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EMPREGO

Juliana coloca em prática no

trabalho o que aprendeu no PIT
• PAGINA 6

,Scarpato (10 à direita) mostra documento comprovando irregularidades aos çolegas, durante reunião reservada, na noite de ontem

�âmara deve instalar CEI para
investigar ilegalidades no Issem
A Câmara de Jaraguá do Sul deve instalar, na próxima semana,

uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar as

denúncias de desvio de R$ 10.364.894,00 no Issem (Instituto de
Seguridade dos Servidores Municipais), de setembro de 1996 a

março deste ano.

Na sessão de ontem, o vereador Marcos Scarpato' (PT) foi à tribuna
pedir aos colegas que assinassem o requerimento. Falta apenas
uma assinatura para a abertura da CEI. Paulo Floriani (PP), Roque
Bachmann (PSDB) e Maristela Menel (PFL) se comprometeram
a assinar, se confirmarem as acusações. • PAGINA 3
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PRESSÃO

Consumidor queç,o fim da

cobrança da assinatura telefônica
Em apenas três meses, cerca de 500 ações individuais foram
ajuizadas contra a BrasilTelecom pedindo a anulação, da
cobrança da mensalidade da assinatura básica .

• PAGINA 4

CAPACITÃÇAO

Servidoras aprendem a usar

bananas na merenda escolar

• PAGINA 5

INVESTIMENTa

UTI do Hospital São' José
terá novas estruturas; ,.

" ,

Antiga ala
destinada à

residência das
irmãs do Divina
Providência está
sendo reformada

para abrigar a UTI

do Hospital São
José. As obras

estão orçadas em

RS 600 mil e
devem ficar

prontas em

dezembro.

• PAGINA 6
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OPINIAO.

Jogo de cena
As disputas política
ideógicas - se é que anda'
existe alguma ideologia
nos partidos - permitem
analisar a mesma situação
por ângulos diame
tralmente opostos, com

resultados idem. A batalha
entre governo e oposição
sobre a recuperação
econômica é um exemplo
disso. Segundo dados
oficiais, o PIB brasileiro
deve crescer entre 4 e 5%
este ano, abrindo cerca de

1,8 milhão de novos postos
de trabalho. As ex

portações batem recorde, a

taxa básica dos juros está

estabilizada e o dólar
mantém-se num patamar
"ideal", plagiando o ex

secretário de Política

Econômica, José Roberto

Mendonça de Barros.
As lutas nos campos de

forças políticas têm como

pano de fundo as eleições
municipais que, terão

1 FRASES i

grande influência no

pleito presidencial de
2006. Para a oposição, não
existe crescimento e

conômico, mas sim re

cuperação de parte do que
foi perdido no ano passado,
quando o PIB registrou
queda de 0,2%. Já o

governo mostra os números

como prova da capacidade

tucano Gonzaga Mota, ex

governador do Ceará, 'disse
que está pessimista com o

futuro da economia, apesar
dos números positivos de

agora. "São meras bolhas
de crescimento", garante.
Mota informa que este ano

o Brasil vai pagar R$ 220
bilhões de juros da dívida
e o próximo orçamento

.... As disputas política-ideógicas permitem
analisar a mesma situação por ângulos dia
metralmente opostos, com resultados idem

e competência da equipe
econômica. Tudo num jogo
de interesses específicos,
cujo principal objetivo é

conduzir o eleitor e evitar

que o adversário colha os

frutos dos discursos de
ocasião.

Um exemplo de corno se

comportam governo e

oposição na batalha da

propaganda aconteceu

esta semana. O deputado

prevê apenas R$ 11 bilhões

para o investimento. O,

parlamentar prevê que o

primeiro trimestre de 2005
será de retrocesso. Nada
do que já não disse outros

líderes da oposição.
Do outro lado, o ex

mirus tr o e empresário
Fernando Bezerra é só

otimismo. Na opinião dele,
mesmo que seja zero o

crescimento até o fim do
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ano, o PIB vai cresc.er 4%,
"que é um belo índice".
Para o senador, é preciso
tirar o viés político das
PPPs porque, sem novos

investimentos em infra

estrutura, haverá sério
riscos à economia a partir
de 2006. O também se

nador Rodolpho Tourinho
acredita, no entanto, que
o congresso só vai discutir
as PPPs depois das eleições.
Ninguém duvida das
verdadeiras intenções dos

gestos. Nem mesmo o mais
desatento e apático eleitor.
Todavia, o que precisa
ficar claro para o distinto

público são os interesses

de governo e oposição,
para que possa fazer uma

análise mais criteriosa. Por

enquanto, o que se

percebe é que um vê o

copo meio cheio e o outro

meio vazio. Mas apenas
uma parcela da população
conseguiu ver o copo.

"Sào denúncias gravíssimas, que precisam ser investigadas com seriedade. Se confirmadas, é
pra prender do prefeito pra baixo':

.Vereador Paulo Floriani (PP) sobre as denúncias de desvios de mais de R$ 10 milhões do Issem e de falsificação de documentos pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... ISRAEL

Atentadodesencadeiaguerra
de palavrasentre Israel e Síria
o duplo atentado suicida desta semana no sul de
Israel desencadeou uma guerra de palavras entre
o Estado judeu e a Síria e fez aumentar a pressão
interna para que o governo israelense conclua a

construção de uma barreira na Cisjordânia, apesar
da condenação internacional à iniciativa.

Ainda ontem, quatro palestinos foram
assassinados em uma cidade da Faixa de Gaza
em choques iniciados depois de forças
israelenses terem descoberto um túnel

projetado para chegar a um assentamento

judaico na região. (AE)

.... HOLANDA

Tribunal da ONU impõe
advogados de defesa aMilosevic
Ignorando as objeções de Slobodan Milosevic
o Tribunal Penal Internacional para a ex

Iugoslávia impôs advogados de defesa para o

ex-presidente iugoslavo porque médicos
afirmam que seus problemas cardíacos

poderiam colocar sua vida em risco se ele
continuar se defendendo pessoalmente
perante a corte estabelecida pela ONU, em Haia,
para julgar crimes de guerra supostamente
cometidos na antiga Federação Iugoslava.
O painel de três magistrados designou ontem

os advogados britânicos Steven Kay e Gillian

Higgins, que até agora trabalhavam como

observadores da corte, para que defendam o

ex-presidente iugoslavo. (AE)

.... IRAQUE

Novo bombardeio revolta
moradores de Faluja
Uma multidão revoltada denunciou ontem os

Estados Unidos enquanto velava as vítimas de
um ataque aéreo dos Estados Unidos contra

um suposto esconderijo de rebeldes iraquianos
em Faluja. O bombardeio resultou na morte de
17 pessoas, inclusive três crianças, e abriu no

solo' uma cratera de três metros de diâmetro.
"Existe somente um Deus: Alá'; gritavam
moradores revoltados reunidos no Hospital
Geral de Faluja, para onde foram levadas as

vítimas. Uma manta coberta de restos humanos
era vista no chão enquanto familiares e amigos
recolhiam os cadáveres para sepultá-los. (AE)

.... PORTO RICO

Cientistasmapearão
universo conhecido
O radio telescópio posicionado no Observatório
de Arecibo, em Porto Rico, começa hoje a mapear
todo o universo conhecido. O aparato ganhou
mais seis receptores de rádio para expandir seu
alcance.O radiotelescópio de Arecibo é o aparelho
mais sensível do gênero no mundo, potente o

bastante para detectar a existência de planetas
formados a diversos bilhões de anos-luz da Terra.
O aumento da capacidade do radiotelescópio
terminou há algumas semanas e custou US$ 1

milhão. A partir de hoje, 12 cientistas começarão
a usar o equipamento para mapear o céu para as

futuras gerações. (AE)

.... RÚSSIA

Terroristas libertam
26mulheres e crianças
Os terroristas que mantêm há dois dias cerca de
300 pessoas (132 crianças) reféns na escola de
Beslan, na Ossétia do Norte - república (região)
russa do Cáucaso, soltaram ontem um grupo de
26 mulheres e crianças. "É o primeiro sinal de

esperança.avallou Lev Dzugáyev, porta-voz do

governo local. Uma carta atribuída aos terroristas

exige que as famílias dos reféns iniciem uma greve
de fome contra a ocupação russa da Chechênia.
O presidente Vladimir Putin, que acompanha as

negociações com os seqüestradores, garantiu que
não utilizará violência para resolver o impasse.
"Nossa prioridade é salvar a vida dos reféns': (AE)
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.... FRANÇA

Nenhum incidente no
10 dia da 'Lei doVéu'
Sem o registro de nenhum in.cidentes grave,
entrou em vigor ontem em todas as escolas

públicas francesas a chamada "Lei do VéLi';
que proíbe a ostentação de símbolos

religiosos pelos estudantes - cristãos, judeus
e muçulmanos. Mas era visível a contrariedade
no rosto das alunas muçulmanas - as grandes
atingidas pela nova legislação.
Pelas leis do Alcorão, elas devem cobrir a

cabeça quando se expõem em público.
Muitas jovens só retiraram os véus quando
chegaram à escola."Para as muçulmanas, isso
eqüivale a tirar a roupa'; comentou Myriam
Banaluche, de 15 anos. (AE)
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SUA OPINIÃO

Independência ouDependência
Marcos Edwín Mey*

"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" João 8:31
No dia 07 de Setembro de 1822 D.Pedro I proclamou a

Independência do Brasil. Até hoje o Brasil é livre de outra nação Clll povo.

Quem não gosta de liberdade. Todos queremos ser livres, mas, olhando
ao nosso redor percebemos como pessoas estão mais dependentes do que
livres. Como presidente do CERENE, Centro de Recuperação Nova

Esperança, trabalho esse voltado para ajudar homens e suas famílias a

ficarem livres do uso de drogas e álcool, tenho observado como as pessoas
são facilmente dependentes de vícios, de sistemas e de formas. Quanta luta,
quanto choro, quanta tristeza e solidão nos lares sem o conselho da palavra
de Deus, de valores cristãos e de vida sadia.

Por outro lado temos a experiência de pessoas que encontraram

novamente vida, esperança e paz. Esse processo passa necessariamente pela
atuação da palavra de Deus. É nela que a pessoa pode encontrar verdadeira
liberdade. Esses homens têm encontrado apoio psicológico, clínico etc.

Mas nossa convicção pessoas é de que isso são ferramentas preciosas, que,
aliadas à palavra de Deus encontrada nabíblia, tem feito a diferença real em
suas vidas.

A palavra de Deus nos ajuda a voltarmos para o criador que nos

valoriza emostra o seuGrandeAmorpor cada ser humano. Há no encontro
com o Cri�d�r e S�a vontade um novo viver, um novo pensar, uma nova ,

{�:maneira de perdoar e viver relacionamentos sadios, uma nova esperança
para o dia a dia. Isso sim é verdadeira independência.

A única dependência possível para um viver com sentido é para com

o Deus Eterno, nosso criador que em Jesus Cristo nos tem atraído para seu

Senhorio. Quando Jesus Cristo é nosso Senhor, isso evidencia uma

dependência com liberdade. Com Jesus é possível ser dependentemente
livre.

*Presidente do CERENE - www.cerene.org.br- Missionário da MEUC

lEse - AVolta de Um Sonho

João Ghizoni*

Atendendo ao Plano de Governo a Fesporte, em conjunto com a

Secretaria de Educação e Inovação, resgatou os JESC, Jogos Escolares de
Santa Catarina, que têm como objetivo valorizar e incenrivar. o Esporte
Educacional como forma de iniciação esportiva para aquelesque certamente
serão os futuros atletas campeões, além de contribuir para formar cidadãos
conscientes de seu papel para construir uma sociedade melhor para todos
nós.

Entendo que para alcançar sucesso; a iniciação esportiva deve começar .,

na escola dando a oportunidade para todas as crianças tomarem gosto pelo
esporte, revelar suas potencialidades e seu talento e terem a chance de se

tomar verdadeiros campeões.
O anseio pela volta dosJESC eramuito grande, reveladopela participação

de 255 mil alunos atletas de 1450 escolas de 276 Municípios .

As duas etapasmesorregionais emGaspareCaçador, foram a consagração
do sucesso. Com a participação de cerca de 5000 alunos/atletas, orientados
por seus técnicos/professores, foram mais de 300 escolas competindo para
ver quem terá o privilégio de representar Santa Catarina nos Jogos Escolares
Brasileiros que acontecerão emnovembro na Capital da República.

Foimuito gratificante ver nos olhos de cada participante a emoção de
estar participando de um grande evento esportivo, uma competição oficial
do Estado de SantaCatarina. O professor/técnico sendo prestigiado por estar
numa quadra, dirigindo sua equipe e demonstrando seu trabalho.

Na hora da premiação sobraram risos e choros, afinal chegar até ali já foi
uma grande conquista, que certamente ficarámarcadonamente e no coração
de cada aluno/atleta e de todos os participantes.

Embalados peloespírito Olímpico, temos a certeza de que estasmos

construindo algo novo no Esporte de SantaCatarina que darámuita alegria
para toda nossa população. Afinal o esporte é mágico, tem a capacidade de
unir as pessoas, despertar paixões, liberar emoções. O esporte é saúde,
educação, companheirismo, superação.O esporte é vida, alegria,'felicidade.

Esta mais do que comprovado que um grande evento esportivo é a

verdadeira celebração da paz.

*Diretor Geral da FE5PORTE

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�Reação
Depois da divulgação que uma

coligação pretende publicar o resultado
de uma pesquisa de intenção de votos

a prefeito de Jaraguá do Sul, um dos

concorrentes promete repetir o feito.

Fontes da aliança, que pediram
anonimato, informaram que a consulta

popular está em. fase de copilação e será

devidamente registrada para que possa

ser divulgada.
As mesmas fontes garantem que os

números são "favoráveis': Pra variar, o

candidato a prefeito lidera com uma

boa vantagem a corrida eleitoral.

.. Comício
A coligação "Jaraguá para todos':
realizou, na noite de ontem, na

Sociedade Vieirense, o primeiro
comício de uma série de 30. O ato

polftico reuniu cerca de 400 pessoas
e contou com a presença dos
candidatos da aliança, além da
senadora Ideli Salvatti, líder do

governo no Senado.

Segundo assessores, o programa de

governo será divulgado nos próximos
dias e vai incluir parte das sugestões
feitas pela Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do Sul).

..Defesa
Ontem, minutos antes dos vereadores
se reunirem reservadamente, a

pedido de Marcos Scarpato (PT), para
discutir as denúncias de desvios de

mais de RS 10 milhões no Issem

(Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais), o assessor jurídico da

coligação "Jaraguá no rumo certo':
Leonel Pradi Floriani, chamou atenção
do petista.
De dedo em riste, o advogado disse

para que o parlamentar cuidasse com

o que iria dizer e completou. "Marcos,
você está falando muita besteira':

POLíTICA 131

.. Aliados
O vereador Paulo Floriani (PP)
conquistou um aliado de peso no

combate ao que classifica de indústria
da multa em Jaraguá do Sul. O
documento da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
entregue aos candidatos a prefeito, com
suqestões da classe empresarial à futura
administração, faz referência ao assunto.

Todo contente, Floriani aproveitou a

sessão da Câmara de ontem para
reforçar a crítica."Precisa de uma equipe
técnica para repensar o trânsito de

Jaraguá do Sul, urgentemente':

.. Inadimplência
De acordo com a Serasa; a inadimplência
de pessoa jurídica apresentou queda.de
18% de janeiro a julho de 2001);,��
relação a igual período de 2003. '.

:� t �

O estudo é baseado em reqlstro'sde
cheques devolvidos, títulos protestados,
dívidas vencidas com instituições
financeira, empresas do varejo, cartões de
crédito e financeiras. r:,
A pesquisa mostra ainda que �Rl,lve
quedas consecutivas da inadimplênçia de

IJ 11
'

empresas nos três bimestres do ano,
quando comparadas ao mesmo pe\-f6dó
de 2003. i. Te

)/,.. : !)

, Fontelles defende queMP pode
� quebrar sigilos bancários

BRASÍLIA - Um dia após o STF

(Supremo Tribunal Federal) ter

sinalizado que poderá reconhecer o
poder investigatório do Ministério

Público, desde que sejam es

tabelecidas regras para evitar abusos,
o procurador-geral da República,
Cláudio Fontelles, defendeu que o

MPpossaquebrar sigilosbancários sem
prévia autorização doJudiciário.

Atualmente, os promotores e

procuradores têm acesso às

informações sigilosas apenas depois de
decisão judicial. A dispensa da

autorização aumentaria ainda mais

ospoderes doMP e segundoministros
do STF, seria totalmente
inconstitucional. "Se a gente der a
unha (poder investigatório do MP)
eles querem o dedo", comentou um

, dos integrantes do STE
) Fonteles justificou a posição

citando o fato de que as CPIs têm

àcesso aos dados sigilosos sem a

necessidade de pedir licença àJustiça
e observou que as conclusões dos
trabalhos são posteriormente
remetidas aoMP.

• Cláudio Fontelles disse

que MP pede a quebra do

sigilo bancário com o

objetivo de defender a

sociedade daqueles que
quebram o pacto social.

• O presidente interino da

OAB (Ordem dos Advo

gados do Brasil) nacional,
Aristoteles Atheniense,
criticou a posição do

procurador-geral.

Comércio e Decorações TAl LANDA

parabeniza todos os seus clientes aniversariantes do mês de
setembro.Caso seu nome não esteja na lista,e é clienteTAILANDA,
favor entrar em contato.Tr:376-0419

01- Laudete Gaedke, Sabrina Hornburg, Sidnei Barbosa,
Kethliein M. Muller, Josimeri Cristina Krisa,nski, Gislaine Picker,
Escarlete Sell;
02- Edeltrautd Küster,Tânia Dichmann
03- Vanieli Marthendal
04- Elia L. Kath,Célia O.A.Hornburg,Anelore Von leschau T.
Pinheiro
05- IIton Baungartel
06- Lizete Negerbon, Idelson Kamke, Adilson Lange;
07 - OrlandoWargenowski
08- Vilmar Mathias
09- Roberto Baumgartel,Denise A.Konell,Gustavo H. Krüger,
Renata Aparecida Machado, Adelcio Renken, leno Frbelich;
10- Eduardo Kukenbecker,Sarah Bruch;
11- Albertina M.Vieira,Alfonso Schüenke, Elisa Mara Titz

a 12- Márcia A. Sell, Maria Darci, Marli Porath dos Santos;
13- Francisca Lehn;
14- GivanildoVercino,GerhardtVolkmann,Daiane B.lapelline;
15- Mareio Porath,Guilherme Dumke;
16- Ana Sardo, Benício Baumgartel;
17- Wanderlei Krause;
18- Lori Konell, Rafaele Bruch,Terezinha Maia;
19- Sueli Gielow, Hélio Schula;
20- Viviane R. Wolodasczyk, Silvino Utpadel, José Carlos
Constantin;
21- Jacson E. Schulz;
22- Andreia Rohling, Cleonice Reinhold, Doraci Beck, Karina
B.Schener,Monique Bruch;

.

