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Oionei quer regionalização da

água e do aterro sanitário
- PÁGINA 3

BASQUETE

Técnico do Feminino Infanto
leva time à 2a fase do Estadual

- PÁGINA 8

AR UIVO C�SAR JUNKES

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul atende, em média, 135 acidentes de trânsito por mês. A maioria por imprudência

Trânsito de Jaraguá do Sul é
um dos mais violentos do país

De janeiro até ontem, foram registrados 1.075 acidentes de
trân�itoem Jaraguá do Sul, um aumento de quase 50% em

rdação à igual período de 2003. Segundo o Corpo de Bombeiros
Voluntários, o município é recordista nacional em acidentes,
são" em média, 135 por mês.

ARTE

Concurso de Declamação
I reúne 231 estudantes de JS
, Termina hoje, na Scar, o 14° Concurso de Declamação,
promovido pela Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. O
evento reúne 231 alunos de 60 escolas do município.
A estudante Andressa Heloísa Ignácio, 11 anos, venceu na

categoria B3, de quinta e sexta séries, declamando o

Poema "O Pássaro Azul': de Olavo Bilac.
O concurso abrange educação infantil, ensino fundamental
ernédio, terceira idade e livre. .- PÁGINA6

Outro dado que chama atenção é a idade das vítimas. Mais
de 85% dos acidentes envolvem jovens entre 18 e 24 anos. A

imprudência é apontada como um dos principais fatores dos
acidentes, seguida pela combinação álcool e direção e excesso

de velocidade. - PAGINA 7

Vestindo o corpo e

a alma das pessoa,g

www.marisolsa.com.br
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IMPASSE

Construção civil não fecha
acordo coletivo de trabalho

• PAGINA 4

COMEMORAÇÃO

Corupá realiza festa para
celebrar a imigração alemã
Primeira edição do "Deutscherball" acontece hoje
na Sociedade Esportiva e Recreativa Ano Bom, a

partir das 22h30.

• PAGINA 5

ORGANIZAÇÃO

Criação de cooperativa pode
ser solução para trabalhador

Há três anos, 20

operários da

construção civil
criaram a

Coopercasa, que
atualmente tem

34 associados.
Entre eles, Gilmar
Petri Pereira, que
participa desde a

fundação

- PAGINA 4
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121 OPINIAO

iA democracia dos ditadores
I
-l-)

,

rn Se dependesse de

i George Bush, a máquina
'de guerra dos Estados
: Unidos teria invadido a
I {ll 1 d
I
Venezu e a e eposto o

I B[esidente Hugo Chaves.
I ��ém de afastar o adver

I aário do poder, evitaria o

I plebiscito que confirmou a

I vlóntade da maioria - 60%

I
- do povo pela permanência
ãé Chaves na Presidência.
Aliás, o governante vene

zuelano foi vítima de um

golpe de Estado engendra
do e apoiado pelos órgãos
governamentais estaduni
denses. O Brasil de FHC e

outros países que se dizem
democráticos tergiversa
ram, apoiaram, veladamen-

Q"te, o golpe e se fingiram de

r�egos par� agradar os

II. Estados Unidos.
O plano não se

�completou. Cháves voltou

t':ao poder alguns dias
f depois, frustrando a elite
! da Venezuela e os falcões

de Washington, que ainda
não desistiram da idéia de

depor o presidente eleito
democraticamente e o líder
cubano Fidel Castro. Para

Bush, seria a glória. Depois
de inventar uma guerra
absurda contra a Iugoslávia
e o Iraque para desalojar do
poder seus desafetos, a

tomada de Cuba e da

decidiu convocar um refe
rendo para decidir o futuro
do governo. Abertas as

urnas, 60% do povo ve

nezuelano votou pela
permanência do presiden
te. A primeira reação dos
Estado Unidos e da

oposição foi recorrer à
fraude para justificarem a

derrota e tentar um novo

� Há uma distância imensurável entre os

discursos dos Estados Unidos e a prática
da nação mais rica e poderosa do mundo

Venezuela coroaria se u

governo autoritário. O pior
é que os Estados Unidos se

auto intitulam defensores
da democracia, mas susten

tam as ditaduras dos amigos
mundo afora.

Depois do fracassado

golpe de Estado, os Estados
Unidos voltaram à carga e,

abertamente, financiaram
os opositores de Hugo
Chaves até que a Justiça

round na longa e

persistente batalha entre

classes sociais e modelo de

governo. Todavia a OEA e

outros países reconheceram
a vitória de Chaves, pondo
um ponto final no embate.

Uma cena ocorrida num

café em Caracas, capital da
Venezuela, dois dias do

plebiscito, ilustra bem como

agem os adversários da
democracia. O ator Fernan-

do Jaramillo, um chavista
declarado, foi agredido
verbal e fisicamente por

opositores do presidente. A
oposição que o acusa de
autoritário demonstrou

quanto é partidária de

práticas intolerantes. Mesmo
porque, quem tentou e con

seguiu dar um golpe de Esta

do, três anos atrás, ainda que

fugaz, foi a oposição, e não

Chaves.
Há uma distância imensu

rável entre os discursos dos
Estados Unidos e a prática da

nação mais rica e poderosa do
mundo. Enquanto pregam a

liberdade em todos os seus

matizes, recorre à forçamilitar
para impor costumes, modelos
e ideologias. A recusa em

referendar o tratado de Kioto,
o Tribunal Internacional,
entre outros acordos mundiais
revela a face da maior

ditadura militar e econô�ica
do Planeta, que insiste em

posar de democrata.

I FRASES
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l :fir�.
"E preciso h.aver um cui�ado maior dos pais em r�lação a seus filhos que ficam usando' a,f '�f telefone, pOIS todos os dias recebemos trotes de crianças': '\

I .

,

que vêm enfrentando.

• Fabiano Cândido, sub-comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul ao falar sobre um dos maiores problemas

Pessoas & Fatos I
<;1:,

.'�:·IRAQUE
./q�,
:}�:I-Sadrexige libertação
de jornalista seqüestrado
rA?,Sessores do clérigo muçulmano xiita Muqtada
,}�h?adr exigiram ontem a libertação imediata de

,'lJm jornalista ocidental seqüestrado pormilitantes
que ameaçam assassiná-lo se o Exército dos

r;�1tados Unidos não se retirar da cidade sagrada
�� Najaf.
j�ITV AI-Jazira informou na manhã de ontem que

_

'Mn grupo autodenominado Brigada dos Mártires
"seqüestrou o jornalista americano Micah Garen e

àtheaça matá-lo dentro de 48 horas se suas

'exigências não forem atendidas. Garen e o

intérprete iraquiano, Amir Doushi, foram

_...seqüestrados na cidade sulista de Nassíriya em

13 de agosto por homens armados. (AE)

� IRAQUE

Resistência ataca

f' petrolíferaem Basra
I
i

.... PAQUISTÃO

Morre clérigodetido
para interrogatórios
A comissão de Direitos Humanos do Paquistão
manifestou ontem sua grave preocupação com
a morte de um clérigo islâmico detido que foi
acusado de participar de uma tentativa de
assassinato contra o primeiro-ministro designado
Shaukat Aziz.
O clérigo Qari Noor Mohammed foi detido
durante uma operação de busca e apreensão
realizada na semana passada em uma madrassa
na cidade oriental de Faisalabad.
A polícia afirma que o clérigo morreu de ataque
cardíaco. Fontes ligadas aos serviços'de segurança
disseram que elemorreu durante interrogatórios
sobre a participação na AI-Qaeda. (AE)

� ISRAEL

Sharon eArafatdesafiam

exigênciasdepartidários
Por motivos diferentes, o primeiro-ministro de Is

rael, Ariel Sharon, e o presidente da Autoridade
Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, rejeitaram
ontem as exigências feitas pelos partidários, defen
dendo posições que poderiam teralto custo político .

Sharon insisteem dar seqüência ao plano unilateral
de retirada da Faixa de Gaza, apesar da oposição
da ala ultraconservadora de seu partido, o Likud;
Arafat recusa-se a sancionar reformas na ANP. Em

Israel, a disputa interna expõe a dificuldade que
Sharon terá para executar o plano de retirada dos
assentamentos judaicos da Faixa de Gaza e da

Cisjordânia. (AE)

� VENEZUELA

Urnas do plebiscito
passarão porauditoria
Autoridades venezuelanas começaram ontem

a auditar 150 urnas com o objetivo de apurar de
núncias de fraude feitas pela oposição, derro
tada no domingo em um referendo por meio do

qual tentou derrubar o presidente Hugo Chávez.
Soldados retiraram as urnas aleatoriamente
selecionadas em diversas partes da Venezuela
dos caminhões nos quais foram transportadas a

um galpão num distrito industrial a Leste de

Caracas, a capital. Ao fundo, era possível ver
autoridades inspecionando as urnas.

Auditoria deve terminar em um ou dois dias. A
OEA e o Centro Carter monitoram a auditoria. (AE)

� IRAQUE

Médicos estadunidenses

participaram de torturas
Médicos militares americanos colaboraram nos

interrogatórios de presos iraquianos na prisão de
Abu Ghraib, marcados por torturas, abusos e

humilhações, denunciou a revista de medicina
The Lancet. A denúncia coincidiu com a

publicação antecipada de trechos de um relatório
do Exército sobre os casos de tortura naquela
prisão, que exime de culpa altos funcionários do

Pentágono e chefes militares.
O especialista em conduta ética, Steven Miles,
condenou o comportamento dos profissionais e

exigiu uma investigação do papel dos médicos
na tortura. (AE)

6

A resistência iraquiana - xiitas leais ao clérigo
radical Muqtada al-Sadr - invadiram ontem a sede
da petrolífera iraquiana South Oil Company e

incendiaram depósitos e escritórios.
.

Militantes vinham ameaçando sabotar a vital infra
estrutura petrolífera do Iraque para protestar
contra confrontos em curso entre forças dos
Estados Unidos e milicianos das Brigadas Mahdi
na cidade sagrada de Najaf. Os insurgentes dispa
raram granadas propelidas por foguetes contra

aepósitos, que abrigavam equipamentos de pros-

I pecção e outros. As explosões provocaram um

incêndio que consumiu pelo menos 10 depósitos. (AE)I
)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Luiz Henrique da Silveira*

"

As Razões da Conta Unica

Eu gostaria que todos os catarinenses conhecessem as

condições de algumas cadeias públicas de Santa Catarina.
Sugiro, por exemplo, que visitem a de Balneário Camboriá
Quem for lá vai ter a sensação de que os filmes "Expresso da
Meia Noite" e "Pixote" n"ão conseguiram retratar, com todo
realismo e crueza, a realidade das prisões.

A superpopulação carcerária é amaior chaga social do nosso

País!
Feitas para recuperar e reeducar o infrator, as nossas cadeias

se transformaramem escolas de pós-graduação na criminalidade.
Lá, 'o prisioneiro entra como infrator primário e sai PHD em

bandidagem.
É notório o caso da tentativa de assassinato do Prefeito

Wilson Plautz, de Camboriú.Os transgressores que foram à sua

casa, para matar e roubar, planejaram toda a cena do crime na

cadeia. Libertados em razão do indulto deNatal, não permitiram
. � que a família Plautz comemorasse a virada do ano. Atingido,
..', covardemente, por uma bala na cabeça, o Prefeito Plautz, que é

�'lma pessoa que 'da de todos, sem inimigos, ficou paralítico,
p ,eu a fala e a mobilidade nos movimentos.

'ta Catarina precisa de 2.500 vagas para presos em

condições dignas. Eu recebi oGoverno do Estado em condições
financeiras lastimáveis. Nos quatro anos do'meu antecessor, a

dívida com oGoverno Federal dobrou. Explodiu de R$ 4 bilhões
e 300 milhões de reais, para R$ 8 bilhões e setecentos milhões
de reais.

Recebi aCASAN com 486 títulos emCartório! Uma dívida
de R$ 180 milhões de reais. Enquanto isso, a saúde, devia a

médicos, hospitais e laboratórios desde 1999 e uma dívida com

fornecedores de R$ 50milhões de reais, boa parte vencida desde
julho de 2002!

De cada R$ 100,00 reais que o Estado arrecada, R$ 103,00
estão bloqueados, vinculados à participação dos municípios, da

Educação, Saúde (que saltou, de 8,7%, em 2002, para 12% este

ano), Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de

Contas, Assembléia, Udesc, Pesquisa Científica e Tecnológica
etc., cada instituição com seu percentual de p �ticipação,

Tenho que pagar valores de sentenças condenatórias,
definitivas, ou seja, precatórios, no valor de cerca de R$ 110

milhões de reais. Além dessa herança, me foi passada pelo
Govern; anterior uma outra, de R$ 18 milhões de reais, para os

advogados que defendem as pessoas pobres, por nomeação
judicial.

O nosso Projeto não é novidade. O Govemo Federal, bem
como vários Estados, administra os depósitos. No noSSO caso,

as despesas terão, todas, relação com o Poder Judiciário: a

Defensoria Pública, que é nomeada pelos Juízes; os PrecatóriOS,
cujos pagamentos são determinados pela Justiça; o Sistema

Penitenciário, onde os condenados cumprem sentenças da
I

Magistratura.
Por isso, não vejo nenhuma razão para a contestação aO

Projeto que enviei à Assembléia. Que a oposição fique conrra,

é normal. Ela tem sido contra todos os meus projetos, de forma

sistemática.
O Poder Legislativo, que sempre vota consciente e

independentemente, certamente optará entre deixar esse

dinheiro mofando nos bancos ou utilizá-lo para esses objetiVOS
claros, todos de profunda inspiração social.

*Governadordo Estado

po 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor, de

d' ItOfonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ire
o as

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Lamento
o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojista), Sandro Moretti, informou que a

entidade não dispõe de um canal entre o

consumidor e o lojista, o que é uma pena.
Seria a forma dos clientes descarregarem
as constantes reclamações de mau

atendimento, falta de cuidados na entrega
dos produtos comprados e de respeito com
os cheques pré-datados.
A criação de uma "ouvidoria" do comércio

resolveria algumas pendengas e, com

certeza, aproximaria as duas portas. Por

enquanto, os consumidores estão

reclamando ao bispo.

... Pesquisa
Integrantes da coligação"Viva Jaraguá"
revelaram que o Instituto Perfil iniciou
uma pesquisa de intenção de votos

em Jaraguá do Sul, cujos resultados
estarão disponíveis ainda neste final de
semana. "Vamos confirmar o potencial
da candidatura'; disse um deles.
A bem da verdade, essa é mais uma

pesquisa que não deverá ser
divulgado para o grande público.
Ficará restrita à aliança. Todavia, se os

números forem muito favoráveis, a

chance de divulgação é grande. É
esperar para ver.

�Estrela
Tem muito candidato na região

que já se se�te estrela: Se ��cusa a

dar entrevista e so critica as

reportagens com os adversários e

até mesmo com os postulantes da

aliança que a pertence. O pior é

que os assessores acompanham a

birra do chefe e fazem de tudo

para dificultar o acesso ao candidato

só pra ter motivos para questionar
o repórter no dia seguinte.
Se, na condição de candidatos já
se sentem "otoridades" imagine se

conseguirem se eleger?!

POLíTICA

...Emprego
Pelo sétimo mês consecutivo, houve
aumento no número de empregos
formais - com carteira assinada. Em

julho, foram criados 202.033 novos

postos de trabalho. Melhor resultado

para o mês de julho desde 1992.

De acordo com o Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desem

pregados), de janeiro a julho 1,236
milhão de trabalhadores foram

contratados, elevando de 1,3 milhão

para 1,8 milhão a meta de geração de

emprego até dezembro prevista pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

... E os outros?
Entre o início de 2000 e julho deste ano,

155 políticos brasileiros tiveram os

mandatos cassados depois de a Justiça
comprovar ilegalidades durante a

campanha eleitoral, com destaque para a

compra devotos. Os candidatos se dispõem
a pagar contas de água, luz e telefone e

distribuir remédios e dentaduras.
A ONG Movimento de Combate à

Corrupção, entidade responsável pelos
dados, promete continuar fiscalizando as

campanhas e os políticos. Tomara que
tenha tempo para uma visitinha ao Vale

do ltapocu.

Melhorias na infra-estruturaL
.�

é a principal meta de Dlonef

Cartório Eleitoral trabalha
na substituição de mesários
GUARAMIRIM - A chefe de forempreciso substituir; têmcincodias

Cartório da60ªZonaEleitoral,Maria para encaminhar ofício à Justiça",
da Graça Corrêa da Silva, informa informa. Apesar de não ter número
que as pessoas que receberam preciso de quantos casos de substitui-

noti�cação da Justiça Eleitoral para ção já surgiram, Maria da Graça
trabalhar como mesário no dia das consideragrande a procura, principal-
eleiçóes têm cinco dias para solicitar mente na cidade deMassaranduba. FABIANE RIBAS

�����---------

substituição. O ofício informa que Ela destaca que o trabalho no dia

aqueles que têm relação de das eleições garante benefícios aos

parentesco com os candidatos, até mesários, comodois dias de folga. "Há
segundo grau, ocupam cargos de pessoas aqui em Guaramirim que

confiançanaprefeitura, sãomembros vieram ai cartório se oferecer para
do diretório municipal de parrido colaborar", salienta.
político, agentes policiais, autoridades As reuniões comosmesáriosest\0 apresen ta r na Ac ijs
ou menores de idade estão agendadas. No dia 28 de setembro,
impossibilitados de prestara serviço. na Câmara de Vereadores de l:

.

S A infr{ ARAGUA 00 UL - a-

Ahsta dos nomeados foi publicada Guaramirim, orientação para três
�btrutura da cidade foi um dos

há 15 dias, estava em edital no turmas; no dia seguinte, na câmara ':principais pontos abordados ontem à
Cmtório Eleitoral. de Schroeder, com duas turmas, eno· noite pelo candidato a prefeito e

'Algumas pessoas ainda não dia 30, na câmara de Massaranduba 'deputado estadual, Dionei da Silva
_rec_ebe_ra_m_a_n_o_tifi_·_c_a..:..çã_o_,_m_a_s_o_sq...:.u_e__m_alS_·_d_u_a_s_tu_rm_a_s. --,�lL (PT). Ele foi o último a apresentar

metas do plano de governo aos

empresários, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul). Além das diretrizes gerais do
programa, o prefeiturável da aliança
"Jaraguá para todos" destacou a

questão de planejamento urbano,
apontando a necessidade de projetos
para o anel viário, transporte coletivo
e parceria entre os municípios da

microrregião daAmvali (Associação
do�Municípios doVale do Itapocu) .

