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PROMESSA

Cecília diz que governo do PT

vai implantar Banco do Povo
- PÁGINA 3

I SEXTA�FEIRA I

ACREVI

Junkes estima que dobrem os

financiamentos em Guaramirim
- PÁGINA 5

VERIFICAÇÃO
CtSAR JUNKES

�

líderes políticos e Candidatos de Corupá participaram da verificação das informações nas urnas eleitorais

Justiça chama candidatos

para conferirem urnas
Representantes de partidos políticos e coligações das três chapas
que concorrem às eleições municipais em Corupá participaram
Ootem à tarde da conferência dos dados nas umas eletrônicas.
Esta foi a última oportunidade que os candidatos tiveram para
analisar se os dados (nome, número, cargo e foto) repassados à

DEFASAGEM

,Faltam vagas nos berçários
nos Centros de Educação
o déficit nos Centros de Educação é de 675 vagas. E pelos
menos 380 crianças de até três anos aguardam para ir para a

eScola. Segundo a Secretaria de Educação, íris Barg Piazera,
Para reverter o quadro, dois centros de educação infantil
estão sendo construídos em parceria com o Sesi. O primeiro,
no Jaraguá esquerdo, está programado para ser entregue
no primeiro semestre de 2005. No segundo, localizado na

Ilha da Figueira, as obras ainda não iniciaram. _ PÁGINA 6

Justiça Eleitoral conferem com os que estão no equipamento. O
único pedido de alteração foi efetuado pelo candidato a vereador
Alceu Minatti (PMDB). Hoje à tarde, a partir das 14 horas,
também no tribunal do júri, será a vez das três coligações de

Jaraguá do Sul verificarem as informações. - PÁGINA 3

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
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FUTSAL

Técnico da Adesc fala sobre
4a fase do Estadual de Futsal

- PAGINA 8

SELEÇÃO

Jaraguaense é selecionada ao

prêmio qualidade na educação
O trabalho "Música: um universo de descoberta", da

professora Andréia Cavalheiro Gonçalves Filho, está
entre os cinco melhores do Estado .

• PÁGINA 5

CRIME

Mulher é presa pela Polícia
Civil acusada de estelionato

• PÁGINA 7

MANIFESTAÇÃO

Boi-de-mamão do Rio Molha
é prestigiado pela comunidade

CtSAR JUNKES

o Grupo Boi-de
mamão da Escola

de Ensino

Fundamental do
Rio Molha existe

há 11 anos, mas

enfrenta
dificuldades para
se apresentar em
outros espaços
que não seja a

própria Escola.

- PÁGINA 4
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OPINI

Democracia e poder
O desafio atual da

humanidade é estabelecer
os princípios e o conceito

de democracia que sejam
aceitos e respeitados por
todos. A discussão ultrapas
sou as fronteiras da lógica
para se enveredar pelas
sendas da abstração,
reforçada pelo autoritaris

mo estadunidense que, em

nome da democracia, inva
de outros países e impõe
Sua lei. Aliás, a democracia

surgiu numa Grécia pouco
ou quase nada democrá

tica. A sociedade da época
era extremamente desi

gual. Apenas os homens de
bens e intelectuais eram

considerados cidadãos; as

mulher'es eram objetos e se

aceitava a escravidão.
Desde então o processo

democ.rá tico vem se

aperfeiçoando e alguns
avanços

.

significativos
foram registrados. No caso

específico do Brasil, a

democracia é ainda muito

frágil. A nossa História é

recheada de períodos
autoritários que contribuí
ram sobremaneira para
moldar o perfil do país.
Embora já não há mais o

arbítrio institucionalizado e

os Atos institucionais,
alguns resquícios da
ditadura militar perrnane-

ditatoriais. Depois de acusar

o tesoureiro do PT, Delúbio
Soares, de envolvimento em

corrupção, o senador cearense
Tasso ]ereissati disse que o

governo petista é "arrogante
e autoritário". O tucano disse

que a intenção do governo do
PT de interpelá-lo por causa

de uma declaração feita em

plenário põe em risco a

.... O recurso da força bruta e do autoritarismo
é fruto da formação educacional e do enten

dimento que cada um tem de civilidade

cem entranhados em

corações e mentes. Basta
observar como agem inte

grantes dos poderes e

agentes de segurança. Sem

esquecer a velha e gasta
frase: "Você sabe com

quem está falando"
No campo político, a briga

entre oposição e governo
retrata muito bem o quanto é

tênue a linha que divide o

discurso democrata e as ações

democracia. .Dias antes, o

senador havia dito que "o PPF,
como está, é uma roubalheira

para o Delúbio deitar e rolar".
Embora o líder do

governo no Senado, Aloizio
Mercadante, tenha sugeri
do o caminho do debate de

idéias, a discussão ras teira

continuou. O baixo nível
das rivalidades apenas

reforça a imagem negativa
que a população tem dos

políticos e contribui para
que o cidadão c01llum se

mantenha afastado da

política. O festival de
baixaria, que se desenvolve
no vale-tudo da brigas de
comadres e bate-bocas de

sarjetas, é uma demonstra

ção de falta de respeito aos

princípios elementares da
democracia.
.Dernocracia não auto

riza o descontrole de con

duta. Liberdade de expres
são e liberalidade das ex

pressões são coisas distin
tas. Os limites ainda não

foram percebidos graças à

ausência de sensibilidade

política e dos compro
missos com a sociedade. O
recurso da força bruta e do
autoritarismo é fruto da

formação educacional e do
entendimento que cada
um tem de civilidade. O
resto é discurso oco para

justificar as arbitrarie
dades.

FRASES

"Para melhorarmos o trabalho de ressocialização dos presos, é preciso a partlclpaçãc'da
comunidade, dando oportunidades para que eles possam desenvolver algum trabalho':

. _ ..+Rona,ldo Jose Benedet, secretário estadual de Segurança e Defesa do Cidadão, comentando sobre a fábrica de elásticos que existe
"

dentro do Presídio Regional de Jaraguá do Sul.
J

'

Mundo I Pessoas & Fatos I
'1JIJo: PANAMÁ

fJlireya libertaacusados .

de tentarmatarFidel
A presidente Mireya Moscoso, em final demandato,
perdoou e libertou ontemquatro exilados cubanos

que eram acusados de tentar assassinar o

presidente cubano Fidel Castro - entre eles Luis

Posada Carriles, que Cuba afirma ser o maior

terrorista do hemisfério.

9 governo cubano havia adiantado que tal
iniciativa iria automaticamente levar ao

rompimento de relações entre os dois países. A
tevê estatal cubana anunciou ontem que
transmitiria um programa especial sobre Posada,
mas não houve uma reação oficial imediata sobre
os perdões. Mireya entrega a presidência em

setembro para Martin Torrjos, (AE)

.... RÚSSIA

Terroristas podem ter

derrubadoosaviões
Aumentaram ontem as suspeitas de que as

/

quedas quase simultâneas de dois aviões no fim
da noite de terça-feira da Rússia foram atos

extremistas.Um alto funcionário do governo russo
admitiu pela primeira vez que a hipótese de
"terrorismo" transformou-se na principal linha de

investigação ao mesmo tempo em que muitos

russos insistiam que as quedas ocorridas pratica
mente ao mesmo tempo não poderiam ser expli
cadas como mera coincidência. O governo disse

que as caixas-pretas das aeronaves não fornece
ram as informações esperadas para que se possa
dar alguma resposta imediata sobre o assunto. (AE)

'" CORREIO DO POVO
birctora/Prcsidenle: YvonneAlice Schmiickel
Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves

.... CHINA

Sobe para 35 osmortos
na passagem do tufão
o tufão Aere entrou na China continental
trazendo chuvas torrenciais e obrigando as

autoridades a providenciarem a retirada de

quase um milhão de pessoas ao passo que o

número de mortos subia ontem para 35 depois
de um deslizamento de terra ter causado a

morte de mais 15 pessoas em Taiwan,

O Aere atingiu a China na noite de quarta-feira
depois de passar pelo Norte de Taiwan.

Autoridades disseram que o deslizamento de
terra num pequeno vilarejo no norte do país
soterrou as dez casas da aldeia em apenas dez

segundos, causando a morte de 15 pessoas. (AE)

.... ÁFRICA DO SUL

Thatcheré libertado

após pagar fiança
Mark Thatcher, filho da ex-primeira-ministra britâ
nica MargaretThatcher,estava planejando deixar a
África do Sul e mudar-se para os Estados Unidos

quando foi preso, acusado de participar de um

complô para derrubar o presidente de Guiné

Equatorial.
Ele, que esteve em várias ocasiões envolvido em

negócios polêmicos, entre eles a suposta venda
de armas à Árabia Saudita e Iraque nos anos 80

quando a mãe era primeira-ministra, foi libertado
após pagar fiança e deve voltar ao tribunal em 25

de novembro para responder à acusação de ajudar
a financiar mercenários que tentaram dar um

golpe em março. (AE)

... CHILE

Sem imunidade, Pinochet
pode ir ajulgamento
A Corte Suprema do Chile ratificou ontem a

perda da imunidade judicial do ex-ditador

Augusto Pinochet, abrindo o caminho para que
ele seja julgado por sua suposta participação
nos crimes da Operação Condor - a ação
conjunta de repressores das ditaduras do Cone

\

Sul para perseguir opositores nos anos 70 e 80_.
A instrução do processo está nas mãos do juiz
Juan Guzmán Tapia desde março de 2000, mas
a ação judicial tinha foi interrompida em 2002,
depois que o tribunal acatou o resultado de
examesmédicos,segundo os quais o ex-ditador,
88 anos, sofre de demência moderada. (AE)

� CUBA

Preso emGuantánamo se
diz agente da AI-Qaeda
Um poeta iemenita acusado de criar palavras de
ordem para a AI-Qaeda confessou ser membro
da rede extremista liderada por Osama bin Laden

epediu para ser seu próprio advogado perante
um tribunal militar estadunidense. Ali Hamza
Ahmad Sulayman al-Bahlul, de 36 anos,

compareceu perante o comitê militar para ser

acusado formalmente por conspiração para
cometer crimes de guerra, que podem resultar
em condenação à prisão perpétua."Como Deus

é minha testemunha e os Estados Unidos não

me pressionaram de modo algum, sou um

membro da Al-Oaeda; disse o detento. (AE)
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Sabe a diferença de voto

em branco x nulo?
Leandro Schrnõckel Gonçalves*

,

H

O voto em BRANCO, ao contrário do que parece, não e)

significa que o eleitor não escolheu nenhum candidato, mas
sim que ele abdica de seu voto. Não é um ato de contestação Cân
e sim um ato de CONFORMISMO! Os votos em BRANCO eall

significam "TANTO FAZ" e são acrescentados ao candidato eer

de maior vota�ão no último turno. rre

Ou seja, se existem dois candidatos Tubarão e Galinha,
Tubarão termina com 52% dos votos, Galinha recebe 35%
dos votos, 10% são votos em branco e 3% são nulos, isso

significa que 3% dos eleitores não querem nem Tubarão nem

Galinha no poder, mas 10% dos eleitores estão satisfeitos tanto
com Tubarão como com Galinha, o que vencer está bom.
Neste exemplo, Tubarão tem uma aceitação de 62% do
eleitorado .

O problema é que existe muita pressão para a escolha
de um candidato e pouca explicação do que escolher

significa.
Já o voto NU�O é um protesto válido. Ele quer dizer que

o eleitor não está satisfeito com a proposta de nenhum
candidato e ;e recusa a votar em outro. Esse tipo de voto é 1

importante e é o que efetivamente faz a democracia, pois a !pUI
existência dele permite que o eleitor manifeste a sua 'nar

insatisfação. O voto NULO, ao contrário do que parece, �er

é um voto válido. Só que ninguém fala dele, nem mesmo entJ

nas instruções para votação. Explicam como votar em um

candidato ou como votar em branco, mas ninguém explica
como anular um voto.

Pois bem, para anular um voto é preciso digitar um número

inexistente no número do candidato.
Se um eleitor experimenta votar em branco, o terminal

eletrônico avisa "Você está votando em branco" e então o

eleitor pode confirmar, ou corrigir. Mas se o eleitor coloca um

número inexistente num terminal, ele acusa "Número

incorreto, corrija seu voto". Assim, os votos NULOS são

desencorajados.
Por que os votos nulos são desencorajados?
Por que ninguém fala deles?
E por que eu falo deles?

Porque, se na eleição entre Tubarão e Galinha, Tubarão
termi,nasse as eleições com 42% dos votos e Galinha com

30%, 10% de brancos e 18% nulos as eleições teriam que
ser repetidas e nem Tubarão e nem Galinha podedrull
participar das elei�ões naquele ano,

Resumindo, o votoNULO, do qual ninguém fala e queo
terminal acusa como "incorreto", é o único voto que pode
anular uma eleição inteira e remover do cenário todos
os candidatos daquela eleição de uma só vez.�
dos candidatos conseguir maioria (mais de 50%) no últi!J!Q
turno. as elei�ões têm que ser canceladas!

Os candidatos são trocados e novas eleições têm que
ocorrer. Então, contribuindo para a campanha do votO

consciente, se alguém estíver votando em Tubarão OU em

Galinha, mas preferia não votar em nenhum dos dois, pode
optar pelo voto "incorreto", o voto NULO. ,

Quem sabe um dia Tubarão e Galinha saem do

cenário e os eleitores podem votar em Golfinho ...
Não seja obrigado a votar em quem você não quer nO

poder!!

*Empresário
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�MAURllIO DE CARVALHO-------------------------------;--------------------------------t----,"MOSAICO

� �Embate� Durante a cerimônia de posse dos novos

onselheiros do Issem (Instituto de

�eguridade dos, S�rvidores Munici?aisl,
amanhã da ultima e quarta-feira, o

Inrefeito Irineu Pasold (PSDB) incentivou

:duncionários públicos a disputarem
cargoS no sindicato da categoria.
Ochefe do Executivo jaraguaense teve

ocuidado de não atacar diretamente o

�T - partido que domina a entidade =,

mas ninguém teve dúvidas para quem

era ° recado.
'Vocês não podem deixar o Sinsep nas

mios da minoria'; insistiu o prefeito.

� Aval
Durante a reunião-almoço da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas), a

candidata a vice-prefeito pela coligação
"Jaraguá para todos'; Cecília Konell

(PMDB), reforçou a idéia de que a

administração PT/PMDB "terá o apoio
dos governos estadual e federal':
O recurso de garantir o aval dos

governos à futura administração pode
ser uma faca de dois gumes. Se ambos
estiverem bem com a população, existe
a chance de retorno eleitoral. Mas se as

relações estiverem conflituosas, pode
ser um tiro no pé.

�Trairagem
Se forem verdadeiras as promessas
feitas nos bastidores, as eleições deste
ano em Jaraguá do Sul serão marcadas

pelas traições. Os motivos alegados
para justificar o apoio aos adversários
são os mais diferentes possíveis,
divergências com as cúpulas dos

partidos, com a aliança ou com os

projetos propostos e vaidades.

Tem candidato a vereador jurando por
Deus que não vota no prefeiturável
do partido, alguns fazem campanha
em separado e outros estão pedindo
votos para os adversários.

�Pos-mortem
A juíza da Vara da Infância e da Família de)
Petrópolis (RJ), Andréia Pachá, determj� ,

Ir r r .

nau que todas as pessoas enterradaá' .

como indigentes no cemitério da cidadg _. .

sejam fotografadas. O objetivo é criar u� fJ

arquivo, primeiro do gênero no país, queo J

facilite futura identificação, já que todcsj]
os meses uma média de três jovens são!]
sepultados na cidade naquelas condições,
A medida pode parecer estapafúrdia, m�sJ
é muito apropriada. Centenas dj�l
indigentes são enterrados, deixandf6Jl:'
familiares desesperados sem qualquer'. I!'
notícia. lrfl )lj

1_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n�.�f
I c li';

ecília apresenta propostas
.

e governo para comerciantes

jARAGUÁ00SUL-A candidata

Ikprefeito pela coligação "Jaraguá
'lodos", CecíliaKonell (PMDB),

ou sobre a criação do Banco
i;ovo e Fundo Municipal de
,envolvimento Econômico

te a reunião mensal da CDL

) Câmara de Dirigentes Lojistas),
alizada na quarta-feira. A ex-

teletária do Bem-estar Social

plesentou aos comerciantes os
.

ipais projetos inseridos no plano
�vemo e destacou a intenção de
ver ações de apoio e estúnulo à

de comércio e serviços local. O
ilidato a prefeito pela aliança,
neidaSilva (PT), não pôde estar

) relente em função dos compro
IÍmI daAssembléia Legislativa.
Um dos primeiros pontos

r mrdados pela candidata, além do
JXlio que a coligação tem dos
vemos estadual e federal, foi a

.

çãode um FundoMunicipal de ,

volvimentoEconômico.Cecília
1 xpucaque o fundo terá a função de
1 'nanciar os programas a serem

, esenvolvidos pela administração,
ntreeles oprograma de geração de
rego e renda. Pormeio do fundo
'mserá instituído o Banco do

ovo, uma instituição financeira
cialcom o objetivo de promover o

ao crédito a empresas formais

e informais e àpopulaçãodomunicípio
de Jaraguá do Sul excluída do sistema
financeiro tradicional. "O Banco do
Povo é realidade de sucesso emoutras

administrações do PT, como

Blumenau e Concórdia, e será

também em Jaraguá", afirmou.
A candidata reiterou o

compromisso de promover ações que
possibilitem a construção de
mecanismos paraque o comércio local

possadisponibilizarprodutos e serviços
ao poder público. "Temos produtos e
serviços de ótima qualidade e com

bompreço. Vamos estabelecercritérios

para valorizar aquilo que é da cidade",
garantiu.

FATOS

•Outro compromisso
apontado pela coligação
"Jaraquá para todos" é

promover a

desburocratização do

poder público, oferecendo
serviços eficientes e ágeis.
• A aliança frisa que irá

implantar administração
participativa, criando um

pacto entre o capital e o

trabalho em torno do
desenvolvimento
sustentável da cidade.

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa

� Ilustre desconhecido
Na esperança de ajudar o candidato

do PSDB à prefeitura de São Paulo, o
governador de Minas Gerais, Aécio
Neves, participou de caminhada pela
rua 25 de Março, no centro da capital
paulista, ao lado de José Serra.

Mas, para surpresa de todos, o

governador mineiro era um ilustre
desconhecido entre as milhares de

pessoas que transitavam nos

principais corredores comerciais da
cidade e teve de ser apresentado aos

eleitores. Sem se constranger, Aécio

pediu votos para Serra.