23- Agenor Sell,lsoldeVolkmann,RobertoT.Pinheiro,Antônio
Martendal;
24- Lorena Rux Krüger,Ada Hornburg Grutzmacher,Valdiro
Hornburg;
25- Ursula Biese, Francine Rux, Jean Cario Konell;
26- Thauani Gabrielle Jarocheski, Silvia Schneider
27- GertrudesGüinter Froehlich, Marcelo Oestreich, Marlize
B.Müller, Diorgenes Oliveira Morais;
28- Isabel Sell,Wanderlei Rüedeger,Maria Alves, Eldi Olsen
29- lanara Petris,PaulaTatiana Feldmann,PauloVitor Krüeger,
Miguel Ferreira;

�. João Paulo Sardo, Ditmar Steinert.

EXPECTATIVA
1 r,'

Vereadores querem apurar'.
desvio de RS 10 mi no lssem.

,

�Falta apenas uma

assinatura para a

instalação da CEI
na Câmara Municipal

JARAGUÁ 00 'SUL -'- A Câmara
deVereadores deve instalar, já a partir
da próxima segunda-feira, umaCEI
(Comissão Especial de Inquérito)
para investigar as denúncias de desvio
de R$ 10.364;894,00 no Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais), entre
setembro de 1996 emarço deste ano.
Na sessão de ontem, o vereador
Marcos Scarpato (PT) foi à tribuna
pedir aos colegas que assinassem o

requerimento. Munido de
documentos do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) e doMinistério da
Previdência, garantiu que as

irregularidades "são graves e precisam
ser investigadas pelo Legislativo".

Para a instalação da CEI, são
precisos que sete vereadores assinem
o requerimento. Seis já assinaram:

Jean Leutprecht (PTB), Lorita
Karsten, PedroGarcia e PetrasKonell,
todos do PMDB, e José Pendiuk dos
Santos eMarcos Scarpato, ambos do
PT. Paulo Floriani (PP), Roque
Bachmann (PSDB) e Maristela
Menel (PFL) se comprometeram a

assinar, caso se comprovem as

acusações feitas pelos colegas.

r. ,j)

') ,I!

ALEXANDRE BaGO

1-'
T

,

Konell mostra os extratos com os valores emitidos pela Prefeitura e o que foi realmente depos:i�a�cl,º;
.

A primeira denúncia de depositar a parte patronal no Fundo empréstimos do governo fedei<'iil,
irregularidades no instituto foi feita de Previdência dos funcionários além de outros benefícios", dí)liédu
aoTCE, em abril de 2002, peloSinsep públicos, ainda emitiu docu�entos o vereador Petras Konell (PM-DB) .

(Sindicato dos ServidoresMunicipais) falsos à Previdência para garantir o Na opinião de Floriani, o fat81§"'\:âo
e pormembros doConselho Fiscal do Certificado de Regularidade absurd� que precisa ser a��ra'do
Issem. No final de junho deste ano, a Previdenciária. com seriedade". Bachmanrfdisse

I' ,

denúncia foi encaminhada ao "O certificado serve para que que hoje mesmo vai à Prefeitura
Ministério da Previdência, que os municípios possam assegurar saber das denúncias. "Se h6��e
prometeu para a segunda quinzena transferências voluntárias de mesmofalsífícação de docUll1e�tos,
de agosto uma auditoria. Segundo recursos da União, c'elebrar o mínimo que esse pessoal ��r,ece
Scarpato, a Prefeitura, além de não convênios, acordos, contratos e é cadeia", disparou.

'.

Ideli diz que alianças têm que se adequar à realidade
JARAGUÁ DO SUL - Para a

senadora Ideli Salvati (PT), líder
do governo no Senado, as alianças,
às vezes antagônicas nos mu

nicípios, atendem a realidade de
cada região. A parlamentar, que
esteve ontem na cidade para

participar do primeiro comício da

coligação "Jaraguá para todos", na
Sociedade Vieirense, evitou
comentar as divergências ide

ológicas entre o Partido dos
Trabalhadores e os alguns aliados
do momento.

A senadora informou que a

legenda começou a estudar as

propostas de alianças a partir da
realidade nacional, o que em

muitosmunicípios não foi possível.
Ela lembrou o caso de [oinville,
onde o PT não conseguiu se

coligar com o PMDB do go-

,\,
vernador Luiz Henríqire da

Silveira, partido que" dá

sustentação ao governo federai.
Sobre as dificuldades 'que

alguns governantes do PT' estão
tendo na campanha, como

mostram as pesquisas' em
Blumenau e Chapecó, "Ideli
garantiu que o quadro n&stá
mudando. "Já temos inforrriaçôes
que nossos candtdaros'' vêm

, ,,(n,
melhorando. Em Blumenau, já

,rq'
somos o segundo em inten�ão de

"
-

•
,f) .

votos, garantiu. 'J)i

Na opinião dela, o atual qufl,c4o
econômico deve reflet},r;�:fs
eleições de 3 de outubro. "EsJ'imos
com um crescimento muitç bom,
De acordo com esses núwr1s,
poderemos superar os 5% Se
crescimento do PIB até � fi#-! Mo

H'dO I
___ IIdeli:"PSOB e PFL devem admitir que o governo Lula está acertando o país" ano", prevê.

'i
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RECONHECIMENTO

Marisol é "Empresa Cidadã"
por incentivo ao voluntariado
rGqn;

M,A�,11IHELENA DE MORAES

...Prêmio foi
[f!B111

concedido pela
Af!)V/SC. Disputaram
,"'fIlo!

2.L�mpresas
asJARAGUÁDO SUL - A empresa
Marisol é uma das vencedoras do

"Brêmio Empresa Cidadã", na
cacegoria "Participação Co

munritária", concedido pela
AJi)J\[;B/SC (Associação dos

Diligentes Lojistas de Vendas do

Brasil�; a empresas que tenham se

destacado em projetos sociaisnas
áreas; de prevenção ambiental,
participação comunitária e

desênvolvimento cultural. A

entrega do prêmio acontece dia 23
debsetembro, às 20 horas, no
auditório do Itajaí Shopping, em
ItlijaírDisputaram 21 empresas com
23bases.
<iGf'P.,: empresa conquistou esse

prêmio peloempenho demonstrado
nseíndentivo à prática do trabalho
volantárío", informa a responsável
pelo' :departamento de Relações
Irrstinicionais da Marisol, Salézia
Bonrínelí. Segundo ela, o prêmio
teve.erigem em eventô realizado
no dia 22 maio, denominado de

'

Díado.volunraríado, integrando a

programação de aniversário da
I

empresa, que completou 40 anos

de atividades.

Dia do Voluntariado, em 22 de maio, mobilizou 2.527 funcionários, que confeccionaram 49 mil peças de roupas

Ainda de acordo com Salézia, o
projeto Dia do Voluntariado

conseguiumobilizar funcionários da
matriz e das unidades de confecção
dos municípios de Massaranduba,
Schroeder, BeneditoNovo eCorupá,
num total de 2.527 pessoas, o que

corresponde, segundo Salézia, a 83%
do total de funcionários. "Buscamos
o envolvimento dos funcionários bem
antes da data do evento. Foi

realmente um trabalho voluntário",
assegura Salézia.

Durante o Dia do Voluntariado
os funcionários se revezaram durante
todo o dia na confecção de 47 mil

peças de roupas e 17 mil pares de
meias. Tudo foi doado para
entidades assistências da cidade,
que se encarregaram de repassar o

material às famílias carentes de

]araguá do Sul.

Os vencedores na categoria
Participação Comunitária são

Asselvi, Sesc, CIEE, Eletrosul,
Petrobras Transportes, RBS, Santa
Clara Participações, SCGás,
Sulcatarinense e Unisul. Na

categoriaDesenvolvimentoCultural
não houve vencedor. Na categoria
Preservação Ambiental as empresa
premiadas são Eliane, Tv

Catarinense e JornalANotícia.

�2va lei para o Primeiro Emprego deve estimular contratações
GorB'�sÍLIA - o PNPE (Programa

N<,lciopal de Estímulo ao Primeiro

EtRp?ego para os Jovens) ganhou
,1:;' gTB
novas regras esta semana. O

ptes/d'ente Lula sancionou a Lei

Hf.�4Ó, que alterou o programa na
'r,,·,i-tb1:ta:tiva de estimular a con-

t�fíd{ião, diminuindo os riscos do
'IG("'�e'nítst"egador e aumentando o

JW{�érso de pessoas .aptas a se
. jj II; 'I
mscreverem.

Entre as mudanças mais

importantes, parte delas feitas pelo
Congresso Nacional, outra parte
proposta pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, estão a

abertura para contratos com tempo

determinado (mínimo de 12 meses)
e a possibilidade de empregar

pessoas que já terminaram o ensino

médio (até 30% das vagas).
Pela lei que criou o programa em

outubro do ano passado, todos os

inscritos deveriam, necessari

amente, estar estudando. A nova

redação determina que o

empregados deve manter a

tualizados os comprovantes de
matrícula dos estudantes ou ter

cópias dos diplomas de quem já
concluiu o ensino médio.

A nova lei aumenta em R$
300,00 o subsídio anual concedido
às empresas por funcionário

contratado - a ajuda passa de R$
1,2 mil anuais por empregado para
R$ 1,5 mil, repassados em seis

parcelas bimensais. A redação
dada pela Câmara dos Deputados
tira o escalonamento de subsídios

segundo o faturamento dos
contratantes. Até então, as

companhias de receita inferior a

R$ 1,2milhão recebiam até R$ 1,2
mil anuais por empregado,
enquanto as de faturamento

superior a este limite recebiam

apenas ametade disso. O aumento

passou a vigorar em 27 de agosto,
inclusive para as empresas que já
participam do programa.

• Outro detalhe é o fim da

exigência de que os

empregadores não

demitam funcionários nos

12 meses seguintes à

contratação de jovens no

Primeiro Emprego ..

• A proximidade entre o

trabalho e a residência ou

a escola no caso de

estudantes, será um dos

requisitos para a

contratação do jovem
empregado.

Usuários querem anulação
da cobrança de assinatura

SEXTA-FEIRA,3 de setembro de 2004

JARAGUÁ DO SUL - Em apenas
três meses, a Associação de Defesa
dos Consumidores e Aposentados
Sul-brasileiros encaminhou à Justiça
aproximadamente 500 ações contra
a BrasilTelecom para que seja
anulada a cobrança da men

salidade da assinatura básica 'para
telefones fixos residenciais ou

comerciais. O advogado da

Associação, FabianoCrêspo, infor
mou que amédiade valores a serem
ressarcidos é de R$ 3 mil a R$ 4mil

para cada linha.
De acordo com o advogado, as

ações sãomovidas individualmente.
Existem ações contra a Brasil
Telecom ajuizadas na Justiça
Estadual e na Justiça Federal contra
aAnatel e BrasilTelecom. "A única

definição é saber quais das duas será
responsabilizada", comenta o

advogado. Segundo ele, a intenção
é pedir a anulação da cobrança,
declarar a ilegalidade da mesma e

exigir a devolução dos valores pagos
nos últimos cinco anos.

O advogado alerta que o pedido
de liminar para a suspensão imediata
da cobrança não é considerada a

melhor opção, já que nenhuma

ação é garantida, especialmente
quando a pressão é grande. "Temos
receio que a decisão final tenha

conotação política, e não jurídica,

em virtude da pressão e de envolver
uma empresamultinacional", aval�
Crêspo, que não vê prejuízo para
quem pede a anulação da cobrança,
"Se ganharmos, somos reembolsado.

.

Se perdermos, continuamos a pagar
o que já estamos pagando",
comenta .

A Associação também têm
clientes em Blumenau, onde, em

apenas 20 dias, foram ajuizadas
nada menos que 1.200 ações
pedindo a anulação da cobrança po
ser considerada inconstitucionaL
Também em Blumenau, o

desembargador Carlos Albertol
Silveira Lenzi, doTribunal de Justiça
de Santa Catarina concedeu liminar
de efeito ativo em Agravo de
Instrumento interposto pelo
consumidor João Peixer. Ele
ingressou com uma ação
declaratória de nulidade na

Comarca de Blumenau, com pedido
de antecipação de tutela. Seu
pedido foi rejeitado na primeira
instância e ainda cabe recurso.

O consumidor argumentou que
a cobrança efetuada pela telefônica
transgride o Código de Defesa do
Consumidor.A empresa condiciona
o pagamento da tarifa à utilização
de cem pulsos mensais que, se não

utilizados, acabamperdidos, uma vez

que não são compensados depois.
ALEXANDRE BaGO

... FEIRA

Consumidor cristão
Acontece entre os dias 15 e 19 de setembro a 30

edição da Feira Internacional do ConsumidorCristão,
evento realizado pela Ficoc Eventos e Marketing e

organizado pelo Grupo Cipa Conqressos & Feiras
Comerciais. A feira é aberta ao público e acontecerá
na Expo Mart, em São Paulo. Segundo o IBGE (Censo
2000) a população de evangélicos no país é

composta por 26,1 milhões de pessoas, que
correspondem a 15,5% da população. Cerca de
1.000 empresas do setor movimentam R$ 3 bilhões

por ano, comercializando livros, roupas, CDs, móveis,
cadernos, jogos, instrumentos musicais, entre
muitos outros produtos voltados para os

consumidores cristão.A Feira apresentará mais de
300 lançamentos.

... NEGÓCIOS

Supermercados unidos
Depois de micro e pequenas empresas unirem

forças e formarem centrais de negócios para
negociar de forma conjunta, é a vez de

supermercados de médio porte apostarem na

aliança estratégica como forma de alavancar as

vendas. A Associação Superdia nasce da parceria
firmada entre cinco redes de supermercados
com forte atuação no interior do estado do Rio

Grande do Sul. Juntas, Supermercado Unidão
(São Leopoldo), Imec (Lajeado), Comercial Zaffari
(Passo Fundo), Comercial Cesa (Caxias do Sul) e

Companhia Apolo (Bento Gonçalves) faturaram,
ano passado, R$ 467,2 milhões. As empresas
estão espalhadas por 34 municípios gaúchos e

são responsáveis por 3.871 empregos diretos.

Advogado Crêspo diz que cerca de 500 ações já foram ajuizadas

INFORME CP

... .INVESTIMENTO

Empresas estatais federais
o" investimento programado pelas
empresas estatais federais para o ano de

'" :2.005 chega a R$ 35,8 bilhões, conforme

:-pl:projeto orçamentário enviado pelo
""governo ao Congresso. Do total, apenas

___R$ 25,5 bilhões serão contabilizados

T�rG;mo despesas, na apuração do resultado
'�fimário, uma vez que, pelo acordo com

MI (FundoMonetário Internacional), um
.

ntante de R$ 10,3 bilhões fica de fora
cálculo. Esse mesmo tratamento

.

erenciado aos investimentos "pro
tivos" é que a administração federal
er negociar com o FMI para o

... SUPERMERCADOS

Receitas crescem
As receitas dos supermercados catarinenses

registram crescimento de 9,98% no período de

julho de 2004 comparativamente a idêntico

período de 2003, segundo pesquisa da Acats

(Associação Catarinense de Supermercados) e

realizada pela WB Telecom. No resultado de julho
de 2004 em relação a junho de 2004 houve
crescimento de 8.07%. Mesmo com estas altas,
no acumulado do ano houve um decréscimo de

1,44% influenciado pelo recuo do resultado
nominal até julho e pelo peso do índice de inflação
no período de (0,91 %), muito maior que em

outros períodos. As vendas de janeiro e a julho de
2004 tiveram expansão de 3,99% em relação .ao

mesmo período do ano passado.
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Jardins inscritos em concurso

passam por nova avaliação
SCHROEDER - Cor, harmonia,

'er manutenção, motivação e os

I� recursoS utilizados pelos
ta articipantes foram os itens

p d 1'-a analisados na segun a ava iaçao
O. do "Concurso de Jardins",
ar realizada por uma comissão

julgadora na última segunda
feira. Promovido pelo Conselho

lU Municipal de Turismo, o concurso
n pretende embelezar a cidade e

Is proporcionar um espaço mais

�s aconchegante tanto para os

) roradores quanto a�s turistas,

�(atraindo maior numero de

visitantes.
O presidente do conselho,

a 'Harildo Konell, informa que 15

jardins foram inscritos e que a

terceira e última avaliação
acontece no próximo dia 20.

"Agora, com o início da época de

floração, ouve um avanço e em

setembro, os jardins devem estar

mais bonitos ainda", comenta o

estagiário da Secretaria de
Turismo e que acompanhou as

avaliações, Ivânio Laube.
O primeiro Concurso de

Jardins foi dividido em seis

categorias: jardins residenciais
com ornamentação e manu

tenção própria; jardins residen
ciais com ornamentação e manu

tenção terceirizada; jardins
escolares; jardins empresariais e

entidades comunitárias.
Os três primeiros colocados

de cada uma das categorias
rece-berão premiação, que será

entregue dia 25 de setembro, .

às 21 horas, no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold, como
parte das festividades de
aniversário de 40 anos do

município.

Konell ressalta que os participantes criaram jardins em alto padrão

Sesc completa 58 anos com

apresentações culturais
�. }ARAGUÁ DO SUL - O Sesc

(Serviço Social do Comércio) está
organizando em todo o Brasil
eventos em comemoração aos 58
anos de fundação da instituição.
Em Santa Catarina, o Sesc estará
desenvolvendo o projeto "Sesc e

você - 58 anos", com o tema ''A
arte na terceira idade".

Em Jaraguá do Sul, a

programação será realizada de 13
a 17 de setembro e está sendo
elaborada pela equipe do Sesc,
com apoio do Centro de
Convivência da Terceira Idade.

Diversas apresentações culturais,
com participação de artistas locais,
estão sendo agendadas para o dia
13 de setembro, das 10 às 17 horas,
na Praça Ângelo Piazera.

Músicos, grupos de dança, artistas
plásticos, poetas e pessoas
interessadas em apresentar-se no
dia 13 e participar do evento em

comemoração aos 58 anos do Sesc
devem entrar em contato com a

área de cultura do Sesc Jaraguá do
Sul pelo telefone 371-9177 e

inscrever-se gratuitamente. As
vagas são limitadas.

GERAL

ALTERNATIVA

Bananas vão incrementar a
merenda escolar em Schroede

CAROLINA TOMASELLI

..Merendeiras

aprendem a utilizar a
fruta em curso da

Epagri e Prefeitura

SCHROEDER - A utilização da
banana na merenda escolar deve
ser a grande novidade para o

próximo ano nas escolas da rede

municipal de ensino. As técnicas
e novas receitas com base na fruta
estão sendo repassadas a 18
merendeiras em um curso

promovido pela Secretaria de

Educação, em parceria com a

Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina).