"Se 'melhorarmos a infra
estrutura de Jaraguá doSul daremos
mais condições aos empreendedores
de investirnaempresa, pois terãomais
agilidade no escoamento dos

produtos", avalia Dionei. Ele
considera imprescindível o

investimento no anelviárioparaevitar

que as ruas centrais sejam passagens

obrigatórias para Pomerode e São
Bento do Sul. "Desta maneira,
aliviamos o trânsito da cidade. Temos
de darmaior atenção a esta área, para

�Candidato da aliança
"Jaraguá para todos"
foi o último a se

Magistrado critica STF p�

aprovar taxação de inati
BRASÍLIA - O presidente da

Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça doTrabalho,
Grijalbo Fernandes, manifestou
ontem surpresa com a decisão de

anteontem, 18, do STF (Supremo
Tribunal Federal) de considerar
constitucional a cobrança da

contribuição previdenciária de
funcionários públicos aposentados
inativos e pensionistas.

"Foi surpreendente, até por
que, para nós, juízes do trabalho, a
inconstitucionalidade da taxação
estavamuito clara, uma vez que os

trabalhadoreulo serviço público
lllcorporaram esta condição ao seu

patrimônio jurídico, perfazendo,
assim, o que a Consrituiçãomanda
respeitar em qualquer circuns-

tância, o direito adquirido", afir
mou, ressaltando, entretanto, que
respeita a decisão do Supremo.
"Dentro do jogo democrárico, cabe
nos lamentar a decisão, respeitan
do-a, no entanto", afirmou.

Fernandes afirmou que o

governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, assim como o núcleo

que o apoia, "deve ser

responsabilizado pelo fim do regime
público de previdência no Brasil e
pela taxação dos inativos". "Jamais
anunciaram, na campanha
eleitoral, que fariam a reforma da
Previdência dos sonhos dos bancos.
e dos credores internacionais, mas
também não avisaram que fariam
uma série de outras coisas

surpreendentes", reclamou. (AE)

Liderança
Competitiva
Prof. Adroaldo lamaison
Dia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES
47.275-7010 com Mainara
47 9976-0878 com Valdicir

QUALIDADE NA PRODUTIVIDADE

QUALIDADE PESSOAL

QUALIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS
QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO

QUALIDADE NA PROFISSIONALIZAÇÃO
MOTIVAÇÃO E ENTUSIASMO

QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE NA LIDERANÇA

Apoio: Realização

Acuse
ASSOCIAÇÃO COME.RCIAl E
INDUSllUAL DE JARAGUA DO SUL

APRESENTAÇÃO
L'

Oionei: "A participação do povo será garantida pelo, Orçamento Participativo" J,';

que as pessoas não sejam vírimas de públicas. "A área indicada para a maleabilidade no horário e possam
acidentes", observa. instalação do aterro não é trabalhar. "Assim elas poderão

Outra meta apresentada pelo apropriada, por isso pensamos na contribuir com a renda familitrr",
petista foi viabilidade de parcerias possibilidade de adapta-lo em outra diz.
com as cidades vizinhas para localidade, na microrregião", AAcijs programou debate p�ra
regionalizar problemas como o lixo argumenta. o dia 22 de setembro, no grande
emelhoria da água. "Pretendemos A abertura de novas vagas em auditório do Centro Cultural, das
solucionar a questão da destinação creches e funcionamento em 19 às 21 horas.Na oportunidade, os
dos resíduos", aponta, turnos também faz parte das três candidatos irão se apresentar,
acrescentando que a solução é prioridades do candidato a prefeito, responder perguntas do público e

envolver as outras administrações para que as mães tenham quesrionaros adversários.

Empresários questionam projetos regionais
Jaraguá do Sul - A

regionalização foi a base de

grande parte das perguntas
feitas ao candidato a prefeito
Dionei da Silva (PT). Os

empresários questionaram a

respeito dos projetos que a

aliança "Jaraguá para todos"
elaboraram para fomentar a

integração e o fortalecimento
das cidades que compreendem
a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu).
Em resposta, Dionei elencou
uma série de propostas para

regionalizar a água, aterro
sanitário, hospital, transporte
coletivo e o trânsito.

"Precisamos dar atenção
especial à qualidade da água

devido à quantidade de

agrotóxico que atinge os rios. E
este é um problema que não se

pode pensar apenas em âmbito

municipal", aponta o petista,
acrescentando que contará com

apoio dos governos estadual e

federal para o desenvolvimento
dos projetos.

A questão. do lixo também
foi levantada pelo prefeiturável.
Ele favorável a instalação do
centro de destinação de
resíduos sólidos em alguma área
- ainda a ser estudada - na

microrregião. "Além disso,
contaremos com um programa

para regionalizar a reciclagem do
material reaproveitável", infor
ma.

• A candidata a vice

prefeito, Cecília Konell

(PMDB), não soube

responder à pergunta
sobre como diminuir a

carga tributária e estimular'
a produção.

-

• Dionei revelou a 'fI'

intenção de criar um
centro de convenções para
atender à região. }

.
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OpçÃO

Coo erativa é alternativa para
geração de emprego e renda

.
•

ALEXANDRE BOGO

MARIA HELENA DE MORAES

11'11 ..Atualmente,
Em todo o Brasil,
são um milhão e meio
de cooperados

}ARAGUÁ DO SUL - As
cooperativas de trabalham

ocupam' hoje um papel
importante na reintegração de
um grande contingente de

pessoas que atual na

informalidade e também

aparecem como opção para
trabalhadores na busca uma nova
fonna de organização nas relações
de trabalho. Esse é o caso da

Coopercasa, fundada há três anos
em J araguá do Sul por 20
trabalhadores da construção civil,
que almejavam melhores

condições de renda aliada a

possibilidade de administrar a

própria atividade profissional.
O pedreiro Gilmar André

Petri Pereira, 37 anos, integra a

Coopercasa desde a sua

fundação. De acordo com ele, as
vantagens para o trabalhador

cooperativado é o fato de poder
negociar a obra, manter um

padrão de renda e ainda ser dono
do próprio nariz. "Mas o mais

importante é 'a participação do
trabalhador na gestão do

negócio", ressalta Pereira.

II'

I,
I�

Gilmar Petri Pereira integra a Coopercasa, fundada há três anos e atualmente com 35 associados

Atualmente a Coopercasa
congrega 35 trabalhadores da

construção civil, entre ajudantes e

pedreiros profissionais, que no

momento se dividem na execução
de 15 obras. Pereira salienta que o

salário depende da qualificação de
cada um e que os trabalhadores

recebem, emmédia, R$ 600,00 por
mês e todos os direitos que a lei das

cooperativas determina. Como não
existe Fundo de Garantia nem 13°

salário, a Coopercasa criou um

Fundo de Férias, que é dividido
entre os cooperativados no final de
cada ano. Além disso, recebem de
forma igualitária as sobras dos
recursos e podem utilizar as

ferramentas de trabalho
disponibilizadas pela Coopercasa.

Na avaliação de Pereira, "''IS
�

cooperativas representam um \
excelente alternativa para'
trabalhadores de todas as áreas. "Nos
anos 80 os trabalhadores queriam se

apropriar dos meios de produção.
Agora, o interesse maior é a

manutenção do emprego. A

cooperativa consegue algomais, que
é autogerência", argumenta Pereira.

Lucro da Caixa no primeiro semestre supera R$ 600 milhões
BRASÍLIA - A Caixa Econômica

Federal teve um lucro líquido de R$
623,7 milhões no primeiro semestre
de 2004. Os números do balanço
foramacompanhadosPJrummelhor

desempenho na área social,
principalmente nas atividades de
transferência de benefícios e

bancarização da população de baixa
renda,O primeiro semestre também
apresentou ganhos para o banco no
mercado, na sua estratégia de se

firmar como banco comercial,
investindo em competitividade e na

ampliação de sua rede, entre outras
ações.

Aplicando reduções periódicas
nos juros, a Caixa ajudou a puxar o

mercado na retração das taxas,
contribuindo na expansão do acesso

ao crédito. A iniciativa teve reflexo
direto na carteira de crédito comercial
da instituição, que teve um

crescimento de 28,9% no volume de

operações, com a contratação de R$
11,9 bilhões.

Além de baixar os juros, a Caixa
se mostrou competitiva também nas

tarifas sobre serviços, apresentando, no
período, os menores custos bancários,
inclusive para o governo na prestação
de serviços sociais, onde o custo geral

foi 11,63% mais baixo. As .baixas
tarifas bancárias ganharam reconhe
cimento em pesquisa divulgada pela
Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor, quemostrou a cesta de

serviços do banco em primeiro lugar
entre as demenorvalor domercado,
quase 76%menor que o valormédio
cobrado pelos outros ba�cos.

Juros e tarifas mais baixas
também ajudaram a ampliar a base
de clientes. São 30,4 milhões de
clientes. Entre eles, 2 milhões são

provenientes do projeto de acesso da
população de baixa renda ao sistema
bancário.

• A conta simplificada
Caixa Aqui, fechou o

período com um

crescimento de RS 248,55%
na quantidade de contas

abertas.

• Em junho deste ano, 915

mil clientes já possuíam
créditos rotativos pré
aprovados, significando RS
180 milhões em recursos

destinados a 125 mil
clientes.

SEXTA-FEIRA, 20 de agosto de 2004

Petry: "Salários dos trabalhadores daqui são mais baixos"

Sindicato de trabalhadores e

patrões não fecham acordo
}ARAGUÁ DO SUL - O

Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Civil não conseguiu
chegar a um acordo com o

Sindicato Patronal na terceira

�odada da negociação coletiva de

trabalho, realizada esta semana. O
maior impasse está no reajuste
reivindicado pela categoria para

que o salário normativo do setor

moveleiro e do servente de
\oedreiro chegue aos R$ 400,00, o
"':

se representaria um aumento de
L ,�}j)% em comparação com o

atua de R$ 362,30. QJ patrões
oferece �ro.

A dire�,�ia do Sindicato
marcou uma assembléia geral para
o dia 24, quando também
acontece a quarta rodada de

negociação entre as partes em

busca de consenso. De acordo com
o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores, Riolando Petry, o
salário normativo pago em nossa

região é omais baixo se comparado
com osmunicípios do Vale do Itajaí
ou mesmo em São Bento do Sul.
"Por isso insistimos tanto no valor
mínimo de R$ 400,00 como piso
salarial" enfatiza o sindicalista.

Segundo ele, em São Bento do Sul
o profissional ganha R$ 420,00
mensais, enquanto em Balneário
Camboriú o normativo está em R$ -

426,00,
Até o momento houve

consenso para o salário admissional

(pago aos trabalhadores com até

90 dias na mesma empresa), hoje
Iem R$ 315,38, que passariaparaRl

370,00, representando um reajuste
de 13,7%etambémparaossalári� ,dos profissionais pedreiro e

carpinteiro, que hoje estão em RI
461,45 e chegariam aos R$ 490,51,
com repasse assegurado do INPC
dos últimos 12 meses, de 6,30%.0
Sindicato também reivindica que
todos os demais salários recebam8% e

de reajuste, o que significa
aumento real de 1,7%. As cláusul� c

sociais também não foram
discutidas na terceira rodada.
Também existe impasse na cláusula
35 da Convenção Coletiva, que

obriga as empresas a realizarem o e

desconto das contribuições devidm
ao Sindicato, conforme decisão
tomada em assembléia.

rl�I�N�?RME CP

I �UPO cresce 38%
A Lupa, um dos maiores fabricantes de meias
do País, registrou um crescimento de 38%

nas vendas no primeiro semestre em relação
ao mesmo período do ano passado. A

diretoria comercial da empresa atribui o
excelente desempenho aos inúmeros

lançamentos realizados pela companhia e ao

inverno rigoroso. As meias masculinas e as

cuecas cresceram 40% somente nos seis

primeiros meses de 2004. Também neste
semestre a Lupo lançou quatro modelos

assinados pelo estilista Alexandre
Herchcovitch e dois modelos da marca

Speedo A expectativa da Lupo é fechar o ano
batendo a casa dos R$ 200 milhões, um
aumento de 27% em relação a 2003.

.. ABRANGÊNCIA

Refresco em pó no exterior
A General Brands, índústria brasileira de
refrescos em pó, acaba de fechar a venda de
uma primeira remessa do refresco em pó
Camp, no total de 180 mil dólares para o

Panamá, Líbia e Argélia. Com esses países, que
deverão consumir juntos quase 150 toneladas
d o Camp, a General Brands passa a exportar
para 21 países. A meta da General Brands é
fechar o ano de 2004 com 10% de seu

faturamento dirigido às exportações. O Camp
é um refresco em pó já adoçado, carro-chefe
da companhia, considerado o mais vendido,
em sua categoria, na Grande São Paulo. A

General encerrou 2003 com um faturamento
de RS 80 milhões, o que significa um aumento

de 60% se comparado ao ano passado.

.. SEGURANÇA
Alarmes para caminhões
A partir deste mês os caminhões Volkswagen serão

equipados com o alarme Premium Br 404, um alarme
de ponta da Olimpus, tradicional fabricante de
antenas e alarmes automotivos da América Latina, O
lançamento do produto - uma versão do alarme

especialmente desenvolvida para a linha pesada
Volkswagen - acaba de ser realizado pela Volkswagen,
em dois dos mais tradicionais eventos da categoria -

a 25° Feira do Carreteiro em Aparecida do Norte (SP)
e a 15° Festa do Caminhoneiro em Guarulhos (SP) -

que acontecerão em julho do ano que vem. As

características para caminhões encontradas rio

Premium BR-404 são personalização do som da
sirene, bip programável com sete tipos de sons, ajuste
de volume, controle remoto anticlonagem, entre
outros.

.. MEDICAMENTOS

Multinacional cresce 31%
o primeiro semestre do ano para a Torr�nt
do Brasil, multinacional farmacêutica
indiana, presente em 20 países, confirma,o
excelente desempenho que a companhia
está obtendo desde que desembarcoU na

Brasil, em 2002, com apenas quatr�
funcionários. Registrando aumento de 31°0

nas vendas de medicamentos similares,
comparando ao semestre passado, a

companhia deve encerrar o ano com um

faturamento de US$ 17,5 milhões, u�
crescimento estimado em 30% em relaçao
a 2003. Ainda este mês de agostO a

I
" di mentOSempresa ançara tres novos me rca

- dois para o sistema nervoso central e urna

para a área cardiovascular.
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AFtUldação deHansaHumboldt
e os primeiros colonizadores
Corupá foi fundada em 7 de

·lhode 1897 porOttoHillbrecht,� l'
.

ue comprou os ates numero seis

�sete por 259$00 e 456$00 réis,
respectivamente e foi o primeiro a

deixar registrado por escrito sua

chegada a Hansa Humboldt.
KarlFabri também entroupara

a história, por ter sido o último
'

diretor daSociedade Colonizadora

Hamburguesa, fundada em 16 de

marçode 1849 para povoar as terras
dos príncipes Dona Francisca,
François de Orleans e o Conde

D'Eu,ASociedade foi substituída
eml0demarçode 1897,quando
da fundação da Companhia
Hanseática de Colonização.

Porcontrato firmado em 28 de

maio de 1895 entre o governo de
Santa Catarina e a Cornpania
Hanseática, em nome de Karl

Fabri, a Companhia adquiriu
pouc') mais de 635 mil hectares
de terra a 1,5 mil réis o hectar.
Desse total, 35 mil hectares

ficavam no Alto Vale do Rio

Itapocu, dando origem aCorupá,
numa área de 477 quilômetros
quadrados. Conforme o contrato,
essas terras deveriam ser

colonizadas num prazo de vinte
anos por imigrantes europeus. Os
pioneiros foramOttoHillbrecht.e
seu filho Otto, de 17 anos, e
Wilhem Ehrhardt que, após
desembarcar em São Francisco do
Sul, chegaram em Corupá e

ficaram abrigados num rancho da

Companhia Hanseátíca.
O nome HansaHumboldt foi

dado em homenagem ao

naturalista alemão Alexander
Von Humboldt e a Companhia
Hanseática de Colonização,
denominada Hansa Humboldt e
dirigida por Karl Fabri. Até 1900,
o único caminho de acesso a

Corupá era peloRio ltapocu, onde
haviam canoeiros contratados
pela Companhia para levar os

colonizadores.

jARAGUÁ DO SUL - A Unerj
(CentroUniversitário de [araguá
doSul) passou a incluir, no início

ue deste ano, a disciplina Seminários
em Administração de Novos

ca Empreendimentos na grade
curricular do curso de Marketing.
Ministrada pelo professor Rogério
Maldaner para a turma da oitava
fase do curso de Marketing, a

ue disciplina possibilita o contato com
o empresários que relatam em sala
ai de aula as suas experiências.

Recentemente, os acadêmicos
conheceram a história de Adelina

� Hess de Souza, fundadora da
Dudalina, de Blumenau. Aos 78
anos, ela admite trabalhar 18 horas
diárias e, na oportunidade com os

acadêmicos, explicou o modelo
empreendedor com a visão de não
trabalhar no negócio e sim
trabalhar o negócio.
Além da Dudalina, do

segmento de confecções, Adelina
Hess de Souza é proprietária dos
Hotéis Himmelblau e Hotel
Fazenda Sanl7> Antônio é
detentora da marca Base Co e foi
pioneira do patchwork (retalhos)
no Brasil. N a conversa com os

acadêmicos, ela relacionou
características e qualidades
empreendedoras. "As pessoas
preCisam ter auto-estima e

• Durante as aulas, os
acadêmicos são info.rmados
sobre aspectos que fazem

parte da rotina de

empreendedores, como a

alta taxa de mortalidade
das erríflresas nos prime] s

anos de vida, a imp�cia
para o desenvolv�nto
sócio-econômico, a geração
de empregos, o
desenvolvimento regional,
a distribuição de renda e os

problemas sociais que
cercam qualquer atividade
econômica.

confiança para que o trabalho
tenha sucesso", ensina. Na troca

de experiências com empreen
dedores, os acadêmicos também
tiveram a oportunidade de ouvir
duas arquitetas formadas pela
própria Unerj, Gisele Dal-Bo e

Tatiane Trentini, proprietárias da
GT Arquitetura. Outra contribui
ção foi dada pelo presidente da
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul, Sandro
Moretti, que falou sobre a

experiência de implantar na região
a franquia da lojaO Boticário e de
sua vivência no associativismo.