VERIFICAÇÃO

Alianças conferem lnformações-
.[BU�,

sobre candidatos nas urnas
FÁBIANE RIBAS

.....Políticos verificaram
se dados como nome,

número e cargo
> estavam corretos

}A·1!AGUÁ DO SUL

Representantes de partidos
políticos e coligações das três

chapas que concorrem às eleições
municipais em Corupá partici
param ontem à tarde da confe
rência dos dados nas urnas

eletrônicas. Esta foi a última

oportunidade que os candidatos
tiveram pra analisar se os dados

repassados à Justiça Eleitoral
conferem com os que estão no

equipamento. A juíza da 87ª Zona
Eleitoral, Quitéria TamaniniVieira
Pérez, destaca que se trata de
democratizar as informações
contidas nas urnas e dar

oportunidade aos políticos de

averiguarem-nas antes das

eleições.
"Como as informações

repassadas para a urna são

provenientes dos dados apresen
tados no registro de candidatura,
acreditamos que não haverá

problemas, embora a verificação
seja importante para certificar-se
que está tudo correto", explica a

juíza. Na reunião, os represen
tantes analisaram se o nome,

número e cargo foram digitados
corretamente, e se a fotografia do
político está nítida. O único

pedido de alteração foi efetuado

�[! ())

Hum

Pedido de alteração será encaminhado e apreciado pela Justiça Eleitoral ,i)! ii

pelo candidato a vereador pelo A coligação "CorupáMelhor" da imagem da foto devem S�[I ,)

PMDB, AlceuMinatti, que solicita (PP e PFL), na proporcional, não requeridas diretamente à Justiça I

a exposição do nome completo na apresentou representante. "Nesse Eleitoral. c n"

urna e não apenas o sobrenome. O caso, a Justiça entende automa- Hoje à tarde, a partir das '1:i:f- i

requerimento foi encaminhado à ticamente que a aliança concorda horas, também no tribunal do júri,' ,

promotoria e, sem seguida, a juíza com os dados", informa Quitéria. será a vez das três coligações ldê""
irá determinar se acata ou não o Alterações que não se restringem J araguá do Sul checarem 'às

.

pedido. a erros de digitação ou qualidade informações. ,Jr!

I� l •

ACM acusa governo de "partidarizar" Ministério da Saúde
BRASÍLIA - O senador Antonio

CarlosMagalhães (PFL-BA) acusou
ontem o governo de "partídarizar" o
Ministério da Saúde para favorecer
estados e municípios administrados
pelo PT, partido do presidente Luiz
Inácio Lulada Silva, Em discurso da
tribuna d� Senado, disse que o

Ministério daSaúde está "retaliando"
as administrações comandadas por

.

partidos da oposição, porque muitos
de seus quadros foram ocupados por
petistas.

Segundo ACM, o "pré-re
quisito" para a escolha dos auxiliares
do ministro da Saúde, Humberto
Costa, foi ser filiado ao PT. "O pré-

requisito não é entender de saúde,
mas ter a carteira do PT. Assim não

se faz saúde, assim se presta um

desserviço ao País", afirmou.
Antonio Carlos Magalhães

também fez um apelo para que o

governo reverta um quadro de

concentração do bolo tributário
nacionalnaUnião, situação que está
abalando as finanças dos estados.

Segundo ele, 72% da renda nacional
estão concentrados naUnião.

"Os estados que agem
corretamente, que cumprem suas

obrigações e que seguemseriamente

a Lei de Responsabilidade Fiscal

perdem substância a cada dia e logo

estarão inviabilízados'', discursou.
ACM citou como exemplo de

concentração de recursos o suposto
desequilíbrios no repasse de verbas
do Fundef (Fundo Nacional para o
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do

Magistério) .

Ele também criticou a proposta
do ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, de

mudança dos critérios de

distribuição de recursos do Fundo
de Participação dos Estados,

Segundo ACM, Ciro sugeriu que
os critérios sejam definidos pelo
ministério.

FATOS
• Antônio Carlos

tiro jf,

Magalhães (PFL) acusou o
l)l� ... -j

governo do PT de
.

"partidarizar" o Ministério
29V'"

'O?' IIda Saúde para favorecer . .,

estados e municípios
administrados pelo
partido.
• O senador baiano

criticou a proposta do

ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, de
mudar os critérios de

distribuição de recursos

do Fundo e Participação l,.,.,�(
t')'IJ(

dos Estados.
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..Cerca de 900

.alunos assistiram às

'apresentações, na
quarta e quinta-feiras

JARAGUÁ DO SUL - o Grupo
Folclórico Boi-de-mamão da Escola

.Municipal de Ensino Fundamental
; .RibeirãoMolha existe há 11 anos e

P!Dde ser considerado o único da

região legalmente instituído, Esta
,? .semana, como fazem sempre,

J.promoveu sua tradicionalapresenta-
0_ ção anual em homenagem à

Semana do Folclore, comemorada
de 22 a 28 de agosto. As apresenta

,cç0es foram realizadas na terça e

"Oli1tem, durante todo o dia, com a

participação dos alunos da própria
unidade de ensino, comunidade,
pais e professores e tambémestudan
tes de outras escolas. No total, de
acordo com a diretora da Escola
Ribeirão Molha, Judite Fleming,
aproximadamente 900 crianças
prestigiaram oevento. "Oito escolas,
entre particulares e municipais
vieramnos ver", comenta adiretora.

O Grupo Folclórico Boi-de
mamão do Rio Molha tem 60

irttegrantes. Apesar do tempo de
_ existência, não têmmuitas chances
de se apresentar fora da Escola

- devido às dificuldades de

cónseguirem transporte.A diretora'

CULTURA

o Rio Molha resgata
com o Boi-de-mamão

Apresentação do Boi-de-mamão faz parte do calendário cultural da Escola Municipal do Rio Molha há \� anos

salienta que este ano eles participam, A criação do grupo surgiu apartir os pequenos atores.

do desfile cívico de 7 de Setembro. de um projeto sobre folclore feito pela ,
A professora Elizangela explica

Ela adianta que a intenção doGrupo professora Elizangela da Maia. que não são conhecidas as origens do
éJD(�strarotrabalhorealizadoemtodos Segundo ela, o próximo passo é Boi-de-mamão, mas sabe-se que se

os locais possíveis. "Nossa intenção é organizar a cantoria com pessoas do trata de uma das mais antigas
ampliar as apresentações para valorizar

<'
Bairro (atualmente a trilha musical manifestações do folclore brasileiro,

o que os nossos alunos estão fazendo fica por conta do professor Ignácio encontradosmais especificamente no
e passar adiante nossa experiência Arendt, da Fundação Cultural) e Maranhão, Amazonas e Ilha de
nessa manifestação folclórica que proporcionar aos integrantes dogrupo SantaCatarina." Cada região explora
vem sendo pesquisada aquinaEscola aulas de interpretação e oficinas de o Boi-de-mamão de formas
há 11 anos", afirma a diretora. artes cênicas para capacitarmelhor diferentes", resume a professora.

Governo dispensamicrocrédito e empréstimo com desconto em folha
J BRASÍLIA - o governo federal

publicou noDiárioOficial daUnião
portaria que isenta do pagamento

.

de CPMF (Constribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras)
a ,liquidação de empréstimos com

, desconto em folha de pagamento e

também abre a possibilidade para

que o tomador de um microcrédito
não pague a contribuição. A
panaria, assinada peloministro da
Fazenda Antonio Palocci,
regulamenta a cobrança daCPMF
a partir de IOde outubro, quando
entra em vigormedida provisória já
aprovada pelo Congresso que cria a

conta-investimento.

De acordo com a MJ?, com a

'conta-investimento ficará isenta de
CPMF a troca de aplicações
financeiras. Por exemplo: não pagará
a contribuição o investido que
transferir recursos de um fundo DI

para outro de' ações. No entanto,
continuará tributado o investidor que
tirar recursos da conta corrente para
aplicar em um fundo.

A MP aprovada, entretanto,
ainda precisa de regulamentação da
Receita Federal, o que foi publicado
recentemente. Segundo a chefe da
Divisão de Tributos sobre oMercado
Financeiro da Receita, Maria da
Conceição Silva, a regulamentação

SEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2004

Inadimplência em queda
no primeiro .semestre ,deste an

consumidor, o desemprego '

queda da renda, os juros elevai
o aumento das tarifas públic�
não correção da tabela de lm
de Renda e a criação de 00,

impostos e taxas formam r

conjunto de fatos determinan
para a menor renda disponível
que dificulta o pagamento
compromissos assumidos anteri, "

mente.

• A administração e o

equilíbrio do orçamento
doméstico foram os

maiores desafios para o

consumidor no primeiro
semestre deste ano,

• No primeiro semestre.

deste ano os cheques
devolvidos representaram
36% do total do indicador
de pessoa física.

� CURSO

Conhecimento técnico
Profissionais interessados em obter
conhecimento técnico em Desenho
Mecânico e Informática têm a oportunidade
de participar do curso CAD-3D -Solid Works,
que o Núcleo de Metalmecânica da Acijs/
Apevi, com o apoio do Sena}, oferece a partir
de setembro. O objetivo é a habilitar

profissionais a utilizarem, de forma correta e

produtiva, os recursos de modelamento,
montagem e detalhamento do Solid Works.
Com 40 horas de duração, o curso será
realizado no Senai de Jaraguá do Sul, nos dias
4, 11 e 18 de setembro. Em outubro, o curso

segue nos dias 2, 9, 16 e 30 e em novembro,
as aulas acontecem em 6,13 e 27.

� EXPORTAÇÕES
Santa Catarina apóia asmicro
o Brasil exportou em 2003 mais de US$ 2,3 bilhões em

produtos para o Japão, sendo que Santa Catarina foi o

responsável por pouco mais de US$ 144 milhões.
Considerando que o Japão importou, no mesmo período,
61,5% dos produtos consumidos, representando em

espécie us$ 381,528 bilhões, a Secretaria de Articulação
Internacional de Santa Catarina está trabalhando para que
o Estado aumente suas exportações para o país, visando,
principalmente, as pequenas e médias empresas. Foram
identificados com potencial para exportação os produtos
agrícolas (orgânicos) e da agroindústria, calçados, couro,
madeira, móveis, artefatos de borracha, fármacos,
cosméticos, joalheira, vestuário, entre outros. Também
foi feito um diagnóstico das principais dificuldades para
inserção dos produtos brasileiros no Japão.

� .MUDANÇA
Jovens Empreendedores
Para fortalecer a identidade e desenvolv;r
os comportamentos empreendedores

e

seus integrantes, o Núcleo de Jovens
Empresários da Acijs/Apevi alteroU

sua

denominação para Núcleo de Jove,�
Empreendedores, buscando tamb�hO
maior identificação com o Conse

d dores,Estadual de Jovens Empreen e.
e

Além dessa mudança, o primeirosemestr
'staS,de 2004 trouxe algumas conqul, do

destacando-se a escolha para Jaragua
o

Sul sediar, ano que vem, o 6° Encont:s
Catarinense de Jovens Empreendedor s
e o 2° Encontro Sul Brasileiro de Joven

Empreendedores.

BRASÍLIA - O indicador Serasa

de Inadimplência - o único do país
baseado emmodelo estatístico de

múltiplas variáveis, que contempla
todas as modalidades de ina

dimplência da economia brasileira
(registros de cheques devolvidos,
titulas protestados, dívidas vencidas
com instituições financeiras)
apontou desaceleração da

inadimplência de consumi

dores.De janeiro a junho de 2004,
a inadimplência de pessoa física
subiu 1% na comparação com o

mesmo período de 2003, que
registrou crescimento da ina

dimplência de 5,3% na comparação
com2002.

Na relação de junho deste ano
com o mês de maio a pesquisa
apontou

-

uma queda da

inadimplência de 4,5%. Segundo
técnicos da Serasa, a redução da

•
inadimplência de pessoa física em

junho de 2004 é resultado da
melhora do nível de atividade
econômica, verificada a partir de
abril deste ano, que tem

contribuído com a abertura de
novas vagas de trabalho e com a

melhor negociação salarial obtida
o por trabalhadores de algumasL_ � �� ���__�

categorias através da reposição de
perdas inflacionárias, e da opção
do consumidor por regularizar suas
pendências financeiras, em vez de
assumir novas dívidas.

Os consumidores têm optado
pela contratação de crédito pessoal
para a complementação da renda
das famílias e, assim, pagar as

dívidas. O destaque nesses

empréstimos é para as operações
consignadas em folha de

pagamento, cujas taxas situam-se
próximas de 2% ao mês. Para o

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E

ARQUITETOS DE JARAGUÁ DO SUL - AEAJS

Pelo presente edital, ficam convocados todos os sócios patrimoniais e usuánl
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul, a fim de�

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social, sito a R:i
Donaldo Gehring, 175 nesta cidade, a realizar-se na data de 31 de Agosto'
2004, às 19:30 em t- convocação ou em 2' convocação 20:30 com qualq�número de sócios presentes,' para deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DIA: '

1) Deliberar à respeito de medidas judiciais a serem tomadas relativo a o�;denominada Edifício Garden Flowers Residence, localizada a RuaLeo�O Ji
Mahnke, Centro, Jaraguá do Sul/SC e/ou encaminhar sollcltaçao
providências junto ao Ministério Público

INFORME CP

abre a possibilidade para que o

tomador de empréstimo por meio
de microcrédito não pague CPME

Entretanto, existirá uma

condição: o tomador do

empréstimo deverá receber em
dinheiro os recursos emprestados na
boca de caixa do banco. Com

exceção domicrocrédito, isso não é

permitido para todas as outras

modalidades de empréstimo feitas
por instituições financeiras. Além
disso, caso opte por pedir ao banco
que deposite o' valor do
microcrédito diretamente em conta

corrente, o tomador perderá o

direito à isenção da CPME

• Outra alteração na'

leg islação, esta belece q ue o

dinheiro para o pagamento
de parcelas de empréstimo
com desconto em folha não

precisa mais passar na

conta do tomador.

• A partir de outubro a

empresa não chegará mais
a depositar na conta

corrente do tomador a

parcela do pagamento do

empréstimo com desconto

em folha. LUIZ ANTÔNIO NEGRI

Presidente da Aeajs

� PESQUISA

Cofins eleva carga tributária
o aumento da alíquota da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social de
3% para 7,6%, em outubro do ano passado,
elevou a carga tributária das empresas
brasileiras. A informação é do boletim

Sondagem Especial, divulgado
recentemente pela Confederação Nacional
da Indústria. Em dez segmentos, entre os

17 pesquisados, 50% dos empresários
disseram que a mudança na contribuição
elevou a carga tributária. Os setores mais

atingidos foram os de mecânica, bebidas,
material de transporte, têxtil e química. A

pesquisa da CNI foi feita entre 30 de junho
e 20 de julho, com 1.297 empresas.
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Trabalho jaraguaense está

ln entre os 5 melhores de se

JARAGUÁ 00 SUL - o trabalho

ego, "Música: um universo de

aescoberta", de autoria da ..

professora Andréia Cavalheiro
n

. Gonçalves Filho, do Centro

Municipal de Educação Infantil

Alexandre de Borba, está

classificado entre os cincomelhores

ao Estado para representar os

lto catarinenses na segunda etapa do
ten "Prêmio Qualidade na Educação

InfantiI2004", promovido pelo
Ministério da Educação, a

fnndaçãoOrsa e aUndime (União
Nacional dos Dirigentes Muni

cipais de Educação) ..
O projeto estava entre os seis

encaminhados por Jaraguá do Sul
para a Undime/SC, em Caçador,
que analisou um total de 223

irabalhos em Santa Catarina.

fuvolvendo 12 alunos de dois e três
mos de idade e seus familiares, o
ttabalho de Andréia Gonçalves
filho fundamenta-se no fato de

que uma das características

marcantes desta faixa etária é o

desenvolvimento da linguagem.
"A.música vem auxiliar como uma
forma de estimular a área

fonoaudiológica da criança pois,
desenvolvendo seu senso de

percepção auditiva, ela se expressa
commaior clareza, tomando sua

construção de linguagem oralmais

efetiva", explica.
N a prática, a professora

realizou com as crianças
atividades, com o envolvimento
dos pais em algumas delas. Os
alunos também receberam visitas

de músicos no centro de

educação infantil e saíram do seu

ambiente escolar para conhecer
outras instituições como a Casa
da Música e ó Centro Edu
cacional Canguru. Além disso,
elas ainda visitaram a oficina do
luthier (construtor de violinos)
Cristiano Mannes.

r

A segunda etapa do Prêmio Qualidade na Educação Infantil 2004
acontece em Brasília, onde uma comissão julgadora tem até o dia
17 de setembro para selecionar e divulgar o melhor projeto de
cada um dos 27 estados brasileiros. Os autores receberão R$ 3 mil,
certificado de premiação e um kit contendo material para trabalho

�

com a criança. A instituição em que a experiência está sendo
desenvolvida ganhará um acervo de livros e a seu diretor será

conferida uma placa. Já ao secretário de Educação responsável
unidade de ensino premiada será entregue uma estatueta.

Os promotores do concurso ainda apontarão um dos 27

classificados na segunda fase, que será considerado o melhor
trabalho do Brasil. A solenidade de entrega dos prêmios está

prevista para outubro.

i Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Jaraguá do Sul

E o I T A L DE CONCORRÊNCIA N° 123/2004
SECRETARIA DE GESTÃO
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO:Seleção de instituição financeira para ocupar e explorar,
através de permissão onerosa de uso de espaço público, pelo
Período de 60 (sessenta) meses, bem como a exclusividade da
Falha de Pagamento dos servidores.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:até as 11 :00
horas do dia 27 de setembro de 2004, no Setor de Protocolo
desta Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13:30 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital completo e seus anexos

Poderão ser obtidos na Divisão de Licitações no endereço acima,
�ediante pagamento da taxa de R$ 5,00 (cinco reais), ou via
Internet no site: wwwjaraguadosu/.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Esclarecimentos ou informações poderão ser

Obtidas por escrito, no endereço acima; pelo Fax 0** (47) 370-
72S� ou ainda pelos e-mail.slicitacoes@;araguadosul.com.br
OlJÇ,QQtratos@;araguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

GERAL

META

Acrevi pretende dobrar em um

ano a participação no mercado
CAROLINA TOMASELLI

�Instalação de posto
em Guaramirim

possibilitará mais

financiamentos

GUARAMIRIM - A Acrevi

(Agência de Crédito do Vale do

Itapocu) pretende dobrar a

participação no mercado de
Guaramirim em um ano. A

afirmação é do presidente da

agência, Valério Junkes, sobre a

meta de aumentar o número de
financiamentos ao micro e

pequeno empresário com a

instalação, há exatos 30 dias, de
um posto avançado anexo aAciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim).

[unkes afirma que Guaramirim
representa o segundomunicípio em
participação na Acrevi - que
atende toda a região da Amvali

, perdendo apenas para Jaraguá do
Sul. Das 1.176 operações de crédito
re:f.tízadas nos dois anos de
atividades da agência,
completados no último dia 7,156
foram para clientes guaramirenses,
o que representa em tomo de 15%
e aproximadamente R$ 740mil.

