natasha.Nieta
e Greta temem que Natasha vire mulherzinha. Edu,
Beki e Verinha pedem iguarias no hotel, mas ao ler no

jornal a prisão de Tony decidem voltar para a casa da
filha. Natasha procura Dia. Bárbara manda os

seguranças expulsarem os pais. Natasha jura que não
está apaixonada.Greta decide só fazer filmesdirigidos
por mulheres e"finaliza"Pimenta.Tonyfica possesso ao
saber que não tem mais dinheiro em sua conta. Paco
pede ajuda a Germana para destruir Bárba"ra. Bárbara
vibra ao ver Paco em um dos ternos que comprou para
ele. Os dois brindam à nova vida.Paco pede Bárbara em
casamento.

TERÇA - Bárbara e Paco se amam. Preta sugere que
Cezinha e Helinho trabalhem no restaurante. Kaike
volta, feliz porque vai ser absolvido. Bárbara dá 'um

carro importado para Paco Ele faz manobras
arriscadas, deixando-a assustada. Germana tenta

impedir que Kaike vá à casa de Bárbara, mas ele quer
ver Otávio. Bárbara manda os seguranças levarem
Kaike embora. Otávio chora porque quer ficar com o

pai. Cezinha e Helinho começam a trabalhar como
garçons. Eduardo, Beki e Verinha são contratados em

um hotel. Preta chora ao ver a notícia do casamento de
Paco e Bárbara. Edilásia conta que Masha era noiva de
Napoleão e que ele a abandonou no altar por causa
dela. Greta planeja o fim da família Sardinha, que foi
pedido pela mãe em seu leito de morte, Dia faz
propaganda dos sandufches.Greta e irmãs sabotam os

mantimentos do trailer. Edu, Verinha e Beki são
designados para atenderem a um sheik árabe,
hóspede do hotel.Os clientes passam mal e destroem
o trailer. Natasha dá um beijinho em Dia e chora ao ver

as irmãs jogando-o em uma lixeira. Edu finge falar
árabe;Beki eVerinha improvisam uma dança doventre
e o sheik sediverte.Preta,Cezinha e Helinhotrabalham
em um evento.Bárbara e Paco chegam.Pacotenta falar
com Preta, que não o ouve. Bárbara derrama
champanhe e acusa Preta. Preta vai embora, Depois
que Bárbara darme,Pacovai àcasa de Preta.

QUARTA - Peco diz que está com Bárbara pafa

QUINTA - Preta acusa Paco de ser fraco e covarde e diz

que o odeia. Paco fala que teve medo. Preta retruca

que ele queria se vingar dela e do pai ao fingir a

própria morte. Bárbara se aproxima e Paco esconde
Preta. Paco leva Bárbara para o quarto e Preta vai
embora,arrasada.Preta cobra porGermana não ter lhe
contado e verdade. Germana diz que ela e Afonso
perdoaram Paco. Preta jura que vai matar o amor que
sente por Paco, Otávio vê Preta e Paco juntos. Paco
pede que ele não fale nada para a mãe. Otávio diz que
ele está com Bárbara por causa do dinheiro. Bárbara
avisa que o casamento será naquele dia e Paco
concorda com a separação de bens, Helinho diz que
Preta e Paco estão destinados um ao outro. Moa se

preocupa com o casamento de Peco. Guilherme

sugere que eles também se casem, mas ela
desconversa.Nieta e Greta seguem Natasha.Abelardo,
Thor e Tina seguem Dionísio. Moa pede que Sal volte
para a casa, mas ele diz que só como marido. Dia e

Natasha se beijam. Os irmãos Sardinha enfrentam as

irmãs Bazaróv. Moa não viaja com Guilherme. Edilásia
sofre porque Dia sumiu: Edu e Verinha brindam à
derrocada de Bárbara. Ninguém aparece na festa de
Bárbara. Paco e Bárbara se casam.Tony pede que sua

mão desenterre uma mala sua cheia de dólares. Raí
ouve conversa de Germana e Preta e descobre que
Paco está vivo.