ERRATA - POR ACASO
Ao Contrário do que foi publicado na coluna Por

�caso, página 12, na edição de ontem (19/8), a

Baladinha; festa que acontece na BoxMusic Hall, será

;e�lizada NESSE SÁBADO, DIA 21, e não dia 20, como
OI divulgado.
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'Deutscherball' comemora os

180 anos da imigração alemã
CAROLINA TOMASELLI

�Festa reunirá
descendentes de

imigrantes na

Sociedade Ano Bom

CORupA - A Fundação de
Cultura e a Jazz Band Elite realizam,
hoje, a primeira edição do
"Deutscherball". A festa em

comemoração aos 180 anos da

imigração alemã no Brasil acontece
na Sociedade Esportiva e Recreativa
Ano Bom, a partir das 22130, com
animação da Banda Bavária,

Segundo a diretora da Funda

ção,MariaAparecidaRosa, a celebra
ção reunirá as famílias de descen-
dentes de imigrantes alemães, envol
vendo também os integrantes dos

Disciplina estimula formação grupos folclóricos do município, a

bandamunicipal "Jazz Band Elite" e
.

lt d d dori outras entidades. "Vamos tentar fazerUIli
vo a a ao empreen e OrlSmO

com que a festa se realize todos os

1» anos", afirma..
------------

�revelaqueaolongodoanoF A TOS oU9;feventos serão realizados pelaFj:l'ci-ação em função do ano

versário de imigração, inclusive
ntro

.

da programação da

nanenfest, que acontece de 10 a

, 12 de outubro, noSeminárioSagrado
Coração de Jesus.

Corupaenses homenageados visitam exposição sobre imigração alemã na Assembléia Legislativa
Os ingressos para a aculturagermânicaeos 180 anos da distrito de [oinville, Também foram

"Deutscherball"podemseradquiridos imigração alemã no Brasil, em homenageados Adalberto Linzmeyer,
a R$'10,00 no local e com os grupos especial emSantaCatarina, a noite da Ferrada Linzmeyer, fundada em

folclóricos, que receberão o que festiva contou com a participação de 19�5; Zélia Zimmermann
venderem. Parte do valor adquirido 118 descendentes desses imigrantes Bortolotti, representan-do o

será utilizado na compra de de 20municípios catarinenses, que imigrante Ernest Zimmermann,
insttumentos para abandamunicipal. receberam placa comemorativa e

que chegou em Hansa Humboldt
HOMENAGEM-Adiretora da orquídeas, flor cultivada pelos em 1898; e Antônio Ricardo

FundaçãoCultural explicaque a idéia colonizadores. Hillbrecht, representando o

de realizar a festa foi sugerida durante DeCorupá, participou da sessão fund ad o r d a c idad e O t to

sessão solene na Assembléia IlsePfützemeiter, proprietáriadaCasa \ Hillbrecht. Além de Corupá, outro
Legislativa no último dia 10. Pfützemeiter,empresafundadaem município da microrregião a

Requerida pela deputada estadual 1919 para comercialização de secos receber a homenagem foi Jaraguá
Simone Schramrn para homenagear emolhados nomunicípio, na época do Sul.

Agricultura se organiza para
combater a Sigatoka negra

FLORIANÓPOLIS - A Secretaria
Estadual de Agricultura e Política
Rural convocou na quarta-feira
técnicos e pesquisadores da�
empresas vinculadas - Epagri,
Cidasc, Icepa e Ceasa -, associações
e federação dos produtores de
banana a montarem uma força
tarefa para evitar a entrada da

Sigatoka negra em Santa Catarina.
Em duas semanas inicia um

mutirão nas áreas produtivas da
fruta para destruir as plantas de
fundo de quintal e das margens
das rodovias.

As autoridades e o setor

produtivo apressam também a

introdução no Estado de cultivares
de banana resistentesà praga. "É
um trabalho lento, e constitui-se
em implantar viveiros destas
variedades para serem reproduzidas

.

nas propriedades", diz o pesquisador
da Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina), Robert Hinz.
Segundo ele, a Epagri acompanha
a sigatoka desde 1987. "Desde lá, a
velocidade com que o fungo
avançou e se reproduziu é

impressionante", comenta.

População recebe orientações
sobre planejamento familiar

família, em especialna vida damulher
e das crianças. Ele reduz a

probabilidade de gravidez de risco,
evita o nascimento e a morte de

crianças e ajuda a diminuir a

incidência de abortos", afirma.

SCHROEDER - A Secretaria de
Saúde e Assistência Social
programou uma nova série de

palestras sobre planejamento familiar
para as próximas semanas, noCentro
de Múltiplo Uso. De acordo com a

secretária de Saúde de Schroeder,
Aline Mainardi, o planejamento
familiarpermite aos casais decidirem
livre e responsavelmente sobre a sua
capacidade reprodutiva. "Os casais
podemplanejar a chegada dos filhos,
decidindo quando tê-los, com que

espaçamento e em que
quantidade", explica.

Nas palestras, os grupos demães,
estudantes e casais recebem
instruções sobre os métodos

contraceptivos, incluindo DIU,
.

laqueadura e vasectomia, além de
subsídios para o planejamento
familiar. Osmétodos contraceptivos
também entram na pauta dos
encontros.

A secretária de Saúde considera
esse um excelente caminho para a

promoção de umamelhor qualidade
de vida para a população do

município. "O programa de

planejamento familiar têm impacto
positivo sobre o bem-estar de toda a

• Em julho, a Secretaria

Estadual editou portaria
que proíbe a entrada em

Santa Catarina de mudas,
frutas e partes da
bananeira de Estados
onde a Sigatoka negra foi
detectada.

Agenda dos encontros

Dia Hora
26/08 - 9 horas
02/09 - 9 horas
16/09 - 14h30

Dia Hora
23/10 - 14h30
07/10 -19 horas
14/10 -19 horas

• A Epagri tem realizado

encontros freqüentes para
mobilizar os produtores
da microrregião, onde se

concentra uma produção
anual de 140mil
toneladas.

Conforme Hinz, no Brasil, a doença
entrou no Amazonas em 1998.

. Hoje, também está noMatoGrosso,
Roraima, Acre, Pará e São Paulo.

A sigatoka é um fungo que
ataca as folhas da bananeira e dizima

plantações. Santa Catarina

produziu no ano passado 650 mil
toneladas de banana por cincomil

produtores que cultivaram uma

área de 27 h�ctares.Arenda gerada
foi de R$ 100milhões, sendoU$ 17
milhões com as exportações.

�VIAÇA�CANARINHO

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo • Freta.mento
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Andressa Ignácio vence etapa
do 14° Concurso de declamação

II (EUCE GIRARDI

.... Evento, que termina

Hoje na Scar, reúne
231 alunos de 60
escolas da cidade

illlI.

-, l JARAGUÁ DO SUL - Andressa
Heloísa Ignácio, 11 anos, da Escola
\Valdemar Schmitz, foi a

'vencedora do 14º Concurso de

,Declamação, na categoria B3, de
quinta e sexta séries que acontece

.no grande teatro da Scar. Feliz e

surpresa com o prêmio, Andressa
conta que é a primeira vez que

· consegue participar do concurso.
"Sempre participei dos concursos
na escola, mas sempre ficava com
'o segundo lugar. Este ano foi a
mesma coisa. Mas a colega que

· ganhou trocou de escola e esta foi
· minha oportunidade", relata a

menina que declamou "O Pássaro

Azul", de Olavo Bilac, sob os

olhares orgulhosos dos avós, da
prima e da irmã. Andressa recebeu
como prêmio tr�féu e R$'120,00,
que serão utilizados como parte do

pagamento para compra de um

teclado. "Minha filha sempre

gostou de declamar poesia, de

CP JURíDICO 11__
.... O Crédito de IPI

SEXTA-FEIRA, 20 de agosto de 2004 IiE.l9;Jlu.l1e.g._

Voltou a ser objeto de ampla (e tendenciosa) discussão na mídia
julgamento, pelo STF, de uma questão extremamente importante parO
as empresas industriais.Trata-se do direito que as indústrias,contribuintea
do imposto sobre produtos industrializados - IPI, têm de, ao adqUiri:
insumos que não foram tributados por este mesmo imposto, creditar.
se do valor de IPI incidente sobre essas aquisições. E que o JPI é UIl1
imposto sujeito ao princípio da não-cumulatividade, consistindo
portanto, em um tributo que visa incidir' apenas sobre o valor agregad�ensino fundamental e médio, d dem ca a etapa o processo produtivo. Em suma, a indústria, para

terceira idade e livre, com a identificar o IPI devido em dado período de apuração, confronta os seUl
participação de pessoas da débitos (incidência da alíquota do imposto sobreovalordas mercadorial
comunidade, não estudantes. Os vendidas) com seus créditos (o valor deste mesmo imposto pago na
critérios de avaliação foram aquisição dos insumos utilizados). O resultado desta conta é o valor do
dicção, interpretação, entonação imposto devido no período. A importância da discussão referida no

e integridade do texto. intróito justifica-se na apuração dos créditos. É que as empresal
A diretora de desenvolvimento comumente, utilizam insumos sobre os quais não incide IPI. A causa d;

cultural, Mara Bini Prada.Informa não incldência do IPI nos insumos (matéria-prima, produtol
d intermediários ou materiais de embalagem) pode decorrer de a sua

que o concurso é muito espera o
alíquota ser de 0%, de haver isenção ou imunidade, ou ainda do fato depelos alunos, que realizam etapas ser mercadoria não sujeita à incidência do IPI. No entanto, o fato desta

classificatórias para escolher o d dexação não inci ir na etapa anterior (aquisição o insumo) não impede
representante do concurso, ''Ao a indústria de efetuar o creditamento do IPI. É que a Constituição da
longo do tempo, algumas República, ao estabelecer as normas fundamentais deste imposto,previu
modificações foram realizadas ii incidência do princípio da não-cumulatividade sem quaisquer
como, por exemplo, a ausência de restrições. Se a empresa industrial não computara crédito do IPI referente
cenário, uso do uniforme da escola à etapa de aquisição de insumos, independentemente do pagamento
e a fixação do tempo de no de IPI, a conseqüência - inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro
máximo sete minutos na

- será a incidência deste tributo sobre um valor superior ao legalmente

apreséntação", destacouMara. devido. Frise-se: o contribuinte não está pleiteando um crédito sobrem
produtos que não foram tributados; está, sim, pugnando pela corretaO tema das apresentações é
aplicação da Constituição, que determina que o IPI, como imposto não· ,

livre, ficando por conta do aluno a
cumulativo, somente pode incidir sobre o valor da operação mesma.

escolha do poema. Poucos Negar o crédito do IPI referente aos insumos imunes, isentos, não
escolheram composições próprias, incidentes ou tributados à alíquota zero implica emexigirdo contribuinte
mas a maioria dos poemas fala de de uma operação o imposto devido por ele, somado ao imposto que
amor. "Outra regra é que os poemas seria devido na etapa anterior,não fosse,justamente,a causa que afastou
desta edição não podem se repetir (1'

a sua incidência. Resumidamente, uma atitude teratológica, instigada
aos do ano passado. Assim pela gana de arrecadar.

estimulamos os particip�t-es a Alg.uns veícu.los .�e comunicação têm dado ênfase ao a�gumento,
procurar pesquisar e amph� as logicamente Invalido, de que as empresas tentam na Justiça receber I
opções" explicaMara. O concu\:-o do governo algo que já foi pago pelo consumidor. Isto é absurdo, do

t
'.

h' �(,� ponto de vista jurídico.Tem,de fato,valor na retórica fiscalista do governo.
que ermma oJe apresenta mal&, • . . .

A •

7a sa la 2a ' . Contudo, vivemos em um Estado Democrático de Direito, em quea
tres cate�o�as, � e -;

- e - senes
à\ força norrhativa da Constituição é reconhecida pelo ordenamento

e educaçaoinfantil, re,specuvarp.ente. s,
Destarte, são os argumentos jurídicos, consonantes com a Constituição,

-------------------------- �:1e devem prevalecer. Vale lembrar que ordenamento jurídico é um

c'�unto de normas '\!te expressam os valores de uma sociedade, OI I
valor - são expressos nos princípios constitucionais. Os prlncípc]
jurídico ":'<;! resentam os valores materiais que a sociedade elegeu.
Devem ser

�, servados por ser uma exigência da justiça, da equidadee
de moralidade.

Andressa recita Olavo Bilac e vence etapa do Concurso de declamação
'cantar. Nós damos omaior apoio a participaram outros 230 alunos da
ela", salienta amãe ÂngelaMaria rede municipal, estadual e

Freiberger Ignácio que também foi particular, somando 60 escolas. As
assistir, a apresentação da filha. categorias, divididas em oito,
Assim coma' Andressa, v,i;lriavam de educação infantil,

Estados e municípios terão

avaliação de Educação Básica
FLORIANÓPOLIS - No próximo

ano, o Sistema de Avaliação da

Educação Básica (Saeb) deverá
sêr feito em parceria com os

Estados, municípios brasileiros e

o Ministério da Educação,
através do Instituto Nacional de
Estudos e de Pesquisas
Educacionais (Inep). Realizada
acada dois anos, a tendência é

que a avaliação passe a ser feita
anualmente. A meta do

I

II Governo Federal é criar a Rede

I Nacional de Avaliação,
segundo informação diretor de

/.': .. ":"'�

���. Avaliação da Educação Básica

'). 'do In ep, Carlos Henrique
-,

Araújo, que participou esta

semana de um encontro com o

secretário de Estado da

Educação e Inovação (SED),
Jacó Anderle. "Hoje temos o

, Saeb, que avalia o desempenho
dos alunos de 4ª e Sª série do
Ensino Fundamental e do 3º
ano do Ensino Médio, nas

disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática",
ressalta o

.

diretor. São
envolvidos 300 mil estudantes,
17. mil professores, seis mil

diretores, 6.270 escolas, em 27
unidades da federação.
Atualmente 14 estados
brasileiros já adotam um

sistema, entre eles São Paulo,
Pernambuco e Goiânia. Santa
Catarina tem um diagnóstico,
os Indicadores de De
senvolvimento Educacional,
que constituem o Mapa da

Educação. Inédito no país, o

mapa pesquisa 14 itens, entre
\
I,

eles repetência, evasão,
reprovação e. formação do

professor por faixa de ensino. A
idéia agora é implantar um

sistema que avalie a estrutura

das escolas e o desempenho de

diretores, professores e alunos.
Por enquanto, nas quatro
mÜ unidades escolares
catarinenses, só o professor
efetua a avaliação tradicional
do aluno na escola. Os
resultados do Saeb mostram que
houve uma melhora

significativa no desempenho
dos estudantes. Santa Catarina
ficou entre os melhores,
apresentando um crescimento

na capacidade de leitura da 4ª
série do Ensino Fundamental,
sendo que na Sa série ficou em

segundo lugar no país, com

242,5 pontos em uma escala de
1 a 500, perdendo somente para
o Rio Grande do Sul. Para o

diretor do Inep, a Educação
precisa trabalhar com outros

setores para melhorar a

qualidade do ensino. Cita
outros fatores que considera
fundamental para melhorar o

desempenho escolar, como o

bom relacionamento entre

professores e alunos, salas de
aula adequadas, material

pedagógico, bibliotecas

equipadas e valorização salarial
dos profissionais da. Educação.
Como fatores que contribuem

para baixar os níveis de
eficiência da escola, o diretor
do Inep cita o abandono e a

reprovação.

Circuito Catarinense de Música

apresenta grupo Cravo da Terra
JARAGUÁ DO SUL - O Grupo

Cravo da Terra, de Florianópolis,
apresenta-se amanhã, às 20 horas
no pequeno teatro da Scar. Com

duração de 60 minutos, o

espetáculo é indicado para todas
as idades. O grupo musical vem a

convite do Sesc, pelo projeto
Circuito Catarinense de Música,
que iniciou em Criciúma e

percorre 15 cidades .de Santa
Catarina.

O Cravo da Terra dedica-se à

pesquisa, execução e composição
musical. Presente no cenário

artístico de Florianópolis desde
2000, o grupo tem atuado em

espaços dentro e fora da capital
catarinense. Seu trabalho é

alimentado por diversas vertentes

e tem uma identidade sonora

muito particular, que cruza as

fronteiras entre o "popular" e o

"erudito". O repertório é eclético:
além das composições próprias,
conta com obras de compositores
consagrados da música popular
brasileira; músicas inéditas de
novos compositores do sul do Brasil;
peças folclóricas e de domínio

público e ainda obras escolhidas do

repertório erudito. Os ingressos
estão à venda no Sesc e no local,
ao preço de R$ 5,00 (inteira) e R$
2,50 (meia para estudantes, carteira
do SESC e maiores de 60 anos).
Informações e reservas poderão ser
feitas pelo fone 371-9177, ou pelo
e-mail: sergiopedrotti@sesc
sc.com.br.

Cravo da Terra se apresenta pelo projeto do Sesc em 15 cidades

Guilherme Marques Fogaça

NOTAS I l
.... TRADIÇÃO ,

Lançamento da Schützenfest
Acontece hoje a partir das 21 h, no Pavilhão "I{' do Parque Municipaloe
Eventos, o lançamento oficial da XVI Schützenfest, quando serão apr�
'Sentados oficialmente o cartaz e a programação da Festa dos Atirador;\
Juntamente com o lançamento será realizado o concurso que elegeral
Rainha e as Princesas da festa. São 21 candidatas, cada uma del11jrepresentando uma das sociedades filiadas à Associ�ão dos. �1�be�:1Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu, que engloba "Os munlclplOS
Jaraguá do Sul,Corupá,Guaramirim,Massaranduba e schroeder.Sãoela:
Adriana Dalcanale Motter, Adriane Lucinéia Winter, Claudete Raas�'1
Daiana Oechsler, Driele Butzke, Elaine Arantes, Jenifer Raquel Schrnl \
Josiane Junkes, Kelli Cristina Erdmann, Kerling Fabiane Hornburg, Lau�
Camila Kôpp, Luciana Gnewuch,Mara Zoz,Michele KarinaWalter, Michee

Marley Heller, Rejane Rowe, Rosiléia Brandt, Samara Regina ç.los SantO\
Sonilda Râdel, Suélen Nitzke e Tainá Sabrine Bartel.

'Falecimentos
-

'dadeFaleceu às 19:00 de 17/8 o senhor Hitler Dantas, com 1

. " BoiJlde 67 anos. O sepultamento foi realizado no Cenuten�
Jesus. 'ií
Faleceu às 7:00 de 18/8 o senhor Alex Barg, com idade �� ai
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério MUI1lClP
do Centro.

Comunicado
I

COMERCIAL ZIMDARS LTDA, sita em MassarandUb�
SC, CNPJ/MF n° 73.223.372/0001-50, I.E. n° 252.639.2�f
comunica o desaparecimento da M.R.Dismac,mod.E O.
MR 5020, n° 96080355, em uso atéjulho/1997, cfrneB.
n° 350/04
(17/08/04) da Dipmu de Massaranduba/ Se.
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I ESPORTIVAS'
o I �NATAÇÃO
:: I Ajinc disputa competição .em Joinville
rir Acontece neste sábado em Joinville a 3' do Circuito Pró-swim de

Natação. A competição destinada a nadadores não federados será

realizada no complexo esportivo do Colégio Bom Jesus. A equipe

Ajinc/Uurbano/FME participara desta competição com 12

nadadores, sendo eles: Alexandre Schumann, Francielle Deretti,

Araiana Félix, André Junkes, Pedro Comazzetto, Felipe Mathias,

Helena Gschwendtner, Emily Scholl, Gislaine Mello, Kayuã de

Andrade, Bruna Medeiros e Diogo Danna. Os nadadores estarão

sob o comando técnico de Iara Fructuozo e Verônica Paciello.