As duas primeiras etapas
aconteceram em julho, quando
foram abordados o relacionamento

interpessoal e o valor nutricional
dos alimentos, além da parte
prática, com a elaboração e

degustação das receitas

disponibilizadas pela Epagri. Já na
terceira etapa, realizada dia 9 de

agosto, asmerendeiras aprenderam
sobre como fazer corretamente as

combinações dos alimentos a

serem consumidos, garantindo um
melhor aproveitamento dos Miriam explica que as receitas utilizam, até bananas verdes

;i,í
nutrientes. Aquarta e vitima etapa,
prevista para o dia 18 de outul�f�.r·"
vai trabalhar a elaboração de um

novo cardápio para 2005. 01 q _;
A supervisora de ensino,Miriam

Vogel, explica que as receitas fMâiri:)
selecionadas ceM o objetiv'glíê_.ef).
aproveitar ao máximo a banana'l�
b d

. .9.! .:.
a un ante no munrcrpio.
Salienta que tanto a casca quanto
à fruta podem íncrementaslas
refeições, mesmo estando ver,desM
"São opções para que o cardápid"
possa ser mais variado, dentrodes..
produtos disponíveis, e tarnbémn
mais atrativo", declara. No iructJ!d·.

do próximo ano será encaminhgdãI
a licitação requis itandélieosâ
produtos, incluindo aqueles.quel,
ainda não são fornecidos, paras
que se possa implantar o ncvoq
cardápio nas inst itu içéesb
municipais. ;g:JIJ[J:)

. De acordo com a supervisoeadeh
ensino, o curso tambémrndms
proporcionado um contato Jni@,ii.slI
próximo entre as colegasa.dês
profissão, que podem se tornarMiais

parceiras e compar rilhaioidôsj
progressos que tiveram. "Nnssa!]

preocupação em organizar -essesv
encontros é que as merendeinasq
sintam-se valorizadas e parte deuml

grupo, que trabalha em escolas,

diferentes, mas com os mesmosi

objetivos", reflete. Sii) ';fi

r",iU

Crianças menores de 5 anos

devem ser vacinadas até hoje
Brasil é escolhido pela ONU��!�11,::

111:::; ')}J

para sediar centro técnico
BRASÍLIA - Termina hoje a

Campanha Nacional de Vacinação
contra aPoliomielite e Sarampo. Pais
ou responsáveis devem levar as

crianças menores de cinco anos aos

postos de vacinação mais próximos
para serem imunizadas contra a

paralisia infantil. As criançasmaiores
de um ano e menores de cinco

também receberão a vacina contra o

sarampo.
Avacinação contra apoliomielite,

realizadapeloMinistério daSaúde em
parceria com secretarias estaduais e

municipais de saúde, é importante
porquemantém a doença erradicada
no Brasil, onde o último caso foi

registrado em 1989. Esta estratégia
impede, ainda, a importação de casos
de nações que ainda têm registros de
poliomielite e com as quais o Brasil
mantémestreitas relações comerciais
e de turismo.

Com relação ao sarampo, a

vacinação eliminará o risco de a

criança contrair a doença e garante
ao Brasil a eliminação desta
enfermidade. Em 1995, o Brasil já
havia alcançado um bom nível de
controle do sarampo. Na época, em
alguns estados brasileiros achava-se
que não era preciso participar da

t

BRASÍLIA - O Brasil pode ser o

primeiro país do mundo a ter uma

sede do Centro Internacional para
CooperaçãoTécnica sobreHN/aids
do ProgramaConjunto dasNações
Unidas sobreHIV/Aids. O anúncio
foi feito quarta-feira pelo diretor
executivodoprogramaesubsecretário

geral dasNaçõesUnidas, Peter Piot,
durante encontro com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio
do Planalto. No encontro, que teve
aparticipação doMinistro daSaúde,
Humberto Costa, Piot des-tacou o
compromisso pioneiro do governo
brasileiro em enfrentar a epidemia
de Aids e sua liderança regional.

O Centro Internacional para
CooperaçãoTécnicasobreHN/Aids
se insere emumacordo trilateralque
oUnaids estápropondo aopresidente
Lula. Envolve o próprio Unaids, o
Brasil e países em desenvolvimento
ondeogovemo brasileiro desenvolve

programas de cooperação inter

nacional na área deHIV e Aids. O

protocolo de intenções que Piot

apresentou hoje ao presidente Lula
prevê um investimento compartil
hado do Brasil e do Unaids para a

implantação do centro em US$ 1
milhão pelos próximos dois anos. Está

• As metas do Ministério

da Saúde, dos estados e

municípios são imunizar

mais de 17 milhões

crianças contra a pólio e

13,7 milhões contra o

sarampo ao término da

campanha.

• O Ministério da Saúde

investiu aproximadamente
R$ 103 milhões, dos quais
R$ 87,8 milhões na compra
de vacinas.

campanha de vacinação contra a

doença, o que levou a uma cobertura
vacinaimuito baixa.

Como resultado, em 1996 houve
a importação de casos de sarampo,
vindos provavelmente da Itália, que
levaram a uma epidemia em todo o

País. Forammais de 50mil casos entre
1997 e 1998. Aepidemia causou cerca
de 60mortes.Outro fator que levou à

epidemia foi que a Campanha não

foi realizada por muitos estados em
1995.

�VIAÇA�CANARINHO�.I����
Uma Transportadora de Vidas.

r'
I

.

bé TiFfprevisto tam em que rec�S0S-' ..

adicionais deverão ser arreca ados
junto à iniciativaprivada e aoraanismosc:» )fCj
internacionais. .

. ,

O local será considerad�I:<i� 1

erqrn 1

referência pelo Unaids P%q.l'�ff
capacitação de profissionais e

l�Jj("; ,r_1
técnicos de países em d€s€n,;Jlv J

volvimento com O'S quais o ��f,si1,
têm acordos na área. OS :Bf.9: ;
fissionais poderão vir ao Bff\?�I_.
participar de treinamentos.) 9;a� i
diversas áreas que envolvam

:}T')i'J I

. resposta à epidemia.
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2a turma do PIT acontece na

I=scola Abdon Batista no dia13
G8LKE GIRARDI

.

��-------------------

o 35 alunos do

�;'/'
ino médio que

.·�"'il�
o noções de

iação ao trabalho

ARAGUÁ DO SUL - Inicia no

t. 3, na Escola Abdon Batista, o

lcurso para segunda turma do PIT
,(Programa de Iniciação para o

ITrabalho) . São 35 alunos maiores

Ide 16 anos, matriculados no ensino
[médio de escolas públicas que

I participam do programa que tem
como objetivo preparar os

I estudantes, de famílias de baixa

I renda, para a vida profissional. No
i curso de 60 horas são repassadas
informações técnicas e práticas
sobre o mercado de trabalho.

I 'O programa iniciou em

I Florianópolis, há dois anos. Mas em
iJaraguá do Sul sua instalação
; aconteceu este ano. Realizado

pelo CIEE (Centro de Integração
lErw?resa Escola), que cede os

profissionais para capacitação dos

jovens, o programa conta com
, (f'li

pàrceiros. Caso da Escola Alberto
II) 5f
Bauer, no bairro Czemiewicz, que
l{bdHzou o primeiro curso em julho
_" <De

,d.éste ano. O diretor da escola,
'R"JIJ ld M

.

I C
.

xona o acre oser VlU no
�:' I 1:'>

Dinâmica em grupo integra e ajuda a lidar com situações do cotidiano

programa uma oportunidade de.
oferecer noções de trabalho para
os alunos, divulgou nas salas o

programa e cadastrou os

interessados. "Eu mesmo tive

dificuldades quando conseguimeu
primeiro emprego, por não saber se

ffórmação de Professores rende

prêmio para educadores de JS

I,· , JARAGUÁ DO SUL - o Programa
de Formação de Professores

i Alfabetizadores desenvolvido pela
I Secretaria de Educação está entre

I' os 20 selecionados em todo o Brasil

: para receber o Prêmio Além das

I Letras, promovido pelo Instituto
I Avisa Lá, de Brasília, através da

i revista de mesmo nome. Com esta

I distinção, omunicípio jaraguaense
; recebeu um selo, um diploma e

I
uma senha para participar da rede
de formadores coordenada pela
instituição através do programa

Leaming Space, da IBM.
Contando com a parceria de

,

instituições comoUnicefe Unesco
'-êITtre outros apoiadores, o Prêmio
e a Rede de Formadores "Além das
Letras" receberam a adesão de 88

municípios brasileiros. De acordo
com os organizadores da

promoção, os 20 programas'
finalistas foram destacados como

aqueles que reuniam, além da

concepção e metodologia do Profa
(Programa de Professores
Alfabetizadores do MEC), ações
próprias e inovadoras. "Para
concorrer, encaminhamos não só o

,

relatório das atividades do nosso

programa de formação continuada,
o Profa - por onde já passaram 190
educadores -, mas também

depoimentos dos professores,
trabalhos produzidos pelos alunos
e professores e pautas dos encontros
de formação", explica Ana Lúcia
da Silva Vosseler, que compõe a

equipe de formadores da
Secretaria de Educação de Jaraguá
do Sul ao lado de outras três

• No período de agosto a

dezembro deste ano,

Jaraguá do Sul receberá,
sem ônus, uma consultoria
virtual da equipe técnica
do "Avisa Lá" para o

desenvolvimento de ações
formativas específicas em

alfa betização.

• As informações
fornecidas pelas cidades
inscritas serão

transformadas em um

banco de dados do
instituto e colocadas à

disposição dos
interessados no site

www.avisala.org.br.

professoras: Denise Wiele Coito,
Diva Demathe Wiszniewski e

Jenny Isabel Bertoldi Diel.
A professora avaliou ser de

suma importância o prêmio por dois
motivos principais: a experiência
passa a compor a rede "Além das
Letras". - uma comunidade virtual
de formadores de diferentes

municípios brasileiros destinada à

troca de experiência e à produção
de conhecimento na área de

formação continuada em

alfabetização. Além de Jaraguá do
Sul, outras três cidades catarinenses
receberam o Prêmio Além das

Letras, São Bento do Sul, Videira e

SãoMiguel do Oeste.

agir de forma correta no trabalho.
Quando soube do programa vi que
seria uma boa repassar aos alunos",
comenta.

Nas aulas teóricas são

abordadas questões do dia-a-dia,
corno noções de correspondências,

documentos comerciais, atendi
mento telefônico, negociação,
como preencher cheques, notas
fiscais, recibos. "Além da teoria que
os alunos recebem, há também a

parte prática, com as dinâmicas na
,

rua, ou mesmo a discussão sobre

comportamento, ética, postura,
hierarquia, entre outros", explica o

supervisor do CIEE da Região
Norte, Luis Carlos UIler.

Ao final do programa os alunos
recebem certificado com

especificação da grade curricular
e ficam cadastrados no programa
de emprego do CIEE. "Com o

certificado o jovem pode procurar
emprego mais seguro de saber como

agir no ambiente de trabalho",
explica o supervisor destacando
que através das parcerias entre

empresa e escola o jovem pode
também tentar uma vaga de estágio
e que sabe até, a efetivação. A
auxiliar de escritório Juliana
Wendorff, de 16 anos, começou a

trabalhar na mesma época em que

participou do PIT. No primeiro
emprego, Juliana pode colocar em
prática o que aprendeu. "O curso

me ajudou a saber como lidar com
as pessoas e com as situações",
destaca a adolescente que se

reveza entre o escritório e o

atendimento. "Quem sabe eu não

consiga a efetivação".

Reforma da UTI do São José
está orçada em R$ 600 mil

JARAGUÁ DO SUL - Iniciou esta

semana a reforma da UTI do

hospital São José. As obras e

adequações da antiga ala destinada'
à residência das irmãs da Divina
Providência devem terminar em

dezembro. Os trabalhos contemplam
a ampliação da '�la, somando mais

de 600 metros quadrados, com dez
leitos (atualmente são nove) e

instalação de equipamentos de
última geração. A novaUTI prevê
investimentos na ordemde R$ 600
mil, com contrapartida de R$ 200mil
do governo doEstado. Os outros R$
400 mil são recursos liberados pela
Câmara de Vereadores e de doações
de empresas.

A formação de um Conselho

Administrativo, composto por sete
membros, - dois da Acijs, dois da
Divina Providência, um da

Prefeitura, um da Secretaria de

DesenvolvimentoRegional e um da

AssociaçãoMédica deJaraguá doSul
- possibilitou também a reforma dos
seis apartamentos particulares no

hospital, próximo àmatemidade, cada
um orçado emR$ 25 mil, iniciada na
semana passada. A ala particular
também deve ser entregue em

dezembro. Os recursos foram

angariados através de doações.
A utilização da antiga residência

das irmãs foi analisada pela comissão
comopropíciapara instalaçãodaUTI.
Com isso, as irmãs passaram a residir
em uma área adaptada dentro do

hospital.O conselhoAdministrativo

quer para 2005 ampliar a reformapara
outras partes do prédio. De acordo
com a diretora-geraldohospital, Irmã
Jacira dos Santos, no local onde ainda
permanece a UTI será reformada e

abrigará a maternidade, que depois
passará a ser oCentroCirúrgico.

Reforma iniciada na UTI deve ser concluída até final do ano

CP JURíDICO 1,__
� O Correio Eletrônico no
AmbientedeTrabalho I
A tendência da gradual substituição do meio físico pelo eletrônico ou
virtual nas comunicações nos parece ser irreversível. Isso tem trazido I

uma discussão muito calorosa no meio empresarial: a utilização do i

correio eletrônico no ambiente do trabalho e o poder diretivo da
empresa, pelo qual lhe é permitido controlar sua utilização.
No Brasil não há ainda uma legislação especffica, como ocorre no IReino Unido e nos Estados Unidos. E mais, a jurisprudência (tendência
dos julgamentos dos tribunais) não demonstrou nem de leve qualquer I

linha majoritária de comportamento; as discussões são muito recentes·
para isso. '

Então, cabe observarmos alguns cuidados a serem tomados e
arriscarmos certas orientaçôes de cunho preventivo para as

organizações que disponibilizam e utilizam esse meio de
comunicação aos seus colaboradores.
Seria muito importante que as empresas editassem normas específica
que tenham ampla divulgação, por meio eficiente, para todos seus
funcionários.
Aos usuários desses recursos (e-mail, internet), seria pertinente, ainda
a expedição de declaração escrita de ter ele pleno conhecimento d�
norma e de suas implicações, tal como, a proibição de recepção,
transmissão, retransmissão e armazenamento de mensagens
estranhas aos assuntos do trabalho.
Se já houver uma norma escrita em que a empresa proíbe a divulgação
de seu endereço para envio e/ou recebimento de correspondências
particulares dos seus colaboradores (ECT), tal norma seria uma grande
base para eliminação de outras discussões no âmbito de
correspondências particulares por via eletrônica.
De qualquer forma, é muito importante que, para que não haja
qualquer dúvida da não privacidade de cada colaborador usuário do
sistema, o login e a senha sejam fornecidos exclusivamente pela
própria empresa, sem a interveniência de estranhos ao departamento
de sistemas, sendo vedada qualquer alteração por outros que não

algum colaborador desse departamento.
O foco das medidas é prevenir a invasão da privacidade do trabalhador,
garantia essa de ordem constitucional, cujo descumprimento tem

enquadramento penal como violação de correspondência.
Assim, se a empresa disponibiliza o equipamento, o sistema e tem
normas claras das formas de sua utilização, todo e qualquer arquivo
contido nesse conjunto (hardware e software) pode ser entendido
como propriedade da empresa, sem direito de uso particular por
parte do colaborador, sendo, portanto, lícito para a empresa o seu

controle e sua verificação a qualquer tempo. ,

- Em tempos onde as garantias e direitos individuais estão

expressamente consagrados na Constituição de 1988, os riscos de
discussões de indenização por dano moral com base em invasão de

privacidade devem ser cautelosamente prevenidos com medidas
como as aqui sugeridas.

André Luiz Máximo Fogaça; andreluiz@cassuli.adv.br; advogado dedicado ao

Direito Trabalhista Empresarial; Mestre em Ciência Jurídica; professor na FAMEG e

na UNERJ; trabalha na Cassuli Advogados Associados.

NOTAS
�SCAR

GpoEx promove audição para bailarinos
O GpoEx (Grupo de Experimentação Cênica) promove hoje a partir das
15 horas, audição para atores-bailarinos com interesse em estagiar na

Companhia de Dança da Scar, para participar do projeto "Tempo de

Verão'; espetáculo com estréia prevista para novembro,
A audição é aberta a candidatos de ambos os sexos, com idade acima de

16 anos e com experiência na área cênica. A audição acontece na sala
de dança 2, na Scar. É necessário vir com roupa confortável. A inscriçA�
pode ser feita na secretaria do Centro Cultural no valor de R$ 5,00. Mais

informações com Lisa Jaworski pelo fone 370-6488.

�BAILE

Escolha da Rainha
f

A Sociedade Atiradores Ribeirão Grande da Luz, de Jaraguá do Sul,

homenageará amanhã com Baile de Rainha, Laurita Müller, majestade
do tiro. Os festejos iniciam às 13h com a concentração na sede social,
para posterior busca da majestade às 14h30. Às 22h30 dará início ao

baile que contará com a animação da Banda Alegre. Informações pelo
telefone 9131-0737.

Falecimentos
Faleceu às 18:30 de 1/9 o senhor Antônio Pereira, com idade
de 68 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério da

Vila Lenzi.
Faleceu às 7:30 de ontem o senhor José Grah, com idade de

76 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério da Vila
Lenzi.
Faleceu às 13:30 de ontem o senhor Antônio Alves de Brito,
com idade de 74 anos. O sepultamento será realizado no Ce

mitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 14:00 de ontem a senhora Maria Lídia Inácio da

'Silva, com idade de 50 anos. O sepultamento foi realizado no\
Cemitério da Vila Lenzi.
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Resultadosdasequipesmascuhnas
Em uma partida :mocionante, a Equipe AJAB/Jar��u.á Infantil Masculino
nceu o Figueirense e alcançou sua quarta vrtorra no Campeonato

��tarinense. Com o resultado os meninos de Jaraguá encerraram o

t rno na segunda colocação. Depois de um empate no primeiro tempo

(�2 a 22) os jaraguaenses acabaram vencendo a partida por apertados
49 a 47. As duas equipes se alternaram na liderança até o final do último

uarto, quando a AJAB/Jaraguá foi mais competente e conseguiu abrir
q
diferença que lhe proporcionou a vitória. O próximo jogo da equipe

:reinada por Manoel Vieira está marcado para o dia 8 de outubro, contra

o Floripa/Junior, em Jaraguá do Sul. .