SEXTA - Preta conta toda a verdade para Raí. Ele diz
que nunca mais quervero pai,que o enganou.Paco dá

champanhe para Bárbara, que apaga e acorda no dia

seguinte de mau humor e de ressaca. Paco jura que a

noite anterior foi maravilhosa. Marina deixa um

embrulho na casa de -Bárbara. Quando ela abre,
encontra dois pombos mortos. Paco lê o cartão de
Tony. O sheik é convidado para um almoço. Marina
pega a pasta com dólares do filho. Dia não dorme em

casa e Edilásia sai para resgatá-lo das mãos das
Bazaróv.Natasha coloca uma roupa de mulher em Dia
para que ele entre em sua casa. Edu e Verinha fingem
ser o sheik e sua mulher no almoço. Beki banca a

tradutora. Dia é apresentado como Dinorah. Greta
distribui a sopa para amulherada. Brad, Pedra,
Minotauro e Charque correm de Greta, Nieta, Natasha
e Dia e acabam amarrados na academia. Helinho e

Cezinha servem no almoço do sheik. Bekl avisa que o

sheik foi destronado e que quer vender suvenir da
época de ouro do reinado. Os Sardinha, liderados por
Edilásia,entram na academia das Bazaróv procurando
Dio. Greta nega que ele esteja lá. Bárbara quer marcar
uma cirurgia depois que Paco diz que ela engordou.
Edu rouba as carteiras dos empresários.Paco pede que
Helinho o ajude a fazer com que Preta entenda,
Germana dá uma loja para Preta abrir o seu próprio
negócio. Preta dança em uma roda de tambor. Paco a

olha com paixão. Bárbara vai atrás de Paco. Paco beija
Preta e acaba conversando com ela.Helinho se assusta

ao ver Bárbara chegando.

SABADO - Paco pede que Helinho esconda Preta.

Bárbara acusa Paco de estar com Preta. Elevai embora,
deixando-a desesperada. Raf não, entende como

Germana perdoou Paco. Bárbara segue Paco, que para

SEGUNDA - Nazaré confirma que havia um seguro e

diz a Cláudia que ela deve usá-lo para pagar a

hipoteca. Ela aceita desde que a casa seja colocada em
seu nome. Isabel concorda com a irmã. \Nazaré fica
furiosa. Isabel propõe a Cláudia que façam um acordo
em cartório que elas -iáo podem ser despejadas.
Nazaré fotografa a roupa de Lindalva.Aurélia cuida de
sua mãe Clementina, que está doente. Flaviana avisa
Giovanni que Sebastião é uma fera. Sebastião não fala
nada quandoJanice diz queVenâncio voltou.Angélica
beija Plínio. Cícera os flagra e se horroriza porque os

dois podem ser irmãos. Maria do Carmo conta a todos
que Angélica. não pode ser sua filha, por causa da
marca de nascença,que Undalva não tinha. Regina Ido
avisa à família que perdoou Venâncio e vai ajudá-lo a

reestruturar a vida.Maria do Carmo deixa claro para o

filho que jamais engoliu a história do motel.Reginaldo
jura que não estava no motel. Maria do Carmo aceita a

reconciliação dos primos. Daiane sai do hospital e

chora porque seu filho não terá pai. Aurélia obriga o

filho a ir à casa de Rita.

TERÇA - Maria do Carmo pede que Angélica tente
descobrir o telefone de quem ligou para ela. Isabel
pressiona,quando Nazarédizque não vai passar a casa
para o nome de Cláudia.Nazaré garante a filha que vai
arrumar dinheiro para saldar a hipoteca. Paulo

Henrique diz que em dois dias o dinheiro estará na

conta de Cláudia. Constantino abraça Rita e diz que
estará sempre disponfvel para ela, Aurélia e Shao Lin

chegam à casa de Rita.Ele diz que seria melhor Oaiane
não ter o filho. Rita fala que a filha é quem irá decidir.
Shao Lin promete uma pensão som�nte. Aurélia se

indigna com a atitude do filho.Maria do Carmo atende
Edgard, que deseja comprar coisas para reformar os
banheiros do restaurante, Plfnio pergunta a Joslvaldo
se ele é desabrigado e precisa de material de

construção. Quando ele confirma, chama Maria do
Carmo e Josivaldo escapa. Maria do Carmo conta para
Giovanni que Angélica não é sua filha. Plínio procura
Vara e avisa que não quer um filho. Ela garante que não

precisa de um pai. Viviane tenta agradar Bruno e

Bianca, mas eles nem falam com ela. Reginaldo vê
Josivaldo,o reconhece e chama-o de pai.