-------
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�fIGUEIRENSE
Mais um reforço para o Brasileiro
o figueirense anunciou na tarde de ontem a contratação de mais

um jogador para reforçar o seu grupo no Campeonato Brasileiro

da Série A. Trata-se do meia-esquerda Alexandre Gaúcho (35),
natural de Pelotas (RS), que já passou pelo próprio Pelotas, Goiás,
Internacional (RS), Grêmio (RS), Guarani (SP), Juventude (RS), Rio
Branco (SP), Internacional (SP), Gama (DF), Botafogo (RJ), Flamengo
(RJ) e Portuguesa de Desportos (SP). Alexandre Gaúcho foi

campeão gaúcho pelo Internacional, em 1994 e pelo Grêmio em

1995. No mesmo ano foi campeão da Libertadores da América,
pelo Grêmio e em 1996 conquistou o título de campeão do Bank

(up (Japão) também pelo Grêmio.

�BOXE

Popó recebe alta
Depois de quatro dias internado no Hospital Aliança de Salvador, o

: I pugilista Acelino Popó Freitas recebeu alta na manhã de ontem

!!II
dos neurologista Aroldo Bacelar e Elias Pimenta que trataram do
lutador. Ele deixou o hospital sorridente e bem-humorado,
lembrando que se o pai, "seu" Babinha fosse vivo ainda iria

"apanhar" em casa."Ele sempre me dizia que se eu levasse porrada
(t

na rua iria apanhar dele'; brincou. Acompanhado da mulher Eliane

Guimarães, o pugilista seguiu para sua casa no Condomínio
Encontro das Águas, no Litoral Norte da Bahia, onde pretende
passar entre 20 dias e um mês descansando. Após esse período,
discutirá com o empresário Artur Pelulo quando e com quem vai
lutar. Popó manifestou novamente o desejo de seu próximo
combate ser realizado no Brasil. O tempo que ficou emobservação
foi para observar se o pugilista iria.voltar a sentir dores na cabeça

'

GERAL/ESPORTE

ESTATíSTICAS

Acidentes de trânsito crescem
500/0 em relação ao ano passadd

JULlMAR PIVATTO

....Mais de 85% dos
casos envolvem

jovens entre

18 e 24 anos

}ARAGUÁ00 SUL-Entre janeiro
e ontem, foram registrados 1.075
acidentes de trânsito nomunicípio,
um aumento de quase 50% em

relação à igual período do ano

passado. Segundo o Corpo de
Bombeiros Voluntários, é um dos
maiores índices do país. Outro dado
que chama a atenção é a idade das
vítimas. Mais de 85% dos casos

envolvem jovens entre 18 e 24 anos.
Asprincipais causas dos acidentes são,
pela ordem, a imprudência,
combinação álcoole direção e excesso
de velocidade.

O sub-comandante dos

Bombeiros, Fabiano Cândido, disse
que o número de acidentes

reg�'st
ados é "assustador". Na

. ,#j

avJJ ção dele, outro motivo é a

qumtidade de carros em Jaraguá do
3ul. Existequase umveículoparacada
dois habitantes. "A imprudência de
motoristas, pedestres e ciclistas ainda
'é a grande vilã", reforçou Cândido,
lembrando a falta de respeito às leis
de trânsito.

Número excessivo de acidentes em Jaraguá do Sul é um dos maiores do Brasil .

Amédiamensal de acidentes no VÍTIMAS - O Corpo de são levadas aos hosPita��l
trânsito de Jaraguá do Sul é de 135 Bombeiros Voluntários de Jaraguádo revelou o sub-comandante. ��s
ou 4,47 por dia.Amaioria dos casos Sul não soube precisar o número de registros do Corpo de Bombeíres
acontece das 18 às 19 horas. Março vítimas fatais dos acidentes de de- 2004, houve 68 óbitos.eo
foi o mês que registrou o maior trânsito.A corporação dispõe apenas geral, que envolvem, além(�
número de ocorrências, chegando a dos óbitos no local dos trânsito, casos de emergência
163atendimentos,umamédiade5,4 atendimentos. "Não temos médica e outros tipos Jfe
pordia. informações sobre as vítimas que acidentes. �

PM prende homem acus�oll:.-'-d-e---·t-en-t-a-ti-v-a-d-e-e-s-tu-p-r-o-,-n-o-C-e-n-t-ro-
JARAGUÁ DO SUL - O

pedreiro Ramil Borges Galvão, 34
anos, foi preso na tarde de
quarta-feira ao tentar estuprar
uma prostituta, num matagal

próximo a Rua Epitácio Pessoa.
Com uma faca de aproxima
damente 20 centímetros,
GaIvão atraiu E.P., 21, para o

matagal e a obrigou a manter

relações sexuais com ele. A
Polícia Militar recebeu a

denúncia e foi até o local, onde
deteve o pedreiro e o encami

nhou para a Delegacia.
Em depoimento à polícia, a

vítima disse que GaIvão a

atraiu até o matagal que fica

próximo à Rua Epitácio Pessoa,
no centro de Jaraguá do Sul,
onde pediu para ela tirar a

roupa. Segundo ela, após
conversar com o pedreiro e

pedindo para não praticar o ato,
ele a obrigou a fazer sexo oral.

Foi nesse momento que

alguém passou e avisou a

polícia, que chegou no

instante em que a prostituta
estava fugindo, após um

descuido de GaIvão, que deixou
a arma em cima de um monte

de tijolos. Ele foi preso em

flagrante e, na delegacia, se

reservou ao direito de permane
cer calado, e está no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.
GaIvão já tem passagem na

polícia por tentativa de
homicídio em 2002 e estava em

liberdade após conseguir alvará
de soltura. Esse caso ainda está

em andamento, e a próxima
audiência deve acontecer em

outubro. De acordo com o

delegado Uriel Ribeiro, que está

presidindo o caso, pelo crime de
atentado violento ao pudor, o

pedreiro vai responder a

processo e pode pegar de seis a

dez anos de prisão.

Sua Concessionária Renault agora é

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

•••

Trotes atrapalham o trabalha
dos Bombeiros Voluntários

-IS

réferêhcia. )3:'
ano passado, foram §�

casos de alarmes falsos, 5
e 29 dizendo que

engano. "Existem também
em que o carro está a

do local e recebemo

Outro dado que preocupa os

Bombeiros é o excesso de trotes e

alaTJt).es falsos que eles vêm
recebehdo.Do início do ano até
ontem,. foram 35 casos de alarme
falso .e. 32 trotes. "Temos
prõhlémas também com pessoas
que ligam, mas não sabem
informar o endereço. Princi
palmente em casos de emer

gência médica, onde muitas

pessoas estão desesperadas no

telefone e não conseguem passar
as informações corretas", diz

âhdido, alertando para que as

s passemsempre o nome �a
e algum ponto

:If';;",.·. '.
r-: ,

u

A.
d
a

q
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O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,'_ "'_' .. ,

'-._-_._---��------------------

ESPORTES SEXTA-FEIRA, 20 de agosto de 2004

AJAB Judoca Edinanci Silva sofre
lesão e pode operar joelhoBasquete jaraguaense continua

com chances no Catarinense
ATENAS-Alémde deixarescapar

a chance de lutar pela medalha de
bronze olímpica ao ser eliminada, na
segunda repescagem, pela italiana
Lucia Morico, a judoca brasileira
Edinanci Silva enfrenta, agora, um
problema fora do tatame. Ela pode
ter sofiido rompimento do ligamento
do joelho direito durante o combate
comMorico, o que será confirmado
ou não hoje por um exame de
ressonância magnética a que se

submeterá.
De acordo comoDepartamento

Médico da delegação olímpica
brasileira, Edinanci sofreu mesmo

uma lesão ligamentar,mas serápreciso
confirmaraextensãodo problemapor
meio de um examemais apurado.A
judoca está fazendo aplicação de gelo
no locale tomando anti-inflamatórios.

Q�anto à derrota de Edinanci P<Ua
jud�ca italiana, o técnico da eq�femmmadoBrasil, Floriano Paulo�
Almeida, afirmou que ganhar�
medalha olímpica é uma m�são
difícil. Mas, na sua avaliação
Edinanci deveria ter mudado o;
tática n_o andamento da luta. "Ela
preferiu esperar o ataque oa
adversária para partir para a

imobilização. Essa estratégia, ccn�
não se mostrou efetiva durante o

combate.Omelhor seria�dotaroulIl
tática", comentou. Para o técnico,
ainda não dá para avaliar o

desempenho dos judocas brasileiroi
no torneio de judô em Atenas, llllli
acredita que oBrasil estáno caminho
certo.Na sua avaliação, Edinanci tem
todas as condições de disputarosJ�
de Pequim-2008. (AE)

JULlMAR PIVATTO

..Juvenil Masculino
torce pela combinação
de outros resultados

para se classificar

}ARAGUÁ DO �UL - Das seis

equipes de base do Basquete
jaraguaense, todas ainda têm chances
de conquistarem vagas para a

segunda fase do Campeonato
Catarinense. Somente o Juvenil
Masculino não depende apenas das
próprias forças para garantir a

classificação. Já o Infanto-Juvenil
Feminino é a única equipe já
garantida na segunda fase.

Treinada por Vivian Campos, a
equipeAjabMirimFeminino está na
terceira colocação na �have A e

precisade quatro vitórias nos seis jogos Equipe Infanto-Juvenil Feminina (branco) já está garantida no hexagonal final do Catarinense

COI confirma seis casos de

doping no levantamento de peso
ATENAS - O COI (Comitê

Olímpico Internacional) con

firmou ontem que cinco novos

levantadores de peso deram

positivo para o controle antidoping
c feito antes do início dos Jogos de
Atenas. A Federação Interna-,
cional de Halterofilismo confirmou
os resultados positivos dos exames
do húngaro Zoltan Kacskes; o

moldavo Viktor Chislean; a
I ,

'\1 indiana Pratima Kumari Na; a
,

I· lfca Sahbaz Sule e amarroquina
'\fa Ammouri. Todos foram

im &i"ji�os de participando torneio
em suas �spectivas categorias.

Foi os'" -\.0 caso de doping no
levantamento de peso, pois na

segunda-feira já havia sido
desclassificada por consumo oe
asteróides do halterofilismo Aye
Khine Nan, doMianmá, que ficoo
em quarto lugar na sua com·

petição.
O presidente do COI,

Jacques Rogge, ficou satisfeito

pelo fato de os doping estarem

sido flagrados. "O COI elogiar
trabalho e a decisão da

Federação Interna-cional de

Halterofilismo na sua luta contra

o doping por meio dos controla
sistemáticos de seus atletas"]
nos Jogos de Sydney 2000, o

controle deu positivo nos exam�

de vários pesistas. (AE)

classificada para o hexagonal
final, onde enfrentará, pela
Chave C, as equipes de Xanxerê
e São José. O time da Ajab/Míme
tenta a classificação pata a final,
que será de 9 a 12 de setembro
em 'Chape có. O masculino,
treinado porMiltonMateus, tenta
melhorar a terceira colocação da
Chave A. Das oito partidas
disputadas até agora, os

jaraguaenses venceram cinco e

perderam três.

Em segundo lugar, aAjab/Mime
Juvenil Feminino perderam apenas
duas partidas nas oito disputadas e

se o campeonato acabasse hoje,
disputaria o quadrangular final em
Blumenau. O Juvenil Masculino
está com uma situação mais

complicada para garantir a vaga, já
�\le, além de vencer os dois jogos

que restam contra Figueirense e

AdeBlu, precisam torcer contra as

equipes de Criciúma e Balneário
Camboriú.

E o adulto masculino continua
a preparação para os Jogos ��r.tosde Santa Catarina e deve con�tar
um pivô para reforçar a equip�.
Recentemente a equipe ADLages ,

procurou os dirigentes daAjab para
agendar dois amistosos.

que restam para assegurar com

tranqüilidade a vaga. Dessas seis

partidas, três serão em Jaraguá doSul.
O masculino da mesma categoria,
dirigida porManoel Vieira, está em
segundo lugar no grupo A, atrás

apenas do Ipiranga/Blumenau. Se o
. torneio terminasse hoje, osmeninos
estariam classificados.

No Infanto-Juvenil feminino,
comandada por Julio Patrício, está

Juniores do Juventus estréiam neste sábado no Catarinense
amadores da região e será
treinada por Gilmar Silva.

A competição é formada por
15 equipes de Santa Catarina,
que fazem parte das séries A2 e

B 1. Elas estarão divididas em

seis grupos com dois times e um

com três, onde se classificam

para as quartas-de-final o

}ARAGUÁ DO SUL - A estréia

do J uventus no Campeonato
Catarinense de Futebol Júnior
será neste sábado, às 15 horas,
contra o São Bento no Estádio

João Marcatto. A base da equipe
é formada por jogadores de

Jaraguá do Sul que se

destacaram em campeonatos

campeão dos seis primeiros
grupos e os dois melhores da
chave com três. O [uventus está
na chave D, junto, com o São
Bento, onde faz dois jogos e, na

soma dos pontos, o melhor se

classifica.

Alguns atletas do time
tricolor já são conhecidos do

público, como Diego Krause,
Daniel Pereira e Mozer, além de
Marco Terme e [éferson, que já
fizeram parte do. elenco

profissional. O técnico Itamar
Schüller estará acompanhando
as partidas dos juniores durante
a competição, para avaliar o

desempenho dos atletas. "Nosso
elenco é limitado e se acontecer

alguma lesão com os jogadores
do profissional, serei obrigado a

usar um ou outro jogador dos
juniores", diz Itamar.

Dois jogos pela chave G já
aconteceram. Metropolitano e

Camboriuense empataram em 3
x 3 em Blumenau e o BEC

empatou fora de casa em 2 x 2
com o time de Camboriú. Nas
outras partidas do sábado, jogam
BEC x Metropolitano, Fraiburgo
x Concórdia, Camponovense x

Internacional, Canoinhas x

Operários Mafrenses, [uventus x
São Bento, Real x Carlos Renaux
e Brusque x União.

O jogo do Juventus, marcado
para às 15 horas desse sábado, tem
entrada franca. O jogo de volta
será no próximo dia 28, no

Estádio da Sociedade Guarani
em São Bento do Sul. Se passar
para as quartas-de-final, o tricolor
enfrenta o vencedor de Operários
Mafrenses x Canoinhas.

'Metropolitano 3 x 3 Cam
boriuense
Camboriuense 2 x 2 Blumenau
Blumenau x Metropolitano
Fraiburgo x Concórdia

Camponovense x Internacional
Canoinhas x Op. Mafrenses
Juventus x São Bento
Real x Carlos Renaux

Brusque x União

do seu imóvel, e queremos
Apresentá-lo a você!
As chances do comprador do seu

MUDE PARA LEIER
voe! TAMBÉM.

imóvel estar entre os clientes que

procuram a Leier a cada mês, são

Rua Epitáclo Pessoa, l081 - Fone 275·1862

AI'Ii(j)VEITE (!;). HOBÂRIQ IMPULSOLEIER
IMOBILlARIA

CRECI 1462·J

muito grandes. Por isso deixe o

seu imóvel com a gente e passe a

Das 6h às 23h30contar com a melhor estrutura,
Rua: Exp, João Zapella,88

47-371-9165
www.leier.com.br

com uma equipe altamente

preparada e muitos diferenciais

exclusivos.
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Jaraguá do Sul- Um resumo da história da Grécia na visão de alunos
da Escola Estadual Valdete Piazera Zindars é o que pode ser visto até
o final do mês na sala temática do Museu Municipal Emílio da Silva.
São trabalhos nas mais diferentes técnicas feitos por 100 alunos de
5° a 8°, série que trabalharam sob a coordenação da professora de
Artes, Cristina Pretti. A definição do tema foi da professora, que
buscou na civilização grega a fonte da inspiração, aliando a

possibilidade de conhecimento à informação, cultura e lazer.
"Nos baseamos no movimento do homem na Grécia e na

construção de sua civilização", explica a professora, que buscou
estimular a criatividade a partir da curiosidade dos alunos em
relação a um povo que está saindo na mídia todos os dias em

função das Olimpíadas. Cada estudante, num total aproximado de
250 alunos, escolheu um tema específico e trabalhou no assunto.