Com a derrota por 87 a 65 para a AdeBlu, a Equipe AJAB/Jaraguá Juvenil

despediu-se do Campeonato Catarinense Juvenil Masculino. Em 13

jogos foram 3 vitórias e 10 derrotas, 870 pontos pró, 1079 pontos

contra e um saldo negativo de 209 pontos. ,

'-FIGUEIRENSE
Atletasvoltam aos treinos
pós a vitória sobre o Goiás por 3 a 2, na noite de quarta-feira no estádio

r Orlando Scarpelli, em partida válida pela 28" rodada do Campeonato
Brasileiro da Séria A, o elenco do Figueirense voltou aos treinos na tarde

de ontem. O grupo que jogou ficou no Scarpelli realizando um trabalho

regenerativo com o preparador físico Hudson Coutinho, enquanto os

jogadores que não atuaram foram ao Centro de Treinamentos do

Cambirela, onde realizaram um treino tático com o auxiliar técnico,

Ivan Izzo. Hoje o técnico Júnior comanda um treino recreativo às 9

horas noClÃ tarde, 13h45,a delegação alvinegra se dirige ao aeroporto
Hercílio Luz, onde embarca com destino a Porto Alegre, onde enfrenta
o Internacional no sábado, pela Copa Nissan Sul-Americana.

Jl>CRICIÚMA
Tigre traz LoriSandri
Lori Sandri é o novo técnico do Criciúma. Após a derrota de quarta-feira
de 4 a O para o São Caetano, Vagner Benazzi deixou o comando técnico

do time. Segundo o vice-presidente de futebol Gustavo Gazolla esse

era o momento da troca do treinador. "Conversamos com Benazzi e

achamos que era preciso a mudança; afirmou Gazolla. Vagner Benazzi

dirigiu o Criciúma durante 28 jogos do Campeonato Brasileiro,

conquistou 1 O vitórias seis empates e teve 12 derrotas. O anúncio do

novo técnico foi dado por Gazolla, na manhã de ontem, no Estádio

Heriberto Hülse. Sandri deve se apresentar ainda hoje no Clube e já
prepara a equipe para os dois compromissos fora de casa contra o Goías

e oVitória. Lori Sandri já foi técnico doCriciúma em outras oportunidades.

,A última passagem pelo Clubefoi ano passado quando treinou a equipe
I,

no Campeonato Brasileiro substituindo Edson Gaúcho no comando

Tricolor. O último time treinado por Sandri no Brasileirão foi o Guarani.

Câmara Municipal de Massaranduba

Estado de Santa Catarina
Rua: Paulo Cardoso - 166 - Centro - Fone Fax:( Oxx 47) 379-1571

Cep: 89.108-000 - Massaranduba - Santa Catarina

Autoriza o licendamento ao

Vereador Ildomar Bonkoski,
pelo prazo de trinta (30) dias para

tratamento de saúde.

Faço saber que a Câmara Municipal de Massaranduba aprovou e eu Promulgo
a seguinte RESOLUÇÃO de acordo com o artigo 182 do Regime Interno.

Artigo 1°_ Fica concedido licença ao Vereador Ildomar Bonkoski, para
tratamento de saúde com o prazo de trinta dias a contar do dia 24 de agosto a

23 setembro de 2004.

Artigo 2° - A licença que se refere o artigo anterior é baseada no artigo 31,
inciso II do Regime Interno (RI) do Município de Massaranduba.

Artigo 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam
se as disposições em contrário.

I:AMARA DE VEREADORES DE MASSARANDUBA, EM 24 DE AGOSTO DE 2004.

ARMINDO SÉSAR TASSI
Presidente

GERAL/ESPORTE

DESAFIO

Adesc precisa de uma vitória
para garantir a classíflcação

JULlMAR PIVATTO

�Confronto direto.

pela vaga será

com a AD Hering,
de Blumenaü

SCHROEDER - A equipe da
Adesc/Angerô/Grarnever/Mime
precisa apenas de urna vitória contra

.

aAD Hering/Blurnenau, neste fim
de-semana, para garantir a

classificação para a 5a fase do

Campeonato Estadual Infanto

Juvenil de Futsal. A rodada
acontece na cidade de São Bento
do Sul e o jogo que vale a vaga
acontece às 19h30 de hoje.

Com quatro pontos no Grupo
V, uma vitória dos atletas de
Schroeder desclassificaria o time

blumenauense, que tem apenas um

ponto e não poderiamais alcançar
a vaga. "Nossa chave é a mais

equilibrada da competição, onde o
líder tem um ponto amais que nós,
que ocupamos a terceira

colocação", comentou o técnico da
Adesc, Glauco Behrens.

Depois de enfrentar a Hering, .

o time de Schroeder pega aMBB/
joaçaba no sábado de manhã e, à

. tarde, os donos da casa, "Queremos
conquistar os pontos que- não
conseguimos em casa. Se o time de

São Bento do Sul conseguiu a

IIO'J

J ),;')

lfI!)l

mr:>

Equipe de Schroeder vai atrás dos pontos que não conseguiu na rodada do último fím-de-semaoé'"

liderança aqui, podemos voltar de pode se classificar, tambémpode não acontece emRio do Sul. lO'I"J
lá com a melhor colocação da conseguir a vaga", informa. A ADJ também pegou '�Jg�
chave", diz o técnico. JARAGUÁDO SUL-O time chave forte. Além da equiJJbde

.

A equipe não tem nenhum da A�J/Wizard/CEJ!FME .v�ve Curitibano�, com quem jogJ;:�a
desfalque para as partidas e, slt�açao parecida na competição. manhã de sabado, os jaraguaenses
segundo Behrens, todos os atletas Em terceiro lugar na chave T com estréiamhoje contra aAnjo��i�al
estão motivados .para trazer a três pontos, a equipe jaraguaense (atual campeã da Olesc e lídJV�a

. Classificação. "Temos a consciência precisa da vitória contraCuritibanos chave com nove pontos) e, na tarâe
de que, como qualquer equipe para garantir a vaga. A rodada de amanhã contra o time da cãsa.

)F�

. Ministro pede-desculpa» a Vanderlei em nome do país
DUBLIN - O maratonista

Vanderlei Cordeiro de Lima, "que
.

liderava a prova da maratona na

Olimpíada de Atenas, domingo
quando fo(derrubado pelo ex-padre
irlandês Comelius Horan, recebeu
ontem pedidos de desculpas do
ministro dasArtes, Turismo e Esportes
da Irlanda, John O'Donoghue, do
presidente do Comitê Olímpico
Irlandês, Pat Hickey, e do irmão de

Horan, Don Horan. A convers�
ocorreu durante entrevista para.o
programa Live Line, da RTE --Rádio
1, de Dublin, em que o atleta foi
convidado para receber uma

homenagem na Maratona de
Dublin, no dia 25 de outubro.

"Eles ficarammuito aborrecidos
com o que aconteceu e pediram
desculpas em nome �e todo o povo

Sua Concessionária Renault agora é •••

•

da Irlanda", disse Vanderlei, de

Maríngá, no Paraná. "Respondi que
não guardomágoa.Meu objetivo era
ganhar a �edalha olímpica e isso,

graças a Deus, eu consegui".
No dia 10, junto com todos os

. brasileirosque conquistarammedalha
emAtenas, Vanderlei estará emSão
Paulo para receber o Prêmio Ouro

Olímpico, da Bolsa de Mercadorias
&Futuros (BM&F). Ornaratonista
ganhará 2 quilos de ouro, ou

aproximadamente R$ 76 mil- a

premiação como se tivesse vencido a

maratona e ainda dobrada por fazer
parte doClube deAtletismoBM&F.

O 'PrêmioOuroOlimpico existe
desde SeuV88. Até Atenas, foram
distribuídos 33,54 quilos de ouro.

Agora, pelas dez medalhas, serão
outros' 11,4 kg.

O critério da BM&F é dar um

quilopelamedalhade ouro,meiopela
prata e 250 gramas pelo bronze. Nos
esportes coletivos, todos os atletas são
premiados, mas levam quantia
menor. Assim, além dos dois quilos
de Vanderlei, Robert Scheidt

ganhará um quilo, Torben Graele
Marcelo Ferreira meio cada um,

assim como Ricardo e Emanuel, do
vôlei de praia.No vôlei, cada um dos
doze jogadores receberá 250 gramas.

Pela prata, as 19jogadoras dofu
tebololimpico levarão 100gramas ca
da, enquantoRodrigoPessoa ficacom
500geShelda eAdriana, 250g cada.
Pelobronze, LeandroGuilheiro e flá
vioCanto receberão 250g cada. (AE)

:1[)
• Vanderlei Cordeiro de itlA
Lima só não venceu a )92-
maratona, nos Jogos � co

Olímpicos de Atenas, .!G':

porque foi agarrado pelo ,:) i
Irlandês Cornelius Horan.

'

;I. "'\

• O Brasil recorreu ao

Comitê Olímpico
Internacional solicitando �b
que Vanderlei fosse
também considerado
vencedor da maratona.

[JIJ

)0. \

III':.>

BLUMENAU · ITAJAí ··JOINVILLE · JARAGUÁ
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ESCOLARES

SEXTA-FEIRA,3 de setembro de 2004

Quatro cidades são sedes para

classificação para os JascDefinidos os primeirostroféus
dos Jogos da Semana da Pátria
JULlMAR PIVATTO

....Finais do handebol
aconteceram na

tarde de ontem

no' Sesi

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro
modalidades já têm definidos
seus respectivos campeões. O
Atletismo foi vencido, nos dois
naipes, pelo Colégio Divina
Providência. O Tênis de Mesa
masculino foi vencido- pela
Escola Jonas Alves Souza ,e o

feminino pela Escola Giardini
Lenzi. J á no Xadrez masculino,
o tíbulo ficou com o Colégio
Evangélico e a Escola Renato
Pradi venceu no feminino. As
finais do Handebol acon

teceram na tarde de ontem.
A coordenadora de eventos

da FME de Jaraguá do Sul,
Cleide Mosca, disse que as

escolas vêm disputando a

liderança ponto a ponto, como
'acontece todos os anos. O

Colégio Evangélico e o Divina
Providência estão empatados em
primeiro lugar com 73 pontos.

No Ginásio do Sesi,
aconteceram ontem as finais do

FLORIANÓPOLIS - A partir de
ontem, até o próximo dia 7, 26
municípios da região III,
conforme a nova divisão
estabelecida pela Fesporte,
passam a disputar 21 vagas para
a etapa estadual dos Jogos
Abertos. O evento, que este ano

terá sedes em Timbó, Pomerode
e Indaial, será realizado de 4 a

13 de novembro.

J araguá do Sul, sede da

CCO, Blumenau, Mafra e

Schroeder, têm programação
desta fase classificatória que vai

reunir 26 municípios em sete

modalidades: futsal (uma vaga
no masculino, duas no

feminino), basquete masculino
(duas vagas), bocha masculina

(3 vagas), feminina (uma vaga),
bolão 23 nos dois naipes (uma
vaga por naipe), handebol
masculino (três vagas), voleibol
masculino (duas vagas) e vôlei
de praia (duas vagas no

masculino e três no feminino).
As primeiras competições

começaram ontem, em Mafra,
no ginásio Wilson Buch, com o

futsal masculino de Monte
Castelo e [oinville. Hoje em

Blumenau, no ginásio do Sesi,
começará o basquete masculino,
9 horas, com Mafra x Blumenau.

A bocha masculina, na

cancha do Vasto Verde, terá

confrontos a partir de 8 horas,
com Agronômica x Jaraguá do

Sul; na cancha do Caça B Tiro

Jogarão, às 8 horas, Trombudo

"'!J/Iii. ..

Na disputa pelo terceiro lugar do Handebol, a Escola Antonio Ayroso (amarelo) ficou com a medalha

Handebol, que foram ante- emocionante, venceu o Alberto Alberto Bauer por 22 x 13.

cipadas em virtude do calendário Bauer pelo placar de 12 x 11. Os jogos continuam hoje, com
da equipe municipal. No No feminino, a terceira as finais do Futsal Feminino na

masculino, a terceira colocação colocação ficou com a Antonio Arsepum. As finais das outras

ficou com a Escola Antonio Ayroso, que venceu o Albano modalidades coletivas acori-

Ayroso, que venceu a Guilherme Kanzler por 19 x 9. O título ficou tecem no sábado, no Ginásio do
Hannemann pelo placar de 14 x com a Escola Guilherme Colégio São Luís e, após os jogos,
10. O título foi para a Escola Hannemann, que não teve haverá. a cerimônia de encer-

Cristina Marcatto, que, num jogo dificuldades para vencer o ramento dos jogos.

Jogadora da seleção nega que foi dispensada
TERESÓPOLIS - A jogadora

alagoana Marta Vieira, de 18 anos,

negou ontem que esteja sendo

dispensada do seu clube, na Suécia,
pOJ1 ter cumprindo um longo período
de treinamento, com vistas a

participaçãoda seleção brasileira de
futeThol feminino na Olimpíada de
Atenas. Elagarantiuque voltaránesta

sexta-feira para a Suécia,
acompanhada damãe - TerezaVieira
de Sá.

Marta, que foi vice-artilheira da
seleção feminina, em Atenas, disse
ainda que vai disputar a Çopa da

Uefa, porque tem contrato com o

Umea Ik, da Suécia, até o final de
outubro. Ela também disse que vai

seu imóvel, e queremos
Apresentá-lo 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

. exdusívos.

MUDE PARA LEIER
VOC� TAMBÉM.

LEIER
IMOBILlARIA

caECI J 462·J

Rua: Exp. João Zapella,88
'

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

·Marta desembarcou ontem

em Maceió e foi

homenageada com a Medalha
do Mérito Comendador
Gustavo Paiva.

·Marta, que foi vice-artilheira
da seleção feminina, em
Atenas, disse ainda que vai

disputar a Copa da Uefa,
porque tem contrato com o

Umea lk, da Suécia, até o final
de outubro.

disputar o "Mundial Sub-19", na
Tailândia peloUmea Ik.

"Aminha relação com o clube é

muitoboa, portanto não sei da onde
partiu essa informação de que eu

estaria dispensada", afirmou a

jogadora medall�a de prata. Além

disso, a camisa lO da seleçãobrasileira
disse que já recebeu convite para

jogar no Peruggia, da Italia, mas para
disputar o futebolmasculino.

"Recebio convite, mas não sei se

posso jogar no futebol masculino",
afirmouMarta. Segundo ela, parece
que há um caso de uma jogadora
que teria jogado em uma equipe de
futebolmasculino,mas elanão lembra
os detalhes. Marta desembarcou
ontem em Maceió e foi

homenageada com a Medalha do
MéritoComendadorGustavo Paiva
- a mais importante comenda
destinada aos desportistas brasileiros .

O técnico da seleção de Portugal,
LuizFelipe Scolare, nomês passado,
recebeu essa mesma honraria,
também das mãos do governador
Ronaldo Lessa (PSB).

.,.,

lJitltlATHLON
AI�,. !U:l!UÀ PoilHI;U e,

t • ., 4,

• As primeiras competições
começaram ontem, em Mafra -

no ginásio Wilson Buch, corn' 6o futsal masculino de Monte
Castelo e Joinville. iP

• Jaraguá do Sul terá a pa�tir
de 15 horas, no ginásio
Marisol, o handebol
masculino de Barra Velha x

Braço do Trombudo.

Central x Rio do Sul; na AAB
jogarão José Boiteux e São Bent
do Sul.

Jaraguá do Sul terá a parti
de 15 horas, no ginásio Marisol
o handebol masculino de Barr
Velha x Braço do Trombudo,
voleibol masculino começará'
18 horas no ginásio Artur Mull�
com Itaiópolis x São Bento.

------_._------------------_ .._-------_._._---------_.---_._-------_._--_. _ _____..--'
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Resgatar o maior espaço do

rock alternativo de Santa
Catarina. Esse é um dos

objetivos de Kélson Mendes,
organizador do Brazuca Noise

,

Festival. Em sua segunda
edição, o festival reunirá onze

bandas de Santa Catarina e

uma de Porto Alegre no próximo
fim-de-semana, dias 10 e 11 de

setembro, no Curupira Rock

Clube, em Guaramirim.

"Algumas pessoas me pediram
� em porque não fazer o festival

em outro lugar, mas o Curupira é
o local mais indicado para esse

tipo de evento", comenta Kélson,
que salientou as dificuldades de

se organizar um festival como

esse na região. "O local ainda é
muito mal visto pelos

�,
4- Fly-X (Guaramirim)

esistindo às tendências
� moradores. Sei que se fosse

atrás de patrocínio,
dificilmente conseguiria. Por
outro lado, o evento perderia
muito se fosse em outro lugar,
pois o Curupira é uma das
maiores casas de rock

alternativo do Sul do Brasil",
informa o organizador.

I I.
Sobre o critério de escolha

'\V das bandas, Kélson disse

que deu preferência às
bandas que não tocaram na

primeira edição, que
aconteceu no ano passado.
"Depois de lançada a idéia
do festival, recebi muito

POR:JULlMAR PIVATIO

material, de bandas de todo o

Brasil. Ainda mantenho

contato com elas, pois, além

do. Brazuca, q�ero. organiza�, �
mais shows ate o fim do ano, 4-Madeixas (Blumenau) ----_....o..:...._--.::�._j

salienta.

Mesmo organizando todo o

festival sem ajuda de custo,
Kélson ressaltou que terá

apoio de pessoas que irão
trabalhar sem receber, visto
que não tem como pagar

essas pessoas. "Me preocupei
muito em contratar uma boa

empresa de s�noriz�ç.ão, um � .
.

dos pontos primordiais para 4-TheVoltage (Florianópolis)
as bandas", diz.

urupira Rock Clube

LI:
4-Walverdes (Porto Alegre)
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I CI PROGRAIVlAÇÃO DA REGIÃO I
De 3 a 9 de setembro

[Cine Shypping;Breith,aupt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO SALA

Alien vesus Predador AV14:30 -17:00 - 19:15 - 21 :30

A Turma da Mônica
15:15 - 17:15

2
Um Principe em Minha Vida e19:00-21:15

Mulher Gato AV 3
14:45 - 16:45

Efeito Borboleta O18:45 - 21 :00

4

FILME/HORÁRIO

A

i:
,.