QUARTA - Reginaldo pergunta se ele é seu pai e

Josivaldo confirma. Reginaldo quer saber por que ele
os abandonou. Josivaldo passa mal e Reginaldo o

ampara. Plínio chega furioso em casa e é grosseiro
com Cícera. Josivaldo garante que Reginaldo é seu

filho predileto e pede para conversar com ele longe do
bairro, para não encontrar Maria do Carmo. Maria do
Carmo manda fazer uma procuração para que
Angélica consiga na telefônica o número de Nazaré.
Cláudia entrega a minuta da escritura para Isabel e
Nazaré, que se recusa a ler. Nazaré separa uma foto de
Isabel ainda bebê.Nazaré manda um motorista de táxi
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Tendência para o Verão 2005

prom.ete revolucionar a Moda Praia
\ A novidade para o Verão 2005 não é um modelo
diferente de biquíni, como o asa-delta, o fio dental ou
até uma nova versão da tanga, mas sim um novo

.
conceito em acessório. O Back Belly promete ser a

.sensaçâo das areias e dos points mais quentes do

verão.isurgindo com uma.proposta diferenciada em

tudo já visto para complementar o visual.
Desenvolvida pela Híp Brasil, a peça foi apresentada
no desfile da Rosa Chá durante a 17ª edição do São
Paulo Fashion Week. Após a estréia na passarela de
uma das mais A partir de setembro, os [>
consagradas marcas de consumidores poderão
moda praia, o modelo adquirir o Back Belly, a

conquistou o público novidade considerada a

fashion. Formadores de maior tendência para o Verão

2005, exibido por top models

consagradas, como Naomi

Campbell, Giane Albertoni,
Carol Trentini, Michelle
Alves, Ana Beatriz Barros,
entre outras

opinião, imprensa'
especializada e

compradores aprovaram
a idéia e apostam nesta

tendência que tem tudo

FOTOS: FERNANDA CALFAT

para invadir as praias e as ruas do país.
Para a Rosa Chá foram feitos 3 modelos exclusivos
em prata - Fênix, Tribal e Minimal - inspirados na

coleção verão 2005 de Amir Slama. O consumidor
final encontrará as peças nas lojas da grife a partir
de setembro, em todo o Brasil.
Além das criações para a Rosa Chá, a Hip Brasil
conta com diversos modelos de Back Belly,
atendendo aos mais variados estilos. São peças que
trazem desde um design mais clean, com desenhos

.

tribais, até propostas românticas, como a versão

com desenho de uma lua cheia

<l Apresentado 'ao

público
especial izado na

17a edição do

SPFW, no desfile
da Rosa Chá, o

Back Belly estará
à venda na� lojas
da marca de todo
o país

com cristais coloridos.
Unindo atitude e

modernidade, o Back Belly ,

traz um novo conceito em

acessório, que aparece neste

verão ideal para usar com

biquíni, maiô e roupas de
cintura baixa, realçando a

cintura e a barriga.

Mulheres devem usar base
diariamente, à partir dos 30 anos

Se você sofre com a acne ou já passou
dos 30 anos, é o momento de incluir a
base na sua necessaire de maquiagem.
Segundo alguns dermatologistas as bases

ganharam um "up grade"; ainda não

servem para substituir os cremes de

tratamento, mas já são fontes de

vitaminas, hidratação e protegem contra

a ação dos raios solares no dia-a-dia.