A diversidade encanta e o senso estético dos alunos é revelado
com criatividade e conhecimento das técnicas utilizadas

Ao todo, são 100 trabalhos, escolhidos a partir de uma

curadoria, feita pela professora Cristina. "Não havia

condições de expor todos", explica a professora. O
assunto foi estudado em três aulas na escola e mais duas

em casa. Alguns alunos contaram com a ajuda da família. Um
� deles teve a colaboração do avô, que é ferreiro, para Mitologia grega representada e ""'d' .m qua rtnnos

conf<7c
ionar uma armadura grega, única escultura da exposição

,

.' feita em ferro. A maioria dos trabalhos é feito em papel e cartolina.
, O esmero e a fidelidade dos alunos na construção do tema pode ser confirmado nos trabalhos que

retratam os pensadores gregos. A cultura, religião, moda e arte. Todos os principais aspectos da
cultura grega estão representados na exposição, que demonstra, acima de tudo, o entrosamento
das unidades de ensino com o Museu Emílio da
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Silva, que tem apoiado as iniciativas culturais, das
escolas de Jaraguá do Sul.
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NOVAS EXPOSIÇOESr-
De acordo com a historiadora do Museu Emílio da Silva, Elisa
Diefenthal, a próxima exposição acontece em setembro, em
comemoração aos 100 anos da Escola Arno Schulz, antiga Rio
da LuzVitória.
A Escola Valdete Piazera Zindars volta a expor no Museu
ainda no mês que vem, apresentando uma mostra sobre o 20
de Setembro e a vida dos gaúchos. Em outubro o Museu abre
as portas, como acontece todos os anos, à Schützenfest, com
a já tradicional mostra temática sobre todas as festas já
realizadas e a competição de Tiro ao Pássaro, dirigida aos

estudantes da rede pública e particular de ensino. A partir de
23 de setembro, o Museu abriga exposição sobre o "Jaraguá
em Dança':

. '
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Cruzeiro das Loucas
Divirtam-se na hilariante comédia "Cruzeiro
das Loucas'; em que Cuba Gooding Jr.,
ganhador de um Oscar, e Horatio Sanz

navegam em direção ao amor e à aventura
num cruzeiro de férias.Jerry (Cuba Gooding
Jr.) fita deprimido, após o rom-pimento com

a noiva (Vivica Fox), quando seu melhor
amigo (Horatio Sanz) sugere que os dois
devem fazer uma viagem num navio de
cruzeiro para solteiros, lotado com muitas
mulheres lindas e disponíveis. O problema é

que, quando estão em alto mar, Jerry e Nick
percebem que o navio está cheio de
homens, inclusive Lloyd (Roger Moore), que
está encantado com Nick, ou seja eles
embarcaram para um cruzeiro onde só
tinham gays. Diversão garantida!
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 95
minutos - Cor Livre - Lançamento em

Vídeo e OVO

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Didi Quer Ser Criança
15:00 - 16:45 Olga

13:30 16:15 19:0021:45Hell Boy
19:00 - 21 :00

Garfield: o Filme
15:15 -17:00 Eu, Robô

14:00 16:30 19:15 22:00Diários de uma Paixão
19:00 - 21:30

EU,Robô
14:45 -17:15 MulherGato

14:15 16:45 19:30 21:50

Diário De Uma Paixão
13:30 16:00 18:45 21 :30

Brilho eterno
19:45 22:00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO"

-; ,

l:� . ;�,
Garfield o Filme
13:45 15:45 17:45Olga

13:30 16:15 19:0021:45

Cinegibi o Filme
13:30 15:15 17:00

Nem Que a Vaca Tussa
14:00 - 16:00 - 17:45

MulherGato
19:45 - 22:00

, ',t

Homem Aranha
20:00 Sylvia

O filme "Sylvia" conta a história verdadeira
de um relacionamento de paixão, porém
trágico, entre os poetas Sylvia Plath e Ted
Hughes, considerados dois dos melhores
poetas do Século XX. Começando com o

namoro dos dois,ainda como estudantes
em Cambridge, o filme segue seu curso até
o casamento, passando por um misto de
amargura, infidelidade e até violência uma

seqüência de eve[ltos, que dentro de um

período de apenas alguns meses produziu
tanto as i\.t]esias surpreendentes que fariam
Plath fam�, quanto seu profundo
distúrbio mental, que a levaria à trágica
morte, aos 30 anos, por suas próprias mãos,
Drama - Ano: 2003 - Duração: 109 minutos
- Cor 14 anos - L: nçamento em Vídeo e

OVO

Eu,Robô
13:45 - 16:30..

Diário de Uma paixão
19:15 -21:50 programação sujeita a alterações

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DC-Documentário/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção
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Integra o Projeto Circuito Catarinense de Música do SESC.
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ÁLVARO DINIZ e MICHEL BERCOVITCH.

"O Zelador é uma peça de um poder avassalador na qual se alternam momentos

tenebrosamente emocionantes e incontrolavelmente engraçados."
19h

ü

Entre parceiros, o �ue. vale ��smo é a honra
'ao trabalho ou a fidelidade a�utro?
Quando Mort, o parceiro de Dark, é baleado
violentamente, Dark realmente pensou que
havia perdido seu companheiro. Mas para
seu espanto, Mort está vivo e bem. Daí em
diante, porém, começam a ocorrer ataques
estranhos a todos os bandidos que os dois

já perseguiram, E quando Dark descobre

que Mort está envolvido em todos os

assassinatos, todos os seus limites são
testados, E o que ele não sabe é que agora
sua vida também corre perigo .

Ação - Ano: 2004 - Duração: 88 minutos
Cor 18 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO
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Se o dia 16 de maio de 2003 ficou gravado como acontecimento marcante na vida artístico
cultural jaraguaense, sem dúvida alguma o dia 26 de agosto será a grande oportunidade de
reler aquele momento mágico. Se a máxima "RECORDAR É VIVER" é verdadeira, poderemos
1ptão,juntos, não só recordar e conviver, mas viver outra vez todas as emoções e,

�rincipalmente toda beleza artística do CONCERTO INAUGURAL.
,
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A Luz da
Palavra

«:

Plano B A América Contra o Comunismo
Se não tivesse acontecido, ninguém poderia imaginar.

r
Anthony LaPaglia (A Máfia Volta ao Divã), Liev schrelb:1
(Pânico) e Jeff Goldblum (Jurassic Park) são estrateg1s a

políticos americanos de grande sucesso. ContratadoS
pela elite da Rússia para convencer o povo a reeleger
Boris Yeltsin para
desbancar o
comunismo de uma

vez por todas. Mas
eles acabam sabendo
demais e suas vidas

podem estar

correndo perigo, Ou
tudo não passa de
uma paranóia?
Baseado numa

história real que até

hoje choca
americanos, russos e

o resto do mundo,
Drama - Ano: 2004 -

Duração: 109
minutos - Cor 14
anos - Lançamento
em Vídeo e OVO

previsto para 22 de
setembro

Medo em excesso paralisa a vida
�, ;�

,-

O medo é um tema importante na vida. E diria mais. Boa parte de nossas ações e pensamentos nascem
com medo ou o provocam.E apesar desta centralidade,não é fácil falar/escrever sobre ele. Ao me propor a tarefa de

� um livro, queria apresentar um texto acessível, com um toque literário e uma boa fluência, além de instigar a

curiosidade do leitor. E um dos objetivos do livro está em ajudar os adultos, inicialmente os pais e os demais
. cuidadores, a cumprirem o papei de intermediadores entre a realidade pslquica e a vida da criança, para que ela,
durante o seu crescimento, não venha a sofrer de excessos no seu desenvolvimento pslquico. Esta intermediação é
o que chamei de construção de pontes através do cuidar.Não que o medo deixe de existir. Não. Ele apenas deixará,o
quejá não é pouco,de inundar a mente da pessoa.Afinal,o medo em excesso estagna a vida.

Cuidar do medo exige tempo, paciência e disponibilidade. Para me fazer entender sugiro o dicionário
Aurélio Buarque de Hollanda.Cuidar tem sua origem no latim de cogitare,que significa: Imaginar, pensar,meditar;
cogitar,excogitar;Julgar;supor:Aplicar a atenção, o pensamento, a imaginação; atentar, pensar, refletir.Ter cuidado;
tratar: Fazer os preparativos.Veja.o senso comum nos faz pensar que cuidar significa fazer os preparativos do zelo.
Mas o interessante é que na origem da palavra este é apenas um dos elementos.O outro está relacionado ao pensar

I imaginativo.
Ou seja, para cuidar é necessário um relativo desprendimento da realidade concreta para que sobre

ela possamos projetar a imaginação e criar alternativas de solução. Se os pais conseguirem transmitir esta herança
,
aos seus filhosmuito já terão feito pareies. .

I Na vida adulta poderíamos fazer uma distinção didática entre medos visíveis e invisíveis. Os vislveis seriam
'aqueles quadros clássicos como agorafobia, claustrofobia, pânico entre outros. Os invislveis são medos
,

relacionados ao que chamo fantasma da solidão e fantasma do limite. Fazem parte de nosso cotidiano e aos quais
I muitas ,vezes não damos bola ou nem notamos. Mas é importante termos sempre claro que o medo é uma

I experiência que
faz parte da vida humana. E quando ele se torna fantasmático sua ação é paralisante e inibitória.O

medo fantasmático é um excesso que paralisa e torna a vida bruta. E quando o medo paralisa a vida de uma pessoa
: (às vezes por longos anosl,porefeito dos fantasmas,aí caberia uma ação de cuidado. A busca de um bom amigo (a)
I ou do pastor ajuda.Caso este recurso não traga resultados na melhora da qualidade de vida,torna-se necessário um

I
cuidado profissional.

Ninguém nasce e vive para sofrer. Mas não é necessário que uma pessoa busque ou mantenha a dor que
I sente, ainda mais quando advém de fantasmas. Muitas pessoas sofrem e mantêm seu sofrimento pela construção
de uma vida mental aprisionada ou sem saída. A maior parte destes sofrimentos está baseada em fantasmas
inescrupulosos. E grande parte destes medos pode ser resolvida,caso a pessoa decida a seu próprio favor.Portanto,
não se acomode em sua dor. Não existe preço para a qualidade de vida mental ou emocional. Poder amar, trabalhar
(e dormir) com mais tranqüilidade e satisfação. Isto é cuidar do viver ou aprender a lidar com os medos.

1-'-':,."

;/ .

Por Julio Walz, Psicólogo Clínico em Porto Alegre, autor do Livro: Aprendendo a Lidar com os Medos (Editora
Sinodal). E - maiIMail:juliow@via-r.net
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Peixe Festivo ,

Ingredientes: 6 postas de Cação; 3 colheres (sopa) de suco

de limão; 2 envelopes de Sazón Verde; 1 colher (sobremesa)
de tempero pronto sem pimenta; 2 colheres (sopa) de

. azeite de ollve: 3 cebolas picadas; 3 dentes de alho
espremidos; 1 xícara (chá) de vinho branco seco; 2 xícaras
(chá) de bulbo de erva-doce cortado em tirinhas;4 tomates
médios sem pele e sem sementes, picados; 12 ervilhas
tortas aferventadas.
Preparo: Tempere o peixe com o suco de limão, o Sazón e o

tempero pronto. Deixe tomar gosto durante 15 minutos.
Numa panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo para
aquecer. Junte a cebola e o alho e refogue por 5 minutos ou
até começar a dourar. Acrescente o vinho branco e

disponha as postas de peixe, acomodando-as com cuidado.
Coloque a erva-doce sobre o peixe, tampe a panela e deixe
cozinhar durante 10 minutos em fogo alto. Adicione os

tomates e as ervilhas tortas, e cozinhe por mais 15 minutos

em.panela destampada, mexendo de vez em quando,
delicadamente, para que o peixe não se desmanche. Sirva
em seguida.

Feijão Branco com Paleta
Ingredientes: 250 gramas de feijão branco

(aproximadamente 1 xícara de chá); 3 colheres (sopa) de
óleo; 1 quilo de paleta ou costeleta de porco em

pedaços; 2 dentes de alho amassados; 1 ramo de

"
alecrim; 2 tomates sem pele e sem sementes; 2 tabletes

I'
de caldo de bacon; 1 amarrado de cheiro verde: salsa
picadinha. '

Modo de Preparo: Deixe o feijão de molho por 3 horas.
Escorra a água em que ficou de molho e coloque em

panela de pressão com um litro e meio de água.Tampe
a panela e leve ao fogo. Assim que iniciar a fervura,
abaixe o fogo e cozinhe por dez minutos. Enquanto isso,
à parte, aqueça o óleo e doure os pedaços de carne;

adicione o alho, o alecrim, os tomates e refogue muito
bem. Adicione o caldo de bacon, meio litro de água
fervente e o amarrado de cheiro-verde.Tampe a panela
ecozinhe por 40 minutos em fogo baixo. Passado esse

tempo, acrescente o feijão cozido e mantenha a panela
no fogo por cerca de 15 minutos, para apurar bem o

_

sabor. Retire o amarrado de cheiro-verde, polvilhe salsa

picada e sirva com arroz branco.
Dica: em lugar do alecrim, você pode usar folha de
louro.

I '1
j

Sirva o Peixe Festivo acompanhado
de arroz branco e legumes cozidos

Circulo Italiano
Noite�e Sopas Italianas 16/julho/2004
Realizaremos no próximo dia 16 de julho de 2004, a Noite das

�opas Italianas, em nossa Sede Social, com inicio às 20:00hs. Os
Ingressos já estão a venda com a Diretoria, Conselho,membros
do C�ral e na sede social (370-8636). Os ingressos são limita90s,'
adquira com antecedência.

Sa Festa das Etnias 28/agosto/2004.
'

Acontecerá no dia 28 de agosto de 2004, a sa Festa das Etnias, no
Parque Municipal de Eventos, Pavilhão "B':
A Comissão Organizadora já começou os preparativos da mesma.

Agende esta data e venha participar conosco desta Festa da

Integração das Etnias.

3/0 Festival Estadual de Música Italiana 13 e 14/agosto/2004
Acontece nos dias 13 e 14 de agosto de 2004, no Parque
Municipal de Eventos, o 3° Festival Estadual de Música Italiana

reali.zação de Patrício Eventos. Maiores informações sobre o

'

Festival acessar site www.patricioseventos.com.br.

Eunice B Delagnolo
<, pepto Comunicação

I J.'\
"

Em 18 DE �UNHO fo} promo�ida A" NOITE DO PIEROGI"(prato típico polonês)
que se rea�lzou no Circulo Italiano .Agradecemos a colaboração dos associados
e aos convidados! A FESTA FOI UM SUCESSO/com pratos e trajes típicos e música
!!l!

Continuação da história do brasão polonês Águia Branca sua origem •••

Século XIX

Depois da terceira partilha da Polônia em 1795, a águia branca ficou encoberta
ou ostentada apenas pelos emigrantes. Ela só voltou a aparecer nos estandartes
dos exércitos napoleônicos - em bandeiras, sinais do exército e no brasão do
Principado deVarsóvia (em segundo plano atrás do brasão da Saxônia).

I
I
i

i
,

I

I
Estandarte do Reino I

e Estandarte de 1848
Polaco (1815-183 I
�--,---------�--

"

--------------�

\

Torta de Chocolate com Caramelo
Ingredientes da Massa: 2 xícaras (chá) de açúcar: 2
xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de ..,

chocolate em pó; 1 colher (sopa) de fermento em

pó; 5 OVOSi 3/4 xícara (chá) de óleo; 3/4 xícara (chá)
de água fervente.
Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes '

juntos até ficarem bem ligados. Coloque em fôrma ii
redonda untada e com o fundo forrado com papel ,

também untado. Leve ao forno pré-aquecido até JS:

assar (cerca de 30 minutos). Desenforme depois de
frio e corte ao meio e reserve.

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

".

(chá) de água; 112 xícara (chá) de manteiga ou A
margarina sem sal; 1 xícara (chá) de leite fervente:'t
colher (sopa) de chocolate em pó. Ferva o açúcar' )"

com a água até obter o ponto de caramelo. Deixe it
amornar,junte a manteiga, mexa, volte ao fogo e

acrescente o leite com o chocolate, aos poucos,
sempre mexendo para ficar bem ligado. Ferva até
obter o ponto de fio grosso. Jogue metade sobre
um disco da massa e cubra com a outra metade. ...;,.

Leve a calda restante ao fogo e deixe ferver mais, �.�

até chegar ao ponto de bala mole. Jogue sobre a 2
massa recheada. Espere esfriar e sirva.

"

Estandarte de
I

janeiro de 1863 • I
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Atores mirins roubam.
a cena na televisão
Por Erica Guarda/GB Edições

I�

:i
II

A presença de crianças na televisão e no cinema tem se tornado
cada vez mais garantia de sucesso. E é preciso reconhecer que
alguns deles têm dado um banho de interpretação

Desde sempre, crianças fazem sucesso na telona e na telinha.
Recuando um pouco no tempo, ou melhor voltando ao Século
XX, quem não se lembra do sucesso que a Shirley Temple fez nas

telas de Hollywood? É bem verdade que a menina-atriz, com seus

inigualáveis cabelos ruivos cacheados, desapareceu tão rápido
quanto apareceu, no entanto sua atuação foi tão memorável que
passou para a história do cinema.

Voltando aos dias atuais, os atores mirins ganham cada vez mais

espaço na televisão brasileira e fazem tanto sucesso que também
tem espaço garantido na mídia e suas carreiras se tornam sólidas
e bem sucedidas. Um dos exemplos disso é a atriz Isabela Garcia;
ela começou atuar em novelas da Globo ainda menina e faz parte
do casting da emissora até hoje.
Há de se admitir que os atares-mirins dão um show de

interpretação. No horário das sete, a dupla Raí (Sérgio
Malheiros) e Otávio (Felipe Latgé) roubam a cena em "Da Cor
do Pecado". Estreantes, os dois meninos começaram a novela
timidamente, mas é inegável que ao longo da trama seus

personagens cresceram; Otávio é um menino oprimido pela mãe
(Giovanna Antonellí), mas nem por isso perdeu sua doçura de

criança e capacidade de
discernimento e percepção
da realidade. Ele tem um

tipo de vida oposto de Raí,
que sempre foi muito bem
orientado por Preta (Taís
Araújo) e por isso também
é um menino consciente.

O público consegue
c-

perceber tudo isso graças a

interpretação dos dois
atores.

Também não se pode
esquecer de Bruna

Marquezine, a sofrida
Salete de "Mulheres

Apaixonadas", atuando ao

lado de Victor Cúgula, o
Lucas da novela. A
menina agradou tanto que

<I Carolina Molinari e
Vitor Silva atuaram em

"I<ubanacan" ao lado de Pedro,
Malta. Atualmente, eles estão
no elenco do "S ítio do Picapau
Amarelo" dando vida a

Narizinho e Pedrinho

está no elenco de "América", novela de
Glória Perez que substituirá "Senhora do
Destino". Na trama, a atriz-menina viverá
uma criança cega, personagem que

promete ser outro desafio em sua carreira,
mas parece que ninguém duvida de seu

sucesso também nesta novela.
O que dizer de Pedro Malta, atuando ao

lado de Fábio Assunção, na novela
"Coração de Estudante". Os dois atores

interpretaram pai e filho e a cumplicidade
em cena foi tamanha que acabou se

estendendo para a vida real; os dois
costumam sair juntos até hoje. Logo
depois, Pedro Malta esteve em

"Kubanacan" como Gabriel, o filho de
Marisol (Danielle Winits), atuando ao lado
de Raíssa Medeiros, Taís Müller, Carolina
Molinari e Vitor Silva, também atores

mirins. Atualmente Carolina Molinari e
Vitor Silva interpretam Narizinho e

Pedrinho, no "Sítio do Picapau Amarelo",
no qual estão Isabelle Drummond, como
Emília e Isak Dahora dando vida ao Saci
Pererê ..

Em "O Clone", Carla Diaz interpretou
Kadija, a menina muçulmana que
encantou o público com seu sotaque e a

inesquecível frase "Icha La". Depois, a atriz
também participou da minissérie "A Casa
das Sete Mulheres".
Tem ainda Cecília Dassi que fez sua estréia
na novela "Por Amor", vivendo a doce
Sandrinha e tempos depois, quase
adolescente, apareceu em "O Beijo do

Vampiro", fazendo par romântico com

Kayky Brito, que assim como sua irmã

Sthefany Brito, começaram cedo sua

carreira de atores e já podem considerar

que têm o futuro garantido na televisão.
Muitas vezes, a participação em uma

novela de televisão pode significar muito
na vida de algumas crianças. Este parece
ser o caso dos dois bebês que interpretaram
Marlin e Darlin, filhos de Darlene

(Deborah Secco) em "Celebridade". As
duas crianças, além do salário por sua

participação na novela, também foram
assistidas por alguns integrantes do elenco.
Ser modelo e atriz são os sonhos que

S DE LEI'·
': o:Temperamento Forte e

':s�Bipolaridade
, �Este é um livro que foge com
. -felicidade às reqras.Trata de um

-dos maiores temas psiquiátricos da
'�;:ltualidade, o transtorno bipolar,
;�)objeto de estudo de clínicos e

,: pesquisadores mundo afora. Aqui o
"

enfoque é novo: parte da análise
;, de algo que parecia esquecido na

"psiquiatria moderna, o
temperamento,e examina a

(,,�bipolaridade à luz dessa questão.
obl'Jste é um livro pessoal,em que o

"��?utor analisa o tema como

'�GÍlosiquiatra e como ser humano, e
)5f1 J- -

d
.