Da Redação/GB Edições

Campeão
Nos anos 50, o australiano Tony Fingleton
(Jesse Spencer) sempre se ressentiu de a

atenção de seu pai, o estivador Harold
(Geoffrey Rush), ser totalmente dispensada
ao irmão mais velho Junior (David Hoflin),
jogador de futebol. Então começa a treinar
Natação junto com o irmão mais novo John
(Tim Draxl), e os dois se revelam ótimos
nadadores. Mas, à medida em que Tony
supera seus limites, o pai se torna frustrado
por John não alcançar os méritos que o

irmão mais velho consegue ao longo da
carreira. Uma história de competição,
disputa, valores e perseverança.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 102 minutos
- Cor 12 anos - Lançamento em Vídeo e

DVD

I CIN

,

Allen Vs Predador
14:30 16:45 19:15 21:30

GÊNERO

2 S
AVila
14:00 16:30 19:30 22:00

3

Colateral
13:45 16:00 18:30 21 :15 P

Efeito Borboleta
18:4521:00 S

Brilho Eterno
19:30 22:00

Garfield O Filme
14:10 16:10 c

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO

c
GÊNERO

Eu Robo
17:00

A

5Alien vs Predadorl
14:00 -16:30 - 19:00 21:30

A

P
Mulher Gato
15:00

O

Colateral
13:30 - 18:45

2

A

Olga
16:00-21:45 O 6 Olga

13:3016:15 19:0021:45

A

A Polegarzinha
Enquanto tentam achar alguém de seu

tamanho num mundo de gigantes, o
Pequeno Polegar e a Polegarzinha se

encontram por acaso e se juntam numa

verdadeira jornada para encontrar o
caminho de casa. No meio do caminho o Rei
Toupeira captura a Polegarzinha para fazer
dela sua noiva. Para salvá-Ia o Pequeno
Polegar chama seus amigos da floresta e

juntos planejam o perigoso resgate. Mas a

esperteza e perspicácia da Polegarzinha se

adiantam ao problema e ela bola um plano
para escapar sozinha da caverna do terrível
Rei Toupeira. Afinal: como a Polegarzinha vai
se livrar deste maldoso Rei?

'

Infantil- Ano: 2002 - Duração: 75 minutos
- Cor Livre - Lançamento em Vídeo e DVD

3 AVila
14:30 17:00 19:30 22:00 S programação sujeita a alterações

LEGENDA: A-Ação/ O-Orama/ AV-Aventura/ e-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ l-lnfantil/Flõ-Ficção

tar PROGRAMAÇÃO AGOSTO I
_ Curso História da Arte com professor:Otto Francisco de Souza Valor Total: RS 260,00 (4 vezes) -

15h30 às 17h30 e 19h às 21 h

... Ensaio Projeto Cultura Artística ao Cidadão - Boa Vista

18h às 19h30

.Audição para Atores-Bailarinos para o novo Projeto de Dança do Gpoex "Tempo de Verão" -Inscrições na Secretaria da SCAR RS 5,00.Vir
com roupa confortável.

15h

,. Espetáculo Musical com o Grupo: Os Penitentes do Sítio Cabeceiras, de Barbalha/CE
20h

.... Ensaios Gerais Peça Infantil - Alunos 3" Fase Curso GATS "O Cavalinho Azul"
8h às 12h

II Ensaio Orquestra Filarmõnica - com Maestro Daniel
1 Oh às 12h

I Ensaio Geral Stella Noctis - 2° Festival de Manifestações Folclóricas de Jaraguá do Sul/SC Folclore/
Cássio Correia

15hàs19h

.Ensaio Teatro "O Fantástico Mistério da Feurinha"
8h às 18h

_Ensaio e Reunião da Comissão Organizadora - 2° Festival de Manifestações Folclóricas Folclore/
15h às 19h e 8h às 19h

.Reunião com oficinantes - 2° Festival de Manifestàções Folclóricas Folclore/
Cássio Correia

18h às 21 h

.Quinta Cultural com:Grupo Xamego (Grupo Forró) .'

20h30 - à partir 18h
• Palestra Show com 0-mais famoso hipnólogo da América Latina, Fábio Puentes. Espetáculo inesquecível onde você também poderá ser

hipnotizado. Ingressos antecipado na Rede de Postos Mime.

20h30

A Luz da
Palavra

NOITE! ATt QUANDO?

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

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

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

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

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

- Não, respondeu o professor.
Cada vezmais curiosos,os alunos quiseram saber:
- Professor,quando ê então omomento exato entre o final da noite e o início do dia?
Com muita convicção,o professor respondeu calmamente: .

- O início do dia e o final da noite ocorrem quando você olha o rosto de qualquer ser humano
e reconhece nele um próximo,digno de respeito e valor.

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

.

"Pelos caminhos da esperança ...

"

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

próximo necessitado. Até porque esta é a vontade do próprio Senhor: "Em verdade vos afirmo que
sempre que ofizestes a um destesmeus pequeninos irmãos,a mim ofizestes."
(Mateus 25,40).

Que tal deixar-nos conduzir pelo próprio Cristo!
P.Claudio Herberts

Paróquia Apóstolo João

Do Outro Lado da Cama
A estrela de "Lucia e o Sexo" Paz Vega vai
levar você ao delírio nessa comédia pra lá de
caliente! Ela é Sonia, noiva de Javier, que nem

desconfia que ele está saindo com a

namorada de seu melhor amigo. Mas,
enquanto Javier tenta levar uma sem se livrar
da outra, seu amigo coloca um detetive e

pode por tudo a perder. Pedro namora Paula,
que se apaixonou por Javier, que é noivo de
Sonia, que quer consolar Pedro. Uma
bagunça! Essa turma vai levar você ao delírio
no filme"Do Outro Lado da Cama':
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 114
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em

Vídeo e DVD

Adrenalina Extrema
Saltar de um abismo sem pára-quedas, esperar pelo
trem deitado nos trilhos, descer de uma ponte de

rappel e dirigir um carro pela contra-mão numa

rodovia é pouco para esta gangue de "caçadores de

emoção e perigo': Jason precisa entrar para a

gangue para descobrir o paradeiro de Freya, a
garota que namorou desde a adolescência. Depois
de uma briga Freya sumiu, seu carro foi encontrado
vazio e Jason se tornou o principal suspeito do
desaparecimento.
Para provar sua
inocência, ele
mesmo resolveu

investigar os fatos
e descobre que
sua ex-namorada
levava uma vida

dupla, afinal-ela
fazia parte desta
gangue. Muita
explosão e muita
adrenalina para
chegar à verdade.
Ação· Ano: 2002
- Duração: 97
minutos - Cor 18
anos

Lançamento em

Vídeo e DVD

I

)
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Abóbora em Calda

Incrementada
Ingredientes: Dois quilos e

meio de abóbora tipo Moranga;
2 quilos de açúcar; 2 limões
cortados em rodelas bem finas;
2 laranjas cortadas em rodelas

bem finas.
Preparo: Descasque e corte a

abóbora em pedaços de 1/2 cm

de comprimento. Coloque num

recipiente de barro e junte o

açúcar. Deixe rJescansar de um

dia para outro. No dia seguinte,
escorra Q líquido e leve-o ao

fogo. Cozinhe até chegar ao
RP'nto-de-fio. Acrescente a
i abóbora, o limão e a laranja.
Cozj'nhe até que se forme uma

calda grossa.

Bolo Delicioso de Chocolate
Ingredientes· Massa: 100 gramas de
chocolate tipo Cobertura; 3/4 xícara (chá) de
leite; 3 colheres (sopa) de rum; 5 gemas; 2
xícaras (chá) de açúcar cristal; 1 xícara (chá)
de farinha de trigo; 1 colher (chá) de
fermento em pó;4 claras em neve.

Modo de Preparo: Derreta o chocolate
com o leite e o rum em fogo baixo. Bata
bem as gemas até formar um creme claro e

espumante. Adicione, aos poucos, o açúcar,
a farinha e o fermento peneirados. Junte o

chocolate derretido e as claras em neve.

Despeje em fôrma untada e asse por 45
minutos em forno médio. Depois de assado,
desenforme o bolo e passe a seguinte
Cobertura: Coloque numa panela: 1 tablete
de chocolate Meio Amargo;meia xícara
(ch�) de açúcar;4 colheres (sopa) de água; 1
colher (chá) de baunilha.Cozinhe tudo em

fogo baixo,mexendo sempre até que
derreta completamente. Misture bem e

cubra o bolo. Sirva gelado.

OBolo Delicioso de Chocolate pode [>
Ser preparado na véspera. Conserve
bem tampado em geladeira

Bolinhas de Pipoca e

Amendoim
Ingredientes: Meia xícara (chá)
de Karo; 1/4 xícara (chá) de., tl

açúcar; 3/4 xícara (chá) de pasta
de amendoim; 8 xícaras (chálde
pipoca estourada. 26 �i_', I

Preparo: Numa panela, rnigture
o Karo e o açúcar. Cozinhe-em»
fogo médio, mexendo sempre:
até que a mistura levante f' ,

fervura e o açúcar esteja ,v,

completamente dissolvido-r '

Retire do fogo. Junte a pasta cle
amendoim e mexa bem. 1:1:' ,

Imediatamente despeje sQPr�ia
pipoca numa vasilha gran� ,

Mexa bem até que toda a Oi22G.)

pipoca esteja envolvida n?s fie f
calda. Unte as mãos com m3 :

manteiga ou margarina e f91ffiJe
bolinhas do tamanho des�jaÇlõ.

Bolo Olga
Ingredientes: 200 gramas de manteiga; 2 xícaras (chá)
de açúcar; 3 ovos; meio tablete de fermento
Fleischmann dissolvido em água morna; meia xícara
(chá) de chocolate em pó; 3 xícaras (chá) de farinha de

trigo; 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio; 1 pitada
de sal; 3 xícaras (chá) de leite; 1 xícara (chá) de
castanha-do-pará moídas; meia xícara (chá) de frutas
crlstallzadas.
Preparo: Bata a manteiga e o açúcar até obter um
creme; sem parar de bater, adicione os ovos, um a um e

o fermento dissolvido na água morria. Misture
levemente a farinha de trigo, o biêarbonato,() sal e o
chocolate peneirados, alternando com o leite. Bata até
obter uma massa hpmogênea. Acrescente as

castanhas e as frutas cristalizadas. Despeje numa
fôrma grande para pudim e deixe na geladeira até o

dia seguinte. Asse em forno médio durante

aproximádamente 45 minutos.Quando êsfriar,
desenforme e polvilhe com canela e açúcar. Sirva
gelado.

<J Decore o Bolo O Iga com frutas
cristalizadas ou cerejas em calda 2.6 ri?

J9F1 "�

- Regina Kuskowski, casada!
comerciante,
- Hipólito Lubaski, casado, modelista,
- Lurdes Pedrelli Lubaski, casada, do
lar,
- Paulo Correa, separado, técnico em

telefonia,
- Ana 0105, separada, professora, 01
- Antonio Joaquim 0105, casado,
comerciante,
- João Kasmierski, casado,
comerciante,
- Afonso Kasmierski, casado,
comerciante
- Felix Jankowski, casado,
metalúrgico
- Mariano Arendt, casado,tecelão,
- Ana Maria Badura, solteira, 9',.

engenheira civil ,(nu

- Maria Filomena Arendt , viúva, dQ�
lar, (('0 I

- Adriano Schwirkowski, casado, no ,

oficia! de justiça .���

Sócios fundadores da
Associação Polonesa:

No próximo dia 24 de setembro, com inicio às

20hOO, na Sede Social do Circulo Italiano, será
realizado o nosso encontro.mensal, com o

tradicional"prato típico'; destacando-se a

polenta e o macarrão caseiro, regado ao um

bom vinho..

- Ignácio Arendt, casado,
professor,
- Adriano Kuskowski, casado,
modelista,
- Fidelis Kuskowski, casado,
torneiro mecânico,
- Ismário Kubnik, casado,
tintureiro,
- Maria Sibila Kubnik, casada, .

servente,
- Ivone Maria Kasmirski Pessatti,
casada, funcionária pública, I

- Estefano .Olos, casado,
metalúrgico,
- Stanislaw Majcher, casado,
mecânico,
- Olga Piazera Majcher, casada,
professora,
- Paulo Cezar Kongenski, casado,
eletricista,
- Agostinho Kuskowski, casado,
comerciante,

/f O ....

Ingressos antecipados, na Sede (370-8636), na
Floriani Equipamentos e com membros da
Diretoria e Coral.

Valor do ingresso: R$ 10,00 (dez reais).
Adquira seu ingresso antecipadamente.

sM)

Os acima citados são residentes em

Jaraguá do Sul - se.o Sul - se.

(I I
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Mundo do Rodeio é Palco
da nova novela das oito
Por Erica Guarda/GB Edições

Mais uma vez Glória Perez pretende levantar polêmica, não
só mostrando como vivem os peões e as milionárias festas
de rodeio, mas também mostra rido as dificuldades
encontradas pelos deficientes brasileiros

"Senhora do Destino" ainda está engatinhando, mas a Globo

já começou a gravar as primeiras cenas de ''América'', nova
novela das oito que dever estrear em fevereiro de 2005.
Escrita por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim, já
estão confirmados no elenco Deborah Secco, Murilo Benício
e Murilo Rosa, entre outros nomes conhecidos dos

telespectadores.
Parte do elenco de ''América'' esteve no último domingo no

encerramento da famosa Festa do Peão de Boiadeiro de

Barretos, onde foram gravadas as cenas reais da participação
do touro Bandido, que não precisou mais de que um segundo
e 98 centésimos para derrubar o campeão Ednei Caminhas na
arena de rodeios de Barretos, no desâfio que atraiu mais de 30
mil pessoas ao estádio.
Em Barretos também foram gravadas as cenas em que Murilo
Rosa e Deborah Secco simularam a prova dos três tambores

competição feminina em que as participantes têm de
- contornar a cavalo três tambores dispostos na arena, no

menor tempo possível e arrancaram gritos e aplausos do
público. Murilo Rosa, cavalgando rápido, acabou derrubando
o primeiro tambor. "Foi muito bom", afirmou empolgada
Deborah, após voltar ao palco. "Meu cavalo corria muito",
contou, não menos empolgado, Murilo Rosa. Deborah já é

praticante da prova dos tambores no Rio de Janeiro.

Há mais de um ano que Glória Perez vem visitando rodeios no país e no

exterior fazendo pesquisa para sua novela. No Brasil, já foi a Jaguariúna e

Novo Horizonte, e esteve em grandes e pequenos rodeios nos Estados
Unidos. Glória tem contado com a assessoria de vários colaboradores
informais na coleta de informações sobre o universo dos peões, entre eles
Tião Procópio, ex-peão de rodeios e atualmente um respeitado juiz, que
levou a autora a batizar o protagonista de "América" com seu nome. O

personagem Tião será interpretado por Murilo Benício.
Outra ajuda importante é a de Isnard Ribeiro, que foi Deborah Secco vai[>

� d dei d 14 I d bé , interpretar empeao e ro eios urante anos; snar tam em esta
"América" adando várias dicas para Glória, como termos, gírias e as

protagonista Sol,histórias do mundo country brasileiro. "Várias pessoas
moça que sonha em

estão me ajudando muito, e cada uma delas está me
morar nos Estados

dando um pontode vista diferente do mundo dos Unidos. Através de

rodeios", contou Glória. Um deles é Pedro Andarilho sua personagem,

que, como o nome já diz, leva a vida perambulando Glória Perez vai

pelas cidades com uma bolsa repleta de bottons, fitas, enfocar o tema da

imagens e terços de Nossa Senhora de Aparecida, a imigração ilegal

padroeira dos peões, para distribuir às pessoas. Pedro
carrega consigo uma imagem da santa e emociona as pessoas com sua novela. Mas como não poderia deixar de ser, a autora vai
simplicidadee devoção sinceras. Os peões o recebem satisfeitos, pois levantar mais uma polêmica: a imigração ilegal para os

dizem que ele traz proteção e sorte. Deborah Secco chegou a se Estados Unidos, que na trama será sentida na pele da
emocionar ao segurar a imagem. Glória e os atores ganharam alguns personagem Sol (Debora Secco). "Sol é uma menina
desses presentes distribuídos por Pedro. determinada que sonha em viver nos Estados Unidos
Na tarde de sábado, dia 28, Glória Perez recebeu para uma entrevista a

.

porque acha que lá as pessoas têm mais oportunidades. Ela
advogada cega Thays Martinez. Ela viajou de São Paulo a Barretos para se vai tentar entrar no País de forma ilegal", revela a atriz.
encontrar com a autora e passar informações sobre suas dificuldades de Agora é só esperar a estréia e ver o que vai acontecer.
viver num país onde ainda existe muito preconceito contra os deficientes
visuais. Thays trabalha num banco e tem um cão guia

chamado Boris, que ela foi buscar nos
Estados Unidos para viver com ela, Com
as perguntas de Glória, que filmou a

entrevista, Thays fez uni relato

impressionante e detalhado sobre seu

cotidiano e convidou Deborah Secco
. para ser garota-propaganda de uma

campanha para promover a lei que dá
direito aos deficientes visuais de
entrarem com um cão guia em todos os

estabelecimentos e veículos de

transporte. As dificuldades dos
deficientes será outra bandeira que
Glória Perez pretende levantar em sua

<l Vestido a caráter, Murilo Rosa

participou da entrada dos peões na

arena e do ritual que inicia a

competição, ·quando os competidores
pedem proteção à Nossa Senhora de

Aparecida para que consigam realizar
uma boa prova de montaria nos touros

1::,. Murilo Benício assiste ao lado do diretor Jayme Monjardim as

apresentações do Rodeio de Barretos. Em "América", o ator será
o protagonista Tião, personagem que homenageará Tião Procópio,
ex-peão de rodeios e atualmente um respeitado juiz

E RE
Laranja Mecânica
Narrada pelo protagonista, o adolescente Alex, esta brilhante e

perturbadora história cria uma sociedade futurista em que a

violência atinge proporções gigantescas e provoca uma reposta
igualmente agressiva de um governo totalitário. A estranha
linguagem utilizada por Alex - soberbamente engendrada pelo
autor - empresta uma dimensão quase lírica ao texto. Ao lado de
"1984", de George Orwell, e "Admirável Mundo Novo", de Aldous
Huxley, "Laranja Mecânica" é um dos ícones literários da alienação
pós-industrial que caracterizou o Século XX. Adaptado com

maestria para o cinema em 1972 por Stanley Kubrick, é uma obra
marcante: depois da sua leitura, você jamais será o mesmo. Agora
em nova tradução brasileira. De autoria de Anthony Burgess, o livro
é um lançamento da Editora Aleph e têm 284 páginas.

A Princesa e o Profeta
Prepare-se para ler um daqueles livros que a gente começa e não

larga enquanto não chegar no fim. Shafique Keshavjee nos traz

uma história inspiradora, provando que a globalização não
enterrou a fábula e muito menos a esperança. Bem-sucedida no

amor e na carreira, Mary parte para a fndia a trabalho. No entanto, o
que ele pensou ser apenas outra viagem de negócios mudará sua

vida. Nas ruas tortuosas de Bombaim, Mary conhece a menina
Ousha e profeta moderno Jesusadan, cujas sábias palavras
começam a abrir-lhe os olhos para o valor da solidariedade e do
humanismo. O lançamento é da Ediouro e têm 264 páginas.

o
Da Redação/GB Edições

"Me sinto mãe desde que descobri a gravidez.
Acho que o pai só sente isso quando vê o bebê"
(Da apresentadora Angélica)

"É difícil entender a situação do Brasil e,
principalmente, explicá-Ia. Mas, com o passar do

tempo, espero poder usar menos a expressão 'isso
é uma vergonha!'