Atualmente, já existem bases apropriadas
para todos os tipos de pele, evitando a

criação da chamada acne cosmética. Isso
mesmo. Ao contrário do que acontecia

no passado, quando o uso da base contribuía para esse

problema justamente porque só existia uni único formato

para todos os tipos de pele, as novas versões contêm
vitaminas com poder anti-oxidante e hidratante,
contemplando cada estilo.

Hoje, há bases para pele mista. Essas têm poder
equilibrante, regulando o excesso de oleosidade. Há outras

indicadas para as mulheres de pele seca, com prismas que
-, refletem a luz. O resultado é uma pele mais brilhante.
Outra novidade para quem procura por novas opções
cosméticas também é o filtro solar com cor. Na Europa,
onde o produto já é largamente usado, existem dois tipos,
todos com fator de proteção 60.

ÁRIES - Você,precisa ser mais atuante se quiser alcançar seus objetivos,
No entanto, haja com prudência e inteligência. Não queira resultados
imediatos. Os objetivos poderão ser colocados em prática, só depende
de você e de sua diplomacia,

TOURO - Não se preocupe demais com os outros,principalmente com a

opinião alheia, Siga a 'sua intuição e persiga seus objetivos, Bom para
tratar de assuntos de trabalho, Tenha uma certa cautela no trato com

dinheiro,

GÊMEOS - O período indica que a sorte vai te favorecer, mas afaste-se
de pessoas pessimistas, Assuma a responsabilidade sobre os seus

sucessos e fracassos e evite esta tendência de culpar os outros. Bom

para o amor e para as viagens,

CANCER - O período favorece a rneditação.Valorize a sua intuição e não

queira resultados da noite para o dia. Lembre-se de que os conflitos
fazem parte da vida de todo mundo, Tenha calma que a solução virá.
Bom para o amor e no trato com familiares,

LEAo - O período é excelente para renovar o guarda-roupa e o visual.
Cuide da saúde e dabeleza.Seja mais tolerante com as pessoas de um
modo geral, e principalmente com a pessoa amada que vai se mostrar
bastante arredia no periodo.Cautela nos assuntos de trabalho,

VIRGEM - Mudanças importantes poderão ocorrer, Tenha calma e

conte com sua capacidade de trabalho para resolver assuntos relativos
a dinheiro e dívidas. Lembre-se de que nada acontece por acaso.Confie
em você mesmo.

LIBRA - O momento é de paz e recolhimento. Aproveite para reforçar os'
laços familiares, O período indica que deve ser evitado qualquer
especulação ho trabalho e nos assuntos financeiros. Cuide da saúde e da

aparência.

ESCORPIAo - Lembre-se de que tudo o que fizer hoje refletirá no

amanhã, Porisso, controle a sua impulsividade e meça as suas palavras.
Tenha paciência com a pessoa amada que será de grande apoio na

solução de um problema inesperado.Cuide da saúde,

SAGITÁRIO -. Nãotape o sol com a peneira e enfrente'seus problemas de
frente, Enganar-se a si mesmo não é solução para os seus conflitos.Tenha
cautela nos assuntos financeiros e não dê muita atenção ao pessimismo
da pessoa amada,

CAPRICÓRNIO - O período não favorece o trato de assuntos

sentimentais. Meça suas palavras no trato com a pessoa amada, No
entanto, os assuntos de trabalho e financeiros estão em alta. Favorável a
mudanças ou promoções.Saúde excelente,

AQUÁRIO - Tenha cautela no trato com todos. Procure liberar a sua

criatividade,mas respeite a opinião alheia.Procure não especularquando
o assunto for dinheiro ou trabalho, Na área afetiva poderá acontecer

rompimentos dolorosos,mas com otempo verá que eram necessários,

PEIXES - Não fique esperando que as coisas caiam do céu ou que outras

pessoas façam o que tem que ser feito por você.Canalize a suas energias
na solução dos seus problemas e não deixe o mau humor ou pessimismo
te dominarem.Vai contar com o apoio da pessoa amada.Saúde boa.