IC) .expoe. e maneira c ara e amena,

�'�9c?eus pontos de vista. Mostra a

�A'��influência do temperamento e do
!,:<humor em nossas vidas, ajudando

�'�;:a reconhecer e resolver as
'��,:I�ituações em que o humor
"0 "desafina, sai do tom. Serve ainda
:;)915

.,;1;6:como um alerta aos diagnósticos
:,'��'de depressão e déficit de atenção.
��6�'� também questiona nosso estilo

���n'Pe sociedade, que oferece cada vez

eln-mais estímulos e novidades e

ol9dmenos limites.

povoam as mentes de mamães e crianças, mas que ninguém
se engane: não se trata de uma carreira fácil e não basta ter
um rosto bonitinho. É preciso ter talento; como se diz no

popular "é preciso nascer para a coisa" porque nem tudo

pode ser ensinado.
É inegável que o sucesso destes atores-mirins está

intimamente ligado ao apoio familiar. É sabido que as mães
costumam

acompanhá-los no
estúdios de gravação
e ele recebem

atenção mais do
c

especial de toda a

proct..'0ão e elenco

que a&bam se

envolv�ndo
emocionalmente
com eles. Quesitos
como saúde �\
desempenho�lar
não são "
negligenciados, "'-

afinal os futuros
astros precisam viver

o tempo precioso da
infância e serem

preparados para a

vida.

Carla Diaz [>
Encantou o público
com seu sotaque e a

inesquecível frase
"Icha La", em "O
Clone"

D Sérgio Malheirol,
Felipe Latgé e Lima
Duarte em cena de
"Da Cor do Pecado",
na qual os dois
meninos interpretam
Raí e Otávio

>Olga
r o livro conta a história de Olga Benario,judia e comunista, que foi

companheira deLuís Carlos Prestes e acabou assassinada nos

campos nazistas. Nos últimos anos, poucas obras alcançaram no

Brasil sucesso tão estrondoso quanto esta biografia de Olga
Benario Prestes. Fernando Morais revelou-se também um

pesquisador competente, e escritor dotado de sensibilidade e de
talento. Com simplicidade, sabedoria e grandeza, ele soube recriar
um drama profundamente humano de nossa época. Entre, de um

lado, a guerra desencadeada pelo nazismo e, de outro, a miséria de
uma ditadura latino- americana com seus crimes, Fernando Morais
delineou a figura quase lendária de uma mulher que sempre
empunhou o estandarte de ideais generosos. O lançamento é da
Editora Cia das Letras e tem 259 páginas.

Mulheres Perfeitas
»< Para Joanna, seu marido Walter e seus filhos, a mudança para a

linda Stepford parece boa demais para ser verdade. E é. Por trás da
idílica fachada da cidade, esconde-se um terrível segredo - um

segredo tão devastador, que aquela que se defrontar com ele

jamais será a mesma. Ao mesmo tempo uma obra-prima do
suspense psicológico e uma crítica feroz a uma sociedade
dominada pela mídia, que valoriza a busca da beleza e da
juventude a qualquer preço, "Mulheres Perfeitas" é um romance

cujo desfecho é tão aterrador, que seu título original,"The Stepford
Wives" (As Esposas de Stepford), passou a fazer parte do
vocabulário norte-americano. Escrito por Ira Levin, o lançamento é
da Editora Bertrand Brasil e têm 141 páginas.

,
�,

Da Redação/GB Edições

"Nunca seria uma 'gatinha'. Adoro essas mulheres que
conseguem tudo no miau, mas comigo é tudo no

rugido" (Da atriz Suzana Vieira, que atualmente
interpreta aMaria do Carmo em "Senhora do
Destino")

"Chegar aos 40 não faz diferença.A diferença é saber

'que daqui a 10 terei 50 e, aí, a coisa pega" (Do ator
Leonardo Brício, () Ulisses de "Da Cor do Pecado")

"Eu nunca me omiti. Dar a minha opinião faz parte do

meu temperamento. Se isso me traz problemas, por
outro lado, me diferencia" (Do atorRaul Cortez, o
Barão de Bonsucesso da novela "Senhora do
Destino")

"Não sinto ciúmes do.Thiaqo. Ele realmente é um

homem lindo. O ciúme seria destrutivo para nossa

relação" (Da atriz Vanessa Lóes, sobre seu
relacionamento com Thiago Lacerda)

"Para lidar com a fofoca, é preciso pagar as próprias
contas, ser amada por quem você ama, ter bons

amigos e a família ao seu lado" (Da atriz tuana
Piovani)

I

/
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MALHAÇÃO
SEGUNDA • Natasha se torna a nova capitã do time
de handebol e é grossa com as meninas, Vivi ouve
(adu recusando um convite de Catraca e fica feliz.
8eatriz descobre que Marcelo cortou mesmo sua

pe.nsão, Flávia tenta causar ciúmes em Murilo,em vão.
Onca descobre que vai precisar dançar valsa numa

f�sta.Tedebê e Kiko se oferecem para ir com ela, que
diz que irá com quem dançar melhor. Marcelo
pro�eteajudarGustavo a tentar convencer os juizes a
aceitarem Letícia de volta no torneio. Beatriz se

�reocup� com sua falta de dinheiro. Drica e Miyuki
Icamfehzes ao saberem queVinícius está namorando
Be:h.Gustavo diz a Leticia que ela vai poder voltar para
�:�me.Amenina fica radiante e beija Gustavo.Natasha

TERÇ�. Natasha dá um escândalo, mas Gustavo diz

�: nao lhe deve explicações. Vinícius explica para
a que está se interessando por Beth. Natasha

pel9�nta a Gustavo se Letícia é só mais uma das
meninas com quem ele sai, mas o menino não
responde. Letícia confessa para Lúcia que está
começando a gostar de Gustavo. Murilo vê Flávia

��m�ran?Oflores � pedindo que o vendedor escreva

d'
artao. Depois, finge uma cena de ciúmes,

p:�andoa nam.orada radiante.A maioria das meninas

d
e que Letkla volte a ser capitã do time, para o

a:s�pero de Natasha. Wiliam aconselha Diogo a

pae;a r ter aulas de tênis com Rodrigo. Letícia afirma

rela'
Gustavo que está insegura com o

co�������nto deles. Natasha pede para conversar

�AR!A. Natasha diz a Letícia que Gustavo nunca vai

a :s� Com ela, deixando-a ressabiada. Lúcia começa

Leti�smar Beatriz a economizar. Flávia aconselha

fingi;adac�nversar com Gustavo. Murilo continua a se

com
e

�Iumento, p�felicidade de Flávia. Rafa fica

parce�e o de Oscar. Tedebê tenta encontrar uma

ningul�a para a aula de valsa, mas não consegue

medo�m. Beth confessa para Sebrtne que está com

no pa
ese envolver com Vinícius, pois já foi magoada

colégi ssa�o: Oscar pega Rafa vendo sua ficha no

Muriloota��a c:lIT�eça a se chatear com os ciúmes de

nada O' etlcla � fria com Gustavo, que não entende

Camiia lo�odelxa que Rodrigo oensine ajogartênise
ter que�ao gosta ..Tedebê e Kiko descobrem que vão

Letícia
er parceiros um do outro na aula de valsa.

Comel�ergunta a Gustavo se ele quer namorar sério

QUINTA l t" dlE1eficaa· e reta IzquegostadeGustavodeverdade.
tordoado e pede um tempo para pensar se

ar sério.Pablo fala para Tedebê e Kiko que
praticar um com o outro se quiserem
ar valsa. Lúcia ensina Beatriz a fazer

milsela I
de beleza caseiro. Vinícius beija Beth,

saicorresne embr??o�omem .que partiu seu coraçãoe
não qu

do. Letlcla diz a Flávla.que acha que Gustavo
qUe el:r�ada sério com ela. Beatriz fala para o filho

verdade é.ve namorar Letícia, se gostar dela de

relacio' atraca comenta com Gustavo que o

de�an�arnento dele com Natasha é perfeito,
o-o ressabiado. Flávia começa a se irritar com

e Murilo. Drica e Cadu conversam e ficam
ante a Gustavo que namorar é
convence seus amigos que eles

FláVia d saber o que Oscar guarda em sua pasta.
Ciúmes �Scobre que Murilo estava fingindo ficar com

, Ustavo pede Letfcia em namoro.

SEXTA. ler '

Gustavo ICla.aceita. Flávia fica furiosa com Murilo.
estão n

anunCia para a família de Letícia que eles

QoStandamo�ando. Letícia diz a Flávia que está
qUe osc� mUI!o de Gustavo. Rafa e Miyuki descobrem
decidem rtes�a usan�o o computador da biblioteca e

seus seg �ntar abnr seus arquivos para descobrir

Prefere
re os. Flávia perdoa Murilo e garante que

Gustavo u� namorado que não seja ciumento.
qUe está

nao tem coragem de contar parà Natasha
Com Letfcia.Rafa vê que Oscar usa uma senha

seus arquivos e se assusta ao descobrir

a"mo.rte':Beth começa a fugirdeVinícius
Sabnna que sempre que o vê pensa no

?sta,que partiu seu coração.Camila nâo
e Beatnz. fi

lOgo treinando tênis com Rodrigo. Lúcia
flarnorand Icam felizes que seus filhos estejam
Gustavo e �.�a�u e Dri�.a conversam mais.Natasha vê

narnorando�tfcla se beijando e ele confessa que está

'- SÁBADO••
.

Nao há exibição
I

.,
.

I
Cena de novela
No dia 28, Ivete Sangalo fará show em Barretos, na "Festa do Peão Boiadeiro".
Tudo será gravado pela Globo e depois mostrado em cena da novela
"América". É esperar para ver.

ARQUIVO GB 'tAAGEM

Reconhecimento
Juliana Knust, a Sandra de "Celebridade", assinou seu contrato com a Globo. É
a primeira vez que a atriz consegue este tipo de acordo e agora tem trabalho
garantido por um longo tempo. Ela merece.

Ministro vovô
o ministro e cantor Gilberto Gil é vovô mais uma vez. É que nasceu o filho de
Bem Gil e Bárbara Ohana Costa, que é sobrinha da atriz Cláudia Ohana. A
cesariana aconteceu na Maternidade Perinatal de Laranjeiras, na Zona Sul do
Rio. Mamãe e bebê estão ótimos.

,

Estudioso
Assim que soube que foi o escolhido para comandar "O Aprendiz", na Record,
Roberto Justus resolveu ter aulas de Interpretação. É que o bonitão não quer
fazer feio diante das câmeras. E ponto final.

Cicarelli na Vogue
Chocólatra irrecuperável, esportista de todas as horas e de bem com a

A bela Daniella Cicarelli é celebridade do mês da revista 'Vogue RG". Dona
de uma beleza contagiante, ela surge deslumbrante nos ensaios de Miro
J.R. Duran e André Sader. Sobre Ronaldo, o Fenômeno Daniella diz estar
feliz por ele tef'tomado gosto em correr e que acaba co�tribuindo para
melhorar a

perfOrma�f
dele dentro de campo. Mesmo com a correria de

sua agenda, ela não' re mão do esporte: ela já está inscrita na Maratona
de Chicago, que ac ntece em outubro.

I
Sucesso
Ela só tem nove anos n:ais já conquistou o carinho do público

,
mexicano e brasileiro. E claro que estamos falando da pequena

I Danna Paola,a Amy, da novela "Amy, A Menina da Mochila
Azul", que é exibida pelo SBT. Recentemente ela conquistou o

\títulO de "Revelação Infantil", da cidade do México.
V�"_W""""'·�"""" ",_..w""""',""""""'''''''''''''''''''''-''m''''''''""",

SENHORA DO DESTINO

Churrascada
Foi assim que Sérgio Hondjakoff comemorou os seus 20 anos de idade.
A festança aconteceu no domingo passado e reuniu vários amigos do
ator, inclusive toda a turma de "Malhação".

Pé no chão

"S�mpre tive a preocupação de construir uma carreira múltipla. Não
teria problema em viver outro vilão", é assim que GuilhermeWeber
enfrentou o desafio de viver o Tony, o maior vilão de "Da Cor do Pecado".

'�

I I
CAB oe LA "lf I que Tobias ainda está sofrendo porZuca e fala que

t'ÃU ! ele é um fraco, deixando-o furioso. Neco diz ao

SEGUNDAMLuísezucaficam:semsaber�.ttí�azer. ! peão que ele não devia pensar na cabocla, pois
Zé pede desí)'lpas por sua mulher.Bif]r!triza Pepa ! pod�a estar com Mariquinha. Chico garante a

que não consequeconfiar em Luí�. iobias conta i Justino que Pepa passa o tempo todo pensando
para a família que está trabal��H:Jo para Justino " nele, deixando-o s�tisfei:o. Luís vai visitar Zu.ca,
com a esperança de descob1l'�uem machucou; mas começa a tossir muito e passa mal. Ela fica

Felício. Justino garante a Xexéu que Neco vai j preocupada, mas o advogado garante que está

vencer Boanerges. Neco pede que Mariquinha 1 bem. Bina diz a filha que Luis é um tuberculoso e

consiga votos entre seus alunos, deixando-a i que se ela se casar com ele, vai ficar viúva logo. O

indignada.Tobias fala para Tomé que não vai ficar I advogado pede queZuca nãofiquea seu lado.pol s
ao lado de Boanerges, pois ele ajudou Luis. Chico I tem medo que ela pegue sua doença. Zaqueu diz

diz ao advogado. que duvida muito que o peão! aos caboclos _que Boanerges deveria se juntar a

tenha esquecido a traição de Zuca. Pequetita 1 Neco para nao perder a eleição. Emerenciana

sugere a Joaquim que ele pare de se preocupar i cheganavendadeZaqueueouvetudo.
com Luís e se concentre mais em sua próprla vida. 1
Boanerges começ� a se preocupar com o sucesso! SÁBADO - Emerencian.a discursa para os �aboclos a

de Neco. Ernerenciana aconselha o marido a tirar 1 favor de Boanerqes e d.lz 9ue o pior sentimento do

Necodeseucaminhoantesqueeleoderrube. j mundo é a i n q rat i d â

o. Todos se sentem

1 envergonhados. Boanerges fica preocupado ao saber

TERÇA • Boanerge� se preocupa com a I que .Luís pio.rou. Dr. �e�es diz .a6 advogado que ele

possibilidade de Neco derrotá-lo.Ritinha diz a Luís! precisa se cUidar:Macano e Chico Bento acham graça

que Tobias vai ficar furioso ao ver Zuca e o _i aos�berque!�stlnoest� mesmo.ap�ixonado por Pepa.
advogado de aliança. Neco fala das eleições para I'

Zé ?IZ a Macário que João A�orlm e o fazend::iro que
os alunos de Mariquinha, deixando-a contrariada. 1

mais defende Neco e eles de.clde':'1 tentartr�ze·lo para

Justino vai visitar Pepa no hotel de Zé ara I o .Iado de Boanerges.Zuca diz a B!na que vai �orrer.de
irr'tação d B' S

-

d
' P

b I'
tristeza se acontecer alguma corsa com LUIs. Justino

I e ,Ina: oanerges n�o gosta : sa er
i percebe que Pepaestá preocupada com o advogado e

�ue Neco esta brigado co,:, Bell�ha,.mas disfarça. ! pergunta o que ela sente por ele. A espanhola diz que
epa se declara para Justino. Sina Interrompe o 1 gostadeLuís,masnuncaoamou.JustinopedePepaem

coron.:1 e a espanhola quando eles estão prestes a ! casamento. Zuca quer ficar ao lado de Luís, mas Zé e

se beijar, Z�ca acha graça ao saber que Pepa e ! Bina proíbem. Boanerges vê Justino com Pepa e se

Justino estao �amora�do. Lu ís conta que vai 1 espanta ao saber que eles pretendem se casar.Justino
passar alg�ns dias no RIO para pegar sua �erança. II pr�v�ca Boanerges dizendo que Neco v�i ganhar as

Emere.nclana aconselha que o advogada; eleiçôes.Zuca pede que Boanerges a deixe ir para a

aproveite. par� pensar se quer mesmo casar com! fazenda cuidar de l.ufs.Neco percebequeodiscursode
Zuca.Tobias diz a Neco que ele pode pagar caro se ! Emerenciana mexeu com os caboclos. Generosa toma
ganhar de Boan�rges: Mariquinha fala para Neco.1 um susto e chama porTina e Felklo.Boanerqes pede a

que Boanerges nao vai gostarde saberque ele está 1 Zée Bina quedeixem Zuca irparaafazenda.
usan?o a escola para conseguir votos. Tina beija 1
Tome,massente que ele estava pensando em Rosa l
eficamagoada. ;>DA COR DO PECADO
QUARTA MZé dizaJustino que aquele é um hotel de I
família, d eix a n d c-o sem graça. Emerenciana !
garante a Boanerges que ela e Belin ha estão do seu

I
SEGUNDA • Paco fi nge morrer nos braços de

lado.Belinha pergunta a Neto se ele ainda a ama. Bárbara. Ela, transtornada, é levada pelo
Ele diz que sim, mas avisa que não vai "se dobrar" I nspetorMa Ita.Tony se desespera ao vê-Ia sendo
para Boanerges. Belinha vai. embora magoada. ,

levada pela polícia.Paco pede a Felipe que avls e

Tina pergunta a Fe.lício quem.lhe machucou, mas I Ger,mana e Preta para se e scqndere rn.Gerrnana
ele se recusa a dizer. Joaquim pede a mão de 1 sugere que ela e Preta viajem para a casa de

Pequetita aos pais dela. �meren�iana �eme que! Angra. Tony dlz a Marina que está perdido.
Boanerges faça uma besteira para rm ped Ir Neco de ! Bárbara confessa tudo. Paco v·ê tudo da sa Ia ao

gan�ar a eleição. Luís :,ê Zuca experim:ntandQ o ! lado. Preta diz a Germana que não sabe se

vest�do d: �olva e a deixa apavorada, pOIS ela acha! con segu i rá perdoar Paco. Paco passa o dinheiró
q�e I�SO � Sinal de mau agouro.Boanerges decide! da conta de Bárbara para a sua. Ladrões invadem
distribUir uma c.�rta aberta para todos os 1 a festa medieval. O lacaio encapuzado tira a
moradores da r�glao. Neco lê a carta e diz que! bolsa de Verinha. Seki reconhece o olh d
Boanerges esta apenas fazendo as mesmas! _.

ar o

promessas de sempre. Xexéu fica incomodado ! ladrao.G�e,ta. e NI�ta querem que Oio re_vele par'a
comapresençadeTobiasaoladodeNeco.Justino! on?: .Edllasla fOI levad�, mas ele nao conta.

confessa a Xexéu que também não gosta do peão, I Edilasl� recobra a memóTl�.Beki e.scuta o Conde

mas não quercontrariarofilho .
(Octavlo Mendes) e o laca 10 festejando o golpe.

