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ACUSAÇÕES

Trevisani garante que aliança
desconhece a 3a notificação,

- PÁGINA 3

ESTADUAL

Falcão volta da seleção e joga
hoje em São Lourenço d'Oeste

- PÁGINA 7

o advogado da Fiesc, Carlos Kurtz, apresentou aos empresários da região a proposta da entidade para a reforma sindical

Presidente da Fiesc explica
projeto da federação em JS

o presidente da Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina), José Fernando Xavier Faraco,
esteve ontem em Jaraguá do Sul para falar aos empresários
da cidade sobre o programa Integração Sindical 2004 e

também para apresentar a rede corporativa de

comunicações do sistema Fiesc. O programa foi instalado
em julho, com um seminário realizado em Lages. O
encontro de Jaraguá do Sul foi o 10° de uma série de 11,
que encerram na quinta-feira da semana que vem, em

Florianópolis. - PÁGINA 4

ANONIMO

Hermçto Pascoal passa o
.

feriado em 'Jàraguá do Sul

o "m�g�1/ çla musica instrumental Herrneto Pas«�.al
.

este�� er;n Jaraquá do Sul, no dia 7 de Setembro. Ele ea
companbeira Aline vieram à cidade para participar do
aniversário dê um amigo jaraguaense. Hermeto ficou
encantado com o Parque Malwee, de onde' levou duas
pedrinhÇls Rara "sempre lembrar do' local': _ PÁGINA6
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GUARAMIRIM

Comissão conclui balanço da
Expofeira na próxima semana

Estimativa de público e de negócios deve ser.

superada, segundo os organizadores da feira, que
encerrou dia 5.

• PÁGINA 5

COMPETiÇÃO

Equipe de Hipismo consegue
título na Copa Independência

• PAGINA 7

INICIATIVA

Tribunal de Justiça vai criar
'Mutirão Ilorense' na cidade

�'f.' •

o Presidente
do Tribunal de

Justiça do Estado,
Jorge Mussi (E),

anunciou ontem a

intenção de criar o
"Mutirão florense"
em Jaraguá do Sul

para desafogar o
Judiciário

- PAGINA 6
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OPINIAO

Curvas de nível
,

.
Contrariando as expec-

tativas, inclusive da equipe
econômica - o dólar comer
cial dá sinais de que tende
a se acomodar em um

patamar mais baixo nos

próximos dias. A cotação da

moeda estadunidense dura
nte a semana oscilou

sempre a abaixo dos R$
3;OOf fechando, ontem, em

R$ 2,90. Um dos motivos da
estabilidade momentâ-nea

é a promessa de entrada de
mais dólares no país, através
de novas emissões ou

renovação de dívidas do
setor privado. Como tradici
onalmente ocorre após as

emissões soberanas, empre
sas estatais e do setor

privado costumam tirar das

gavetas seus programas de

captação no exterior.

I
Se a operação do gove

I
rno ocorrer com sucesso de
demanda e de recuo de

I prêmios pagos aos investi

i dores estrangeiros, as

FRASES

"É preciso entender que, em política, não é ético passar por cima de alguém para conseguir
bons carqos"

chances aumentam, contri

buindo para a manutenção
da taxa de câmbio. Na

quarta-feira, o Banco Cen
tral tomou empréstimo de
750 milhões de euros, com

taxa de retorno ao inves

tidor de 8,7% ao ano. Mas,
o mercado avalia que a

demanda pode dobrar esse

valor. Com a captação,

público no entanto,
esconde' a preocupação dos

exportadores. Dólar baixo
significa menos volume de
recursos nas transações
comerciais, podendo arrefe
cer as exportações, que vem

sustentando o nível da

produção industriaL Por

enquanto, a aposta é que a

emissão abra as portas para

... Cm um spread de 4,77% ao ano acima
do papel de referência do Tesouro

.
,

alemão, nenhum investidor hesita em

especulou-se que Petrobras
concluiu uma operação da
ordem de US$ 600 milhões.
As próximas podem ser de
bancos ou empresas exporta
doras, que aproveitariam o

bom momento.

O cenário cor-de-rosa do
câmbio - dólar abaixo de R$
2,90, favorece ainda mais a

redução da parcela da
dívida cambial do total do

estoque do endividamento

novas captações corpora
tivas que, fatalmente,
sinalizará a tendência
futura do mercado interno
- investimentos estrangeiros
e taxa básica de juros.