Momento Especial
Várias ações de diferentes ordens visam colocar Santa Catarina
entre os criadores de moda do Brasil. Conhecido como

competente, cumpridor de prazo e qualidade, o estado percebe
que é preciso mais. Melhor, mais que perceber, busca várias
alternativas e possibilidades. Ainda melhor, há várias buscas,
simultâneas e complementares.
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Adicionar valor de moda a uma produção que já é organizada,
sistematizada e competente exige mais apenas do fator humano.
Mais perspicácia,mais atenção e mais percepção.

"Reunir inteligências em prol de interesses comuns"como dizia no et;

dia de ontem Vicente Donini na abertura da 'reunião Santa Catarina
Moda Contemporânea. Este um dos projetos que objetiva a

colocação do estado de Santa Catarina como marca forte mais que
como produtor de têxteis, produtor de moda. Coordenado por
Carlos Ferreirinha, conhecido pelo seu trabalho na ABIT, reúne
várias, empresas' e escolas de moda em torno da discussão da

própria moda. Certamente o mais importante neste caso é .a

reunião. Idéia um pouco avessa à cultura local e tão necessária

quando se trota de ir em frente.

Neste cenário de 'ê:s_tusiasmo e otimismo a UNERJ, através de seu

curso de Moda, S��)�-se participando ativamente através dos
vários projetos em qU�á envolvida.

.

Este movimento se dá através de

ações sociais como o projeto
Moda como possibilidade de

transformação social que
realiza em parceria com uma

ONG Baiana, a Golfinho. Este
�oieto já possibilitou a

'p��nça de alunos de moda

tes��í'I� e aprimorando' seus

conhe'�r.entos nas modestas

oficinas�� Golfinho enquanto
esta.através de simples ajustes
de mo d cl a q e m já vê.;_)"
resultados &onômicos para

ma]
esp,
sab:
ter<
dife
Bras
coq
que
.sanl

mat

per:
sul I

bra:
Em
vazi
con

inte
abls
rea:

suli
deI
FerI
bar
esse

acir
la.�
luta
bag

"Cristiane (alheiro do curso de Moda e

Crlstiane da Golfinho, comemorando os

resultados do trabalho!"

seus beneficiários.

Também através de parcerias internacionais como as que mantém
com as faculdades de moda de' La Salle College, na Colômbia,
Universidade de Palermo, na Argentina, Universidad de La

Empresa, no Uruguai e com o INACAP do Chile com as quais realiza
a partir de 06 de setembro o 1.0 Circuito de Identidades Latinas.
Gestado e construído pelo colegiado do curso, a etapa Brasil do
Circuito acontecerá entre 10 e 15 de outubro na UNERJ,e entre 17 e
21 de agosto uma prévia no Curitiba Fashion ART com a exposição
IDENTIDADES,de criadores de moda latinos.
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Ainda através de ações como a parceria que se inicia hoje, agora,
precisamente com você lendo este artigo, da Moda UNERJ com o

Jornal Correio do Povo, que publicará semanalmente esta coluna
sobre moda em seus diversos aspectos.A informação que for aqui
publicada estar

á

também no fique LIGADO do site

www.uneri.br/mloda e será de responsabilidade de um grupo de
alunos e professores. '

I
I

Parabéns a todos � mãos a obra!
Celaine Refosco doordenadora do Curso de Moda UNERJ

I
.\
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I Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctglj.com.br

emana Ferroupilha.Conheça um
ouco mais dessa fascinante história ... '

A Semana Farroupilha é uma festa cívica antes de tudo, que

surgiu quando 08 jovens, entre os dias 07 e 20 de setembro de

1.947, no Colégio Júlio de Castilho em Porto Alegre,
realizaram a primeira "ronda crioula".

queles jovens retiraram uma centelha da chama da Pátria, à

meia-noite do dia 07 de setembro, a colocaram em um

candeeiro, e saíram em desfile a cavalo pelas ruas de Porto

Alegre carregando aquela fagulha e realizaram a primeira

guarda de honra da "chama crioula".