"

(Do jornalista e apresentador Boris Casoy)

0'5 Jrês Mosqueteiros
A:hi�tória de "Os Três Mosqueteiros"
nasceu

fdlh�tim e

passou à

posteridade
cômb um

des'dássicos
[,iJ

obrigatórios
de Jingua
franéesa.
Homem de

�(.D

seu tempo,
Alexandre
Du&as
e��iVnou
errrsua vida e obra as transformações
d�;;m século que assiste o ocaso do

"nQmem letrado" e o nascimento de

UQ1A cultura de consumo. Por isso,"Os
Trêi�Mosqueteiros" combina o apelo de
u��nredo com a influência duradoura

f:ibci:
•

'

dacnelhor IIteratura.Um dos romances
m�C5, populares de todos os tempos
gªMa nesta edição uma esmerada

tr��ção do poeta e ensaísta Fern�ndo
Py.(i) lançamento é da Ediouro e tem

6cS�páginas.
9919

"Se Deus quiser, continuarei festeira. Quero ser DJ
de bailes de terceira idade aos 80 anos! (Da atriz
Ana Paula Arósio)

"Não faço a menor questão de ser moderna.
Educar um filho é uma tarefa difícil, ainda mais
nos dias de hoje" (Da atriz Cristiana Oliveira)

"Não me acho galã. Para isso, você tem de ter uma
forma, uma altura, uma cara. Nunca tive nada
disso. O galã do momento é o Gianecchini" (Do
ator Leonardo Brida, o Ulisses de "Da Cor do
Pecado")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novo visual
Nem bem terminaram as

gravações de "Da Cor do
Pecado",Giovanna Antonelli, a
maldosa e perversa Bábara da
novela, já mudou o visual e
está no elenco de "América",
trama que substituirá "Senhora
do Destino". Reparem que
agora a atriz deixou as

madeixas loiras para trás e

escureceu os cabelos.

CD
Juliana Diniz não tem do que reclamar. Estreante em novelas

da Globo, ela interpreta l.arissa, uma das namoradas de Shao

Lin (Leonardo Miggiorin), em "Senhora do Destino", e em
dezembro lança seu CD.

Sem folga
Lima Duarte voltará às telas da Globo em novembro. O ator

interpretará Sinésio, marido de Mariléia (Denise Del Vecchio)
na novela "Como Uma Onda", que será exibida no horário das

seis.

Nova temporada
No dia 16 de setembro, às 14
hora canaI1?9�?
Nic deon e;treará a

temporada de "ru-Gi-Oh!",
com muitas novi.gaaes. A�
criança's que aS$isctirem a'�s,
seis episódios dê'''Yu-Gi-Ohl''
poderão participar da

prom�são 'As�!B�a e �anbe',
'atrayé�ido site>�p canal" ,;*
concorrendo a prêmios.

Investindo
O ator-mirim Pedro Malta assinou caontrato com uma grife e

em breve estará no mercado uma coleção de roupas
masculina infantil que leva seu nome.

Alianças
DanielleWinits e Bruno Gagliasso marcaram a data do
casamento para 15 de dezembro. O casal já avisou que será
uma cerimônia no Civil e depois acontecerá uma mega festa,
mas somente para familiares e amigos íntimos. Residência

Daniella Cicarelli comprou um luxuoso apartamento em São Paulo, o qual
deverá abrigar ela e o futuro marido Ronaldinho, quando estiverem no Brasil.
É bem verdade que o casal vip tem tentado ser discretos, mas já se sabe que
o casamento acontece em dezembro.Tudo de novo

No filme "Xuxa Na Cidade do Tesouro
Perdido", Paulo Vilhena e Juliana
Knust vão fazer par romântico
novamente. A atriz interpretará
Juliana, uma moça que é noiva de
Demétrio (Sérgio Hondjakoff), que se

apaixona por Lisandro, personagem
de Vilhena.

Final do mês
fi< Adriane*�alisteu i,j,
="lJeverá a'ssinar coÁ') o

SBT somente no final
de setembro, quando
alm termin

ocom

Estrela internacional
Depois de ter feito o maior sucesso no Brasil como capa da "Playboy", Lívia
Lemos se prepara para repetir a dose, mas desta vez na "Playboy" espanhola.

Trabalho novo

Priscila Fantin foi chamada aos estúdios da Globo.Tudo indica que vai atuar

em mais uma novela. Vale lembrar que a atriz esteve viajando para gravar as

matérias do seu programa de turismo no GNT.

I RESUMU DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Gustavo diz que acha melhor parar de
tocar por um tempo.Natasha se irrita e anuncia que
vai sair da Vagabanda para' sempre. Catraca fica
arrasado. Rafa descobre que a pasta tem um

segredo e não consegue abri-Ia. Pasqualete
anuncia que 05 professores vão ser avaliados pelos
alunos,Oscar deixa sua pasta aberta e Rafa vê que
dentro tem uma tesoura e um chumaço de cabelo.
Rafa sai correndo sem pegar as provas. Gustavo
conta para Letfcia que a Vagabanda acabou. Ela diz
que não quer que ele pare de tocar por sua causa.

Rafa se pergunta como vai fazer para provar tudo o

que descobriu sobre Oscar. Gustavo anuncia que
vai voltar para a banda e que eles podem se

inscrever no concurso. Tedebê e Kiko fazem sua

última aula de valsa. Natasha diz a Catraca que aos

poucos vai conseguir acabar com 6 namoro de
Gustavo e Letícia. Kiko coloca um remédio no suco

deTedebê.

TERÇA � Gustavo não percebe que Natasha está
tentando provocar l.etlcia ao cantar uma música

rornãntíca. mas a menina fica constrangida. Bel
ouve uma conversa de Oscar e acha que ele está

planejando algo para os próximos dias,Afrânio fica
chocado ao saber que Beth foi votada a professora
mais querida do colégio.Drica descobre o que Kiko
eTedebê fizeram e fica furiosa com os dois. Catraca
e Natasha decidem colocar uma música de
Gustavo no concurso sem saber que ela foi feita
para l.etkia.Cadu se oferece para ir à festa dançar
valsa com Drica. Tedebê fica furioso ao saber.
Natasha descobre que Gustavo fez a música para
Letícia.

QUARTA � Natasha fica furiosa, mas não
demonstra. Drica e Cadu vão à festa juntos e

acabam se beijando. Cadu diz a Letícia que ainda
não esqueceu Vivi, mas também gosta de Drica.
Natasha e Catraca falam para Gustavo que sua

música não é a ideal para o concurso. Ele fica
chateado,mas é obrigado a aceitar. Afrânio leva um
laboratório portátil para a sala para dar aulas mais
divertidas. Gustavo não tem coragem de contar

para Letícia que a música dela não vai mais ser

tocada no concurso. Afrânio acaba atrapalhando a

aula de Beth. Bel acha que Oscar pode traçar um
plano contra Sabrina. Gustavo descobre que
Marcelo cortou a pensão de Beatriz e fica revoltado.
Drica confessa para Miyuki que está interessada
em Cadu. Marcelo descobre que Rodrigo ensinou
Diogo a jogar tênis. Natasha conta para Letícia que
sua música não vai mais ser tocada.

Q�INTA - Marcelo fica sem graça ao saber que
DIogo treinou com Rodrigo, porque ele não tinha
tempo. Gustavo diz ao pai que ele não está agindo
bem ao cortar a pensão de Beatriz. Natasha avisa
Catraca que vai aproveitar a festa de lançamento
do concurso para acabar com o namoro de
Gustavo e Letfcia. Kiko e Tedebê vêem Drica
beijando Cadu e ficam magoados. Rafa tenta

descobrir uma prova que incrimine Oscar. Afrânio
da uma aula barulhenta e incomoda os outros
professores, Marcelo diz a Beatriz que vai voltar a

lhe dar pensão. Ela agradece. Gustavo convida
Letícia para a festa de lançamento do concurso.

Natasha ouve a conversa e tem uma idéia.Vivi vê
Cadu beijando Drica. Natasha deixa o celular de

G�stavo sem toque, para que ele não possa receber
a ligação de Letícia.

SEXTA - Natasha garante a Catraca que Letícia vai
achar que Gustavo não a quer na festa. Vivi acha
que Cadu está com Drica, porque ela também é
fica. Cadu diz a Drica que ainda gosta de Vivi, mas
can.sou de sofrer. Kiko e Tedebê começam a ficar
amigos sem perceber. Letícia não consegue falar
Com Gustavo. A menina aconselha Cadu a

conversa- com Vivi. Gustavo garante a Letícia que
nao recebeu nenhuma ligação dela. Afrânio leva

u�a cobra para sua aula e ela acaba escapando,
deIxando osalunosem pânico.Natasha diza Letícia

dU� ela e Gustavo dançaram a festa inteira,
el�a.ndo-a ressabiada. Pasqualete pede que

AfranIo não invente mais moda em suas aulas.
Tedebê e Kiko decidem tentar atrapalhar Drica de
Cadu.Natasha dá um beijo em Gustavo.Letícia vê.

SABADO - Não há exibição.

�> CABOCLA
SEGUNDA � Justino avisa que vai se vingar se alguém
tentar atrapalhar seu casamento. Luís desconfia que
Macário tenha feito algo para impedir a união de Justino e

Pepa, mas ele garante que não. O carro que iria levar a

espanhola para a igreja enguiça no meio do caminho.

Macário se diverte ao ver Justino esperando por Pepa. Ela,
desesperada, decide tentar chegar a pé na igreja.
Boanerges pergunta a Macário se ele tem algo a ver com o

atraso de Pepa. A espanhola vê o carro que ia levá-Ia

passando na estrada e toma o volante do motorista.
Generosa descobre que foi Felfcio quem pegou sua

santinha e ele decide devolvê-a. Tina diz a Tomé que
FeUcio pegou a santa porque quer vê-los juntos. O peão
garante que isso vai acontecer em breve. Macário se

espanta ao ver Pepa no carro e Boanerges percebe que ele
tinha tramado algo.Justino está prestes a desistir de casar

quando Pepa aparece na igreja. Neco conduz a espanhola
até o altar. Justino faz com que o motorista confesse que
fingiu que o carro estava quebrado a mando deMacário.

TERÇA - Neco se preocupa ao saber que seu pai vai
procurar briga com Macário. Dr. Teles avisa Macário que
Justino pode querer vingança. Ele afirma que não tem

medo. Luís se oferece para ajudar Boanerges na briga,mas
o coronel lembra queTobias estará ao lado deJustino e só

precisa de uma desculpa para atacá-lo. Emerenciana e

Belinha temem que algo aconteça com Boanerges. Pepa
tenta impedir Justino de sair para se vingar, em vão. Luís
avisa Neco que Boanerges foi defender Macário. Ele teme
que Justino e o coronel acabem brigando e decide ir atrás
do pai. Boanerges tenta impedir Macário de enfrentar
Justino e o esconde. Justino e Tobias vão até a casa de

Boanerges procurar por Macário. Boanerges tenta

convencer Justino a não resolver a questão na briga, em
vão.Macário não agüenta as provocações do coronel e sai

para enfrentá-lo. Neco tenta impedir. Macário dispara em

sua direção, mas ele consegue escapar. Justino atira em

Macário e acerta seu "traseirotNeco fica indignado com a

atitude do pai.Mariquinha diz ao irmão que ele vai ter que
tomarmais cuidado se ganhar a eleição.

QUARTA - Neco decide desistir da política para não ter

que se envolver em confusão. Justino fica inconformado.
Generosa diz a Tobias que Zuca já estava envolvida com

Luís quando era sua noiva. Tomé pede que Tobias volte

para o lado de Boanerges,mas ele se recusa.Boanerges diz
a Luís que encontrou uma boa fazenda que ele pode
comprar.O advogado fica radiante.Justino fala para Xexéu

que não sabe como fazer Neco voltar a se envolver com

polftica. Os caboclos ficam tristes ao saberem da
desistência do candidato. Emerenciana diz a Boanerges
que Neco desistiu porque não queria brigar com ele.
Belinha confessa para Rltlnha que toda a sua raiva do

rapaz passou. Tobias fica furioso ao saber que tuís

pretende comprar uma fazenda para morar com luca.

Bina fala para Zé que teme que o advogado deixe luca
viúva cedo demais. Tomé percebe que Tobias perdeu a

cabeça e pede que Neco tenha cuidado com ele.Macário
conta a Boanerges que Xexéu está pensando em

concorrer contra ele nas eleições.Neco se recusa a apoiar a
candidatura de Xexéu.delxando-o furioso.

QUINTA � Neco diz a Tobias que Xexéu é muito perigoso,
pois é dissimulado. Macário vê Justino passeando com

Pepa na cidade e acha que está sendo provocado, Tina
conta para êmerenclanà que Tobias ainda pensa em se

vingar de Luís, Boanerges não gosta de saber que o povo
está dizendo que Neco desistiu da pclítlca por causa de
Belinha.luca e Luís vão com Boanerges ver a fazenda que
está à venda. Mariquinha se oferece para dar aulas de

português a Pepa. A espanhola pede que Justino desista
de convencer o filho a se candidatar.Neco diz a Tobias que
não acredita que iria conseguir mudar a situação na

região. Felfcio começa a tentar dizer algo sobre Tobias
Generosa e Tina. Neco é atingido de surpresa no

Tobias tenta protegê-lo e se machuca.Neco,com o ombro

ferido, carrega Tobias até a fazenda de Justino. Zé pede
que Bina pare de implicar com Zuca e aceite o noivado

dela.O coronel vai chamar um médico para Neco e Tobias,
Julieta conta para Tina e Generosa que o peão está muito
mat.

SEXTA � Nastácio conta para Emerenciana que Tobias e Neco
foram atacados. Justino leva Dr.Teles até sua fazenda. Ritinha
diz a Belinha que Justino pode estar pensando que foi

Boanerges quem atacou Neco,deixando-a chocada.Tomé diz
a Neco que vai esperar que Tobias acorde para descobrir

quem foi o mandante da tocais.Boanerges teme que o povo
ache que ele foi o culpado. Neco e Tomé se perguntam se o

coronel pode ter sido o mandante.Justino diz a Pepa que vai
se vingar de quem atacou Neco, Dr. Teles conta para
Boaherges que Tobias corre risco de vida. O coronel garante a

Tina que vai encontrar quem atacou Tobias,' mas ela
desconfia das boas intenções dele. Mariquinha cuida do

peão e sofre ao ouvi-lo chamar por luca. Belinha decide ir
ver Neco. Justino desconfia que Macário tenha mandado
atacar Neco. Tina se preocupa, pois a febre de Tobias não

baixa. Mariquinha pede que Tomé vá buscar luca. Neco

finge que está mal para que Belinha fique com pena dele. Ela
descobre e vai embora, furiosa.

SÁBADO � Justino e Pepa vêem Belinha indo embora e

não entendem nada. Neco se sente culpado pelo que fez.
Generosa pergunta a Felício se ele ia dizer quem lhe
atacou. Felício confirma,mas deixa claro que só vai revelar

quem foi para Tobias. Ritinha e Belinha dizem a

Emerenciana que o peão está muito mal.Tomé pede que
luca vá ver Tobias e ela concorda. Bina e Zé temem pelo
peão.Xexéu diz a Justino que Boanerges e seus aliados se
reuniram e garante que eles estavam tramando algo.
Pepa percebe que Xexéu está incitando Justino e fica
furiosa. Boanerges diz a Luís que é capaz do delegado
desconfiar que ele quis acabar com Tobias para poder
ficar com luca em paz. Felício consegue falar algumas
palavras e manda que Generosa vá verTobias.luca vai até
a casa deJustino ver Ioblas e encontra Generosa,que não
gosta de vê-Ia. Dr.Teles diz a Justino que Tobias está muito
mal.Tobias vê Zuca ao seu lado e se ilumina.

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA· Andrei pede que Ivan lhe diga o nome de
seus pais. Ivan lhe entrega o seu diário. Abel arruma as

malas e acusa os pais de não terem feito nada para tirá-lo
da cadeia. Anselmo prolbe o filho de ir morar com

Lucrécia. Pedro e Maria acabam o mergulho e ficam na

câmara de descompressão. Lucrécia enfrenta Anselmo e

diz que veio buscar o neto. Dimitri procura em arquivos o
nome verdadeiro de Andrei.Júlia consola Andrei, que diz
que está sozinho no mundo, pois seu pai adotivo morreu,

Anselmo não enfrenta Lucrécia. Letfcia acusa a mãe de ter
matado Miguel Arcanjo, Ela jura que só exigiu da família
Karamazov suas terras de volta. Letlcia diz que mãe a

obrigou a se casar com Anselmo. Lucrécia revida que ele
seria o único a se casar com ela grávidá.Joana se lembra
do local onde Miguel foi baleado. Jairo fala que Andrei
terá que ser tratado muito bem por Pedro e Maria.Murilo

pede que Rico lhe arrume um emprego no spa. Moacir
marca hora com Eurídice para massagem e os dois se

befjam.Jcana se lembra dela e da mãe terem socorrido e

tratado de Miguel. E de Ivan tê-lo levado e pedido
segredo de que ele tinha sobrevivido.

TERÇA � Andrei descobre que seu nome éMiguel Arcanjo
Karamazov, que seus pais eram fazendeiros em Ouro

Negro.Pedro avisa que Abel fugiu.Lucrécia diza Abel que
Branca vai .cuidar dele, Júlia chora porque Andrei foi

grosseiro com ela.Andrei lê no diário que seus pais foram
assassinados. Pedro acusa Lucrécia de fazer todas as

vontades de Abel. Abel se recusa a falar com o irmão.

Pimenta fantasia as traições de Joana. Andrei encontra

Júlia prestes a embarcar na estação de trem e a beija com
paixão. Júlia diz que está atrapalhando Andrei e que ele

pode se reencontrar com a mulher do medalhão, Andrei
fala que precisa dela. Lucrécia janta com toda a família.
Arda liga paraOlavinho e avisa que a encomenda chegou.
Moacir e Eurídice param na estrada para socorrer um

homem caldo e são assaltados. Moacir leva uma surra.

Andrei e Julia decidem voltar para Moscou depois do
funeral de Ivan. Joana e Pimenta chegam ao hospital.
Moacir diz que tem certeza que foi uma tocala armada
para ele. Julia diz que jamais abandonará Carlos. Andrei
conta que tentaram matá-lo. roubaram suas

propriedades e que vai se vingar. Dimitri tenta demover
Andrei de seu desejo de vingança. Andrei, Julia, Carlos e

Dimitri embarcam para o Brasil. tetkla derruba o

envelope que Pedro trouxe do trabalho e fica atónita
olhando o retrato de Andrei.