É sabido que o risco
Brasil (na casa dos 500

pontos) é o termômetro da

confiança dos investidores

estrangeiro. Entretanto,
com um spread de 4,77% ao

ano acima do papel de
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referência do Tesouro
alemão, nenhum investidor
hesita em negociar com o

Brasil. Por outro lado, não
se pode perder de vista que
o dinheiro será usado para

pagamento de uma série de

compromissos externos do

país - US$ 1,388 bilhão este

mês do principal de dívida
e outros US$ 270 milhões
em juros .

Para o economista-chefe
da Global Station, Marcelo
de

.
Ávila, o governo soube

aproveitar o bom cenário e

a captação permite uma

diversificação da dívida
externa em títulos do país.
Na outra ponta, o entusias

mo com a operação sobera
na e a queda do dólar não

foi suficiente para frear as

expectativas negativas dos
investidores em relação à

inflação, confirmando a

máxima dos negócios:
"alegria de uns, tristezas de
outros".

• LuizCarlosTamanini, prefeito de Corupá,sobre os boatos que ele iria assumir a Secretaria de Desenvolvimento Regional no lugar de
Niura dos Santos.

,Mundo I Pessoas & Fatos I
I ... IRAQUE

Mais de 60mortos em
I ataques aéreosdos EUA
Mais de 60 pessoas morreram ontem em

bombardeios aéreos estadunidenses contra duas
cidades dominadas pela resistência iraquiana, ao
mesmo tempo em que tropas dos Estaqdos
Únidos e iraquianas assumiam o controle de urna
terceira, As ações fazem parte de uma campanha
"paraljmpor o controle governamental sobre
rddades e conterataques contra forças dos Estados
lJnidos.A maioria das mortes ocorreu em Tal Afar,
uma das várias cidades que oficiais americanos

. admitiram esta semana que haviam caído nas

mãos de insurgentes apesar da restauração da
. soberania parcial do Iraque em 28 de junho. (AE)

... RÚSSIA

V(d,eimostra garoto
ao lado de explosivos
Num atemorizante videotaipe do drama dos
reféns da semana passada numa escola russa,

Georgy Farniyev, de 10 anos, é visto sentado
ao lado de uma bomba, com as mãos atrás da

cabeça e com expressão de incredulidade em

seu rosto. Parecia certo que ele iria morrer,
mas ele sobreviveu graças à sorte, uma

presença de espírito surpreendente para
alguém de sua idade e coragem suficiente
para arrancar um estilhaço do braço.

I Georqy falou ontem de seu drama em uma

ambulância que o levava para um avião que o

conduziria a Moscou, onde será tratado de seus

ferimentos. (AE)

... PALESTINA

Ataques israelenses
deixam 8mortos
Pelo menos oito palestinos foram �ssassinados
e mais de 40 ficaram feridos em ações
militares israelenses na Cisjordânia e na Faixa
de Gaza. Enquanto isso, o chanceler israelense
Silvan Shalon dizia durante um discurso que a

expulsão do histórico líder palestino Yasser
Arafat está "mais próxima do que nunca':
Em um incidénte violento no norte da Faixa
de Gaza, soldados israelenses dispararam
rajadas de metralhadora contra palestinos
próximos, matando três pessoas, inclusive um

menino de nove anos revelaram fontes

hospitalares. (AE)

... EGITO

EUA perderam o

Controle no Iraque
o número 2 da Al-Oaeda, o egípcio Ayman al

Zawahiri, disse que os mujahedin (combatentes
islâmicos) tomaram o controle de boa parte do

Afeganistão, forçando os estadunidenses a

esconderem-se em trincheiras, de acordo com

um vídeo divulgado ontem pela TV AI-Jazira. A

exemplo do que ocorreu ao exibir outro vídeo
de AI-Zawahiri em março, a emissora não deu
detalhes sobre como obteve a gravação.
O médico egípcio que se tornou o principal
lugar-tenente de Osama bin Laden afirmou que
"do norte aosul e do leste ao oeste, o Afeganistão
é uma zona totalmente liberad'� para os

mujahedin" (AE)