O colégio foi decorado com motivos campeiros, com

exposição de quadros gauchescos, realizaram-se conferências,
fandango, concurso de roupas típicas, comida da culinária

gaúcha, com a presença de gaiteiros, violeiros, cantores,
declamadores e trovadores. Essa primeira ronda teve como

objetivo, "cultuar e preservar as nossas origens e a nossa

cultura". Vemos assim que essa festividade é essencialmente

cultural, pois temos nesta semana atividades cívicas,

campeiras, artísticas, recreativas e sociais.

Mas por quê 20 de Setembro?

20 de Setembro de 1.835 foi o início da Revolução
Farroupilha que durou
10 anos, terminando

em 28 de fevereiro
de 1.845, com a

assinatura do acordo

de Paz de Poncho

Verde; em Dom

Pedrito, quando o

grande chefe

farroupilha David
Canabarro afirmou
"Acima de nosso

amor à República,
está nosso brio de

Brasileiro".

o desinteresse
do Império,
depois da volta
de Dom Pedro I·
a Portugal,
deixava a

Província de
São Pedro do
Rio Grande do
Sul exposta ao

inimigo, nos
horrores de
muitas invasões de fronteiras, roubo de ouro e bens

materiais, contrabando de gado, couro e erva-mate. Enquanto as demais

províncias dormiam em profunda paz, as mulheres gaúchas, seus filhos e

seus bens, eram cruelmente presas do inimigo e, muitas vezes mortas e

trucidadas.
.

A Independência do Rio Grande, não era a intenção dõs Farroupilhas,
visto que, seu descontentamento com o Império, antecedia a separação

de Portugal. A República Sul-Riograndense foi proclamada
somente um ano após o início da Revolução, e dela resultou o

lema de sua Bandeira "LIBERDADE, IGUALDADE,
HUMANIDADE" que sintetiza as madrugadas e noites

maldormídas, pelas quais passou o gaúcho, na preservação dos
destinos de nossa Pátria.

O imortal Pacificador Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido
como Barão de Caxias, ao chegar no Rio Grande, percebeu que
estava lidando com uma gente diferente, que preferiam morrer

a ceder aos interesses do Império, foi quando afirmou "que
·everiam não lutar frente a frente, mas lado a lado". Esse
chamamento foi aceito e uniu definitivamente o Rio Grande à

Grande �tria Brasileira, e seis anos depois, os inimigos de
outrora estavam ombro a ombro, nas planícies do Uruguai, na

Os Gaúchos
por Arnaldo Jabor.

I
.

,já é especialista em dar tiros de laço. Ou seja, saber
çar novilhos à moda gaúcha, que é diferente da jeito

americano, porque laço é de couro trançado em vez de
corda, e o tamanho da laçada, ou armada, é bem maior,
com oito metros de diâmetro, em vez de dois ou
três.Mas por baixo do poncho bate um coração capaz
de se emocionar até as lágrimas em uma reunião de um

Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, criados para
preservar os usos e costumes locais. Neles, os durões se

derretem: cantam, dançam e até declamam versinhos
em honra da garrucha, da erva-mate e outros

gauchismos. Um dos poemas prediletos é "Chimarrão",
do tradicionalista Glauco Saraiva, que tem estrofes
corno: "E a cuia, seio morenoque passa demão em mão
traduz no meu chimarrão velha hospitalidade da gente
do meu rincão." (bem, tirando o machismo do seio
moreno, passando de mão em mão, até que é bonito).
Esse regionalismo exacerbado costuma criar problemas
de imagem para os gaúchos, sempre acusados de se

sentir superiores ao resto do País. Não é verdade - mas

poderia ser, a julgar por alguns dados e estatísticas. O
Rio Grande do Sul é possuidor do melhor índice de
desenvolvimento humano do Brasil, de acordo com a

ONU, do menor índice de analfabetismo do País,
segundo o IBGE e o da população mais longeva da
América Latina, (tendo Veranópolis a terceira cidade do'
mundo em longevidade), segundo a Organização
Mundial da Saúde. E ainda tem as mulheres mais
bonitas do País, segundo a Agência Ford Models. (eu já
sabia!!!)
Além do gaúcho, chamado de machista", qual outro
povo que valoriza a mulher a ponto de chamá-Ia de
prenda (que quer dizer algo de muito valor)? Macanudo,
tchê. Ou, como se diz em outra praças: "Iegal às pampas",
uma expressão que, por sinal, veio de lá. Aos meus

'

.arniqos gaúchos, um forte abraço!