! Edilásia aposta com Greta que os Sardinha

QUINTA _ Boanerges decide reagire escrever uma! ganharâo das Bazaróv no tatame. Se perderem,
outra carta, expondo os pontos fracos da ! as meninas ficam com a casa. Se ganharem os

plataforma de Neco. Luís se empolga e decide! Sardinha ficam com a academia. O conde se

aju�a� o primo: Tobias avi�a Tomé que ainda não 11 lastima com s.e,us convidados por ter perdido
deslstludesevlngardeLUlsedequemmachucou . tudo. Paco vai a Angra, mas Raf o rejeita. Edu,
seu pai. Tina pede a Felício que não diga nada a ! Verinha e Beki exigem rachar o roubo com o

Tomé. Generosa g?;rant: a �omé que Rosa es_tá I conde e seu lacaio. Preta insiste, mas Raí se

pres.tes. a vol�ar. O peao diZ que a, perdoaria. ! recusaaconversarcomopai.
Manqulnha aVisa Neco que o povo esta confiando I
muito nele. peq uet�ta convence J?aqui� a aceitar

'I TE RÇA • Bá rba ra d esco b re que A palo é Pa cO.E
o casamento de LUIS. Boanerges fica felIZ ao saber .

.

queoadvogadoeseupaifizeramaspazes.Belinha .

acusa·o p�la morte �e Apolo. Paco dIZ que

ficamagoada,poisachaqueocoronelseesforçou j Apolo esta morto ha nove anos e que ele

maisparareSOlveraSituaçãOdeLurSdoqueasua'j
tomou o seu lugar sempre. Bárbara fica

NecomandacartasapaixonadasparaBelinha,mas prostrada ao perceber que foi enganada
não assina. Belinha sofre por causa dele. Tobias desde o começo. Marina percebe que Tony
confessa para Ne.co que �uer se vingar de quer:n I estácomfebre.Eleserecusaasetratarporque
bate.u em seu pai e de LUIS. Soanerges ouve LU.IS i deseja vingança.Marina avisa que,se ele não

��������. ;o��a��ê�u:d�O���;�� �1���ç:s:�Ja� ! fizer � que e.stá mandando,ela o entregará à

atrásdele,furioso.Necosegueo peão. II po I f c la.E lefl n g e que con co rd a co m ela e ped e

!
que ela o trate. Paco avisa Bárbara que o

SEXTA. Neco convenceTobias a deixarLuísem paz.! di n h e i roag o ra se rvi rá pa raaj ud a ra s pes soa s.

Ritinha diza Emerenciana que Zuca pode pegara! Bárbara tenta esganar Paco e diz que Tony
doença de Luis, deixando·a preocupada.! tinharazão.Gretadistribuiasopa.Brad,Pedra
Emerenciana pede que Boanerges avise Zé e Bina ! e Mi nota u ro se ofe rece m pa ra I u ta r ao Ia d o
do risco que a cabocla corre. Mariquinha percebe I dos sa rd i n ha.F razã o bo nifa ól eo d effg a d o de

�

.�

boto nos rapazes. As mulheres se batem
co ntra os h om en S.G reta e su as a ss ec I a s fi c a m
fascinadas pelo perfume dos homens e os

be ij a m .Os h om e n sg a n h a m a bata I ha .Ed i I ás ia
retoma a casa e os cinturões. Sal combina ir

p a ra Sê o Pa u loco m Le n a.Ed u,Ve ri n h a e Beki se
instalam �a casa do conde,que tem ch i liques.
Cezinha banca o Roberval, Heli n h c repete
tudo o que ele manda e leva uma bofetada da
mulher linda (Claudia Ohana) que entrou na

loja. Sal se despede de Moa declarando o seu

amor. Marina vai se despedir da irmã. Malta

vigiaMarinae avisa Paco.Moa vaiatrás de Sal e
o beija. Paco e a polícia invadem a casa, nâo
e ncont ramTony,m a s um bi I h ete avisa n d o que
vai tomar uma coisa muito preciosa de Paco.
Ra í e ntra no ca rro.To nyéo m o t o r i sta.

QUARTA M Raí entra em pânico. ftalo e os

seguranças saem em outro carro atrás deles.

Tony troca de carro e despista seus

perseguidores. Paco se desespera ao saber do

seqüestro. Tony leva Raí para o galpão de uma

fábrica abandonada. Raí o enfrenta,
corajosamente. Preta solta um grito de pavorao
saber que o filho está nas mãos deTony. Paco diz
que vai resqatá- lo e leva uma bofetada de Preta.
Paco sai e Preta é amparada por Helinho e

Cezi nha.O conde e olaca io dispute m u ma chave
do cofre; Be kl. Verinha e Edu outra. As duas
chaves abrem o cofre onde é guardado o roubo.
Edilásia coloca a foto de Napoleão de volta na

parede.As Bazaróv,de malas prontas,deixam o

lugar sob vaias. Frazão pede a mão de Edilásia e

os fi lhos concordam. Beki e Beto (RogerGobeth)
se tornam os serviça is dos outros.Ra í d iz que seu

pa i virá sa Iva-lo.Tonyded uzqueApolo é Paco.Sal
eMoa se beijam.Tony liga pa ra o Inspetor Ma Ita e

manda que Paco venha ao seu enc(!ntro com

Bárbara e cinco milhões de dólares. Edilásia
insiste que ofilho não vá.Malta libera Bárbara e

coloca um localizador em Paco. Bárbara exige
que Paco se ajoelhe e peça para ela ir. Preta
decide i r até a fábrica.Bárba ra debocha de Preta,
que a ameaça. Paco e Bárbara se dirigem ao

galpão. A polícia cerca o local. Preta e Felipe
aguardam, nervosos. Tony abre a porta do

g a I pã o.Paco en trega o d i n hei ro e Bá rba ra e exig e

ofilho.

QUINTA· Raí corre até Paco. Tony beija Bárbara.
Paco pede que eles libertem Raf. Tony coloca a

decisão nas mãos de Bárbara.Malta acha que não é
o momento de invadir.Raí diz que quer ficar com o

pai. Germana e Edilásia fazem uma vigília. Bárbara
liberta Raí.Tony manda uma carta para a polícia.Raí
agradece ao pai,que se emociona ao ser chamado
de pai. Preta abraça o filho, Edilásia garante que
morre se perder mais um filho. Malta lê o pedido:
Tony quer um carro com tanque cheio. Raf volta
para casa e diz que seu pai o salvou. Edilásia
descobre que Apolo morreu e quem voltou do
Nordestefoi Paco.Germana tenta fazer com que ela
entenda ejura que Paco a ama.Edilásia sofre muito.

Abelardo,Thor,Dionísio,Ti na e Frazão fazem vigília.
Abelardo acende velas. Bárbara dá um tapa na cara

de Paco, quando ele diz que ela jamais o amou.

Eduardo, Verinha e o conde vivem sendo servidos
por Beki e Beta. Beta rouba a chave do conde. Beki
rouba a chave de Edu. Os dois ensacam as jóias, se
beijam e saem felizes com a vingança.Tony ameaça
Paco e manda que ele peça o carro.Tony, Bárbara e

Paco fogem de carro até o heliporto. A polrcia vai
atrás. Tony obriga Paco a pilotar o helicóptero.
Edilásia conta a verdade para os filhos e todos
choram. Preta se descontrola ao ver o noticiário.Raf
garante que o pai vai se safar e os três vâo viver

juntos. Tony manda Paco pousar no alto de uma

colina,e manda que Bárbaramate Paco.

SEXTA· ÚltimoCapítulo

SABADO·Reapresentação do último capitulo,

SEGUNDA - Cláudia diz a Nazaré que não sairá da
casa. Nazaré insiste que não pode conviver com
ela. Cléudia-propô e que Nazaré compre a casa

dela. Isabel manda Nazaré Ir. para o quarto e

pergunta o que Cláudia deseja. Cláudia diz que
exige justiça, que não quer ser tratada como um

estorvo e que desconfia da morte do pai. Isabel
retruca que ela quer vingança e que talvez fosse
melhor mesmo que ela morasse em outra casa.

Sebastião se aborrece porque Regina saiu cedo
com João Manoel. Angélica diz a Plínio que só o

beija quando se casarem. Josivaldo teme o

encontro com Maria do Carmo. Cláudia sugere
que cada uma pague a sua parteda hipoteca e diz
que vai pensar na hipótese de vender a sua parte.
Madruga confirma para Giovanni que está
vigiando o taxista.O Barão sai para o seu primeiro
dia de trabalho e se decepciona ao ver que
ninguém está trabalhando.A secretária avisa que
o deputado está em Brasülae basta que eleasslne
o ponto. Jacaré e Lolo implicam com Cigano.
Oaiane tenta conversar com Shao Lln. mas Larissa
irnpede.Shao dispensa Larissa quando ela chama
a academia de nossa.Constantino quer conversar
com Rita,maselavai embora sem ouvir.

TERÇA· Josivaldo pede dinheiro a Reginaldo
como garantia, caso seja expulso por Maria do
Carmo.Viviane diz a Reginaldo que com Josivaldo
em casa, Maria do Carmo nâo atrapalhará a sua

carreira política. Josivaldo ouve atrás da porta.
Reginaldo tira um dinheiro do cofre,onde guarda
as sobras de campanha e entrega ao pai. Angélica
faz jogo duro .:om Plínio. Nalva manda Leandro
avisara Giovanni que não vai à festa. Leandro grita
com ela e a obriga a se arrumar. O Barão se

preocupa de ter conseguido o emprego, porque
Thomas gosta da neta. Viriato acha que Edgard
deve conversar com Isabel. Leonardo diz a Maria
Eduarda que deseja ser seu amigo. Dirceu avisa
Maria do Carmo que continua preso em Brasília.
Jenifer prefere estudar do que ir à. festa. Regina
entra em pânico quando Janice diz que irá à festa
com Sebastião e acaba confessando para a mãe e à
irmã que é a rainha da bateria. Regina mente para
o pai que vai jantar na casa de Giovanni. Todos
elogiam Nalva e saem para a festa. Regina avisa à
mãe que precisa impedira pai de ir à festa,caso ele
se lembre. Jacaré, Laia, Napa e Gato se irritam ao

verem Cigano azarando as meninas.Cigano pede
grana para Shao.Janice e Eleonora se apavoram
quando Sebastião avisa que vai à casa de
Giovanni. Cláudia diz a Nazaré que não sairá da
casa nunca. Eleonora chega primeiro na casa de
Giovanni e conversa com Jenifer. Maria do Carmo
e família chegam na festa.Nalva se recusa a cortar
o boloatéa chegada deViriato.

QUARTA· Maria do Carmo estranha a atitude da
nora. Plínio djz que pode ser que Viriato nem

venha, por causa da namorada.·Nalva insiste que
vai esperar.Leandro se desculpa com a mãe. Nalva
bebe uísque de um gole só. Maria do Carmo
comenta com Cícera que Nalva está louca por
Viriato.Jenifer mente para Sebastião que Regina
jantou lá, mas saiu depois com João Manoel.
Eleonora se assusta ao ouvir o pai dizer que vai à
casa de Maria do Carmo.Jenifer sai com Eleonora
para a quadra.Sebastião encontra (fcera, que lhe
fala da festa. Nazaré vai empurrar Cláudia escada
abaixo, mas vê José Carlos cafdo no chão. Nazaré
diz à enteada que não consegue esquecer o

marido e que ela deve ficar na casa, cumprindo a

vontade do pai. Alberto vai ver Isabel no

resta�rante. Edgard insiste em saber se o rapaz é
namorado dela. Isabel deixa claro que não está
interessada em namoro e que não vai voltar nunca

�ais de carona com ele. Maria Eduarda pede para
Ir à festa com Viriato. Leandro pede para Nalva
parar de beber. Ela dança e se exibe para os

homens. Venâncio diz a Josivaldo que eles s6
entrarão quando Reginaldo mandar. Eleonora
impede o pai de entrar na quadra dizendo que a

mãe está passando mal. Jenifer manda João
Manoellevar Regininha para casa.Janic·e entende
os gestos de Eleonora e confirma que estava se

sentindomal.Viriato chega com Maria Eduarda na
festa.Nalva manda cortar o bolo e abraça Viriato e

pedeum beijo na boca.

!JUINTA M Nalva se agarra a Viriato, cheia de desejo,
Ignorando todos. Leandro parte para cima dela/mas
é detido. Nalva se declara para Viriato. Maria do
Carmo dá um basta na nora. Nalva cai em si, chora e

pede para ir para casa.Leandro avisa que ela não.tem
mais casa,lhe dá um safanão e sai correndo.Maria do
Carmo impede que Viriato vá conversar com

Leandro.Giovanni encerra a festa.Maria Eduarda vai
embora de táxi sem ouvir as explicações de Viriato.
Viviane manda Josiva Ido espera r na frente da casa de
Maria do Carmo. Leandro cai de joelhos no meio da

.rua, num pranto desesperado. Reginaldo e Plínio
levam-no para casa. Gisela surpreende Maria
Eduarda quando ela chega em casa, mas ela mente.

Edgard observa a casa de Isabel. Alberto observa o

rival. Josivaldo quer voltar para o hotel, mas

Venâncio aguarda a ordem de Reginaldo. Leandro
manda Nalva pegar as suas coisas em casa e

desaparecer.Viriato pede para interceder. Nalva diz

que se apaixonou por.ele no dia do casamento.Maria
do Carmo tenta consolar Leandro.Eledizquetudo na

vida dele dá errado desde que ele entregou' a irmã
para a seqü estradora, Se bastião fa Ia pa ra Ja n ice que
ela e as filhas estão escondendo algo dele. Nalva
arruma as .suas malas. Cláudia fica enciumada
quando Isabel fala de Alberto.Josivaldo passa mal.

Reginaldo o obriga a entrar.Todosficam pasmos com
a entrada deJosivaldo.Maria do Carmodizqueeleé o

pai que os abandonou e sente-se mal. Dirceu chega
na hora ea ampara.

SEXTA M Reginaldo diz que o pai está arrependido e

disposto a ocupar seu lugar na casa. Maria do Carmo
expulsa Josivaldo. Plínio,Viriato e Leandro pedem que o

pai fique. Josivaldo cai no chão, desfalecido. Giovanni
conversa com Ubiracy sobre um empresário que' leva
passistas para o exterior, pois pretende dar um rumo

para a vida de Nalva. Maria do Carmo confessa a Dirceu
que preferia que Josivaldo morresse na ambulância.
Reginaldo,Viriato,Plínio e Leandro exigem que o pai seja
muito bem tratado no hospital. Maria Eduarda liga para
Viriato para saber como ele está. Gisela ouve o final da
conversa. Nalva não sabe para onde ir. Giovanni acerta
com o empresário. Ubiracy e Crescilda consolam Nalva.
Eleonora e Jenifer combinam sair. Leandro dá um gelo
em Viriato. Nalva tem medo, mas Ubiracy diz que ela vai
ter que aceitar o convite. Giovanni se preocupa em ter
um novo concorrente, ao saber da volta de Josivaldo.
Leonardo e Gisela temem que Maria Eduarda esteja se

encontrando com Viriato. Gisela vai à loja de Maria do
Carmo comprar material para a obra. O Barão assina o

ponto e aguarda. Nazaré se esconde de Gilmar.Thomas
chega, cumprimenta o Barão e se tranca no escritório
para dormir. Eleonora avisa que o estado de Josivaldo é
grave.Regina Ido fala em nome dos irmãos para Maria do
Carmo que Josivaldo ficará na casa dela quando sair do
hospital.Maria do Carmo explode.Plínio ameaça irmorar
com o pai em outro lugar. A mãe alerta que não vai
sustentar ninguém.Leandro intercede pelo paLMaria do
Carmo avisa que só aceita Josivaldo se Leandro aceitar
Nalva.

SABADO - Leandro fica chocado. Reginaldo recfama da
agressividade da mãe.Viriato acha melhorqueJosivaldo
não venha morar na casa. Viviane sopra algo no ouvido
de Reginaldo que fala que a mãe deve receber Josivaldo
porque Lindalva um dia vai querer conhecer o paLMari;
do Carmo capitula e concorda,mas avisa que vai colocá·
lo na rua, assim que ele ficar bom. Rita acorda Oaiane
para irao hospital fazero pré-natal.Cigano avisa que não
quer nem saber desta criança. Reginaldo faz planos de
usar Josivaldo para que a mãe o apóie politicamente.
Viviane aplaude. Reginaldo faz campanha na rUa. A
gangue de shao Lin não gosta do prestigio que Cigano
está conseguindo. Daiane pede desculpas a

Constantino. Rita não aceita carona com o taxista.
Danielle fica furiosa porque Giovanni só pensa em Maria
do Carmo. Nalva re�ge mal quando Maria do Carmo

che�� para uma.conversa.Maria dO_..Carmo a acons)lha a

deCidir sem ouvir os outros, a ser senhora do seu destino.
Leandro briga com Plfnio para conseguir a chave do
carro e sai. Nalva aceita ir para Itália. Edgard oferece
carona para Isabel, que diz que Alberto virá bu�cá·la.
Alberto mostraMse indiferente com Cláudia, que sofre.
Nazaré humilha Cláudia e Fausta. Cláudia parte} para
bater nela, mÇiS é contida por Fausta. Leandro chora na

porta do restaurante de Edgard.O Barão insiste em falar
com o deputado. Gisela não deixa Maria Edua�a sair
sozinha e vaijunto.Viriato aguarda a namorada.Le�ndro
pergunta pelo irmão para Isabel. Ao vê·la, porém, sente
um impacto muito forte e sofre uma vertigem. Isabel o
ampara.
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SEXTA-FEIRA,20 de agosto de 2004

Cabelos bonitos e saudáveis
é o sonho de todas

_----------------------.......
JOÂOMIGUELJR

Todo mundo quer ter cabelos
bonitos, saudáveis e

brilhantes iguais as das'
estrelas da televisão. As
tinturas e os shampoos
prometem verdadeiros
milagres, mas nem sempre o

resultado final é o esperado.
Por que isso acontece?