A agente de crédito MariLaine

Crescimento de empresas levou agência a instalar posto, diz Junkes
Maciel explica que o posto Jaraguá do Sul para tirar dúvidas.
avançado permitirá uma maior "Todo processo de coleta de
facilidade ao empreendedor, que informações é feito pelo posto,
não precisa mais se deslocar até apenas o recurso entregamos aqui

"Revelando os Brasis" recebe

inscrições até 24 de setembro
BRASÍLIÁ - Estão abertas as

.

inscrições para o projeto "Revelando
os Brasis" que visa a incentivar a

produção audiovisual em cidades
de até 20mil habitantes. O projeto,
uma parceria do Ministério da
Cultura e do Instituto MarlinAzul,
pretende estimular o interesse de
moradores de pequenas
comunidades pela produção
audiovisual e vai selecionar, através
de concurso, 40 roteiros de curtas

metragens com histórias reais ou

fictícias. Para participar, basta se

inscrever no site www.

revelandoosbrasis.com.br em

qualquer agência dos Correios ou
do Banco doNordeste. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas até
o dia 24 de setembro.

PROJETO - Numa parceria
da Secretaria do Audiovisual dei
Ministério da Cultura e do Instituto

MarlimAzul, com o apoio do Banco
doNordeste do Brasil e aRadiobrás,
"Revelando os Brasis" vai selecionar
novos talentos, através de um

concurso direcionado a qualquer
brasileiro acima de 18 anos, e

residente em município de até 20
mil habitantes. Uma comissão de

especialistas selecionará 40 histórias,
que podem ser reais ou inventadas.
O projeto faz parte da política de

descentralização das ações do
Ministério daCultura, beneficiando
4.023 municípios brasileiros que
anteriormente não eram con

templados com esse tipo de
iniciativa. Os selecionados serão

automaticamente inscritos no curso

de formação básica, no Centro

• O projeto pretende
estimular o interesse de
moradores de pequenas
comunidades pela
produção audiovisual.

• Santa Catarina possui
244 municípios com

menos de 20 mil
habitantes. Na

microrregião, poderão
participar Corupá,
Massaranduba e

Schroeder.

Técnico Audiovisual doMinc, no
Rio de Janeiro, para a realização dos
vídeos propostos em cada história.
Ao término, cada participante
retornará a sua cidade para a

captação das imagens, a partir do
roteiro desenvolvido. A edição das

imagens será mais uma etapa da

formação do participante, realizada
com a orientação de um profissional
da área. O Projeto fornecerá a

infra-estrutura necessária (trans
porte, alimentação, alojamento,
equipamentos e serviços) para o

Curso de Formação e para a

realização do vídeo. As 40

produções deverão ser concluídas
até fevereiro de 2005 e

apresentadas publicamente nos

municípios onde foram realizadas.

Após avaliação final, serão exibidas
na Rede Pública de 1V e inscritas

em festivais de cinema brasileiro.

na agência", salienta. O presidente
acrescenta que o cliente também
tem a facilidade de ser atendido
dentro de sua própria empresa,
através das visitas feitas pelo agente
de crédito e que pode ser solicitada

por telefone. "Temos projetos para
abrir nos próximos anos postos em
outras cidades que compõem a área

de abrangência da Acrevi", revela
[unkes,

AAcrevi disponibiliza entre R$
200,00 e R$ 12.500,00, que podem
ser financiados em até 12 meses,

confor-me o tipo de operação e

capacidade de pagamento. Entre as

vantagens estão as prestações fixas,
sem taxa de abertura de crédito e

vistoria, além do cliente não pagar
.

CPME Realiza, emmédia, R$ 90,00
em empréstimos por semana, que
podem ser utilizados como capital
de giro, para reformas, compra e

conserto de equipamentos, entre
outros. "São valores baixos, mas que
ajudam muito o informal e o pe

queno empreendedor", comenta
[unkes.

Omunicípio possui em tomo de

1,1 mil empresas, cerca de 85%
micro e pequenas. O posto
avançado da Acrevi em Guara
mirim atende de segunda a sexta

feira, das 8h30 às 12 horas e das
13h30 às 18 horas. Informações com
Patrícia pelo telefone 373-003 7.

Aumenta investimento mensal
no Programa Saúde da Família

BRASÍLIA - O Ministério da
Saúde vai contribuir para
melhorar a qualidade de vida dos
habitantes de 2.262 municípios
brasileiros que têm IDH (Índice
de Desen-volvimento Humano)
menor ou igual a 0,7. A partir
deste mês, o ministério dará um
aumento de 50% nos incentivos

repassados para equipes do PSF

(Programa Saúde da Família)
implantadas nessas cidades.
Serão beneficiados municípios da
Amazônia Legal com menos de
50 mil habitantes e, nas demais

regiões, municípios com até 30mil
habitantes.

O aumento vai possibilitar a

contratação de 7.435 novosAgentes
Comunitários de Saúde para atuar
no programa Saúde da Família. A
medida é fundamental para

promover a eqüidade de

atendimento, principalmente nas

regiões de dilicil acesso.Oparâmetro
de cobertura populacional nesta
região também será readequado.
Cada agente era responsável pelo
atendimento de 575 pessoas, em

média.Apartir destemês, o número
de. pessoas atendidas por cada

agente será de 300, emmédia. Com
metas de atendimentomenores, as

equipes poderão dedicar mais

tempo e atenção a cada família.

Quase .30 milhões de pessoas
serão beneficiadas em todos os

estados da federação. Com o

reajuste, o investimentomensal do
Ministério na atenção básica da

população crescerá 15,68% em

relação a julho. Passará de R$116,7

milhões paraR$ 135,0milhões.
O IDH, que varia de zero a um,

é um indicador usado em todo o

mundo para analisar as condições
de educação, renda e longevidade
de um determinado grupo ,

populacional. Municípios com IDH
entre 0,5 e 0,7 oferecem condições
de vida apenas medianas aos seus

habitantes. Os que têm índice
inferior a 0,5 integram a lista

daqueles compior desenvolvimento
humano.

BENEFICIADOS - Também
receberão aumento no repasse 727

municípios com população
remanescente de quilombos ou

residente em assentamentos, .que
não se incluem nos critérios do
IDH. O reajuste de 50% será

aplicado no valor que as equipes do
PSF recebem todo mês, mas só
valerá para as equipes que atendem
a essa população específica.
----,---------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL

EDUCAÇÃO

Faltam vagas para crianças nos
;Centros de Educação Infantil
C)/I)A

CAROC�� TOMASELLI
I

...01 déficit é
de 1675 vagas.

Be�çário lidera
a demanda

I
}ARAGUÁ 00 SUL - Mais de 675

Cria�ças de até seis anos aguardam
vagas nas creches da rede pública do

mu1cípio. A procura maior é por

berçarios (que abriga crianças de atéI
dois anos), 380, levantamento feito
emmaio.A falta de vagas nas creches
é urb problema antigo que atinge

Prin1ipalmente asmães trabalhadoras,

��:J!��!�g::�a:od�!::á�O����I

podem trabalhar. Desde o início do
I .

b 1 -

ano � secretana rece e rec amaçoes
e pe�idos de vagas nos centros de

educação infantil.I ,

A secretária de Educação, Iris
Barg Piazera, admite o déficit, mas
lem]

eI.
que o número já foimaior,

ch a 1,3milpedidos por vagas,
em 4�:;' ... ' Aexplicação não justifica a
falt<itl' vagas, já que, constitu

cionalmente, é dever do Estado

garanti.educação a todos. SegundobJd

ela, I;'f}W reverter o quadro, estão
sendo construídas duas unidades de

, ·df.i

educação infantil em parceriacomo

.
Sesi, !??p bairros Jaraguá Esquerdo e

Ivonete, que tem dois filhos, aguarda vaga no berçário em uma das unidades infantis

IlhadaFigueira, que abrirá pelomenos
400novas vagas. Outras seis unidades

já foram feitas, na EstradaNova, Vila
Nova, Vila Lalau, VilaRau, 'frês Rios
doNorte eVieiras.

"Estou aguardando uma vaga na
creche RosaMariaDoninipara meu
filho de cincomeses que atualmente
fica com minha irmã, que não está

trabalhando. Já procurei em outras

Humor de Ceraldo Magela será

apresentado domingo na Scar
}ARAGUÁ 00 SUL - o humorista

Geraldo Magela apresenta neste

domingo o show "Ceguinho
chutando o balde", utilizando obom
humor para contar situações
engraçadas que os deficientes visuais
enfrentamno dia-a-dia.O espetáculo
começa às 19 horas, no Pequeno
Teatro do Centro Cultural da Scar.
Direcionado paramaiores de 13 anos,
o show de Magela marca a volta de
um,"'dti seus personagens mais

e��dos; o irmãoMartelo, omaior
pregador doUniverso, e aCapela do""

Divmo Lucro, uma sátira aos falsos

pastºr.�s.Natura] do BeloHorizonte

Magela, que é portadorde deficiência
visual, se orgulha em dizer que está

conseguindo realizar todos os seus

sonhos, semprecisarmudarde cidade.
Como radialista, apresentou
programas na Rádio Capital, Rádio
Mineira,Rádio Inconfidência eRádio
Itatiaia. No teatro, começou com a

peça "Radioatividade", que consistia
na programação de um dia numa

rádio feita no palco. Logo depois,
apresentou o show "Cegos,mancos e
loucos", no qual era o cego; seu

companheiro, KaquinhoBigDog, era
o manco; e, afirma, loucos eram os

• Os ingressos para o show

podem ser adquiridos
antecipadamente nos

valores de R$ 20,00. No dia
o valor será de R$ 30,00.
Idosos e estudantes, com
identificação, pagam R$
10,00.

• O espetáculo será

apresentado neste

domingo a partir das 19

horas na Scar.

que iam assistir o espetáculo. Em
novembro de 1996, lançou o show

"Ceguinho é a Mãe", no programa

"[õOnze eMeia". Em 1998, iniciou
uma temporada de apresentações
show na capital paulista. Atualmente,
está produzindo um programa de
humor para a televisão. "Será um

programa de rádio naTV", antecipa.
Entre os projetos, ele revela que no
próximo ano lançará um livro
intitulado "Um cego de olho no

futuro", relatando à sua vida de
maneira séria, mas sem perder o bom
humor,

creches, mas a situação é a mesma.

Nãohá vagas", reclamou a costureira

IvoneteVargas, que espera conseguir
uma vaga para o próximo ano.

Preocupação de outras tantas
,

mulheres, principalmente aquelas
que fazem turnos nas fábricas e

acordam demadrugada para deixar
s�us filhos em creches em outros

bairros.

A Secretaria de Educação
informou que, atualmente, 4.660
crianças de até seis anos �ão
atendidas nas unidades edu
cacionais domunicípio. "Para abrir
novas vagas foi instituído o ensino de
nove anos, iniciando o período
escolar no CBA (Ciclo Básico de

Alfabetização), a partir", re

velou.

''Artes e Encontros" é tema

de exposição na Biblioteca
}ARAGUÁ DO SUL - A artista

plástica joinvillense, Valmírian
Hackbarth Alexandre, está

expondo seu trabalho de pintura
emmadeira na Biblioteca Pública

Municipal. Intitulado ''Artes e

Encontros"- a mostra apresenta
caixas de costura, porta jóias, porta
talheres, enfeites de parede, baús,
entre outras peças pintadas em

técnicas corno decoupagem em

papel, pintura country e textura.

São 46 obras criadas pela artista, que
podem ser conferidas até dia 4'de
setembro.A idéia da exposição num
espaço público partiu da responsável
pela biblioteca pública, DirceNunes.
"Nunca havia exposto e acho que
é uma oportunidade legal de
divulgar a técnica e as obras para as

pessoas", declara. Valmírian
também é professora e ministra

cursos de pintura em madeira no
seu atelier.

Exposição pode ser conferida até dia 4 de setembro na biblioteca municipal

�VIAÇA�CANARINHO-=AI ' � -*"-

Uma Transportadora de Vidas.
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CP JURíDICO 11-_
�WEG eMarisol explicam funcionamento Jda Previdência complementar �
WEG e Marisol são as únicas empresas de Jaraguá do Sul a manter plano
de previdência privada aos colaboradores. Para exemplificar às demais 9

associadas ACIJS-APEVI, seu funcionamento e as vantagens foram
10

explicadas na plenária de 23 de agosto por Ademar Possamai, Gerente
01da WEG Seguridade e por Devanir Danna, Diretor Financeiro da Marisol ui

SA, empresas com, respectivamente, 98,7% e 71% dos colaboradores I
como aderentes da previdência complementar, cobertos com o plano
básico, que complementam os benefícios de risco do INSS e o plano
suplementar,que se refere à aposentadoria.Segundo Ademar Possamai,
a WEG implantou o sistema há 13 anos e cerca de 1 ° mil contribuintes
do Grupo WEG, com mais de um ano de empresa, garantem uma
adesão de 98,7% e um patrimônio da WEG Seguridade de RS 128
milhões. Ela cobre auxílio doença, aposentadoria por tempo de serviço, o

aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Os colaboradores
podem tomar empréstimos com taxas de juros abaixo do mercado. Na
Marisol, a previdência complementar existe desde 1996 e a meta é ex

formar reservas que garantam uma renda mensal de até 80% da renda Iii

auferida na ativa. Possamai e Devanir colocaram-se à disposição de Ilr

outras empresas para explicar e orientar sobre o assunto.

NOTAS
�CURSO

Desenho mecânico e informática
Profissionais interessados em obter conhecimento técnico em desenho �e

mecânico e informática têm a oportunidade de participar do curso"CAD �e9
3D - Solid Works� que o Núcleo de Metalmecânica, com apoio da Acijs, �eli

Apevi e Senai, oferece a partir de setembro. O objetivo é habilitar os
�o

profissionais a utilizarem, de forma correta e produtiva, os recursos de me

modelamento, montagem e detalhamento do Solid Works. Com 40 olu

�l-toras de duração, o curso será realizado no Senai nos dias 4, 11 e 18 de �ue

setembro. Em outubro, o curso segue nos dias 2,,9, 16 e 30 e, em
no

novembro, as aulas acontecem em 6, 13 e 27 de novembro. As aulas �a

serãoministradas somente aos sábados, das 8h às 12 horas, sendo limitado
a 16 participantes.O curso terá orientação do instrutor Sandro Spengler.
Os integrantes do Núcleo de Metalmecânica pagam R$ 150,00 e,

associados da Acijs e Apevi, R$ 165,00. Para os demaisassociados, o valor
atle'

é R$ 200,00. Inscrições na Acijs, com lonimara, pelo telefone (47) 275- '

elas7012 ou pelo e-mail nucleos@acijs.com.br .

"

OVI

ila'
�es

�UNERJ

Missão aoChile eve

Para estimular o processo de internacionalização de acadêmicos, con

professores e funcionários a Unerj realiza viagem ao Chile, no período oal

de 2 a 12 de setembro. Eles participarão dos semlnàrios "O milagre os'

chileno: realidade ou ficção?" e "O ambiente dos negócios internacionais
no Chile'; na Universidad de Valparaiso. Além disso, participarão de H
discussão sobre o tema "Chile: perspectivas no contexto da Alca e do Ve
Mercosul" e "Políticas de internacionalização no Chile': No porto de

, Ap
Valparaiso, os integrantes da missão assistirão a uma palestra sobre

Orl
logística aduaneira e visitarão a unidade da empresa Duas Rodas, onde

fig
debaterão o tema "Fazendo negócios no Chile: riscos e oportunidades': pa
Na Vinícola Undurraga, participarão de outra palestra: "Estratégias I Int
Comerciais Globais para o Setor Vinícola Chileno': Os participantes da

missão receberão um certificado de extensão da Universidad de

Valpãralso, Asexma e Unerj.

prl
Nc
Izl
ec

�CURSO ca

Conferentes de carga realizam capacitação OI
o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), em conjunto cc

com o Núcleo dasTransportadoras da ACIJS e Apevi, promove no período Pi

de 14 a 16 de setembro o curso "Qualidade em prestação de serviços de nr

transporte rodoviário de carqas'Direcionado aos conferentes de cargas, fi

o treinamento tem duração de 12 horas e será realizado na sede d� II

Expresso Mercúrio, localizado na Ilha da Figueira. O instrutor do curso e

Anselmo João Schnaider.As vagas para o treinamento são limitadas a 25

participantes. Inscrições e mais informações podem ser obtidas na AoJS

(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).
'

Falecimentos
Faleceu às 3:30 de 26/8 o senhor Bruno Carlos Alberto Guths,
com idade de 67 anos. O sepultamento foi realizado no Cemi
tério Três Rios do Norte.
Faleceu às 12:00 de 25/8 o senhor Hilário Lombardi, corn

idade de 82 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
de Schroeder.
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ESPORTIVAS
INCENTIVO
rojeto para o esporte
governo federal pretende enviar para o Congresso anteprojeto

ais eincentivo ao esporte, nos mesmo molde da Lei Rouanet. Pela

m

I roposta, as empresas poderão abater até 5% do lucro operacional
Ite ra ajudar atletas, num limite próximo ao hoje existente para a

;01 ultura, ou seja, cerca de RS 400 milhões por ano. O Planalto

es formou que o presidente Lula vai receber a equipe olímpica
la rosileira na primeira semana de setembro.
la

ai, �ALI
:5 oinville sedia Rali Universitário

I'Rally Universitário de Joinville, acontece no dia 28 de agosto,

om largada, chegada e premiação na boate Rutana, localizada

o�ua Visconde de Taunay, no centro de Joinville, próximo ao

�opping Muller. A prova destina-se a participantes de ambos os

exos, com ou sem experiência em provas de regularidade,
lilizando carros de passeio, sem a necessidade de preparação

Ispecial. A prova consiste na perícia dos participantes em orientar

lepelo trajeto demonstrado na planilha, bem como em manter-

re�entro das velocidades estipuladas, que serão sempre inferiores

ipermitida na via trafegada. As informações podem ser adquiridas
'osite www.clubedojipeiro.com.br. O valor das inscrições será de

i)4D,OO para o Piloto e RS 40,OOpara o Navegador, mais um quilo
lealimento não perecível por participante.

�J[SC

(açador sedia etapa regional
10 �epois das seletivas nas 15 Secretarias de Desenvolvimento

D �egional do planalto, centro-oeste e oeste, municípios como

reritiba,Vargem Bonita, Abdon Batista, Macieira, Saltinho, Formosa
�oSul e tantos outros, chegam à Caçador para a etapa

mesorregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina. São 2.053

,Iunos/atletas, de 63 municípios, representando 160 escolas, e

�uevão disputar uma vaga para a final estadual que vai acontecer

n no próximo dia 4 de setembro, em Caçador, contra os vencedores

IS �,etapa do litoral. Também estão envolvidos 421 professores
o ticnicos, 108 árbitros e 35 professores na coordenação do evento.

r.
[sIão programadas competições nas modalidades de atletismo,
�,squete, futsal, handebol, tênis de mesa e xadrez, nos dois naipes.