O Rio Grande do Sul é como aquele filho que sai
muito diferente do resto da família. A gente gosta,
mas estranha. O Rio Grande do Sul entrou tarde no

mapa do Brasil. Até o começo do século XIX,
espanhóis e portugueses ainda se esfolavam para
saber quem era o dono da terra gaúcha.Talvez por
ter chegado depois, o Estado ficou com umj 'to
diferente de ser. Começa que diverge n9� a: um

Brasil onde faz frio e venta, com pinhr'- s em vez de
coqueiros, é tão fora do padrão qu-

.

to um Canadá
que fosse à praia. Depois, tem a -:- nia de tocar
sanfona, que lá no RS chaman;t gaita, e de tomar
mate em vez de café. Mas o rr IS original de tudo é a

personalidade forte do gaú' o. A gente rigorosa do
sul não sabe nada do riso cil e da fala mansa dos
brasileiros do litoral, coI)) carioca e baiana.
Em lugar do calorzinhr. a praia, o gaúcho tem o

vazio e o silêncio do � mpa, que precisou ser

conquistado à unha os espanhóis. Há quem
interprete que foi qdesamparo diante desses
abismos horizontais de espaço que gerou, como
reação, o famoso temperamento belicoso dos
sulinos. É uma teoria - mas conta com o precioso aval
de um certo Analista de Bagé, personagem de Luis
Fernando Veríssimo que recebia seus pacientes de
bombacha e esporas, berrando: "Mas que frescura é
essa de neurose, tchê?"· Todo gaúcho ama sua terra
acima de tudo e está sempre a postos para defendê
Ia. Mesmo que tenha de pagar o preço em sangue e

luta.Gaúcho que se preze já nasce montado no

bagual (cavalo bravo). E, antes de trocar os dentes de

1�'5�
sercindo qwilido(le

Indústria e comércio de madeiras

312-0280 Em Jaraguã: Av. Mal. Deodoro da Fonseca.790 • Fone: 275·2419,
Av. MaL ueceerc da Fonseca, 135 • Fone: 275·2214,

Av Getúlio Vargas, 268· Fone: 370-1969,
em JolnvUJo; Rua do Prlncipe, 429 - Fone: 422·7276

Semana Farroupilha X
Turismo Regional
o governo do Rio Grande do Sul vai
investir num desfile temático que será

repassado para o governo do estado,
que pretende fomentar os turistas na
comemoração da principal data
gaúcha.
O governo planeja criar um roteiro

para as agências de turismo

I comercializarem. A divulgação esta

ocorrendo nos CTG'S de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Brasília e

Mato Grosso. Até 2006 o publico alvo
são as 1.200 entidades espalhadas fora

do estado.

Argentina e no Paraguai.
A abolição dos escravos aconteceu 43 anos antes da Lei Áurea, que foi conseqüência do
tratado de paz da Revolução Farroupilha, e como foi dito porWalter Spalding "a Revolução
Farroupilha foi uma revolução essencialmente reinvidicatória" e "incutir no Brasil a
nacionalidade foi, certamente, a maior das vitórias dessa revolução".
A Semana Farroupilha tem por objetivos:
l-Divulgar os símbolos Rio-Grandenses, esclarecendo o uso e conhecimento dos mesmos;

2-Despertar o espírito cívico de todos que dela participam;
3-Promover atividades culturais que aumentem o conhecimento de nossas

Tradições. (Hospitalidade, Coragem, Nativismo, Respeito à Palavra Empenhada, Apego aos

Usos e Costumes e o Cavalheirismo).
E como diz Darcy Paixão: "O 20 de Setembro de 1.835, representa ainda hoje, tentos de
couro crú que unem as gerações Rio-Grandenses, porque refletem os anseios mais autênticos

do povo gaúcho, numa pureza de intenções, e acredito e confio, ser a Semana Farroupilha o
momento para que se renove o compromisso de manter acesa essa chama sagrada, de servir
nossos irmãos, e assim irmanados procurar despertar valores positivos do ser humano,
ensinando-lhes a buscá-los com a própria inteligência. As gerações vindouras necessitam de
rumos definidos, a fim de que possam construir o seu feliz destino".

aile de Formatura
"Alma Gaúcha"

Ingresso: Antecipado 8,00
No Baile 12,00

Ingressos à vendo: Cosa Campeiro, Estóncla Gaúcha,
Hoje é d i a de comemoração... SklníHaus. Farmáola Ana Paulo e com os formandos.