Primariamente, os fios
capilares foram classificados
em Secos e Oleosos. No
entanto, dentro dessa

classificação aconteceram as

subdivisões, que são os fios
oleosos na raiz e secos nas

pontas, os tratados
quimicamente, os fios sem

vida, os fios quebradiços, os
fios sem vida, os fios com
caspas, os indesejáveis fios
com pontas duplas etc etc
etc.

O ressecamento dos cabelos
acontece, algumas vezes,
devido a um desregulamento
das glândulas sebáceas, que
acaba por não lubrificá-los.
Mas, na maioria dos casos,

quem os prejudica são

fenômenos externos, como o

.
uso de determinados

shampoos, o uso de secadores
muito quentes, colorações
inoportunas e outros

procedimentos químicos.
Desse modo, as madeixas
passam a se apresentar
ásperas, sem brilho, I
quebradas e com pontas
duplas.
Neste caso é preciso
estimular a secreção de sebo
e isso pode ser feito com

óleos de gerânio e de alecrim misturados com uma

loção vitaminada que estimulará e reforçará os

cabelos. Existem uma infinidade de produtos que
regeneram os cabelos e seria impossível enumera-las,
mas alguns dos mais conhecidos são a jojoba e o

gérmen de trigo que entram na composição de vários

shampoos. Os cremes e máscaras de tratamento,
aqueles que depois de aplicados são deixados 20
minutos agindo nos fios, também são uma excelente

opção. Tem ainda a opção da interação capilar, um
procedimento geralmente aplicado nos salões de

cabeleireiros, no qual o profissional aplica vitaminas e

outr�s nutrientes diretamente nos fios. Vale lembrar

que este tratamento é feito de acordo com as

necessidades de cada tipo de cabelo.
Os especialistas em saúde e estética são unânimes em

afirmar que não basta nutrir a superfície dos fios. É
preciso tratar os cabelos de dentro para fora e duas
vitaminas se encarregam desta tarefa. Trata-se de B5 e

e'da B8.
A Vitamina B5 é encontrada nas carnes, no gérmen
de trigo, nos ovos, nos rins de animais e na geléia real.

A B8 está presente principalmente no fígado de

frango, na gema de ovo, no amendoim e no leite.
Vale lembrar que uma colherinha de chá de mel
diariamente também faz um bem enorme não só

aos cabelos, mas ao organismo no geral.
Os cabelos oleosos são pesados e brilhantes
demais. As mechas formam um volume só e a

causa disso é a secreção' excessiva de sebo. Em

geral, o distúrbio começa na puberdade, sob a

influência dos hormônios sexuais. A poluição
também contribui pois agride o couro cabeludo.
Nestes casos, a solução é desacelerar a produção
de sebo através do uso de xampus e cremes

específicos, não se esquecendo da recomendação
de tratar os cabelos de dentro para fora; neste
sentido, é viável incluir os alimentos ricos em

vitamina B8 na alimentação.

6. Ter os cabelos lindos iguais ao da atriz 'Flávia

Alessandra, que está fazendo uma participação
especial na novela "Da Cor do Pecado, é o sonho de

qualquer mulher

ÁRIES - Nem tudo sairá conforme seus planos, neste dia. Mas não se

aborreça, pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você.
Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua saúde e com a

sua moral. Notícias negativas.

LIBRA - Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar

documentos, ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será
muito bem sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso

e social também. Pratique um esporte para manter a forma.

ESCORPIÃO - Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades
civis e na solução de seus problemas profissionais e pessoais. �xito
religioso e amoroso.

PEIXES - Quanto mais procurar trabalhar com otimismo,melhor serão
suas chances neste dia. Excelente para novas associações e aos negócios
comerciais. Receberá boas notícias.

TOURO - Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia.
Presságios benéficos para as amizades, os contatos com o sexo oposto
e o auxílio de avós e sogros.Ótimo para questões artísticas,
publicidade, filantropia e caridade.

Gf:MEOS - As novas amizades que têm feito ultimamente, hoje se

apresentarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro lado,
deve dar mais atenção aos familiares, para a pessoa amada, e até
mesmo aos menos afortunados.

SAGITÁRIO - Pessoas nascidas em Peixes, poderão auxiliá-lo neste dia. A
influência astral é a melhor para fazer novas amizades, contatos públicos,
pois estará com ânimo para falar e influenciar favoravelmente os outros.

CAPRICÓRNIO - Esmero e capricho demasiados, poderão resultar em

perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução
que terá de passar. Faça o que têm a fazer com brevidade.Terá boas
chances.Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas vias públicas.

CÃNCER - Pessoas de projeção estarão a seu favor, neste dia.
Aproveite para realizar seus anseio de desejos, principalmente os do

campo social e profissional. Muito bom para o amor e novas amizades.

AQUÁRIO - A partir de hoje, tudo tende a melhorar sensivelmente para
você. A personalidade irá elevar-se bastante, suas condições sociais se

exaltarão, e a e a saúde também.Contudo, evite abusos e precipitações.

LEÃO - Sentimentalmente, este será um grande dia. Procure aproveitá
lo do melhor modo possível.Vida afetiva e conjugal, favorecida. No
que tange aos negócios, poderá empreendê-los a qualquer momento.
Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

VIRGEM - Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de

amigos neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças,
patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com
líquido, também estão previstos.

, (
Quando a tradiçao (

viramoda
por Daiana Riechel,48 fase do curso de Moda Bn

�J
. Procurando por um tema para desenvolver em meu &1

"Projeto" do primeiro semestre no curso de Moda da UNERJ Inl
,

IU[
acabei me defrontando com um assunto que apesar de estar �e

presente em nossa região nunca havia despertado grande
curiosidade e que, deveras, nunca cheguei a pensar que
poderia vir a se tornar o ingrediente para o desenvolvimento
de um estudo acadêmico.

O Curso de Moda vem se desenvolvendo com um tema

norteador de seus projetos interdisciplinares, e Dentro do
tema proposto pelo curso - América Latina: rompe-se as IA
fronteiras -, me propus a pesquisar e estudar mais Ic1

profundamente .a cultura gaúcha, a qual tem presença I�
marcante em nossa região. Foram três meses de pesquisa em

diferentes fontes para chegar a um resultado satisfatório,que
nos�velou novos horizontes.

Essa pesquisa me permitiu pensar sobre alguns
elementos que ensaiam uma resposta à questão de comoa

cultura ga [chesca do Rio grande do Sul tem adquirido cada

vez mais e\�ressividade em amplas regiões geográficas e

culturais da �sa atual soci�dade,nacional e global.
.. Tinha co� hipótese inicial que essa forte

disseminação é o resultado de um conjunto de elementos

históricos que vem ganhando forma e força com o decorrerdo
tempo, e que hoje estão tomando conta do Brasil inteiro,

através dos Centros de Tradições Gaúchas - CTGs, das escolas
de danças gaúchas que oferecem cursos de danças
tradicionais, dos programas de rádio que popularizam a

música gaúcha, e também através dos pratos típicos, comoo
churrasco que é aceito e muito apreciado e em todas as

regiões brasileiras.
Essa corrente humana e seu Movimento tem uma

história. Ela começou de forma tímida em Porto Alegre na

década de 1940, e conseguiu construir um nome forte o

suficiente para ser o primeiro e maiormovimento� tradições
da América Latina, conseguindo

-

arrecadar mais de dois

milhões de adeptos � associados. A força desse movimentai
denominado Movimento Tradicionalista Gaúcrio - MTG é

tamanha que ele consegui ofuscar outras culturas presentes
em reqiõesdo Brasil e do próprio Rio Grande do Sul, as quais
acabam não tendo muito espaço, o que gera a perda e o

esquecimento de costumes e hábitos de elementos culturaiS
quetambém compõem nossas raízes ..

De certo ponto de vista, percebo que também
. "

fenômenos "tradicionais" podem ser convertidos em "atuais·

Mas percebo ainda que este é um assunto que acaba por
envolver a sociedade em todos os seus aspectos: polítiCO,
econômicos, cultural, educacional, familia, etc, e que merece
ser pensado com cuidado pelo olhar atento dos que melhor
desejam compreender a sociedade em que vive, seUs

diferentes comportamentos, e suas muitas modas.
Voltaremos à ele.
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COMUNICADO -

O Copa Catarinense de Laço
suspensos (por trinta dias) a partir de 29 de julho de 2004.
Todos os participantes somaram 03 (três) pont?s positivos, em
cada ETAPA CANCELADA, automaticamente.

Esperamos normalizar nossas atividades a partir do VII
RODEIO NACIONAL DO CTG FAZENDA SILVA NETO
a realizar-se de 02 a 06 de setembro de 2004.

CDmunicamos aos senhores laçadores, p:rticipantes da COPA

[AçOCATARINENSE BUENAS CHE2004, que estão

luspensas temporariamente as ETAPAS dos RODEIOS dos

CTG's: Estância do Litoral Navegantes / Laço do Bom Vaqueiro
%usque / Tropeiros do Litoral I tapema / e Galpão Amigo -

Timbó.

Talmedida visa colaborar e acatar ordens da SAR - Secretaria de

leu &tado da Agricultura e Política Rural e CIDASC Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina,

:RJ, juntamente com o MTG/SC Movimento Tradicionalista Gaúcho

tar !�e Santa Catarina.

de Oficialmente os rodeios crioulos catarinenses, com participação

ue Hqüinos (sem atestado negativo do MORMO), estão

ltO

Atenciosamente,

Eng? Fernando Paim
Presidente da Comissão da COPA LAÇO CATARINENSE
2004

Monarcas e Chiquito e Bordoneio
na fazem a festa em Erechimdo
as A entrega oficial dos belíssimos Ônibus da Empresa Comil aos conjuntos Os Monarcas e

lis Chiquito & Bordoneio, foi marcada com um belo churrasco. O evento aconteceu na sede do
CTG Sentinela da Querência, na cidade de Erechim, dia 25 de junho. A partir desta data, os

ça conjuntos levaram estampados nos ônibus amarcaCOMIL e EMA.

ue
Está parceria v(Jio de encontro das

empresas CQMIL e EMA, também da
cidade de Erechim, coJos empresários
Gildo e Chiquito. Esta.$�m presentes no

evento, toda a diretoria da empresa
COMIL e EMA, além de milhares de

�e

lS

lo

O's Irmãos' eh' .
. IqUlto e Gildinho

.

A COMIL: No mercado desde 1986, a Comil Carrocerias
e Ônibus figura entre as principais encarroçadoras de
ônibus do país. Presente nas ruas e estradas do Brasil e de
27 países, a empresa conta com uma completa linha de

produtos que inclui rodoviários, intermunicipais, urbanos,
microônibus e minibus.

I ,� ·

���i�mJ

A EMA: Fundada em junho de 2002, a EMA -

Engenharia de Movimentação e Armazenagem - está
instalada na cidade de Erechim, RS, e é fabricante de

equipamentos pós-colheita, ou seja, equipamentos de

limpeza, transporte, secagem e armazenagem de grãos.

Criada com o propósito de ter um conceito diferente de
todas as empresas que estão hoje nesse mercado, a EMA é

composta por uma equipe com 20 anos de experiência no

setor. Uma equipe envolvida na elaboração de produtos -

com diferenciais significativos.

Informativo MTG/SC
Prezados Senhores

"Conforme reunião com técnicos do Ministério da Agricultura e Cidasc,
referente à Doença Epidêmica (MORMO) que possui um foco em nosso

I Estado,mas especificamente na cidade de Indaial, de animais
procedentes do Nordeste, orientações e estudos que foram nos

apresentado, não tivemos outra opção a não ser a concordância da

suspensão dos eventos nos 30 (trinta) dias, por tratar-se de uma doença
muito perigosa e transmissível ao ser humano.
Que neste prazo os técnicos farão os procedimentos necessários e ver

da possibilidade da liberação ou não, onde teremos outra reunião para
ver os números apresentados (exames negativos).
Pedimos a sua compreensão e inclusive de evitar aglomeração de
animais, como tropiadas ou até treino de Laço neste período.
Sendo o que tinha para o momento, minhas cordiais saudações
tradicionalistas ".

Edio Schweitzer
Presidente MTG/SC

VIII Congresso Tradicionalista
Gaúcho Barriga Verde
Realizou-se nos dias 24 e 25 de julho de 2004 o VIIIº Congresso Tradicionalista Gaúcho Barriga
Verde no CTG Vaqueanos do Oeste na cidade de Chapecó. Não houve alteração do Regulamento
Campeiro e Estatuto Social. O próximo congresso será realizado no CTG Os Praianos na cidade
de São José em julho/2006. Ficou decidida a construção do Centro de Eventos Tradicionalistas na
cidade de Lages. Posse de nova diretoria com transferência de saldo positivo em caixa e que o

MTG/SC não tem dívidas graças' ao trabalho atuante da diretoria anterior. As moções
apresentadas algumas foram aprovadas outras retiradas. A nova diretoria eleita tomou posse no
dia 25/07, sendo a seguinte composição da Diretoria do MTG/SC biênio 2004/2006.

Presidente: Itamar Sebastião de Mattos -

Tubarão.

Vice-presidente: Francisco Germano Contezini
Itajaí
Consultor jurídico - Dr. Aldori Gomes - Lages.

Conselheiros: Dr. Luiz Carlos Régis - Lages; José
Edson Rodrigues Correa - Urubici; Arnaldo
Antônio Faversani --Campos Novos; Adelmo
Bervian - Florianópolis; Pedro Bergmann
Criciúma; Taurino Pereira - Criciúma; João
Batista Pereira - Florianópolis; Lademir Luiz
Bertold - Itajaí; Almir Orlando Essig - Rio

Negrinho; Jony Roberto Dynarowski - Itaiópolis;
Pedro Joceli Zilli - São José; Clevis Comunello -

Passos Maia; Sebastião Oliveira Borges - Campo
Belo do Sul; João Batista Brassanini ' Água
Doce; Salésio da Conceição - Gaspar; João
Batista Fontanive - Rio do Campo; Luiz Carlos
Córdova - Lages; Osni Machado Coninck
Campos Novos.

Fonte: Jornal O Momento - Beatriz Mello
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Você sente na carne a diferença

ATACADO E VAREJO'
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@neluno.com.br

Presidente: Édio Schweitzer - Palhoça
Vice-presidente: João Joarez Ribeiro
Esmério - São José do Cerrito.
Diretor Campeiro: Ivanir Paes Arruda -

Lages
Diretor Administrativo: Dr. Celso Luiz da S.
Neves - Anita Garibaldi
Diretor Financeiro - Edson Dirço do Amaral
- São José.
Diretor Artístico - Celivio Holz -

Florianópolis.
Diretor Cultural - Hélio Natalin Mussio -

Xanxerê.
Presidente de Honta - Sebastião Nunes de
Oliveira - Lages.

......................................................................................................................................................� _ .
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Cidade: SAO,JOSE
De: 20/08/2004 a 22/08/2004

_---
Cidade: TIMBO
De: 20/08/2004 a 22/08/2004

-._.
",

--�,,«,,',":",- .�,� ,,:,�
Cidade: NOVA VENEZA
De: 20/08/2004 a 22/08/2004
___�n•• _' __"�, • �_.

,

Cidade: CANELINHA
De: 03/09/2004 a 07/09/2004

Prove nossas
.. atp8;s especiais:

,",:,'::. ;:::.; __ ·',e '"

MARRECO,
,)AVALI, COELHO

E OVELHA

Costela Ripa(Gong.) R$ 2,99
Cupin Bovino"A" R$ 5,49

Costela Recheada .. R$ 5,95
Posta Branca R$ 5,99
Filé Americano 4,59

Confira nossas
ofertas imperdívei$·.
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SEXTA-FEIRA, 20 de agosto de 2004
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1 • Qual o calçado que está sempre com

defeito?

2 • Quantas aves são necessárias para
levantar um elefante?

3 • O que o tomate foi fazer no banco?

4 • Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço?

5 • O que é que cinda com os pés na
cabeça?

6 • O que um dedo do pé falou para
outro?

7 • O que a vaca foi fazer no espaço?

PINTE CADA LíNGUA DE UMA COR DIFERENTE
E DESCUBRA QUAL DOS SERES ESPACIAIS
MENOS SIMPATIZOU COM REGINALDO!

XIII ••• JOGAR LIXO NA PRAIA
NÃO TÁ COM NADA!

VEJA SÓ A FAMíLIA DO SR. PORK ARIAS
QUE MAL EXEMPLO!ENTRE AS DUAS

CENAS ALIÁS, EXISTEM 7 DIFERENÇAS.
VOCÊ CONSEGUE ENCON.TRÁ-LAS?

No próximo dia 28/08, a
gatinha Francine Hlemms
completará 9 anos, para

'

alegria de seus pais Ditmar e
Lauverinda. Parabéns!

"Dando o ar de sua graça, o
gatíssimo Henrique Hoengen
que está de aniversário hoje
dia 20/08. Seus tios Everson e
Ariete desejam muitas
felicidades e avisam que.
estarão aí para comer bolo."

A gatinha Bruna Franciel�
Hlemms, completou no dia

13/08 5 anos, quem lhes

desej�m muitas felicidades
são seus pais Ditmar e
Lauverinda

diferenças

Hoje a gatinha Keysi Conradi
. �m�leta 2 aninhas para

'

al,e�na de seus pais Carlos eFatima Conradi. Parabéns!
0\

No dia 19/08, a gatinha Daiana dos Santos.

Taschner, c.ompletou 3 aninhas, para alegriade seus pais Jefferson e Silvana. Felicidades!

A gatinha
Amanda
Gregolewitch,co
mpletou 10

meses no último

dia 18/08, para
alegria de seus

pais Joacir e
Isolde.
Felicidades.!

�na LÚcia Fagundes,
filha de Denise e
Mácio Fagundes,
comemorou seis

._••••
aninhas no dia 13/8.

- Parabéns!

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul
'PI10DUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Hoje o gatinho Gustavo

Satler, está completando 7

anos, para alegria de seu� I

pais Dário e Alara. Parabens.

o fofo Guilherme
nasceu no dia 06

de abril, hoje está.
com 4 meses, seuS

pais Crystian Hohl
e Cenira T.Weber
estão muito

orgulhosos do
bonitão

CompletoU �
aninho no dia

16/08, a gatinha
Bianca Buzzarello,
quem está
desejan�o
felicidades é sua

dri ha Ivonete,ma nn

tio Inho e os.
o e

primos s�rglnh
Jayne unsa

'. 'Â,
MUNDO Dóa BRINQUEDOS

R: Relnoldo Rau, 696· Centro
, .. _. ....�.!O:Q�?_�._..... __ ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