Ir OJESe iniciou ontem no estádio municipal com as provas de

alletismo. O campeão de cada' prova, automaticamente está

classificado para os Jogos Escolares Brasileiros, e juntamente com

ovencedor da etapa litoral, irão representar Santa Catarina, em

irasilia, no mês de novembro. Para Ademar Silva, gerente de

�esporto escolar da Fesporte, e coordenado� geral do JESC, "este
evento é o resgate de uma das maiores e mais importantes

, (ompetições esportivas do estado, e que não era realizado desde
oano 2.000. Pelo fato de ser puramente escolar, serão prestigiados
os professores, a escola e os alunos:

HIGUEIRENSE
Volta aos treinamentos visando oVitória
Após a estréia na Copa Sul-Americana, quarta-feira no estádio
Orlando Scarpelli, diante do Internacional de Porto Alegre, o

figueirense voltou aos treinamentos na tarde de ontem, visando a

parlida com o Vitória da Bahia. Os jogadores que atuaram contra o

Inler, realizaram um trabalho regenerativo sob o comando do

preparador físico Hudson Coutinho, no estádio Orlando Scarpelli.
No Centro de Treinamentos do Cambirela, o auxiliar técnico Ivan
1110 comandou um coletivo com os demais jogadores diante da

equipe juvenil, que disputa o Campeonato Catarinense da

(alegoria. Hoje o Figueirense treina em dois períodos no estádio
Orlando Scarpelli. Na parte da manhã, às 9 horas, o técnico Júnior

(omanda trabalhos técnicos e táticos, o mesmo acontecendo na

Parte da tarde, às 15 horas. A partida frente a equipe baiana será

;O�O�ingo, dia 29, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em
I�nanopolis, válida pela 27" rodada do Campeonato Brasileiro da
Iene A.

GERAL/ESPORTE

PRISÃO

Polícia Civil prende mulher
acusada de estelionato emJS

Juvenil Feminino é finalista do Catarinense de Basquete

JULlMAR PIVATTO

�Tatiana Wesler
tem 47 boletins de
ocorrência feitos

por vítimas

}ARAGUÁ DO SUL - A

desempregada TatianaWesler, 26
anos, foi presa na tarde de quarta
feira, acusada de estelionato.
Contra ela, tinham 47 boletins de
ocorrências, feitos por vítimas de
seus golpes. Namaioria dos casos,
Tatian� comprava produtos, com
a promessa de pagar em breve e

revendia por preços insignifi
cantes.

O delegado responsável pelo
caso, Antônio Lúcio Godói, disse
que emmuitos casos, ela assinava

promissórias com outros nomes, já
que seu nome está "sujo". Tatiana
está no Presídio Regional de
Jaraguá do Sul, onde vai responder

(� processo de estelionato e crime

continuado.
N1f1 último domingo, a

desempregada fez uma enco

menda nu,m restaurante da

cidade, dizendo que haveria uma
festa na sua casa. Após a entrega,
ela disse que passaria no outro dia
para pagar. Num outro caso, ela

comprou umamotocicleta Bizz e,

além de não pagar, revendeu pela'

}ARAGUÁ DO SUL - A Equipe
Ajab/Mime Juvenil Feminino
terminou com duas derrotas sua

campanha na fase classificatóriado
CampeonatoCatarinense. Classifi
cada com duas rodadas de antecip
ação à fase final, as jaraguaenses
terminaram esta fase na terceira

colocação, com seisvitórias e quatro.
Na fase final os adversários serão

as equipes doVastoVerde/Blumenau
e do BonjalJoinville, responsáveis
pelas quatro derrotas da AJAB/
MIME no campeonato. A última

vaga no quadrangular final segue
indefinida entre as equipes do

Bandeirante/Brusque e do 1Q de

Julho/São José, com vantagem para
oBandeirante no saldo de cestas.As
finais acontecem na cidade de

Blumenau, entre os dias 2 e 4 de
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Tatiana Wesler dava o golpe usando nomes falsos. Ela está no Presídio Regional à disposição da Justiçã[ , l liJ

metade do preço. Segundo ainda espera que mais pessoas crime de estelionato dá de uit\ri3.f I;;;';,

informações da Polícia Civil, ela venham com novas denúncias. quatro anos de prisão, mas c6fuà
','5

não ficava com os produtos "Temos alguns BOs que estamos é crime continuado, o delegado .;;�

comprados, sempre repassando investigando, pois ela usava nomes diz que precisa haveri�<,ld ,L",

com preços baixos. falsos em muitas das vezes que julgamento para dar a sentença
. �

De acordo com Godói, ele aplicou o golpe", comenta. O final.

setembro. Pela primeira rodada a

equipe jaraguaense irá enfrentar a de
Joinville.

O Juvenil Masculino ainda

respira na cornpetiçâo, após a vitória
sobre o Figueirense no último sábado,
por 80 a 71. Terceira colocada em

2003, a equipe jaraguaense agora
torce para que a equipe deCriciúma
derrote a de BalneárioCamboriú na

sexta, para saberque ripo de jogo terá
de fazer contra a AdeBlu, dia 31.

Em caso de vitória da equipe de
Criciúma, a AJAB/Jaraguá se

classifica com uma simples vitória
frente àAdeBlu, em Blumenau.No
caso de vitória de Balneário, além da
vitória a equipe jaraguaense terá que
descontaro saldo de cestas favorável
ao adversário.

O Infanto-Juvenil Masculino é
_

eliminado após a derrota para a

AdeBlu na noite de quarta-feira.A
equipeAjabIJaraguá lutou bastante,
mas acabou superada. Jogando em
Blumenau e precisando vencer por
uma diferença de 15 pontos, os

jaraguaenses foram com tudo para
cima da equipe local, mas acabaram
derrotados por 84 a 79, ficando fora
da fase final.

Vice-Campeã nas últimasquatro
edições doCampeonatoCatarinense,
a AJABIJaraguá se despediu de
forma precoce dacompetição. Resta
agora ao elenco assimilar intensificar
os treinamentos, buscando a

reabilitação comumaboa campanha
nos JoguinhosAbertos de se.

'i,

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ
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PREPARAÇÃO

Adesc tem difícil desafio na

abertura da 4a fase do Futsal
JULlMAR PIVATTO

....Equipe quer manter
a liderança na

classificação geral
do Campeonato

CtSAR JUNKES

SCHROEDER�Começa hoje, no
Ginásio Alfredo Pasold, a 4a fase
do Campeonato Estadual Infanto
Juvenil de Futsal. A equipe da
Adesc/Angerô/Grameyer!Mime
tem um difícil desafio pela frente,
onde enfrenta na noite de hoje a

Hering/Blumenau e amanhã

Joaçaba e Planor/São Bento do
'Sul. Para o técnico Glauco

Behrens, a competição está se

tomando cada vez mais difícil.
"Os atletas vêm num ritmo

intenso de treinamentos, mas

precisamos nos concentrar na parte
psicológica, pois os adversários já
conhecem nossa equipe e sabem Equipe treina forte visando manter a liderança geral da competição
como atuamos", comenta o

treinador. O time da Hering foi

quem quebrou uma seqüência de
26 vitórias da Adesc, num amistoso

realizado antes da Olesc. Já a

Planor fez a final da fase regional
da Olimpíada Estudantil, vencida
pela equipe de Schroeder. E

Joaçaba fez a semifinal da Olesc,

numa partida emocionante

vencida com um gol no final da

prorrogação.
Segundo Behrens,

campeonato está cada vez mais

nivelado e não existe favorito para
a conquista do título. "A cada fase
vai: afunilando cada vez mais. A
nossa intenção é fazer o máximo

o

de pontos possíveis para jogarmos
mais tranqüilos no returno, que
será em São Bento do Sul", diz o

técnico, lembrando a importância
da equipe jogar em casa.

Das quatro equipes que
, formam a chave, três passam para
a próxima fase, onde então ficam
12 equipes na disputa. "Para a

primeira partida, não poderemos
contar com Éder, que irá cumprir
suspensão", informa o técnico. A
Adesc deve começar jogando com
Rafael, Diego, Lombardi, t'ésar e
Leandro. No banco de reservas,

Behrens contará com Airton,
Leonel, Rafinha, Eduardo,
Ricardo, Felipe e Éder.

Seleção Catarinense terá cinco nadadores de Jaraguá do Sul
,
JARAGUÁ DO, SUL � Cinco.

nadadores da equipe Ajinc/
Urbano/FME foram convocados

para a Seleção Catarinense que irá
disputar .o Troféu Internacional
Interfederativo Chico Piscina.

Mayara Martins, [an Doubrawa,
William Maul, Luana Martins e

Bárbara Hermann vão disputar a

mais importante competição
infanto-juvenil do país, que

começa no dia 23 de setembro na
cidade paulista da Mococa.

A equipe jaraguaense é a

segunda do Estado a fornecermais
atletas para a seleção, como tem

acontecido há todos os anos. O
Troféu Chico Piscina tem a

seu imóvel, e queremos
�presentá-Io a você!

As chances do comprador do seu

imóvel estar entre os clientes que

procuram a Leier a cada mês, são

muito grandes. Por isso deixe o_

seu imóvel com a gente e passe a

contar com a melhor estrutura,

com uma equipe altamente

preparada e muitos diferenciais

exclusivos.

M E PARA LallR
V C TAMBeM,

Rua: Exp.João Zapella,88
47-371-9165
www.leier.com.br

oi."'IJ!J;'rll r,;'r' 'r" .
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Mayara Martins disputa as provas
dos 200m medley e 100m costas

característica de revelar talentós

para o país, como na última edição
onde se destacara Joana
Maranhão, que foi finalista dos
400m medley nas Olimpíadas, e

Thiago Pereira que esteve na final
olímpica dos 200mmedley. Além
das seleções estaduais, também
participam da competição as

equipes nacionais da Argentina,
Paraguai e África do Sul, esta

última, a grande sensação dos

Jogos Olímpicos,
Os nadadores jaraguaenses

disputam na categoria Infantil e
Juvenil. Na primeira, competem
Mayara Martins, nas provas de
200m medley e 100m costas, Jan
Doubrawa, nos 100m peito e

William Maul, nos 200m livre,
200mmedley e 100m costas. Já no
Juvenil, LuanaMartins, nos 200m
medley e revezamento 4 x 100m
livre e BárbaraHermann, nos 200m

S 400m livre.

oAlém das seleções estaduais,
também participam da

competição as equipes
nacionais da Argentina,
Paraguai e África do Sul.

00 Troféu Chico Piscina tem a

característica de revelar
talentos para o país.

�, '

SEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2004

.

diz.

Escolas se preparam para os

Jogos da Semana da Pátria

Cleide.Mosca diz que 33 escolas da cidade estarão nos Jogos

JARAGUÁ DO SUL - O Ginásio
de EsportesArturMüller recebe, na
manhã de segunda-feira, a abertura

l)' dos Jogos Escolares da Semana da
Pátria Troféu Geraldo

Werninghaus. A competição segue
até o dia 4 de setembro e envolverá
1.532 alunos de 33 escolas da
cidade. Os atletas com idade entre
10 e l-lanos estarão disputando as

modalidades de Atletismo,
Basquetebol, Futsal, Handebol,
Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez,
em ambos os sexos.

ADiretora de Eventos da FME

(Fundação Municipal de Esportes)
de Jaraguá do Sul, Cleide Mosca,
diz que o objetivo dos jogos é

promover a continuidade do

processo pedagógico que as '

crianças têm na escola, além da

integração entre alunos e

professores. "Acompetíção tem por
característica também revelar
talentos para as equipes
jaraguaenses que disputam
competições estaduais e nacionais",

Os Jogos acontecem desde 19%
na cidade, mas desde 2001 o troféu

geral é denominado de Geraldo

Werninghaus. As cinco primeis
edições foram vencidas pelo
Colégio São Luís, em 2001 o título
ficou com a EmefAlberto Bauer

nos dois últimos anos o campeâol
o Colégio Divina Providência, A

abertura está marcada para às �

horas damanhã de segunda-íeim
as finais acontecem no sábado n�

Ginásio do Colégio São LuÍS, ondi
será feita a entrega do troféu di

campeão geral dos jogos.
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Aexperiência de vida como documento

importante no resgate da história do município
tenleomo exemplo o trabalho realizado pelo
�esquisador do Museu Emílio da Silva, Ademir

r�ffer. Formado em História, deu início ao projeto
'Memória Oral'; há três anos, que foi implantado
Conl o objetivo de resgatar, através de

Depoimentos, histórias de vida que possam

representar as várias manifestações culturais
�resentes na cidade e na sua construção. A coleta

DOS depoimentos pode ser considerada o

�rimeiro passo para a criação de um Banco de

Dados.O resultado do trabalho será

Disponibilizado pela internet e também gravado
emCDs.
Até o momento, Pfiffer não sabe precisar quando
lerá possível finalizar o trabalho a fim de

Disponibilizá-lo ao público. A falta de verba,
legundo o professor, é um problema que ainda
não foi resolvido. Pfiffer afirma que são

necessários cerca de RS 20 mil, dinheiro que foi

orçado para a implantação do Banco de Dados,
�ravação dos CDs e implantação dos dados via
internet. O historiador salienta que o trabalho de

Pessoas que vieram de outros
[stados também fazem parte dp
projeto Memória Oral

Q
Setor da saúde: Dificuldade em
se Conseguir informações
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POR: MARIA HELENA DE MORAES

coletas dos depoimentos é continuado e não tem prazo
para término."Estaremos sempre em busca de histórias
de vida que sirvam para a memória oral do nosso

município'; afirma.
O projeto já dispõe de

aproximadamente 300 entrevistas,
entre as feitas com gravador e as

transcritas em forma de roteiro.
Pfiffer explica que o trabalho está
sendo direcionado a partir de
assuntos definidos, como'
colonização, música, etnias,
profissões e trajetórias de
imigrantes. Este último item trabalha
exclusivamente com os migrantes
engajados no projeto "Frente de
Trabalho'; da Prefeitura."São pessoas
que estão há pouco tempo na cidade,
são casadas e buscam oportunidade
de emprego'; informa Pfiffer. Segundo
ele, a maioria é paranaense.
As entrevistas são feitas também
com parentes de pessoas já falecidas,
mas que representaram muito na

história oficial de Jaraguá do Sul. A
difusão da cultura do Tiro ao Alvo e

um levantamento da trajetória do
Legislativo também fazem parte da
pesquisa do professor Pfiffer.

--......... De acordo com o professor,
desvendar o passado do setor de

saúde foi difícil." Estou encontrando dificuldades em
descobrir nomes e pessoas que trabalharam na saúde em

Jaraguá do Sul. Não deixaram rastros'; conclui o
historiador e cita como exemplo a atividade de parteira,
um grupo, segundo ele, que nem aparece porque não
deixou vestígios. A música também faz parte dos
assuntos pouco explorados. Apesar da existência de
amplo material, Pfiffer chegou a conclusão que esse

grupo profissional ainda não teve sua história resgatada
e o projeto representa, portanto, uma oportunidade de

reparar o erro.

"Já entrevistamos integrantes da extinta Banda Aurora e

descobrimos a existência de-bandas familiares, que
animavam bailes em residências, na década de 30,como
a banda da família Voigt, do Rio da Luz'; relata o

historiador.

Ademir Pfiffer iniciou a coleta de informações há três anos,
quando começou a trabalhar no Museu Emílio da Silva

• iIW!

Coleção de rádios: acervo usado nas comemorações l>
dos 100 anos de Jaraguá do Sul mas sem

identificação.

Os depoimentos coletados pelo historiados Ademir acontecem a partir das
exposições temáticas temporários promovidas pelo Museu Emílio da Silva,
como a sobre Profissões, que pode ser vista até o final do mês no segundo piso
do Museu. "Quando temos um assunto, buscamos resgatar todos os seus

aspectos. Acabamos pesquisando e resgatando partes de nossa história",
resume o professor.
Entre as particularidades já descobertas pelo professor podemos citar a

entrevista com a esposa do único vereador mascate que jaraguá do Sul já teve,
Erich Baptista, que foi vereador no período de 1959 a 1963 e de 1963 a 1967.
Também foi coletada entrevista com os vereadores mais antigos, como Luiz de
Souza, que tem 90 anos e atualmente vive no Rio de Janeiro e Arquimedes
Dantas, já falecido. "A entrevista foi feita por correspondência e com a esposa
de Arquimedes, Irine Luiz Dantas, que hoje mora em Brasília. "Ele foi o

primeiro federal suplente de [araguá do Sul, no' governo de Juscelino", assinala
Piffer.

Rádios
O Museu Emílio da Silva dispõe de um acervo de aproximadamente 20

aparelhos de rádio, som e tv. Todo o material foi doado quando das

comemorações dos 100 anos de Jaraguá do Sul, há 28 anos. Todo esse material
estava guardado como reserva técnica. Agora, os técnicos do Museu estão em

busca dos doadores do material, para que se possa fazer a identificação das

peças e posteriormente, realizar uma exposição.