QUARTA � Letícia sente um aperto no peito e diz a Anselmo
que quer viajar como estava planejado. Lucrécia vibra, porque
a sua vingança contra Moacir deu certo.Anselmo leva o violão
e roupas de Abel, que desmonta quando o pai diz que vai

viajar com Leticia. Abel cobra explicações da mãe. Anselmo e

Leticia partem e Abel observa de longe, carente. Dimitri chega
ao spa, Pimenta, Jairo, Pedro e Maria recepcionam Andrei na

plataforma de petróleo. Maria o acha atraente. Pedro se sente

desconfortável na presença do estranho. Andrei diz se lembrar
da foto de Maria, que explica o trabalho deles debaixo d'água.
Anselmo e Letfcia voltam de viagem. Artur, que faz Paulo
Roberto no seriado Eu Amo Rita, se encontra com Júlia.Mérilin,
que vive Rita, se apresenta como a nova namorada de Artur:
Unda e Carmem assistem embevecidas ao seriado. Arda
recebe Andrei e apresenta todos os colaboradores do spa.
Andrei olha para a medalha no cole de Maria. Abel abraça os

pais. Lucrécia aprova o Seu mausolêu. i<ik� ou#f�êrécia e

Ademar combinarem acabar com Doidão. Andrei dá a sua

medalha para Dimitri guardar. Amla pergunta a Pepê se ele

quer ser abduzido. lsadora diz que Pepê é como a avó, vive
perdido na imaginação. Tenório coloca um lenço com

clorofórmio no nariz de Doidão e tira a rádio do ar. Kiko se

preocupa. Artur beija Júlia e é derrubado por um soco de
Carlos. Letícia fica cara a cara com Andrei na banheira de

hidromassagem do spa.

QUINTA - Andrei se apresenta. Pedro chega. Anselmo é

apresentado a Andrei. Letícia fala do almoço para o

empresário no dia seguinte em sua casa.Anselmo percebe o

olhar que Andrei troca com Letfcia. Artur convida Júlia para
fazer uma participação no seriado. Lucrécia manda seus

capangas levarem Doidão. Kiko pede que Pedro salve

Doidão, Rosário conta para Adernar tudo o que Carmem faz.
Murilo fica indignado quando Ademar manda Carmem
dormir. Júlia chora porque Andrei jamais diz que a ama. Os

capangas cavam uma cova para Doidão.Andrei se lembra da
namorada do passado.Pedro e Xavier batem nos capangas e

libertam Doidão. Lucrécia manda Linda ir com Branca ao

Diner. Rico e Murilo sentam-se na mesa delas. Abel provoca
os dois. Joana impede os rapazes de brigarem. Rico corre

com Andrei, que tem uma sensação estranha ao ver uma

casa de fazenda ao longe. Rico comenta que dizem que é
mal assombrada e que os donos usam a terra, mas não
moram lá. Letlcia organiza o almoço para AndreLAdemar se

irrita porque o atentado não deu certo. Carmem diz a

Ademar que a médica não encontrou nada que a impeça de
engravidar.Carlos conta para Artur que Julia chora por causa
do russo. Dimitri descobre que a casa pertenceu aos pais de
Miguel.Andrei confessa que se comove com Letícia.Andrei e
Dimitri chegam ao almoço.Dimitri não tira os olhos de Joana.
Olavinho e Alda ficam juntos. Lucrécia fica sabendo da

chegada do russo. Andrei empalidece ao ver um retrato de
Letfcia jovem.

SEXTA - Andrei pergunta quem é a jovem na foto. Letícia
confirma que é ela. Anselmo se aproxima, levemente
enciumado.Andrei diz que Letlcia se parece com suamulher

lrina. Pedro fala para Maria que não se conforma com as

atitudes da avó. Lucrécia fica aliviada ao saber que Andrei
não tem relação com os Karamazov. E manda Ademar

promover um encontro dela com o empresário.Sid examina

Tereza, que tem uma crise alérgica, por excesso de chocolate.
Aída querdescobrirquem contrabandeia g"uloseimas no spa.
Lucas pergunta a Moacir se foi Lucrécia quem mandou
surrá-lo. Ele responde que está investigando.Moacir fala que
aconteceu porque ele é negro, Teca não acredita quando
Betinho diz que Lucrécia foi a mandante da surra e briga
com ele. Júlia é aprovada no teste, para irritação de Mérilin.
Andrei quer descobrir porque Maria usa a sua medalha.
Pedro e Anselmo acham que ele está paquerando Maria.
Xavier aconselha Doidona a não ter uma cobra como bicho
de estimação. Pepê conta para Kiko e Dudu sobre a sua

abdução.Teca se choca ao ver que Lúcia é racista.Olavinho

olha deslumbrado para sua caixinha, Pepê mente para os

amigos que os marcianos vão invadir a Terra.Sid acha que o

filho precisa ir a um psicólogo. Betinho quer brigar com
Lucas quandoTeca o tira para dançar. Pedro encontra Maria e

André conversando no spa.Júlia fica feliz porque Andrei liga.
Letícia confessa a Joana que tem uma sensação muito forte
quando vê Andrei, Xavier comenta que só Lucrécia sabe

quem está enterrado no túmulo de Miguel. Pedro e Maria

brigam. Ela devolve a medalha. Ademar se apresenta a

Dimitri que pergunta se há alguma documentação sobre os

russos que moraram na cidade. Andrei descobre o seu

túmulo e olha a fotografia esmaecida.

SÁBADO � Andrei sente a dor na nuca e se lembra de sair

para uma festa com dois amigos, sob os olhares carinhosos

de Ana e Mikhail. Xavier se aproxima. Andrei faz perguntas
sobre Miguel, mas Xavier não responde. Adernar conta a

Dimitri que Ana e Mikhail morreram em um acidente,
quando estavam a caminho do hospital para ver o filho.
Sozinho, Adernar se lembra do caminhão que colocou o

carro dos Karamazov para fora da estrada. Lucrécia garante a

Ademar que vai avaliar seus adversários. Pedro diz que
terminou com a noiva, por causa de Andrei, e devolve a

medalha para Letfcia.Andrei pensa em conversar com Letfcia

sobre o seu passado, mas é desaconselhado por Dimitri.
Joana estranha Andrei ter ido ao túmulo de Migue1.Pimenta
morre de ciúmes de Andrei.Moacir confirma para Pedro que
Lucrécia estava envolvida na tocaia e que está reunindo

provas 'Contra ela e Adernar. Olavinho conta para a mãe que
está sendo pressionado por Arda. Andrei manda flores para
Letícia, que se emociona. Carlos encontra um bilhete de Júlia
avisando que foi atrás de AndreLO carro de Julia quebra e ela
é socorrida por Pedro. Abel pega o diário de Branca, que o

arranha. Júlia e Pedro se estranham. Júlia quebra o salto do
sapato, cai e Pedro a carrega nos braços. Lucrécia não
acredita ao verDoidona na porta de sua casa com uma cesta

de frutas. Andrei percebe que Maria está sem a medalha.
Pedro chega com Júlia nos braços e a entrega a Andrei,que
adota a surpresa.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Leandro insiste em conversar com Isabel.
Isabel olha Edgard, mas acaba concordando em sair
com ele.Jacques pede que Alberto não brinque com

os sentimentos de Cláudia. Edgard aconselha Isabel a
tomar cuidado com Leandro e ela se irrita. Laura
manda Sebastião para casa.Cigano chega bêbado em

casa e bate em Rita e em Daiane,que tenta defender a
mãe.Maikel segura o braço do pai e Cigano desiste de
enfrentá-lo.Uma patrulhinha encosta perto de Cigano.
Constantino diz a Venâncio que chamou a polícia. Rita,
Daiane e Maikel não dão queixa de Cigano. Cláudia
encontraAlberto saindo e ele diz que precisa voltar ao
jornal.Nazaré,de lonqe.tripudia.O Barão sai com Laura

para viajar. Josivaldo quer conhecer o quarto de
Lindalva. Maria do Carmo diz a Josivaldo que pagaria
qualquer coisa para ter a filha de volta. Ele fica

maquinando. Sebastião reage ao encontrar Venâncio

em sua casa e diz que continua não tendo filho.Janice
se revolta. O Barão pára em um posto de gasolina,
Pezão e seu bando resolvem segui-lo. Maria Eduarda
avisa Leonardo que o Barão e Laura viajaram sozinhos.
O carro do Barão é interceptado pelos ladrões. O Barão

diz que Laura é a governanta e pede que eles a deixem

para trás. O Barão vai com os bandidos. Laura fica

desesperada na estrada. Isabel avisa Alberto que vai

sair com um amigo, quando ele chega para buscá-Ia.
Giovanni reclama pordaruma carona para Flaviana até
o cabeleireiro. Flaviana avista Laura na estrada.

Djenane reconhece Nazaré no cinema.

TERÇA - Djenane se lembra de Nazaré chegando com

a criança e quer saber se o golpe deu certo. Laura conta
para Flaviana e Giovanni que Pedro foi seqüestrado,
Plínio diz que vai sair com duas gatas e Angélica
ironiza. Maria do Carmo lembra que o casamento de

Reginaldo será no dia seguinte.Maria do Carmo proíbe
todos na casa de chamarem Josivaldo de"o doentinho':

Edgard pede que Viriato sonde o que está rolando
entre Isabel e Alberto. Isabel acusa Alberto de estar

usandoCláudia.Djenane observa Nazaré se beijar com
um desconhecido no cinema e,depois,quando os dois
vão juntos para o banheiro. Pezão leva Pedro ao caixa
eletrônico e se irrita ao ver que o saldo da conta está

negativo. Giovanni garante a Laura que trará o Barão
de volta. Giovanni chama Madruga que chega
rapidamente de helicóptero com seus homens.

Ubiracy quase desmaia ao conhecer a Baronesa,

Thomas promete acionar os seus contatos na polícia.
Pezão obriga o Barão a participar do assalto a uma

quitanda.Nazaré se assusta quando Djenane a aborda.
Nazaré nega ter sido moça da casa de Madame Berthie
e diz que se chama Maria do Carmo. Djenane segue
Nazaré. Shirley aconselha Cláudia a lutar por Alberto.

Djenane ouve Jacques chamando Nazaré e confirma a

sua suspeita. Rita ameaça dar queixa quando Cigano
insiste em deitar com ela. Pezão aponta a arma para
Pedro e avisa que sua hora chegou.

QUARTA - Giovanni chega de helicóptero e manda
Pezão se render e libertar o Barão. O Barão sorri ao
saber que Laura está bem, Flaviana mostra a sua

coleção de fotos de Laura.1 Jura chora ao saber que o
Barão foi resgatado. O Barão agradece a Madruga e a

Giovanni. Djenane descobre onde Nazaré mora.

Nazaré finge ser carinhosa com Cláudia e garante que
alguém ainda vai gostar dela. Cláudia quebra um vaso

valioso, de propósito, irritando Nazaré, Isabel contas

para Viriato que vai sair com Leandro. Nazaré se

preocupa por ter encontrado Djenane. Daiane e Rita
sentem os primeiros chutes do bebê. Daiane confessa
ter saudades de Shao Lin. Shao Lin se irrita quando
larissa fala do bebê. Aurélia gosta quando Shao lin

pede para dormir no quarto dela. O Barão dá a

Giovanni a sua gravata. Flaviana e Giovanni insistem

que o Barão e Laura passem a noite em sua. casa.

Leonardo fica apoplético quando o Barão mente que
está em uma pousada em Itaipava.Josivaldo pede para
entrar na igreja de braço dado com Maria do Carmo e

propõe que eles voltem a sermarido e mulher.Leandro
conta para Isabel a história do desaparecimento de
Lindalva. Ela lhe dá força quando ele confessa se sentir

culpado. Nazaré faz perguntas sobre Leandro. Isabel
diz que é um amigo. Reginaldo se deslumbra ao ver

Viviane pronta para o casamento.

QUINTA - Viviane promete que a noite depois do
casamento será inesquecfvel. Bianca diz que não vai
ao casamento. Viviane propõe uma conversa.

Josivaldo decide tomar o café da manhã com a

família.Maria do Carmo se retira da mesa, Dirceu faz
\

com que ela volte a ocupar a cabeceira e senta-se ao

seu ladoViviane propõe que Bianca não atrapalhe a

sua vida, para permanecer ao lado do pai. Bianca
concorda em ir à cerimônia.Bianca e Bruno choram

abraçados no porta retratos com a foto da mãe e

juram que jamais esquecerão Leila. Giovanni
convida o Barão para ser seu personal stylist. O
Barão promete que-fará com que ele seja um dos
dez mais elegantes do Brasil.Os dois brindam com

champanhe. O Barão rejeita muitas roupas de
Giovanni até encontrar uma que ele possa ir ao

casamento. Todos vibram com a elegância de
Giovanni.Shao Lih se irrita porque a mãe insiste em
chamá-lo de Pollbio. leandro, Viriato e Pllnio

ajudam Josivaldo a descer a escada e a mãe se irrita,
Merival solta fogos pelo casamento de Reginaldo.
Sebastião chora pensando em Josefa e conta para
Janice que ela teve uma filha. Rita confessa que ama

Constantino, os dois se beijam e acabam em um

motel, onde ele lhe segreda poesias no ouvido.
Nazaré fala do vaso e Isabel tem certeza que Cláudia

quebrou sem querer. Leonardo e Gisela se

enfurecem quando sabem que o Barão vai.
trabalhar para Giovan ni.A cerimônia de casamento
vai começar. Reginaldo estranha a ausência dos
filhos.Brunoe Bianca combinam algo.

SEXTA - Bianca e Bruno colocam o retrato de Leila
no altar. Venâncio vai tirar o retrato e Sebastião

explode. Dirceu interrompe a confusão e manda o

padre continuar a cerimônia, A sós com Reginaldo,
Viviane rasga O seu vestido. Ele tenta convencê-Ia a

voltar para que seja efetuado o casamento civil.
Bianca e Bruno vibram por terem estragado o

casamento, apesar da bronca da avó. Reginaldo e

Viviane voltam para a cerimõnia.Venâncio avisa ao

povo que o vereador está servindo um churrasco

para todos. Rita teme as conseqüências de seus

atos, mas Constantino a tranqüiliza e diz que não

pode viver sem ela.Maria do Carmo obriga os netos

a cumprimentarem Viviane. Maria Eduarda
aconselha Leonardoa ser amigo do Barão.Giovanni
conta para Viriato como conheceu o Barão, que
agora ele é seu personal stylist e pede que ele
reserve uma mesa para a comemoração, Viriato
conta tudo para Maria Eduarda e ela diz que vai ao

jantar. Cigano vê Rita saindo do carro de
Constantino. E fica furioso quando o taxista beija o

rosto de sua mulher. Maria do Carmo elogia a

elegância de Giovanni. Flaviana conta que- ele
contratou um personal stylist. Eleonora e Jenlfer
combinam sair.Djenane chega à frente da casa de
Nazaré, Cigano observa Constantino. Reginaldo
convida a mãe para subir ao palanque, em que irá

discursar, mas ela não aceita. Josivaldo aceita

orgulhoso. Reginaldo faz um discurso demagógico.
Nazaré espatifa o relógio que foi da mãe de Cláudia.
Djenane entra na casa e exige conversar com

Nazaré. O palanque começa a ranger. O palanque
desaba.Dirceu pede que o fotógrafo registre

SABADO • Reginaldo e Viviane são resgatados.
Dirceu avisa ao fotógrafo que vai publicar as fotos,
Pllnio retira o pai dos escombros, Janice se

preocupa com Venâncio.Sebastião descobre o filho
com perna cortada por uma barra de ferro,
desmaiado. Reginaldo e Viviane saem escondidos
para serem atendidos em um hospital particular no
Rio. Eleonora socorre o irmâo e leva-o? na

ambulância. Sebastião permanece paralisado.
Janice o estapeia, tirando-o do imobilismo.
Eleonora avisa que o estado de venánclo é grave.
Shirley comenta com Cláudia que Alberto e Isabel

brigaram,porque ela está com outro.Cláudia chega
em casa e estranha a visita. Djenane a confunde
com Isabel e ao saber que ela é filha de Zé Carlos diz

que conheceu bem o seu pai. Edgard quase beija
Isabel, que recua. Ela acusa-o de assédio, ele se

declara e pede que ela seja sua namorada, Ela vai
embora. Djenane exige dinheiro para ficar calada.
Dirceu avisa Isa e Ubaldo que vai fazer uma coluna

especial. Nazaré implora de joelhos que Djenane
não conte nada a Isabel. Isabel chega e Djenane
conta que a conheceu bebê. Edgar sai do
restaurante sem explicar nada a Viriato. Maria
Eduarda deixa escapar que tem um -narnorado.j
Gisela percebe. Leonardo propõe uma conversa de
pai para filho com o Barão. Nazaré dá todo o

dinheiro que tem para Djenane. Sebastião dop
sangue para o filho. Edgar vai à casa de Isabel e se

apresenta a Nazaré, que gela ao perceber que ele é
o neto deMadame Berthle,
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Grife apresenta as tendências do
Verão 2005 e fecha com chave de
ouro a edição do Prêt-à-Porter Brasil

Encerrando a Zª edição doPrêt-à-Porter Brasil, evento
de moda dedicado aos consumidores, que tem o foco
no varejo como diferencial, a grife Mercenaria reuniu
profissionais consagrados da moda brasileira para
produzir sua "festa na passarela". Em clima de uma

descontraída festa, looks encantadores, cheios de
encanto e romantismo, entraram em cena e

conquistaram a platéia.
Além da equipe de produção, Yasmin Brunnet desfilou
pela segunda vez para a grife, integrando o casting
charmoso e jovem de modelos como Barbara Berger;

\

Juliana Aneli, Thais Barros, Ana Hartmann, Fernanda
Prediger, Emanuela de Paula, Mariana Santis, Karem
Nardim, Tati Sbersi, Raquel Bertani, Carol Bernardi,
entre outras. Todas irradiaram carisma e alto astral nas

peças que prometem causar frisson nas vitrines' das

lojas da marca nos próximos meses.

Com cenografia assinada por um dos mais renomados
profissionais do momento, Pier Balestrieri, o mesmo

cenógrafo do desfile de Alexandre Herchcovitch no

SPFW, a passarela reproduziu os tons fortes da coleção
- carpete pink com uma faixa central amarela.
Totalmente "alto astral", com o logo da marca em

Neon.
Geanine Marques assinou a trilha sonora, além de ser

a DJ o desfile, comandando as pick-ups, selecionando
um repertório super diversificado, com vários ritmos

que a "garota Mercearia" curte.
O responsável por toda essa produção, que deixou o

público completamente envolvido com a proposta da

coleção verão ZOOS da Mercearia foi Renato De Cara,

ÁRIES - Se necessitar de alguém para ajudá-lo a solucionar
problemas e negócios importantes, escolha-o com muito cuidado. A
saúde vai melhorar mais ainda, bem como suas chances em todos os

setores.