Parabéns a essa linda prenda que esta completando
mais um ano de felicidade!
Sandra ...que os anjos abençoem a sua vida a cada dia, que a felicidade e o amor cerninhe do seu

lado e que a paz esteje em seu, coração sempre.

Você é uma pessoa muito especial.
Parabéns ... De quem lhe ama muito ...

Fernando, Carol e a amiga Vanessa ....

Agenda Artística
mês Agosto ... Agenda Gaúcha

A Academia de Danças Terra e Pampa junto
cornoC'IG Laço Jaragaense, promovem no

próximo dia 14/08, Grande Fandango de
Formatura animado pelo grupo" Os

Galponeiros". Ingressos antecipados com os

formandos da turma e locais de costume.

Maiores informações pelo telefone: 371-
4547.

DEMARCHI CARNES
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"Y'ocê sente na carne a diferença
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@neluno.cam.br
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Entidade: CTG QU ER ENCIA JAMBOLAO
Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 06/08/2004

Cidade: ITAPEMA
Data de Início: 13/08/2004

rprove nossas
carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA.

Confira nossas .

ofertas imperdivets
Linguicinho Misto R$ 2,59

Castelo Ripo(Gong.) R$ 2,99
Cupin Bovino�'A" R$ 5A9

Costela Recheodo .. R$ 5,95
Pernil Suíno SI Pele .... R$ 5,29

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2004
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QUER SABER A TRADUÇÃO DE "CALAMAR"?
É SÓ LIGAR OS PONTINHOS DE 1 A 30!

iJ TE GUSTA JUGAR CON LOS
AMIGOS DEl MAR?

ENCONTRE NO CAÇA-PALAVRAS
AO LADO. AS PALAVRAS ABAIXO:
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CANGRE"JO

aJlLLENA

o
COLOQUE A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA
NAS CASINHAS INDICADAS E VEJA COMO SE
ESCREVE POLVO E SEREIA EM ESPANHOl.

A Gatinha Sophia Ballock

completará 4 meses

no próximo dia 14.

Alegria dos pais Monize e Junior

e da irmã Brenda

POLVO

o

SEREIA

A gatinha Laura
Chiodini
Schmockel
completou no
dia 05/08.0s
seus pais
Eugênio Vitor
Schmockel
Fi/ho e Cíntia
:chmocke/, sua
Irmã Luísa, ôma
Bruni/de e a vá
Ita lhes
desejam muitas
felicidades

�•••-I . cesinha Julia

O!II A prin ue
Helena Moeller, q
completoU seu 1

aninho dia

05/08.para�é�s de
seuS pais SilVIO e

Andréa e dos

irmãos Gabriel e
Matheus

o

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485
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No dia 04/08, a linda Natacha
Zielz completou 2 aninhos.Os
tios Laurinda e Adilson, os primos
Matheus e Brunna lhes desejam
muitas felicidades, beijos

o �atinho Gustavo Henrique
Knleger, completou 1 aninho
no último dia 07/07.0s tios e
primos lhes desejam muita
saúde, e mandão muitos
beijos e abraços

•
.

ha Rafaela Nicocelli, .

�og���etou aniversário no dia

03/08, para a ale�r�a de seus

. Ronaldo e Katla
pais . . INicocelli.Fellcldades.

Embelezando a coluna Tcharla Tais

Belmonte, completa hoje 2 aninhos. \

Para a felicidade de seus pais Marcileu

O
'

e Maria, que lhes desejam muitas
felicidades e muita saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