, Resgate
O trabalho de resgate da cultura local através da memória oral existe há 15

anos em Jaraguá do Sul. Foi iniciado pela atual diretora do Museu, Alcioni
Canútto e pelo pesquisador Egon [agnow em parceira com o Centro
Universitário de [araguá do Sul através do Curso de Pedagogia e sob a

coordenação da professoraMarisa Kaufmann. O professor Ademir ressalta que
a Fundação Cultural também apoio a iniciativa, que sempre funcionou como a

mola propulsora do Museu.
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REGIÃO I
De 27 de agosto a 9 de setembro

Dragão Vermelho
Agora todos saberão como era o terrível Hannibal,
o Canibal,antes de "O 'Silêncio dos lnocentes.Sal
em VHS e DVD o assustador"Dragão Vermelho';
com Anthony Hopkins vivendo as origens do '

famoso personagem. A história se inicia já
mostrando um Hannibal (Anthony Hopkins, claro)
psicopata, criminoso ... e profundamente elegante.
Logo nos primeiros minutos,antes mesmo dos
créditos iniciais, ele tenta -literalmente - comer o

fígado de Will Graham (Edward Norton), o policial
que acaba de descobrir suas tendências
"gastronômicas':Ambos se ferem de maneira quase
mortal. Há um corte de tempo e vemos que
Graham se aposentou da polícia. Depois de quase
morrer nas mãos do Canibal, agora ele só quer
cuidar da família e reformar barcos. Porém, seu ex

patrão Jack (Harvey Keitel) lhe pede apenas uma

"pequena ajuda" para rastrear os passos de um

violento serial killer. E Graham volta à ativa, para à
desespero de sua esposa Molly (Mary-Louise -

Parker). A partir daí, o diretor Brett Ratner
desenvolve um suspense policial extremamente
tenso,
Suspense - Ano: 2002 - Duração: 124 minutos -

Cor 12 anos - Lançamento em Vídeo e OVO

Jaraguá do SUI- Rua �mílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO GÊNERO FILME/HORÁRIO GÊNERO
EU,Robô
14:45 -17:15 Olga

13:30 16:15 19:00 21 :45
F D

Mulheres Perfeitas
19:30 - 21 :30 c

Colateral
14:00 - 16:30 -19:15 22:00

P2Garfield: o Filme
15:15-17:00 C

Diários de uma Paixão
19:00-21:15 D Eu, Robô

13:30 16:00 18:30
FDidi Quer Ser Criança

15:00 - 16:45
3

Monster: Desaejo Assassino
21:15

D

Diário De Uma Paixão
21:50

D

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Mulher Gato
14:15 16:45 19:30

A

,GÊNERO

D 5

P

6

S

Brilho eterno
19:45 22:00

C
Olga
13:30 16:15 19:00 21 :45

Garfield o Filme
13:45 15:45 17:45Colateral

14:00 ' 16:30 - 19:15 22:00

Efeito Borboleta
14:30 17:00 19:20 21 :40

SNem Que a Vaca Tussa
13:30 - 15:30 - 17:30

Efeito Borboleta
19:15 -21:50 programação sujeita a alterações

Ken Park
o filme de Larry Clark, o mesmo diretor de "Kids",
mostra a rotina e a dura realidade da vida de

quatro adolescentes da cidade de Visa lia,
Califórnia (EUA). Shawn (James Bullard) é um
skatista que transa com a namorada e com a

mãe da namorada.Tate (James Ransone) gosta
de se masturbar várias vezes seguidas e tem um

cachorro de três }iernas, Ele vive com os avós

que não respeitam sua privacidade. Claude
(Stepha\{.iJasso) é agredido violentamente por
seu pai, um alcoólatra que o acusa de
homossexualismo. Peaches (Tiffany Limos)
anseia por liberdade, mas tem que cuidar de seu

religioso pai, um cristão fundamentalista, que a

espanca após vê-Ia transando. Embora
conversem o tempo todo, cada um dos

personagens não sabe dos problemas
enfrentados pelos outros.
Drama - Ano: 2004 - Duração: 92 minutos- Cor-
18 anos - Lançamento em Vídeo e OVO

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção

car PR()(iRA
•.!C1llJllfbrgettáSle: Um show'para reviver os Clássicos da música mundial.

'3

17 Canções que, foram eternizadas nos palcos ou na tela do cinema, formam o

repertório de UNFORGETABLE, com o americano Jeff Keller, integrante do casting de "O
Fantasma da Ópera" na Broádway, há mais de 10 anos.

Keller divide o palco com a contara catarinense Márcia Méll e o Grupo Phanton Band,
sob a regência do Maestro José Antonio Mello.

"Jeff Keller, 10 Americano a ganhar o papel principal de "O Fantasma da Ópera", mostra
nos palcos brasileiros porque faz tanto sucesso na Broadway.
6.

.

O repertório traz clássicos. da música internacional, sucessos que eternizaram através

de filmes e espetáculos da Broadway.
21h

Império
Victor (John Leguizamo) é um dos traficantes
mais respeitados do Bronx. Porém, pelo amor
da bela Carmen (Delilah Cotto), ele está

disposto a abandonar tudo e endireitar sua
vida. A tarefa não será nada fácil,
principalmente porque a poderosa chefona do
tráfico conhecida apenas como "La
Colombiana" (Isabella Rosselini) não está nem

um pouco disposta a perder um dos seus

melhores empregados. A situação se complica
ainda mais para Victor quando ele se envolve
com Jack (Peter Sarsgaard), um grande
investidor deWall Street.

Ação - Ano: 2002 - Duração: 99 minutos - Cor
12 anos - Lançamento em Vídeo e DVD

� .\![�àfro CQmédia:"téguil1ho Chutando O Balde" com o humorista Geraldo Magela
'Vinicius Brixi Gr. Teatro /

19h

A Luz da
Palavra
Preciso de ajuda

"Durante a II Guerra Mundial, enquanto as bombas estouravam,
muitos daqueles que normalmente nem se lembravam de Deus, de algum
modo arriscavam algumas palavras para conversar com Deus. Parece que na

crise todos nós apelamos a algo ou alguém fora ou acima de nós. A pergunta é,
no entanto, se esta busca era realmente por Deus, ou se era muito mais uma

fuga do fantasma da morte no terrível contexto de guerra. Curiosamente,
depois que os tiros do terror silenciavam, também as orações paravam. Parece

que muitas vezes Deus não estava tanto em questão, mas muito mais a crise e

o medo." Estas são palavras de alguém que experimentou a segunda grande
guerra.

O autor da carta de Hebreus nos motiva: "desembaraçando-nos de
todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a

carreira que nos esta proposta, olhando firmemente para o autor e

consumador da fé, Jesus': Hb 12.1,2.
Este texto nos desafia a permanecermos em movimento. Não apenas

como fuga daquilo que nos ameaça, mas muito mais termos em Deus um alvo
e um porto seguro."Olhar para o autor e consumador da fé"- Jesus Cristo o

Filho de Deus. Olhar para Ele como aquele que pode e quer escrever o livro da
minha vida - por isso o autor. Mas também aquele que pode garantir o
sucesso, isto é, um sentido para toda a minha existência o consumador da
minha fé.

PastorWilliam Bretzke Fone 372 0512

l Sck�iiO OL(i,,1 do, Fesrivaísde }\, veneza ;, Toronto j R "Herda" ·2001

lei e Ordem
Na noite de 13 de setembro de 1990, a rede norte
americana NBC levava ao ar o primeiro episódio do

seriado "Lei e Ordem'; criado por DickWolf. A

repercussão foi imediata. Primeiro porque nunca ��
história dos seriados de televisão havia sido tenta

um formato tão revolucionário e inovador. Cada 'lei
capítulo era nitidamente dividido em duas p�rtes. a
Ordem. Na primeira meia hora, acontece o cnme e

investigação poliêial. Na segunda metade, entrade:Se�
cena um elenco totalmente diferente, e o a�usa . dOí

• julgado nos tribunais. E como se fossem dOIs sena

um de tema policial e outro de tema jurídico do
condensados dentro da mesma produção.c?ntU ;e
além do formato do seriado propriamente dlto,oq
mais causou polêmica em "Lei e Ordem"foi a �ua'ncia,
ousadia temática. Estupros, mortes, racismo, vlo�e da
aborto, abuso infantil, eutanásia, toda a cruelda. �diO
vida real estava estampada em cada um dos eplsarn
A princípio, os patrocinadores da NBC se assustarrarna
com a possível repercussão do seriado e começaa
cancelar seus contratos comerciais. Porém, a �a1 de
semana o público se mostrava mais fiel e maiS a

ser
"Lei e Orderrr.Com o sucesso, o horário passou araa
um dos mais disputados pelos anunciantes',Ago m
primeira temporada do seriado está disponl�el'diOsda
uma caixa com seis DVDs contendo os 21 eplso
primeira temporada.
Seriado/TV -Ano: 1990/91 - Cor 12 anos'

Lançamento em Vídeo
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I
I Pastéizinhos de Festa '

I 'Ingredientes: Massa: Meia xícara (chá) de manteiga
I sem sal; 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 1/2

I xícara (chá) de amido de milho; 1 xícara (chá) de leite;

I 1 ovo;2 envelopes de Sazón laranja; 1 1/2 colher (chá)
I de Aji-Sal.

'

! Recheio: 1 1/2 xícara (chá) de queijo Minas ralado; 1

1/2 xícara (chá) de mussarela ralada; 2 tomates sem

I peles esem sementes picaqos: llenvelope Sazón

I laranja; 1/2 colher (chá) de Âji-Sal.
I Preparo: Em uma tigela grande, coloque a manteiga,
1 a farinha de trigo, o amido de milho, o leite, o ovo, o
1 tempero Sazón e<p Aji-Sal. ?pve até obter uma massa

lisa e homogênea.Cobra, com um pano de prato
limpo e deixe descansar durante 30 minutos, Em

outra tigela, coloque os ingredientes do recheio e

I
misture bem. Abra a massa numa superffcle
enfarinhada até a espessura de 0,2 cm.Corte em

I· círculos, distribua o recheio e feche bem as bordas,

pressiopando com um garfq.Coloque os pastéitinhos
I numa. assadeira grande, untada e enfarinhada, pincele
I com gema e leve ao forno médio (180°) preaquecido,

I durante 40 minutos, ou até que fiquem dourados.
, Sirva q�ente.I Dica: Caso "junte água" no preparo do recheio,
escorra bem antes de fazer os pastéizinhos.lsso

evitará que se abram quando assarem.

Salada de frango, legumes e

queijo
Ingredientes: 1 acelga japonesa média

rasgada em pedaços; 3 xícaras de frango
cozido, frio e picado; 1 xícara de queijo-de
minas fresco cortado em cubinhos; 2
cenouras médias raspadas e raladas no ralo

groSSO; 1 pepino médio descascado sem

sementes, cortado em cubinhos; 6 cebolinhas
verdes picadas; 1/2 xícara de óleo; 3 colheres

(sopa) de suco de limão; 1 colher (sopa) de
anchovas bem picadas; 1/2 xícara de erva

doce picada, sal a gosto; 1/4 de xícara de

hortelã picada.
Preparo: Numa saladeira, misture a acelga, o
frango, o queijo, a cenoura, o pepino e a

cebolinha verde. Misture os ingredientes
restantes (menos a hortelã) e despeje sobre a

salada. Mexa cuidadosamente. Polvilhe a

hortelã e sirva.

Dica: No lugar do frango, você pode usar

presunto cozido ou peito de peru defumado.

A erva-doce usada aqui é o legume e não a

semente. Se usar frango, prefira o peito e

cozinhe em água com temperos e um

pouquinho de sal.
/'::,. Os Pastéizinhos de Festa são deliciosos em qualquer ocasião..
Experimente prepará-los também com recheio de frango desfiado

Peito de Frango Especial
Ingredientes: 1 colher (sopa) de manteiga; 1/4
xícara de farinha de rosca; 1 colher (chá) de
salsinha picada; 1 colher (chá) de páprica doce;
1 colher (chá) de páprica picante; 2 peitos de
frango sem pele e sem osso, cortados ao meio
no sentido do comprimento; 1 colher (sopa) de
mostarda. Sal a gosto.

' '

Preparo:Coloque a manteiga numa xícara
refratária e leve ao forno de microondas em

potência alta por 30 segundos, até derreter.
Reserve. Numa tigela,misture a farinha de

rosca, a salsinha e a páprica. Junte a manteiga.
Lave e enxágue os peitos de frango. Coloque
numa superfície um papel impermeável e .:

coloque os frangos sobre ele. Pincele a carne

com a mostarda e depois passe pela mistura de
farinha de rosca, cobrindo apenas um lado do
peito de frango. Arrume os peitos numa fôrma
refratária com a parte coberta de farinha parâ
cima. Cubra com papel-toalha e leve ao

microondas em potência alta por 10 a 11

minutos ou até que a carne perca sua cor

rosada. Sirva acompanhado de florzinhas de
couve-flor. Dá 4 porções.

Paté de Queijo e Nozes
Ingredientes: 1 xícara (chá) de ricota
passada pela peneira; 1 xícara (chá) de
creme de leite; 1 xícara (chá) de queijo
tipo Camembert em pedaços: 1/2
xícara (chá) de nozes picadas; 1 colher
(sopa) de cebolinha picada; 1/2 colher
(chá) de Aji-No-Moto,
Preparo: Coloque no liqüidificador, a
ricota, o creme de leite e o queijo
Camembert. Bata durante 2 minutos,
ou até ficar homogêneo.Transfira para
uma tigela. Junte as nozes, a cebolinha
e o Aji-NÇ>-Moto.Misture bem. Sirva
acompanhado de torradas.

.)<J O Paté de Queijo e Nozes é um

excelente companheiro para

aquela reunião de amigos no final

de semana

s- Festa 'das Etnias

28/agosto/2004 Causas da Emigração• •

�, �v
í94GUÁ00C3

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

erogramação: 19:00 h Cerimonial de abertura
19:30 h Início doJantarTípico (servido até às 23:00h)

-Apresentações Cu Itura is
22:30h Início do baile com a"Banda Som da América"
03:00h Enceramento

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

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

dezoito pelos seus três poderosos vizinhos, Rússia, Áustria e Prússia (Estado inventado por invasores

alemães das terras Ocidentais da milenar Polônia). A parte ocupada pelos prussianos compreendeu a

Pomerânia e a Silésia. Foram destas regiões que partiram os primeiros contingentes emigratórios. As
causas principais foram as duras perseguições impostas aos polacos pelos invasores germânicos, como:

.. Proibição da língua polaca nas escolas primárias, normais e secundárias. (Repetindo o que tinham
feito no passado)
- Campanha sistemática para a "despolonização" dos nomes de acidentes geográficos, ruas, praças e até
nomes e sobrenomes de pessoas. (Gdansk virou Dantzig)
- Proibição para os padres católicos proferirem sermões em língua polaca.
- Forte censura da imprensa polaca
- Venda obrigatória das terras agrícolas dos polaca.

Essa campanha pela despolonização da população foi denominada de Kulturkampf.
Os russos, por sua vez, ocuparam a maior parte central e Leste das terras polacas e da mesma forma

impuseram drásticas medidas para apagar qualquer traço polaco da face da terra. As medidas
draconianas previam:
- Proibição do. idioma polaco nos atos oficiais
- Perseguição da igreja católica e imposição da igreja ortodoxa
- Proibição do idioma polaco nas escolas
- proibição aos polacos de ocuparem cargos na administração

fucontroMensal
Comunicamos que neste mês de agosto/04, não realizaremos o nosso encontro

Mensal, com o tradicional Jantar Típico, por motivo que o Círculo Italiano está

participando na realização da 5a Festa das Etnias.
Nosso próximo encontro está agendado para dia 24 de setembro de 2004.

Contamos com a sua presença. .

,

Finalmente, os austríacos foram um pouco menos duros. O Império Austro-Húngaro foi obrigado a fazer
concessões para as nacionalidades que viviam em terras polacas.Viena renominou a região para o

nome de Galícia e a transformou numas das regiões mais pobres e de maior atraso e estagnação do

Império.
Essa política de repressão comandada em conjunto pelos invasores 'causou enorme sentimento de
revolta. Nos anos de 1830,1864 e 1905 ocorreram violentas revoluções em solo polonês contra o

domínio invasor.Portanto, é compreensível que muitos polacos, vivendo nestas circunstâncias

pensassem em emigrar. Os primeiros grupos de emigrantes partiram justamente das terras ocupadas
pelos germânicos e em alguns momentos foram confundidos como sendo alemães,em razão dos
nomes que portavam nos documentos (uma das imposições dos invasores: a troca de nomes polacos
por germânicos).Por isso mesmo, tem muito descendente polaco no Brasil pensando que sua origem é
alemã por causa do sobrenome.

�
Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação
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omeçar de Novo"
ova novela das sete

II ,

e

a
Por Erica Guarda/GB Edições

Um amor que volta a brilhar depois de 30 anos

é o tema central da nova novela da Globo, que
também abordará assuntos como a Ufologia

Mais uma vez a Globo está investindo alto na

produção de uma telenovela. Para se ter uma

idéia, as primeiras cenas de "Começar de Novo';
nova novela das sete que estréia nesta

segunda, foram gravadas nos principais pontos
turísticos da Rússia. Ou seja, a emissora
deslocou uma equipe inteira (produtores,
diretores, maquiadores, atores, cinegrafistas etc)
para o outro lado do mundo só para gravar
algumas cenas que vão ao ar logo nos

primeiros capítulos da trama.
O enredo central da novela gira em torno do

j amor entre Miguel Arcanjo (Marcos Paulo) e
Letícia (Natália do Vale), que começa quando
são ainda crianças e se transforma em uma

forte paixão na adolescência. Só que o

destino acaba por separá-los de forma
trágica e, 30 anos depois, Miguel e
Letícia se reencontram.
"Na verdade, o conceito de 'Começar de
Novo' é o amor da juventude, o primeiro
amor, aquele da juventude que não se

repete. Uma pessoa pode amar várias
pessoas na vida de formas diferentes,
mas o primeiro amoré traumático, é
lindo e terrível; é triste e inesquecível.
Queremos falar desse amor tanto para o

jovem quanto para o adulto. O jovem
pode estar começando a senti-lo agora.
Pessoas maduras ainda têm a memória
disso'; explica o autor Antonio Calmon.
Além da trama principal, a novela - que
se passa em uma cidade fictícia
chamada Ouro Negro - também terá
outros núcleos."Sendo que todos

convergem para o núcleo central da
novela'; completa a autora Elizabeth
Jhin.
Um homem em busca do seu passado.
Essa é a história de Andrei Ivanovitch
(Marcos Paulo). Na juventude, Andrei,
que na época se chamava Miguel
Arcanjo, leva um tiro. Quase morre, mas
é salvo por um amigo de seu pai que o

leva para viver na Rússia por temer por
sua vida, caso
continuasse no

Brasil. Andrei perde
a memória de sua

Lucrecia, umainfância e mulher ambiciosa,adolescência e o calculista e

amigo que o salvou sarcástica. Sendo
nãô lhe conta o que
realmente

Na nova novela, [>
Eva Wilma será

assim, não medirá

esforços para
conseguir alcançar
seus objetivos

aconteceu.

Trinta anos se

passam. Nesse
período, And rei se
casa, tem uma filha chamada Sonya
(Fernanda Machado) e se torna um dos
mais poderosos homens da Rússia.
Talvez continuasse com sua vida sem

pensar em seu passado, mas, depois de
receber uma proposta de negócio no

<l Marcos Paulo volta às novelas vivendo o

brasileiro/russo Miguel Arcanjo/ Andrei
Ivanovitch. Homem que foi levado à Rússia na

sua juventude e que deixou no Brasil Letícia
Pessoa (Natália do Vale), seu grande amor �

Brasil, ele começa a ser

assombrado por estranhos
sonhos e decide ir atrás de sua

história.
t

Cidade fictícia
Ouro Negro é a cidade fictícia
onde se passa a história de"
Começar de Novo': É pequena,
mas esconde muitos segredos
especialmente o que envolve a

morte da família Karamazov,
constituída de imigrantes
russos. Ouro Negro é próspera,
basicamente por causa da
exploração do petróleo, mas
não apenas por isso.
A cidade de Quissamã, no norte

fluminense, foi escolhida como

cenário da novela."Partindo de
lá, fomos escolhendo outras

locações que tinham um pouco
a ver com a cidade, dentro de
um padrão que mantivesse a

unidade'; apresenta o cenógrafo D.
José Cláudio, responsável pelo Natália do Vale será Letícia Pessoa, mulher
projeto de cenografia da novela que há 30 anos viveu um grande romance

ao lado de Eliane Heringer. com Miguel Arcanjo (Marcos Paulo)

l I R
o Rei de Girgenti
Zózimo foi um camponês que, entre
os Séculos XVII e XVIII, por alguns
dias tornou-se soberano de sua

cidade. Camilleri se apropria desse

episódio pouco conhecido e o leva

para sua Sicília ficcional, perto de
Montelusa e de Vigàta (imortalizada
nas aventuras policiais do comissário

Montalbano). Lá, as leis que regem o

mundo são outras. Há espaço para a

fantasia, demônios, feitiços e

prodígios inimagináveis. O maior
deles o próprio Zózimo, uma criança
que no berço já falava, aos três anos
se comportava como um adulto e,
nascido pobre, tornou-se rei. Mesmo

que por pouco tempo. Com o bom

humor, a criatividade e a prosa rica
de Camilleri, "O Rei de Girgenti"
consagrou-se como um dos
melhores romances italianos deste
novo século. Um livro divertido e

inteligente que já nasce um clássico

,da literatura contemporânea. Escrito
por Andréa Camilleri, o livro é um

o Tflnçamento da Editora Record e têm
10382 páginas.