TOURO - Dia dos mais indicados para mudanças e para solicitar
favores de personalidades políticas e militares. Bom fluxo para tratar
de questões jurídicos e firmar contratos. Seja romântico.

GÊMEOS - Hoje, você estará com o espírito elevado, traduzindo isso
em sua disposição para ser cortês, inteligente e lógico, Aproveite para
tratar de assuntos que lhe interessam. Favorável aos jogos, sorteios,
loteria e ao amor.

'

CÃNCER - Os fluxos indicam um bom dia que se inicia para você. As
pessoas a sua volta deverão colaborar bastante, a felicidade
matrimonial, familiar e amorosa será evidente e lucrará pelo esforço
no trabalho e nos negócios que fizer.

LEAO - Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar
importante e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter que
solucionar uma questão de grande importância, com perseverança,
paciência e otimismo.

VIRGEM - Estímulo positivo para a vida social e para o

relacionamento com os amigos. Eles o ajudarão no campo
profissional e aumentarão sua alegria de viver. Nesta fase, você estará
coletando e registrando informações que serão muito úteis,
principalmente em suas experiências intelectuais.

I

1::, No verão 2005, a minissaia
continua presente. Curta, ou melhor,
bem curta, mas com ar inocente.
Para este Verão, a grife Mercearia

aposta no amarelo em parceria com

o rosa como as cores fortes da

coleção e no branco, é claro

outro nome extremamente conceituado
no circuito da moda brasileira.
Na passarela, a coleção também

surpreendeu os convidados com os

acessórios da marca, destaque em todos os

looks e fundamentais para complementar
o visual, dando idéias fantásticas, tanto
para o dia, quanto para noite. Colares,
bonés maravilhosos - acessório que não

poderá "sair da cabeça" das meninas,
sandálias e bolsas, foram alguns dos

destaques, traduzidos pelas beldades da

passarela, o ar jovem, atua e romântico

das verdadeiras estrelas da marca as,

consumidoras que vestem os looks no dia
a dia.

<]Vasmim B runet arrasou no

desfile da grife e mostrou que
o rosa e o amarelo deverão
mesmo ser as cores da moda
do Verão 2005

LIBRA - Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim
como o contato com o estrangeiro, Haverá continuidade no seu sucesso

profissional.Você deverá'agir no sentido de consolidar as conquistas
feitas nos períodos anteriores.

ESCORPIÃO - A carreira profissional atingirá um momento culminante
de transformação e você poderá aproveitar as circunstâncias favoráveis
para dar um salto em termos de progresso pessoal e material. Será
importante usar de forma construtiva a energia que está disponível.

SAGITÁRIO - Restrições materiais, que o afligiam bastante poderão ser

resolvidas, a menos em parte, devido ao apoio de amigos e de pessoas
influentes. Desenvolvimento pleno de sua carreira profissional. Novas
oportunidades se apresentarão; sua criatividade também contribuirá
para isso.

CAPRICÓRNIO - Os projetos de vida ligados a atividade profissional
poderão ganhar um caráter prático. O esforço e a habilidade pessoal
trarão excelentes resultados nesse âmbito. Mas haverá mudanças não
controladas por você.

AQUÁRIO - Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus

bens pessoais. Desenvolvimento da nova situação financeira.Aumento
da confiança em si mesmo, graças a solução de alguns conflitos
interiores. A busca de novos horizontes filosóficos também lhe será
benéfica.

PEIXES - Maior entendimento com as pessoas do seu convívio.
Possibilidade de programar uma linha de ações e de interesses mútuos,
mesmo que a antiga simpatia não esteja plenamente restabelecida.
Novas idéias e estudos elevados poderão entusiasmá-lo bastante.

A conquista do Paraná I

por Daiana Riechel, acadêmica

Estive presente no penúltimo
dia do Curitiba Fashion Art na
capital paranaense, e tive a

oportunidade de vivenciar e

apreciar uma das melhores
amostras do poder de
criatividade dos jovens
estilistas brasileiros.
Sendo a combinação perfeita
de criatividade, ta lento e

autenticidade, o Curitiba
Fashion Art apresentou-se
como .urn dos melhores
eventos de moda da região
sul.
Durante quatro dias o espaço
do Senai paranaense foi palco
de palestras com estilistas e

profissionais da moda,
exposições de trabalhos
muito bem produzidos por
estudantes do Estado do Paraná,de instituições da América do Sul,etambém da Unerj.
As palestras direcionadas aos estudantes que estavam presentes no espaço do Sebrai curitibano
traziam temas atuais e reflexivos, relacionados à identidade das coleções, à produtos de mOda;
ao mercado promissor do segmento, os quais foram muito proveitosos para os acadêmicos de
moda e designo
As passarelas contaram com desfiles de marcas já enraizadas no gosto popular e outras que estão
iniciando nos caminhos da moda. Os desfiles foram saudados com um estonteante mar de
aplausos e flashes, e causaram surpresa ao 'apresentar coleções onde a palavra de ordem ero
misturar. Um mix de estilos e décadas foi apresentado para as próximas estações e causou
sensação entre a platéia formada por jovens estudantes e apreciadores do mundofashion.

Os jardins das delícias
Por: Diane Freiberger Marinho, acadêmica

Jardins das Delícias" foi o tema da coleção
primavera verão 2004/05 do estilista Mário
Queiroz,já aplaudida na mais recente edição do
São Paulo Fashion Week e que desfilou no

último dia 19, no Curitiba Fashion Art. como
convidado especial.
Mário Queiroztambém foi um dos palestrantes
do Ciclo de Atualização Em Moda, quando
abordou o tema "Como Planejar o Verão 2006';
falando através do ponto de vista empresarial e
do consumidor.
Uma preocupação das indústrias deve sé o de
detectar diferentes públicos para se atingir,
sequndo Mário Queiroz, que condena o

Marketing em classificar o público por idade ou

por exemplo"modajovem ferninlnalpols o que
está acontecendo hoje � que filha, mãe e avó
estão se vestindo com o mesmo jeans, no

mesmo estilo. Então, o que é "moda jovem
feminina"? Não se trata mais nem de classificar
como "tribo'; e sim como "atitude': O público é
aquele com determinado estilo devida.

O trabalho do estilista começa antes da
pesquisa de moda, em detectar o público, que
muitas vezes pode ter uma atitude durante o dia
e outra a noite, portanto "Devemos focar o

público em um determinado memento" diz
Queiroz. I

A moda hoje está inserida em um contexto

maior, em um contexto de design; a moda está
no lençol da cama, nos eletrodomésticos, nos carros ... "Pesquisa de moda não se faz mais olhand �revistas de moda e sim tudo que está em nossa volta,como o desiqn de uma garrafa.térmica,deu I

ca rro.etc.lsalienta.
A informação de moda, passou a interessar a muito mais gente, pois os serviços estão send
terceirizados em maior quantidade, sendo assim, quem trabalha com moda deve estar tarnbé
sempre atento em assuntos de negócios.
Em matéria de produtos fortes, Mário Queiroz aposta no beachwear e no jeans, explicando qu
quandochega o verão todas as lojas querem colocar um pouco de moda praia efazendo referênci
também a imensa extensão do litoral brasileiro.Quanto ao jeans,destaca que,antes muito básico,
jeans era só a famosa five pockets e hoje em dia se desenvolvem coleções inteiras com o materio
que ganhou muitas variações, texturas, lavagens e padronagens.
Destaca também duas grandes tendências:a "realista" e a "fantasiosa (de escapismor'A primeir

refere-se a um vestir bem urbano, de trabalho; vestir-se para qualquer ocasião, ou seja, é a mod
dentro da realidade. O forte dessa tendência são os elementos masculinos no guarda-roup
feminino, mostrando o papel da mulher, o poder, o mundo dos negócios, mas sem deixar
criatividade de lado. E a segunda, que trata do escapismo, é a vontade de fugir da loucura d

cotidiano, de estar em um paraíso. "Todo mundo busca algo para f-ugir um pouco ...no vesll

podemos fugir com as estampas de paraísos,os florais e as praiasexplica MárioQueiroz.
As cores para o verão 2006,de acor.do com o estilista, serão cores vivas:amarelo, verde, vermelho,
estampas com muitos recursos, destacando a rnaxi estampa que dá um toque de exclusividad
não deixando que uma peça saia igual a outra.
O desejo de uma nova silhueta busca novas formas, novos volumes. Ficar de olho no que aconte

na televisão (novelas) é fundamental.
Os temas para inspiração terão bastante foco no Étnico,dando importância ao que acontece pel

mundo.
.

Mistura, costumização, combinar e descombinar serão as possibilidades para se dar a m�i�
importância ao indivíduo. No quesito criação deve-se fugir da cópia, buscando apropria histoll
mas dentro de uma cadeia universal. ,

Além de falar sobre as tendências, Mário Queiroz não deixou de lado a questão do varejo, quand
ressaltou que é fundamental que se prepare o vendedor,além disso se tenha um bom visual deloj
e. parcerias com designers gráficos.

).
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A Cozinha Gaúcha
Preparação
Limpar a carne de carneiro, cortar em pedaços e

refogar no óleo quente com a cebola picada.
Quando estiver dourando, acrescentar a colher
de chá de maisena e deixar dourar. Juntar os
tomates picados, as cenouras, o tempero verde,
sal-e 3 xícaras de água. Cozinhar em fogo brando.
Quando a carne estiver bem macia, acrescentar

algumas cebolinhas às batatinhas. Servir logo que
estas cozinhem.
Serve 4 pessoas.

"A cozinha gaúcha é uma mistura de raças e tradições, onde

o prato principal é servido com a lealdade e coragem deste

povo destemido"
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Indústria e comóffJio de madeiras

rro
pular RioG e do Sul

Curiosidade
Você con hece o Bolicho?
"O bolicho é uma pequena casa de comércio montada em uma

encruzilhada ou à beira de um caminho, onde a vizinhança se abastece
dos artigos de primeira necessidade.5ob o aspecto associativo, é
também uma extensão do galpão: local masculino aonde os homens
adultos ou adolescentes vão ter para realizar compras mas, igualmente,
encontrar amigos, ou, não os tendo, quedar à toa durante uma hora ou

mais. Uma das características do ambiente do bolicho é o fato de que
para cada compra se gastam muitos minutos.As mercadorias são

pedidas, mui pacatamente, de uma a uma, sem pressa de completar a
compra.
O bolicho representa, no Sul, o que os "ranchos" representam em Minas
Gerais e São Paulo: locais onde o viajante chegava para retemperar com
convívio humano o isolamento da longa jornada.
No bolicho vende-se de tudo, embora as prateleiras pobres apresentem,
apenas o minguado estoque. Charque, rapadura, cachaça.melado,
fazendas, isqueiros, lingüiça, vinho brabo, erva-mate, fumo e palha,
vidros com coisas inidentificáveis, lampião a querosene, sal, açúcar,
enfim um mundo de coisas misturadas, confundidas, sem mínima

preocupação por orientar ao freguês segundo as modernas técnicas

promocionais de "merchandising".
Se, ao final do dia, o bolicheiro não vender nada, mas tiver tido bastante
convívio humano, é um homem feliz.

de freios e contrapesos visto como ideal para a

estabilidade do corpo social; a teoria de que o

poder supremo não pode tomar de nenhum
homem qualquer parte do que lhe pertence, sem o

seu consentimento.

Mais tarde, em 1843, o mesmo Bento Gonçalves
reafirmando o ideal farroupilha, proclamava:
"Uma republica federativa baseada em sólidos

presépio: de justiça e recíproca conveniência, uniria

hoje todas as Províncias Irmãs, tomando mais forte e

respeitável a Nação Brasileira, se o interesse

individual, e se a trai�ão não violentasse o esperto
publico".
Os farroupilhas lutaram contra o poderio
monárquico e jamais contra a nação brasileira, da
qual eram partes integrantes e deram prova disso

quando D. Juan de Rosas lhes ofereceu soldados e

armas para combater o Império Brasileiro.
De forma didática, para facilitar a compreensão do

tema, poderíamos resumir os ideais farroupilhas da

seguinte forma: defesa dos princípios de Liberdade,
Igualdade e Humanidade; combate aos altos

impostos sobre a propriedade rural e sobre os

CProve nossas
carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

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

produtos derivados do gado (charque,
sebo, carne e couro); defesa da

propriedade privada; sistema de governo
com a divisão em três poderes (executivo,
legislativo e judiciário); o sistema

'

federativo de organização do estado;
combate ao despotismo militar;
sentimento de brasilidade, acima,
inclusive, do amor à República; e a busca
do direito de autodeterminação.
As comemorações relativas ao decênio

farroupilha ficarão grandemente
enriquecidas a partir da reflexão que a

sociedade fizer sobre estas coisas. É nosso

dever conhecer os ideais que moveram e

apaixonaram os farroupilhas com a

intensidade suficiente para fazer com que
não recuaram diante da supremacia do
exercito imperial e da escassez de recursos

a que estiveram submetidos, pagando,
muitos deles, com a vida e com o

patrimônio pessoal na defesa daquilo que
acreditavam como justo e adequado para
a sociedade gaúcha e brasileira.

Agenda Gaúcha

Cidade: JOINVILLE
De: 10/09/2004 a 12/09/2004

iM'tm'?'_�iI�.mD�III_��I.�_1lW'I\, .. '� .'

.

Cidade: FORQUILHINHA
De: 10/09/2004 a 12/09/2004

As cozinha dos galpões mantém, até hoje, as características das

cozinhas montadas há mais de duzentos anos. O chão de terra,

os objerps antigos dispostos da mesma maneira da época de sua

constituição, a mesma forma de decoração, o fogo de aroeira,

mas, através de toda a história podemos observar as

,ansformações
nos padrões alimentares de todos os povos.

arneiro ensopado com batatas

Ingredientes
1 Kg de carne de carneiro

2 colheres de sopa de óleo
1 cebola
1 colher de chá de maisena

3 ou 4 tomates picados
3 ou 4 cenouras

Yz kg de batatinhas inglesas
Tempero verde, cebolinha e sal a gosto.

Tema deste ano de 2004 Os Idéias Farroupilhas, faz-se
lembrar a história e as causas desta guerra que tanto

marcou o sul do país. A Revolução Farroupilha,
promovida e sustentada pelos sul-rio-grandenses por
longos dez anos, não foi um episódio qualquer. Foi o
evento político-militar mais importante do Brasil no
século XIX. Para a compreensão das causas, da

importância histórica e das conseqüências da

Revolução é

fundamental que se

conheçam os ideais

que moveram aqueles
homens

cognominados
farroupilhas ou

farrapos.
Bento Gonçalves da Silva, o líder maior da Revolução,
no manifesto de 25 de setembro de 1835 (cinco dias

depois de iniciada a Revolução), arrolava as causas que
motivaram a iniciativa extrema de tomar em armas para
fazer valer os direitos que os sul-rio-grandenses
entendiam seus e combater entre outras coisas, o

despotismo militar, o menosprezo aos rio-grandenses, os
altos impostos sobre a terra.

É evidente que os farroupilhas sofriam forte influência

ideológica das idéias propagadas ao mundo a partir da

Revolução Francesa, dentre as quais podemos destacar o
liberalismo econômico, com a redução ou eliminação da

ingerência dos governos na economia; a doutrina de
divisão do governo em três poderes, baseada num sistema

Confira nossas

ofertas imperdíveis
Costela Ripa(Gong.):."""R$ 2,99
Cupin Bovino'j\"""""" .. R$ 4,99

Costela Rechecdu.Râ 5,95
Língua Bovina ..... ,R$ 3,99

Dobradinha (Bucho Bovino) ...2,69
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'Ybcê sente na carne a diferenç;a

ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E·moil: demorchicarnes@neluno.com.br

CARNES
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SEXTA-FEIRA,3 de setembro de 2004

PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS
AO LADO AS FIGURAS QUE ESTÃO
AO REDOR E DESCUBRA QUAL A
ÚNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO

CONJUNTO.

COMPLETE A CRUZADINHA
COM AS FIGURAS INDICADAS

NA HORA DO LANCH� DA 'aCOLA, O JOÃ02;INHQ
RECLAMA:
- PÃO COM PRESUNTO OUTRA VEZ! TODOS OS
DIAS A MESMA COISA. JÃ ESTOU CHEIO!
- MAS PR QUE VOCÊ NÃO PEDE PRA SUA MÃE
FAZER OUTRO TIPO OE SANDUíCHE?
"' MINHA MÃE1'NÃO PQQ90LHE PEDIR IQ90� EU
MESMO É QOE t=AÇO MEUS SANDUfcHE91

VOCÊ GOSTA DE DESAFIOS? ESTE É UM DOS BRAVOS!
PRIMEIRO, DIVIDA A ÁRVORE EM TRÊS GRUPOS, DEIXANDO CINCO
FRUTAS EM CADA GRUPO. DEPOIS, CONTE QUANTAS COBRAS HÁ
PENDURADAS NA ÁRVORES ••• UFA!

NA\.! I rp ATl CARRS
CON\JSETENITAPK
AGNBI C \ CLTP€TA
ROA\ QU 5>< ORAN€T
RPvCPAí' NSll 50
ÀÃ \ I HA I VAErAI�p
r-TOVI ÃOUP�RSuÃ
6 I c o B E Go De ç K Mo
LO!-tUÂMRRÃAf3Ae'o
C O O Me 6 p. R o r' o T DE
I EÃBMR NA€AOEDE
CA\E"605C6SAACl
IO\lMt.AíE8MDEt...1
8NABoTt"SI NéTAV
Â'-J \ OSK \ �U€PcuO
NAv'MrENNSÃOCH
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"O Aluno"
Como será que um só professor
consegue ensinar muitos alunos
sendo que todos são diferentes?
Diferentes no falar;
Diferentes no entender;
Diferentes no vestir;
Diferentes no pensar;
Diferentes no modo de agir;
Alunos tipo"girafa"tentando ver e

copiar o que os outros estão
fazendo.
Alunos "carona" que vão sempre
de carona no trabalho dos outros.
Alunos "anqolistas" que estão

sempre fracos "tô fraco=tõ fraco"
Alunos "computador" deleta tudo
na hora da prova.

Alunos "internet" sempre "batendo
papo"
Mas, tem alunos ainda diferentes;
Alunos "trem" que andam sempre na

linha.
Alunos "diário de classe" estão sempre
preocupados com as notas.
Alunos "cronômetros" sempre de olho no

relógio.
Alunos diferentes ou não, todos são
alunos, igual ao arco íris que só é arco
íris pelas suas diferentes cores.

�
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Aluno: Caio Augusto Araldi B", série

Colégio: E.E.B. Roland Harold Dornbusch
Professora: Rosana Aldrovandi

Dra, Míríam Voigt Schwartz
Q�oqqp<,)íauq Cl\Q 1290
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