Coração Rebelde
Brian Donnelly orgulha-se de sua habilidade em domar cavalos - e

orgulha-se mais ainda de permanecer indomável. Afinal, çrescera nos

campos da Irlanda, onde aprendera a lidar com animais, a viver em
amplos espaços, a ser seu próprio senhor. Por isso hesitara tanto em

aceitar a proposta de trabalho no Royal Meadows, o maior haras dos
Estados Unidos. Por um lado, o novo emprego lhe dá dinheiro e

prestígio; por outro, obriga-o a abrir mão de sua liberdade. Agora Brian
se vê perdido num universo sofisticado ao qual não consegue se

adaptar. Para complicar, ele trabalha ao lado da apaixonante Keeley
Grant, a filha do patrão. Mas o domador de cavalos não está disposto a

fazer novas concessões e sacrificará qualquer coisa - o dinheiro, o
desejo, o amor - para manter livre sua imagem cigana. Escrito por Nora
Roberts, o livro é um lançamento da Editora Best Seller e têm 233

páginas.

o que Podemos Aprender com os Gansos 2
Neste segundo volume do sucesso de vendas "O Que Podemos
Aprender com os Gansoslvocê encontra mais 119 novas lições de
cooperação, liderança e motivação. O autor Alexandre Rangel
mostra que não dá para melhorar a qualidade de vida e a

produtividade da empresa se não houver harmonia entre o bem
estar físico e o mental. "A quebra de paradigmas pode nos levar a
caminhos nunca antes imaginados para ampliar nossos
conhecimentos e, conseqüentemente, o nosso crescimento. É
preciso, portanto, que paremos um pouco para refletir sobre o que
estamos fazendo e como estamos fazendo", diz. Este livro é a

ferramenta necessária para todos os que desejam encontrar a
verdadeira felicidade na vida e no trabalho! O lançamento é da
Editora Original e têm 232 páginas.

Da Redação/GB Edições

"Adoro ser baixinha e gostei do meu peito ter

diminuido depois da gravidez". (Da atriz
Carolina Dieckmann, a Isabel de "Senhora do
Destino")

"Não sou, nem nunca serei candidata a nenhum
cargo político" (Da apresentadora Hebe
Camargo)

"Às vezes confundem competência com bundar
peito e cabelos loiros" (Do ator Lima Duarte)

"Vou pouco ao cinema, sou viciado mesmo é em

TV.Vejo todas as novelas. E tenho um televisor
para cada canal" (Do diretor JaymeMonjardim)

"Todos dizem que sou exigente, pavio curto. E

sou! Sou profissional! (Da cantora Simone)
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Letícia aceita. Flávia fica furiosa com

Munlo.Gustavo anuncia para a famflia de Letícia que
eles estão namorando. l.etlcia diz a Flávia que está
gostando muito de Gustavo. Rafa e Miyuki
dEScobrem que Oscar está usando o computador da
biblioteca e decidem tentar abrir seus arquivos para
descobrir seus segredos. Flávia perdoa Murilo e

garante que prefere um namorado que não seja
crumento.Gustavo não tem coragem de contar para
Natasha que está com Letícia. Rafa vê que Oscar usa
uma senha para acessar seus arquivos e se assusta ao

de5Cobrirque é a palavra "rnorte'Beth começa a fugir
deVinícius e explica para Sabrina que sempre que o
vê pensa no namorado surfista, que partiu seu

(�r�ção. Camila não gosta de ver Diogo treinando
tems com Rodrigo. Lúcia e Beatriz ficam felizes que
íeus filhos estejam namorando. Cadu e Drica
conversam mais. Natasha vê Gustavo e Letícia se

beijando eele confessa que está namorando.

TERÇA. Natasha ofende Letlcia e Gustavo pede que
el� vá embora. Vinícius descobre que Beth está
evitando-o. Gustavo garante a Letfcia que vai
conversar com Natasha. Esta diz para Catraca que o

namoro deGustavo pode levar ao fim da Vagabanda.
B�th explica para Vinícius que gosta dele, mas tem
agoquea impede de namorá-lo.Miyuki e Rafa lêem
O�rquivo deOscar e descobrem que ele descreve um
cllme. Marcelo diz a Beatriz que não vai voltar a lhe
dar pensão. Gustavo fala para Catraca que vai
conversar com Natasha. Rodrigo sugere que Beatriz

rro.c�sse �arcelo, mas ela se recusa. Gustavo diz a

etlc�a que nunca gostou tanto de alguém. Beatriz

�onvlda l�cia e sua família para jantar em sua casa.

üstavo dlz a Natasha que eles vão ter que ser só
amigos.

QUARTA-Natasha dá um escândalo, mas Gustavo diz

�u: não lhe deve explicações. Vinícius explica para
a a que está se interessando por Beth. Natasha
pergunta a Gustavo se Letícia é só mais uma das
meninas Com quem ele sai, mas o menino não
responde. Letkla confessa para Lúcia que está

�omeçando a gostar de Gustavo. Murilo vê Flávia

uomprando flores e pedindo que o vendedor escreva

d� Cartão. Depois, finge uma cena de ciúmes,

rnelx�ndo a namorada radiante. A maioria das

P
enlnas pede que l.etkia volte a ser capitã do time,

D�la o desespero de Natasha. Wiliam aconselha

a�ogOaaceitarter aulas de tênis com Rodrigo.Leticia
re;r�a para Gustavo que está insegura com o

Co aCLlon��ento deles. Natasha pede para conversar
m etlcla.

�UINTA-Natasha di�a Letícia que Gustavo nunca vai

a ars�com ela,deixando-a ressabiada.Lúcia começa

le�n.smar Beatriz a economizar. Flávia aconselha
fin �Iaac�nversar com Gustavo.Murilo continua a se

co�rdeclumento, para felicidade de Flávia. Rafa fica

par �edo de Oscar. Tedebê tenta encontrar uma

/'Iin cel�a para a aula de valsa, mas não consegue

rne�uem. Beth confessa para Sabrina que está com

ma
o de se envolver com Vinicius, pois já foi

fichgoada no passado. Oscar pega Rafa vendo sua

(iÚ� no colégio. Flávia começa a se chatear com os

ent
es de Murilo. Letícia é fria com Gustavo, que não

jog
ende �ada. Diogo deixa que Rodrigo o ensine a

desar têniS e Camila não gosta. Tedebê e Kiko

lia �olbrem que vão ter que ser parceiros um do outro

qUe
u a de valsa. Letícia pergunta a Gustavo se ele

S
rnamorarsériocom ela.

EI��A.Letlcia diz que gosta de Gustavo de verdade.
qUe

«a atordoado e pede um tempo para pensar se

elesr na�orar sério. Pablo fala para Tedebê e Kiko que

apr/reClsam praticar um com o outro se quiserem
Urtltnder a dançar valsa. Lúcia ensina Beatriz a fazer

mas r�tamento de beleza caseiro.Vinfcius beija Beth,
e s/ a se lembra do homem que partiu seu coração
GUStl corr�ndo. Letícia diz a Flávia que acha que

Ofilhavonao quer nada sério com ela.Beatriz fala para

verd�dque ele deve namorar Letícia, se gostar dela de

relaci
e. Catraca comenta _com Gustavo que o

deixa onamento dele com Natasha é perfeito,
OSciú

ndo·o ressabiado. Flávia começa a se irritar com

amig
rnes de Murilo. Drica e Cadu conversam e ficam

mUit
os. Murilo garante a Gustavo que namorar é

PreCio bom. Rafa convence seus amigos que eles

r1á\li:arn saber o que Oscar guarda em sua pasta.
ciúrn deSCobre que Murilo estava fingindo ficar com

eS.Gustavo pede l.etlcla em namoro.

SABAD .0- Nao há exibição.

....J

I
Telona
Thiaqo Fragoso tem se dividido
entre as gravações de "Senhora
do Destino", na qual interpreta
Alberto, e as filmagens de "O

.Mistério de Irma Vap". No filme
de Carla Camurati, o ator vive
Leandro.Comédia de costumes

"Mano a Mano" foi gravado nos estúdios de Renato Aragão
por uma produtora americana. Já se sabe que o SBT e a

Record estão interessadas em exibir o sitcom. É esperar para
ver.

rêmio

o elenco de "Mano a Mano"
Juliana Lopes, ex-"BBB", está no elenco ao lado de outros
atores ainda desconhecidos do público. O cenário principal da
história é um campo de golfe.

acontece no Anhembi, em
São Paulo,o Music Brasil

2004, promovido pela MTV.

Marcelo D2 e os músicos de
"O Rappa" tem seis

indicações cada um,

seguidos da cantora Pitty,
mcinco e da dupla Sàndy
únior com quatro.

Família
Giovanna Antonelli já avisou. Depois que terminar de gravar
sua participação na minissérie "Mad Maria", ela pretende
dedicar-se exclusivamente a Murilo Benício e à família:o casal
de atores pretende ter um filho. E ponto final.

Trabalho garantido
DanielleWinits já está confirmada no elenco de "América", a
próxima trama global das oito. Especula-se que Glória Perez
tenha reservado um personagem-chave especialmente para a

atriz..

Câncer
CharlieWatts, baterista do Rolling Stones está se tratando de um câncer na garganta,
diagnosticado em junho. Por enquanto o roqueiro está fazendo sessões de radioterapia.

Estilista dos pets
A cantora Thalia resolveu ampliar os seus negócios. A atriz e

cantora estréia no mundo fashion como estilista. Está previsto
para o início de 2005 o lançamento de sua coleção de roupas,
acessórios e brinquedos para cães.

Dica
Uma boa opção de filme para curtir em casa é "A JanelaSecreta". O lançamento
disponível em vídeo e DVD conta a história de um recém divorciado da esposa que o

traía. Escritor famoso, ele passa a ser perseguido por um misterioso homem que o acusa

de plágio e exige justiça. No elenco Johnny Deep e Jhon Tuturro.

Presente de casamento
Daniella Cicarelli e Ronaldinho começaram a ganhar os presentes de
casamento. Um deles foi um filhote de cachorro da raça West Highland
White Terrier, dado por um provedor de Internet.

Premiada
Débora Falabella tem muito o que comemorar. A atriz acaba de ser

premiada com o "Kikito" no Festival de Cinema de Gramado; e com o

"Candango, em Brasília, por sua atuação no filme "Dois Perdidos Numa
Noite Suja", do diretor José Jofilly. Vale lembrar que ela ainda atua em

"Senhora do Destin�", interpretando a personagem Duda.
Repeteco
Alexandre Frota aparecerá mais uma vez num ensaio fotográfico para a "G

Magazine". É esperar para ver.

I
CABOCLA

SEGUNDA • Neco convence Tobias a deixar Luís
em paz. Ritinha diz a Emerenciana que Zuca pode
pegar a doença do advogado, deixando-a
preocupada. Emerenciana pede que Boanerges
avise Zé e Bina do risco que a cabocla corre.

Mariquinha percebe que Tobias ainda está
sofrendo por Zuca e fala que ele é um fraco,
deixando-o furioso. Neco diz ao peão que ele não
devia pensar na cabocla, pois podia estar com

Mariquinha. Chico garante a Justino que Pepa
passa o tempo todo pensando nele, deixando-o
satisfeito. Luís vai visitar Zuca, mas começa a tossir
muito e passa mal. Ela fica preocupada, mas o

advogado garante que está bem. Bina diz a filha
que Luísé um tuberculoso e que se ela secasarcom
ele, vai ficar viúva logo. O advogado pedé que Zuca
não fique a seu lado, pois tem medo que ela pegue
sua doença. Zaqueu diz aos caboclos que
Boanerges deveria se juntar a Neco para não

perder a eleição. Emerenciana chega na venda de

Zaqueu e ouve tudo.

TERÇA· Emerenciana discursa para os caboclos a

favor de Boanerges e diz que o pior sentimento do
mundo é a ingratidão. Todos se sentem

envergonhados. O coronel fica preocupado ao

saber que Luís piorou. Dr. Teles diz ao advogado
que ele precisa se cuidar. Macário e Chico Bento
acham graça ao saber que Justino está mesmo

apaixonado por Pepa. Zé diz a Macário que João
Amorim é o fazendeiro que mais defende Neco e

eles decidem tentar trazê-lo para o lado de

Boanerges. Zuca diz a Bina que vai morrer de
tristeza se acontecer alguma coisa com Luís.
Justino percebe que Pepa está preocupada com o

advogado e pergunta o que ela sente por ele. A

espanhola diz que gosta de Luís, mas nunca o

amou.Justino pede Pepa em casamento.Zuca quer
ficar ao lado de Luís, mas Zé e Bina proíbem.
Boanerges vê Justino com Pepa e se espanta ao

saber que eles pretendem se casar.Justino provoca
Boanerges dizendo que Neco vai ganhar as

eleições.Zuca pede que Boanerges a deixe ir para a

fazenda cuidar de Luís. Neco percebe que o

discurso de Emerenciana mexeu com os caboclos.
Generosa toma um susto e chama por Tina e

Felício. Boanerges pede a Zé e Bina que deixem
Zuca ir para a fazenda.

QUARTA ·Boanerges se preocupa com a

possibilidade de Neco derroté-lo. Ritinha diz a Luís

que Tobias vai ficar furioso ao ver Zuca e o

advogado dealiança.Neco fala das eleições para os

alunos de Mariquinha, deixando-a contrariada.
Justino vai visitar Pepa no hotel de Zé, para
irritação de Bina. Boanerges não gosta de saber

que Neco está brigado com Belinha, mas disfarça.
Pepa se declara para Justino. Bina interrompe o

coronel e a espanhola quando eles estão prestes a

se beijar. Zuca acha graça ao saber que Pepa e

Justino estão namorando. Luís conta que vai passar
alguns dias no Rio para pegar sua herança.
Ernerenciana aconselha que o advogado aproveite
para pensar se quer mesmo casar com Zuca.Tobias
diz a Neco que ele pode pagar caro se ganhar de
Boanerges. Mariquinha fala para Neco que
Boanerges não vai gostar de saber que ele está
usando a escola para conseguir votos. Tina beija
Tomé,mas sente que ele estava pensando em Rosa
e fica magoada. Tobias se sente culpado por ter
tratado Mariquinha mal e pede desculpas.
Emerenciana diz a Belinha que Neco magoa
Boanerges lhe roubando a lealdade do povo. Zé
encontraJustino indo para o quarto de Pepa.
QUINTA· Zé diz a Justino que aquele é um hotel de
família, deixando-o sem graça. Emerenciana

garante a Boanerges que ela e Belinha estão do seu

lado.Belinha pergunta a Neco se ele ainda a ama. Ele
diz que sim, mas avisa que não vai "se dobrar" para
Boanerges. Belinha vai embora magoada. Tina
pergunta a Fellcio quem lhe machucou, mas ele se

recusa a dizer.Joaquim pede a mão de Pequetita aos

pais dela. Emerenciana teme que Boanerges faça
uma besteira para impedir Neco de ganhar a eleição.

Luís vê Zuca experimentando o vestido de noiva e a

deixa apavorada, pois ela acha que isso é sinal de
mau agouro. Boanerges decide distribuir uma carta
aberta para todos osmoradores da região.Neco lé a

carta e diz que Boanerges está apenas fazendo as

mesmas promessas de sempre. Xexéu fica
incomodado com a presença de Tobias ao lado de
Neco. Justino confessa a Xexéu que também não

gosta do peão,mas não quer contrariar o filho. Zuca
sente um mau pressentimento ao saber que Tobias
está trabalhando para Justino e pede que Luís tenha
cuidado. Emerenciana diz a Belinha que Neco
precisa ter mais cuidado com·Boanerges. Belinha se

assusta com o jeito de Emerenciana. Luís lê a carta

do coronel e diz que ela não está boa.Macário conta
para Boanerges que sua mensagem virou motivo
de chacota.

SEXTA· Boanerges decide reagir e escrever uma

outra carta, expondo os pontos fracos da
plataforma de Neco. Luís se empolga e decide
ajudar o primo. Tobias avisa Tomé que ainda não
desistiu de se vingar de Luis e de quem machucou
seu pai. Tina pede a Felício que não diga nada a

Tomé. Generosa garante a Tomé que Rosa está
prestes a voltar. O peão diz que a perdoaria.
Mariquinha avisa Neco que o povo está confiando
muito nele. Pequetita convence Joaquim a aceitar o
casamento de Luís. Boanerges fica feliz ao saber que
o advogado e seu pai fizeram as pazes.
SABADO· Belinha fica magoada, pois acha que o

coronel se esforçournals para resolver a situação de
Luís do que a sua. Neco manda cartas apaixonadas
para Belinha,mas não assina. Belinha sofre por causa
dele. Tobias confessa para Neco que quer se vingar
de quem bateu em seu pai e de Luís. Boanerges
ouve Luís tossindo e teme que a doença dele esteja
piorando. Tobias vê o advogado de aliança e sai
atrás dele, furioso. Neco segue o peão.

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA - O menino Miguel Arcanjo ganha da
mãe um medalhão, que se divide em duas partes.
Em Moscou, Andrei acorda e verifica o medalhão
partido ao meio em seu pescoço.Andrei comenta
com Dimitri que começou a se lembrar de seu

passado no Brasil. Em Ouro Negro, Letícia coloca
flores no túmulo de Miguel Arcanjo e se lembra
dos tempos de criança, quando se conheceram.
Anselmo olha com desprezo para o túmulo.
Lucrécia debocha da filha Létícia,porestar ligada a

um morto. Abel pede uma moto nova e Anselmo
acaba comprando. Pedro comemora a vitória na'

corrida de moto com Maria. Abel olha a cena com

despeito. Pedro pede Maria em casamento. Maria
usa a metade do medalhão no pescoço. Andrei
sonha com um jagunço segurando um

adolescente e atirando nele a passa a mão na

cicatriz na nuca. Maria pergunta a Pedro se deve
devolvero medalhão para Letícia.

TERÇA· Júlia xinga Andrei, certa que ele não fala

português. Andrei traduz o que Pavel, O diretor,
está dizendo em russo. Júlia e Carlos descobrem

que foram demitidos. Júlia descobre que ele é
meio brasileiro, meio russo. Andrei propõe
recompensa-los pelo prejuízo que ele causou.

Anselmo pede perdão por ter sido grosseiro com

Letfcia.E confessa que também sente saudades de

Miguel, que era seu melhor amigo. Andrei olha
Júlia devorar a comida à sua frente.Carlos também
come com apetite. Júlia confessa que eles estão
quebrados e que ela quer voltar para o Rio de
Janeiro. Doidão apresenta seu programa na rádio
de Ouro Negro e Irrita Ademar. Carmem assiste
enlevada à novela, mas Ademar desliga a TV.
Ademar olha com prazer os maços de dólares que
tira de sua pasta. Lúcia avisa Olavinho que caíram
em um golpe e perderam tudo. Branca deixa Godô
e Fredó, dois hamsters, sempre no seu bolso.
Ademar entrega metade dos dólares para
Lucrécia.Olavinho pede socorro à mãe.

QUARTA· Andrei pensa quem será a jovem e

porque a separaram dele. Letlcia chora

lembrando-se do dia em que Miguel lhe deu o

medalhão. Andrei avisa Dimitri que não vai viajar.
Dimitri percebe que ele está interessado em Júlia.
Carlos manda Júlia não deixar que Andrei
descubra que eles são irmãos. Letícia pede a

Anselmo para sair de Ouro Negro. Andrei olha
fotos da plataforma. Dimitri percebe a outra

metade do medalhão no colo de Maria e garante
que é um sinal.Júlia se recusa a enganar AndreL
Letícia e Anselmo relaxam no barco.Elediz não ser

possível se mudar de Ouro Negro. Joana se

prepara para ir à luta de seu filho Moacyr. Sid se

irrita ao ouvir seu pai no rádio dizer que seu nome

é Sidarta. Xavier comenta que Lucrécia está à
frente dos protestos contra o programa. Lucrécia

promete ajudar OJavinho e despreza a nora.

Olavinho pede a sua caixinha e Lucrécia a tira da

gaveta trancada. Pepê, Kiko e Dudu adoram a

história do encontro de Doidona com os

marcianos.

QUINTA· Letícia jura que enterrou o passado e

será feliz. Andrei e Júlia se beijam. Dimitri
comenta com Andrei o fato de seu pai adotivo,
Ivan Mishkin, ter recobrado a consciência depois
de dez anos. Letícia diz a Pedro que o pai está
arrependido. Lucrécia culpa Lúcia por Olavinho
ter entrado em um negócio furado. Lúcia leva
Linda para fazer ginástica. Andrei avisa Júlia que
ela vai para São Petersburgo com ele.Sid se recusa

a pagar as contas dos pais. Tereza elogia Arda,
Isadora e o spa.lsadora faz uma massagem em Sido
Betinho tem ciúmesde Lucas.Margarida reclama
das notas de Lucas e avisa que vai conversar com
os pais de Betinho, que está com o mesmo

problema. Olavinho se encontra no quarto com

Aída.Doidona descobre que Pepê está com febre.
Ademar tenta intimidar Doidão. Xavier encara

Tenório. Rico dá aulas e fica de olho em Lúcia.
Eurldice sugere que ele paquere Linda. Lucrécia
conta para Ademar que Branca é herdeira do pai
morto e não sabe.

SEXTA • Andrei conta para Julia que Dimitri
alertou-o que ele foi vitima de um crime há 30
anos e que deve se vingar. Anselmo se lembra da

ameaça de Lucrécia de revelar o que realmente
aconteceu a Miguel Arcanjo. Letícia diz que
enterrou o passado eAnselmo se emociona.Pepê
imagina as aventuras da avó com discos voadores.
Sid briga com a mãe por contar mentiras para as

crianças e se preocupa ao ver que o filho está
doente. Lúcia tem um ataque ao ver Betinho e

Teca se beijando.Andrei sonha com uma menina

negra que saiu correndo ao ver Miguel Arcanjo
baleado.Moacir cai no ringue; Eurldice e Joana se

preocupam. Ele se recupera e vence a luta.
Pimenta se preocupa em estar em alto mar,

enquanto Joana está na luta e pode ser

paquerada. Andrei conta para Julia que seu pai
adotivo é o único que sabe a história de sua vida.

SABADO • Júlia pergunta se ele foi apaixonado
poresta mulher,mas ele diz que não se lembra de
nada do passado. Letícia e Anselmo se

preocupam quando Abel passa de moto sem

capacete. Uma luz ilumina o rosto de Pepê, que
anda perdido pelo bosque. Moacir repreende
Abel e ele manda que as multas sejam enviadas

para a sua avó Lucrécia. Abel é preso. Andrei tem
medo de estar enlouquecendo e se lembra de

Miguel olhando para a mãe que chora no ombro
do paLBetinho comanda as buscas ao irmão.Amla
e o robô BL24 aparecem para Pepé.Lucrécia exige
que Moacir solte AbeLJoana diz que sabe do que
Lucrécia é capaz, lembrando o passado. Moacir
mantém Abel por uma noite na cadeia. Ademar

permite que Carmem veja Eu Amo Rita, mas logo
se irrita e desliga a televisão.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA· Isabel ampara Leandro, que
quase desmaia. Eduarda se preocupa, pois
não consegue avisarViriato que não poderá ir
ao encontro deles. Isabel e Leandro
conversam e ele di? que acha que a conhece
de algum lugar. Giovanni acerta os detalhes
da viagem de Nalva para a Itália. Maria do
Carmo garante a Angélica que não tem raiva
de Nalva. Viviane comenta com Reginaldo
que Maria do Carmo vai ter que ac.eitar
Josivaldo em casa se ele sair com seqüelas do
hospital. Reginaldo concorda. Rita e Daiane

esperam atendimento num posto de saúde.
Jacaré ofende Cigano, que lhe dá um soco.

Shao Lin se recusa a defender Jacaré,
deixando todos preocupados. Cigano vê
Constantino conversando com Rita e fica
furioso. Shao Lin impede Cigano de brigar
com Constantino. Constantino, se declara

para Rita, que confessa que também gosta
dele. O Barão fica desanimado por não ter o

que fazer no gabinete de Thomas. Maria
Eduarda consegue ligar para Viriato e avisar

q ue não vai no encontro.

TERÇA· Maria do Carmo fica furiosa ao saber

que Josivaldo melhorou. Reginaldo diz a

Plínic que Maria do Carmo vai acabar

perdoando Josiva Ido se perceber que é isso o

que eles querem. Maria do Carmo garante a

Dirceu que não vai perdoar Josivaldo nunca.

Leandro fala para Isabel que quer conversar
com Viriato sem brlçar. Nalva parte para a

Itália. Edgard sente ciúmes da atenção que
Isabel deu a Leani:lro. Eduarda comenta com

Leonardo que acha que o trabalho está
deixando o Barão triste. Leonardo percebe
que Maria Eduarda não está nada interessada
em Thomas. Leandro diz a Viriato que está

disposto a esquecer o que aconteceu e' os
dois se abraçam. Eleonora e Jenifer se

encontram para tomar um sorvete. Nazaré
comenta que Cláudia é quase uma virgem,
de ixan d o-a arrasada. Maria do Carmo

garante a Dirceu que Leandro e Viriato vão
voltar a ser amigos. Leandro pede para
encontrar Isabel novamente com mais calma
e ela concorda. Reginaldo convence

Josivaldo a ir para a casa de Maria do Carmo

quando sair do hospital. Rita manda que
Daiane não fale de Constantino na frente de

Cigano. Shao Lin acha que Cigano está

começando a ficar muito cheio de si e o

humilha na frente dos outros.

QUARTA - Maria Eduarda propõe a Viriato

que eles passem a noitejuntos e eles vão para
o Copacabana Palace. Alberto pede para
conversar com Isabel e ela o convida a ir até a

sua casa. Cláudia observa sem ser vista.
Leonardo e Gisela procuram por Maria
Eduarda. O Barão e Laura se preocupam ao

saber que a neta sumiu. Alberto lembra da
época em que ele e Isabel "ficavam" e a pede
em namoro.Nazaré percebe que Cláudia está
ouvindo a conversa de Isabel e a manda para
seu quarto. Alberto diz a Isabel que quer
cuidar dela e ajudá-Ia a voltar para a

faculdade, deixando-a balançada. Nazaré
acusa Cláudia de querer tudo o que é da fil ha e
diz que Isabel só não fica com Alberto por
causa dela. Cláudia fica perturbada. Isabel
explica para Alberto que O que sente por ele é
amizade.Alberto vai embora arrasado. Maria
Eduarda e Viriato se declaram um para o

outro. Leonardo decide chamar a polícia para
encontrar a filha. O Barão liga para Viriato e

descobre que Eduarda está com ele. Eduarda

pede que o Barão nãoconte nada a seus pais e

ele concorda .'

QU I NTA·Di rceu s u ge rea M a ria doCa rmo

que ela peça a Reginaldo que hospede
Josivaldo em sua casa. Reginaldo
explica para Maria do Carmo que
Ja s iva Idose senti rá m e I ho rn a casa dela.
M a ria doCa rmo d iza Reg i n a Id o que sa be
que ele está querendo que ela cuide de
Josivaldo para não atrapalhar sua

campanha e avisa que só irá ap o i á-l o

q u a ndo ele fo rh o n esta. Dirceu revela a

Maria do Carmo que se Vila São Miguel
virar um município independente,
Reginaldo provavelmente será eleito

prefeito. O Barão diz a Leonardo que
Maria Eduarda está em sua casa.

Leo n ardo d esco nfia ed ecid e i raté a ca sa

do pai. O Barão toma um susto ao ver

Leon a rdo e G ise I a e d iz que Ed ua rd a está
se a rru ma n do. 5 eba stiã o avi sa Ed u a rd a

q ue se u spa i s estão espera nd o-a. La u ra

faz com que Eduarda entre pela porta
d osfu n dos.Ja cq u esd iza A I bertoq uee le

precisa tentar esquecer Isabel. Shirley
afi rm a pa ra AI be rto que existem outras

mulheres interessadas nele. Cláudia
descobre que Isabel deu um fora em

AI be rto.M a ria Ed u a rdad á u ma descu I pa
pa r a te r pa ssad o a noite na casa dos avós
e Leonardo finge que acredita, mas

dec i d efi ca rd eol ho nel a.

SEXTA· Ma ria do Ca rm o avisa J osiva Ido q ue
ele só vai ficar em sua casa até melhorar.
Josivaldo adora a casa de Maria do Carmo e

promete a si mesmo nunca mais ir embora.
Viriato pede que Maria do Carmo não trate
Josivaldo mal. Reginaldo diz aos irmãos

que eles precisam convencer Maria do
Ca rmo a deixar q ue Josiva Ido fiq ue. Ciga no
consegue fazer com que Shao Lin lhe dê um

serviço de responsabilidade. Reginaldo e

Viviane pedem que Josivaldo infernize a

vida de Maria do Carmo, para que ela não
descubra que seu nome será usado na

campanha. Josivaldo começa a perturbar
Maria do Carmo, mas Dirceu lhe dá um fora.
Cícera vê Angélica observando Plinio e

pede que ela tome cuidado para não se

mach uca r.P I ín io pen sa em Vara e tenta fa Ia r

com ela, mas não consegue. Isabel explica
para Cláudia que Alberto nunca mais lhe

procurou. Jacques aconselha Alberto que
considere a possibilidade de namorar
Cláudia. Isabel descobre uma roupa de
enfermeira entre as coisas da mãe, que diz
que é da época em que trabalhou no

hospital. Alberto passa na casa de Cláudia,
pede uma fita de vldeo emprestada e

perg unta se ela n ão q uervercom ele.

SABADO • Reginaldo imagina que
Josivaldo está fingindo. Viviane avisa

Reginaldo que, se Josivaldo fingir bem
dema is, M a ria doCa rmo va i querer i ntern á
lo de novo. Nazaré conta os segredos de
Cláudia a Shirley, que fica chocada e vai
embora. Eleonora examina Josivaldo e

avisa que é melhor levá-lo para o hospital.
Ao ouvir isso, Josivaldo diz que já está
melhor.Maria do Carmo diz a Josivaldo que
quer mais é que ele morra.Josivaldo finge
ficar arrasado. Leandro pede que Maria do
Carmo fale com Giovanni para que ele o

deixe voltar a trabalhar. Rita comenta com

Jandira que está precisando de um

emprego. Jandira sugere que Rita peça
ajuda a Constantino, mas ela diz que não

quer se envo Ive rcom el e.Lea nd ro pensa em
Isabel. Isabel descobre que Alberto
chamou Cláudia para sair e teme que ele

esteja tentando apenas fazer ciúmes nela.
Nazaré diz a Cláudia que ela está fazendo
papel de boba, deixando-a arra{ôda. O
Barão decide se demitir do gabinete de
Th ama s.La u ra aprova a deci são do Ba rão .
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Bumbum durinho é o sonho
de qualquer mulher
Ter um bumbum durinho e na

medida certa é o sonho de

qualquer mulher. Infelizmente,
não é assim tão fácil conquistar as
medidas perfeitas e é preciso
muita força de vontade para
alcançar os tão desejados
resultados. A celulite encabeça a

lista dos inimigos da silhueta

perfeita.
O primeiro passo é cuidar da

alimentação. As frituras, doces,
refrigerantes e gorduras em geral
contribuem para o aparecimento
da celulite. A alimentação ideal
inclui muitas verduras, frutas,

\ fibras e legumes; além da ingestão
de bastante água para "limpar" o organismo. Controlar o peso é a

palavra de ordem.
Assim como outras partes do corpo, o bumbum precisa ser hidratado
todos os dias para que a pele fique uniforme, macia e saudável. A hora
do banho é uma boa oportunidade para dar atenção especial a esta

área. Uma massagem leve feita com bucha vegetal ajuda a melhorar a

circulação sangüínea e promove a exfoliação da pele, que ajuda o

creme hidratante a penetrar melhor, A massagem deve começar com

movimentos nas pernas, de baixo para cima, levemente, e depois com

movimentos circulares nos quadris e nádegas. Para encerrar, é bom
alternar várias duchas de água fria e quente no local.
A melhor hora de aplicar o hidratante é depois do banho. Como os

'poros estão abertos, os ingredientes ativos do creme penetram na pele,
o que aumenta a eficiência do produto.
Agora, não é possível ter aquele corpinho de modelo sem esforço. É
preciso exercícios físicos. Uma boa caminhada, ao ar livre, todos os

dias pode ser um bom começo. É preciso fazer exercícios específicos,
como musculação e ginástica localizada para definir e aumentar a

massa muscular.

Quase noventapor cento das mulheres têm celulite, que pode ser

desencadeada ou agravada por vários motivos, como a pílula
anticoncepcional, o estresse, a hereditariedade, os problemas
hormonais ou circulatórios, obesidade, má alimentação, fumo, vida
sedentária, desequilíbrios emocionais, entre outros.

Ninguém 'duvida que um dos principais vilões são os hormônios
<'

femininos por isso os homens quase não sofrem deste mal.
Existem alguns tratamentos para amenizar o problema, mas eles

apenas reduzem a celulite, dificilmente ela desaparecerá por completo.
Além disso, é necessário fazer uma manutenção constante, mudar os
hábitos alimentares e praticar exercícios regularmente. Ao contrário, a
celulite pode voltar. .

Com que armas ataéar esta vilã?
O método de Eletrolipólise consiste em várias agulhas finas que são

espetadas na pele. Elas são ligadas a um aparelho que transmite
estímulos elétricos para desestabilizar as células de gordura, que
liberam glicerol e ácidos graxos. Também aumentam a produção de
endorfina na circulação, uma substância que estimula a vasodilatação.
A gordura é eliminada pelo próprio organismo e a circulação no local

melhora.
A mais popular de todas é a Drenagem Linfática que pode ser feita
manualmente ou então com aparelhos (pressoterapia). A massagem
ajuda a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos, descongestionando
os tecidos. A massagem manual é mais eficiente do que a feita por
aparelhos.

D. O Ultra-Som potencializa os efeitos
dos cremes redutores e favore a quebra
das moléculas de gordura

O processo de Ultra-Som favorece a

quebra das células de gordura, além de

potencializar o efeito dos cremes, já que as

substâncias penetram melhor na pele, o
que também ajuda a circulação sangüínea
do local.

Mesoterapia é o tratamento baseado em

injeções com substâncias vasodilatadoras
.

que quebram as células degordura, além de
fortalecer a sustentação da pele. A
Mesoterapia melhora o aspecto do tecido

conjuntivo, favorecendo o

desaparecimento da celulite. Só pode ser

realizado por médico.
Na Bio-Estimulação são emitidos
estímulos elétricos para ajudar a dissolver
os nódulos de celulite. Diferente da

Eletrolipólise, nesta técnica não há
necessidade de introduzir agulhas na pele.
A celulite pode se apresentar em quatro
estágios e vai progredindo gradualmente se

nenhuma providência for tomada e, quanto
mais avançada, mais difícil de ser

eliminada.
No primeiro estágio, os furinhos só podem
ser vistos quando a pele é apertada e a

circulação já começa a ficar comprometida.
No segundo estágio aparecem leves

ondulações na pele, que já são visíveis sem

precisar apertar a pele.
No terceiro estágio, a pele apresenta furos,
mesmo quando a pessoa está em pé. O
local pode ficar ligeiramente mais frio
devido a má circulação sangüínea e pode
doer quando a área é pressionada.
O aspecto "casca de laranja" caracteriza o

quarto estágio, visivel mesmo quando a

pessoa está vestida. A área afetada fica
muito dolorida, fria e podem aparecer
microvarizes no local.

<l Os estímulos elétricos

ajudam a dissolver os
nódulos de gordura
localizada e não é invasivo

ÁRIES - Lucros em negócios relacionados com a terra e propriedades
de um modo geral. Os transportes também estão favorecidas, bem
como viagens por via aérea. As dificuldades serão solucionadas com
certa facilidade.

LIBRA - Dia em que terá o máximo sucesso desde que aja de
maneira mais prática e menos idealista. Se cometeu algum erro,
evite culpar-se ou lastimar o tempo perdido.Tente outra vez.

ESCORPIÃO - Mantenha-se fiel aos seus planos e verá como tudo
acabará saindo a seu favor. Faça um programá com a pessoa
amada. Saúde excelente.

TOURO - Influxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em

conjunto com as outras pessoas, o trabalho e à sua profissão .. Evite a

precipitação e os gastos supérfluos.

CAPRICÓRNIO - Dia indicado para resolver questões financeiras e

profissionais e para mudança de residência ou trabalho,e para
elevar seu crédito ainda mais.Contudo se ainda não casou não

perderá oportunidade. Cuide de sua saúde, e evite precipitações.

AQUÁRIO - Bom dia para uma viagem de negócios onde poderá
descobrir uma transação que contenha uma chance de melhorar
sua vida, sua posição profissional e financeira, principalmente
através de amigos e irmãos. Relações harmoniosas com o sexo

oposto.

SAGITÁRIO - Mercúrio, em bom aspecto com Saturno, indica que
conseguirá obter os mais propícios resultados, no trabalho, no
setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Paz íntima.

G�MEOS - Fale pouco e escute mais, neste dia. Seja cauteloso, no
campo dos negócios, e não revele suas idéias a ninguém. Bom,
contudo, para tratar de questões legais e de escritos, de um modo
geral.

CÃNCER - Se você realizou um negócio ousado nos últimos dias, terá
possibilidades de ouvir eloqios e conquistar amigos influentes.
Cuidado com o amor e a paixão.

LEÃO -Feliz contato com pessoas de posse financeira elevada e

elevação de sua condição material,é o que denota o fluxo astral de

hoje para você. Boa disposição para o trabalho e melhora total de
saúde.

VIRGEM - Um novo estímulo e visão, poderão alterar o roteiro dos
acontecimentos no dia de hoje passando a lhe proporcionar mais
amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo o seu melhor

período. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais. Dia
excelente.

Curitiba Fashion Ar
Maturidade conquistado

Curitiba Fashion Art - Assessoria de imprensa

Evento reuniu 17 mil pessoas ao redor de 13 desfiles, realizados entre os dias 17 e

21 deagosto
Organização, qualidade nas coleções e criatividade nos desfiles. Estes foram

apenas alguns dos ingredientes para o sucesso do 40 Curitiba Fashion Art, evento
realizado entre os dias 17 e 21 de agosto, e que apresentou as novidades para o verão
2004/05 de 12 marcas paranaenses e um estilista convidado. Com custo total de R$l
milhão, o evento se estabelece com ainda mais força
como um dos principais do Brasil na área de moda.

A agitação não ficou restrita à passarela, onde
Sexxes, Enesoe Chan, Silmar Alves, Água Fresca, Korr,
Ex Madame, Lagoon, Roberto Arad, Pura Mania, Pin,
Kamille Cunha, Laffort Collection por Irit Czerny e

Mario Queiroz apresentaram suas criações. Em cinco
dias de desfiles, 17 mil pessoas compareceram ao

Centro de Exposições Horácio Sabino Coimbra
(Fiep), podendo conferir, além das novidades
propostas pelos designers paranaenses para a

estação do calor, exposições que contaram um

pouco da história da moda, e muita animação, por
conta dos vários lounges que fizeram parte das
instalações de 40. CFA.

"O Curitiba Fashion Art encerra sua quarta edição
com um balanço positivo na comparação entre

objetivos propostos e metas alcançadas pelo evento.
Um saldo que comprova que a moda hoje não se faz Coleção apresentada pelo do
apenas de roupas e �cessórios. É resultado de um estilista Mario Queiroz

envolviment� coletivo sério; que entrelaça estilistas e

marcas às perspectivas e expectativas de entidades,associações de classe.empresas e

profissionais preocupados com o crescimento e a evolução do setor da confecção",
afirma Nereide.Michel,jornalista e,junto ao produtor Paulo Martins, responsável pela
coordenação do evento.

Presenças
Além da moda propriamente dita, a presença de diversas celebridades foi outro

ponto forte desta edição da semana de moda paranaense. Passaram pelo evento

Mariana Ximenez (que assistiu ao desfile da Água Fresca),Maryeva Oliveira (desfilando
para Lagoon), Ellen Jabour (na passarela da Pura Mania) e Suzana Werner (estrela da

apresentação da Laffort Collection). Entra as autoridades que marcaram presença,
destaque para a primeira-dama do estado,Maristela Requião,que conferiu as coleções
de Kamille Cunha e LaffortCollection no sábado,dia 21,última noite de d€sfiles.

Mas não é só de roupas e badalação que é feito o Curitiba Fashion Art. Durante

quatro dias (de 17 a 20 de agosto), o auditório do Sebrae/ PR foi palco para o Ciclo de

Atualização em Moda, que elegeu como tema "A investigação da identidade nacional
e latino-americana".

O conjunto de palestrantes, mais uma vez, foi de primeira, linha. Ent:e
pesquisadores e especialistas do Brasil, Chile e Uruguai, estiveram por aqui Marro
Queiroz grande nome da moda masculina nacional, que avaliou as principais
tendências para as próximas estações e Carlos Miele, proprietário da M. Officer, que
contou um pouco mais sobre sua experiência internacional o designer é o principal
nome brasileiro no exterior, tendo recebido críticas elogiosas da imprensa
especializada com roupas desenvolvidas a partir de diversas imagens de nosso país.

"No caso específico do nosso estado, o Curitiba Fashion Art mobilizou
representantes de todos os segmentos da área de moda, canalizando esforços para
confirmar definitivamente a vocação do Paraná como um pólo também gerador de
tendências e de uma moda que se diferencia pelo valor agregado conferido pela
criatividade aliada à qualidade industrial", salienta Paulo Martins. "Se o estado já é

reconhecidamente o segundo pólo da indústria de confecção do país, oferece
também a atração extra, proporcionada por coleções assinadas por designers que
conferem estilo ao que é produzido no Paraná, Um diferencial realmente importante
na hora de caracterizar a moda brasileira como conseqüência de uma das culturas
mais ricas e diversificadas do mundo e, portanto, interessante aos olhos de

compradores e clientes dentro e fora das nossas fronteiras", complementa Nereide
Michel.

Quinta edição \
.

.

Após o sucesso do 40 Curitiba Fashion Art, os olhos já estão voltados para a qUinta
edição do evento, que apresentará as coleções para o outono-inverno 2005. �a
segunda quinzena de fevereiro de 2005, com datas ainda a serem definidas, devera�
desfilar 20 estilistas e grifes, em mais um passo evolutivo na trajetória do CFA. "Isto e

simplesmente o reflexo de um intenso processo de profissionalização da moda em

nosso estado",analisa Paulo Martins,
Outras novidades também deverão fazer parte do 5° CFA. Pela primeira vez, as

coleções deverão ser divididas em duas salas de apresentação. Outra idéia em

avaliação é a realização de desfiles no período da tarde.

Patrocínio eApoios do 4° CFA:
PatrocinadorMaster:VIVO
Patrocínio:O Boticário,BRTurbo e Keune,

Apoio: Sebrae-PR, Fiep, Viver Bem Gazeta do Povo, RPC, Plug,
Tuiuti do Paraná (UTP) e Centro Universitário deJaraguá do Sul (UNERJ),

Apoio Institucional:ABIT,APEX,SindiTêxtil,SindiCouro e Sindivest.

Realização:OX Assessoria em fy'Ioda
Site oficial:www.curitibafashionart.com.br

Universidade

PEIXES - Evite que seus problemas pessoais possam causar

dificuldades para a sua família. Procure passar os dias em paz que

:u��:r���:���;;:�:���Ue�t�aOn��:.minho. Felicidade sentimental �?�{��
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r Dia do Gaúcho
C odia 20 de Setembro é considerado dia do gaúcho

i,wpelo fato de que em 20 de Setembro de 1835

foi o inicio da Revolução Farroupilha que teve a

duração de 10 anos e no dia 28 de Fevereiro de

1845 com a assinatura do acordo de Paz de Poncho

verde, em dom Pedrito, quando o grande chefe

farroupilha Davi Canabarro afirmou: "Acima de

noSSO amor à república, está nosso brio de brasileiro".

Aindependência do Rio Grande não era a intenção
dos Farroupilhas, visto que seu descontentamento

com o Império antecedia à separação de Portugal. A
República sul-rio-grandense foi proclamada somente

um ano após da Revolução e dela resultou o lema de

wabandeira "Liberdade, Igualdade, Humanidade",
que sintetiza as madrugadas e noites mal dormidas,
relos quais passou o gaúcho na preservação dos

destinos de nossa Pátria.

ASemana Farroupilha é uma festa cívica que surgiu quando
oito jovens, entre os dias 07 e 20 de Setembro de 1947, no
Colégio Júlio de Castilho em Porto Alegre, realizaram a

rrimeira "Ronda Crioula". Estes jovens retiraram uma centelha

de chama da Pátria, à meia-noite do dia 07 de Setembro, a
colocaram em um candeeiro e saíram em desfile pelas ruas de

Porto Alegre carregando aquela fagulha e realizaram a primeira

Origem da palavra Gaúcho
A polêmica origem do termo gaúcho encontra
significado a partir do árabe "chauch", que
;ignifica tropeiro. Passa pela língua espanhola com

"chaucho", com o mesmo significado, e sobe a

cordilheira andina para encontrar no dialeto dos
incas o crivo de errantes, abandonados ou órfãos.

Alguns historiadores já encontraram mais de 100

raízes para a expressão. Contudo, à parte as

Idiossincrasias, tinha razão o escritor Luiz Marobin
ao descrever o gaúcho como "um estado de
espírito moldado por fortes impulsos interior".

Fonte: Tradição Gaúcha em Santa Catarina.

ErnJaz9Uá: Av. Mal. Deodoro da Fonaeca,790 � Fone: 275-2479,
v. Mal. Deodoro da Fonaeca, 135. Fone: 275-2214,

Av Get6110 Vargas, 288 • Fone: 370-1969,
em Jolnvllla: Rua do Prfnclpa, 429 • Fone: 422-7276

r-
I !

.

i- .
isl ad..JP.! I

Iln�ústria e comércio de madeiras i
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CASA CAMPEIRA

guarda de honra da "Chama Crioula". A
Semana Farroupilha tem por objetivo
promover atividades culturais que aumentam

o conhecimento das tradições gaúchas como
hospitalidade, coragem, nativismo, apego aos

usos e costumes e o cavalheirismo.

A Querência da Poesia Xucra

Por Vanessa Raquel vanessactg(g)ig.com.br www.ctqlj.com.br,
>

,',

a como será a Comemoração do
Dia do Gaúcho na cidade de Schroeder

Comemoração do Dia do Gaúcho

"Um povo que não cultiva a sua tradição, vaimorrendo aos poucos':

Caros amigos tradicionalistas

É com imensa satisfação e alegria que viemos convidá-los

para comemorarmos no dia 19 de Setembro de 2004 o

"Dia do Gaúcho". Com certeza uma data especial em
.

nosso calendário, onde teremos a oportunidade de

expressar todo o nosso sentimento e todo nosso esforço
em manter viva a chama da

tradição.
Cavalgada,
Provas de Laço,
apresentação de

danças, concurso de gaita, costela na brasa e a
.

grande domingueira, fazem parte da programação
da festa.
O ingresso será 1 kg de alimento não perecível
que poderá ser trocado pelo ingresso nos postos
autorizados. Maiores informações: Edson Basegío
(47) 9973-9730. No local, completo serviço de

bar e cozinha.

Associaçã8dos poetas, escritores e simpatizantes da poesia xucra do
Rio Grande do Sul
Fundada em 26/0�1994 - filiada ao MTG-RS n.O 2065 - CGC
01.973.662/0001-00
Rua Marquês do Herval, 1425, SI 202 Cep: 95020-261 - Caxias do Sul -RS

Lauro Teodoro, poeta e escritor de poesias infantis, atual
presidente da Associação cultural, Querência da Poesia .

Xucra de Caxias do Sul, entidade Filiada a25rt- MTGRS, faz
lançamento oficial de mais um festival de poesia gaúcha no
Rio Grande do Sul, e a

"1 ª QUERÊNCIA DA POESIA GAÚCHA" de Caxias do
Sul-RS.

o lançamento acontecerá em um Jantar de confraternização
com poetas, declamadores, e tradicionalistas, em

Entrevista com a Prenda
Edinéia Pereira da Silva

comemoração dos 10 anos de fundação da entidade.

Local CTG Herdeiros da Tradição, Junto a Escola Sta Catarina
em Caxias do Sul.

O Festival de Poesias é promovido pela "Querência da Poesia

Xucra" com o patrocínio do fundoprocultura de Caxias do Sul,
integrando a cultura local com as demais regiões do estado e do

Brasil, para composição de um cd com 10 poesias inéditos.

O festival acontece em 18/12/2004.

Informações - 54-228 1144/99994812

lauro@mecasul.com.br
Bons Mates ...
Lauro Teodoro - Presidente da
Comissão executiva

Neste mês de Agosto foi realizada uma

entrevista com a Srta. Edinéia Pereira da Silva.

Primeira Prenda Adulta do MTG de Santa
Catarina. Além do mérito de ser a Primeira

Prenda, Edinéia é neta de um tropeiro domador
de cavalos, é uma pesquisadora com vasto

conhecimento da Tradição Gaúcha. Formada em

História, Edinéia possui vários trabalhos em

relação à

Tradição, e é

uma

conhecedora
da vida de
Anita
Garibaldi.
Tudo sobre
a entrevista

no site:

www.souga
ucho.com.
br
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DEMARCHI
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I) maior evento tradicionalista do Alto vale do ItaJai.

As lItra�ões aconlllcer!io em doíslugares distintos: ne
Clube Lira' Galpão d!) Lona· que s!)rá armado ao lado do
Clube e lia Cancha Tio Guida do Bairro Barragem.

com a apoio do MTG da 11' Re.giAo
está en�rregado do acendimenló da
na abertura da 2' Semana

Ohrersas alraçtll!s marcarão com certez:a o ewnlo entre elas II Show de abetuIlI com o Grupo
Garota o, apresentação do filme Netto perde sua alma. li entraga do Troféu de cristal tom 600

avalo com mais da 500�àl'âler�. 8presenlaçiCl da$ Invérnadas (lttistleas, o
I) Grande Shaw gratuito com I) cantor Jolio liíiz Correi! e li dispam da llIça

Ha�rã ampla Inlra.estrutura nos locais do evento, assim como cmnp.leto serviço de bar é
tozJnha. .

Vellh�, participe da 2' Semana Farr$upilha 11m !tio, do, Sul. UnI Çl)"vité da Préleilurll Municipa!
de RIO do Sul e fundação Cultura!.

CARNES
"'* ,- __",."..",."",--,

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

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,
JAVALI, COELHO

E OVELHA

Na região Sul,"espeto corrido"
é o nome dado ao conhecido
rodízio de churrasco, cujas
carnes são assadas no espeto
sobre as brasas ou labaredas
(nunca em fogo alto).

Confira nossas

ofertas imperdiseis
Lingua Bovina R$ 3,99

Costela Ripa(gong) R$ 2,99
Cupin Bovino "A" R$ 4,99

Filé Arnericano R$ 4,59,.
Posta Branca R$ 5,99

� -------------------------------------�------------------------------------------------
D_o_b_ra_d_in_h_a�(_B_uc_h_o_B_o_v_in_o�)..�..�.. �2�,6�.9_j

.�

Agenda Gaúcha
-- , .. , _ __ _ .. _--_.. _.-��--_.. _ _ .. _. __ .__ �------

De: 27108/2004 a 29/08/2004

1;:"�pilJ,l1K�._$�_.&\Lil-•.Wâ.�Il\d}.·' .,.
'

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

tJ!IQ�:ll._,I_
Cidade: JOINVILLE

.

De: 10/09/2004 a 12/09/2004

11111._111 _
Cidade: FORQUILHINHA

"

De: 10/09/2004 a 12/09/2004

•
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eXTraSEXTA-FEIRA, 27 de agosto de 2004
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LIGUE OS
PONTINHOS E

DESCUBRA DUAS
DELíCIAS QUE
PODEMOS FAZER
COM FRUTAS!

II

ZL4

SIGA A PISTA CORRETA E DESCUBRA DE QUE A
ÁRVORE A MAÇÃZINHA CAIU!

fpfle: 371 9622

FQnE;l/fqx, �71 04a�
Rua Barão do Rio Branco 20-
Centro - Jaraguá do Sul

I . �� •

: ..,UMII II • "'MQUIlDO.
r R, Rellltldo ftil� GIII • Cllntl'6
L__ ... _. __ ._ ... �.:!º-::��_?__ . _

PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONÀIS

.•

A PEQUENA NUVEM NÃO QUER
CHOVER À TOA. AJUDE-A A CHEGAR

ATÉ A ARVOREZINHA

ATRAVESSANDO O LABIRINTO.

HUM •••• QUE DELíCIA DE
FRUTINHAS! 'COMPLETE A
CRUZADINHA ESCREVENDO O
NOME DE CADA UMA DELAS
NOS ESPAÇOS INDICADOS!

roi b�tizada no
dia ,5/08, a .

. ha Stéfan\gatln e
Janaína Br�un

mp·etoUque co
d',0 mês no Ia

S�'l I •

·/08. Seus pais,O .

e
Sandra e J.al�uito
Braun estao

orgulhOSOS

Matheus
parabéns
pela sua

dedicação.
Abraços de
toda sua

família

Dra. Míríam Vaigt Schwart:.;
Odoraopediarra . CRO 22..'10

27 2701
Rua Barilo do Rio Branco- 739 •

J'lfaguá gQ Stjl - se - CEP: atU51�oo

Embelezando nossa coluna a

gatinha Natalia da Costa, que
completou no dia 20/08,2
aninhos. Para alegria de seus

pais Nadia e Dirceu e seus

Avós. Parabéns

A fofinha
Chayeen
Brotzki da
COsta,
completará 7
anos, no
prÓXimo dia
29/0B.Seus
pais Adelaide
e Gera/dino e
sE!us avós,
desejam a
você

Parabéns paraa
gatinha Luana

Caroline
Francener, que
completoU seuS

10 aninhos noal!
18/08. BeijoS e

muitas
felicidades d�
seus pais CeI! e

Amarildo e seu

irmão Tiago.
Te amamos

Completou no dia 23/08, 1
aninho o fofinho João Paulo.
Para alegria de sua mãe Maglis
e seus irmãos. Parabéns

A dinda
Vanessa e o

dindo
Anderson
desejam
muita saúde e

feliciade para
a gatinha
Jennefer
Mayara Pinter

pie!
Parabéns a Janaina Ferro, com

dia 21/08,8 aninhos.Você é um
S

.

S' os votO
encanto de menina. ao

Jeane e Josoel, Jacke e Bruno

Neste sábado 28/
estará completana�
3 meses e será
batizada a fofinha
Maria Eduarda
Fronza. Quem
deseja muita saúde
e felicidades são
seus tios Ivanetee
Sérgio e os primOS

-�-6" Serginho e Jayne

o gatinho Daniel Küster, completou 9 anos

no dia 25/08. Para alegria dos pais Adernar
e Ursula Küster e seus irmãos Maycon e

Cristiane.Felicidades
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