... INDONÉSIA

Explosão em Jacarta
deixa 9mortos
Supostos militantes islâmicos detonaram um

carro-bomba em frente à Embaixada da
Austrália em Jacarta ontem, deixando nove

mortos e 173 feridos num ataque devastador
contra um importante aliado dos Estados
Unidos na invasão do Iraque.
O atentado, primeiro atribuído ao grupo
extremista Jemaah Islamiyah (Comunidade
Islâmica) em mais de um ano, poderia afetar
as eleições australianas, nas quais o primeiro
ministro John Howard tentará reeleger-se com
uma plataforma pró-americana em meio a

uma acirrada disputa com a oposição. A

votação está marcada para 9 de outubro. (AE)

... PAQUISTÃO

Ataque aéreo deixa
pelomenos 50 mortos
Aviões paquistaneses bombardearam ontem

um suposto centro de treinamento da ista AI

Qaeda perto da fronteira com o Afeganistão,
destruindo um amplo galpão de alvenaria e

matando pelo menos 50 suspeitos. A maioria
das vítimas seria composta por militantes

usbeques, árabes e chechenos.
O ataque está entre um dos mais violentos
dos combates dos últimos meses nessa

remota região de fronteira, considerada um

possível esconderijo do milionário saudita'
Osama bin Laden, o líder da Al-Oaeda, foragido
há quase três anos. (AE)
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O verdadeiro dilúvio

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.

Mário Eugênio Satumo*

Conhecemos a história de Noé e sua Arca através do Gênesis da
Bíblia. Noé construiu uma arca (um barco) em tempo para salvar sua

família e outros animais de uma gigantesca enchente que cobriu a Tena
o dilúvio.

'

Porém, para os cientistas, essa história não é original, foi copiada de
outra de origem babilônica.A história de Noé provavelmente foi incluído
no Gênesis durante o domínio da Babilônia. Por volta do ano 2000 a.G,
foi escrito nas tabuinhas de argila a história de Gilgamech, um antigo rei
da Babilônia, que teria ouvido uma história similar do dilúvio de Noé.

Agora, os geológos marinhos Bill Ryan and Walt Pitman, do
Observatório Terrestre Lamont-Doherty em Nova Iorque, acreditam
que a origem do mito.de Noé surgiu noMarNegro há mais de 7000 anos.

Para eles, na última Idade do Gelo, o nível domar baixou tanto (cerca de
120 m) que o Mar Negro (que fica entre o sudeste europeu e a Ásia
menor) não passava de um lago de água doce. Quando a temperatura
subiu, as geleiras começaram a derreter e o nível domar subiu ano a ano.

Até que, em um fatídico dia, onde se localiza o canal de Bósforo cedeu à

pressão da água domarMediterrâne� inundando o local em uma questão
de dias.

Uma vez que o próprioMarMediterrâneo era um vale que foi inundado I)
pelo Atlântico há quatro milhões de anos, Ryan e Pitman intuíram que o I

dilúvio bíblico talvez fosse a formação de um mar. Surgiram como candidata:
o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Mar Negro. Este último era o que·
reunia as condições geológicas para ser o local do "dilúvio", os outra

apresentavam canais muito largo oumuito profundo. Era preciso procurar
muitas evidências.

Assim, em 1993, uma missão de pesquisa, de duas semanas, do
Instituto Oceanográfico Shirshov da Rússia que procuraria traços de

radiação do acidente com o reator de Chernobvl noMar Negro tomou. i

se a grande oportunidade. Estavam equipados com um sonar, para mapear
o fundo, e com um equipamento para perfurar o fundo por sucção, para I'coletar fósseis.

E as descobertas foram incríveis. O canal que liga o Mar Negro com

o Mediterrâneo é raso o suficiente. Os sedimentos profundos (mas
antigos) do Mar Negro possuem animais de água doce e os mais próximos
da superficie contém animais de água salgada. E o mais intrigante, a

transição foi abrupta, como era esperado. ,

Emais, a camadamais profunda assemelha-se ao depósito do delta de
•

um grande rio, ou seja, esparramado de forma delgada sobre águas rasas,

erodida por ondas e ventos. Sobre essas camadas, uma outra mais fina e

uniforme foi encontrada por todo o Mar Negro comprovando que o mar

encheumuito rapidamente, se não tivesse sido, haveria muitas camadas
e não uma só.

__ ,

Quando o Bósforo se rompeu, a água caiu com a força de uns duzemo
Niágaras e o barulho podia ser ouvido há 100 Km de distância, inundando
100.000 Km2 de boas terras em poucos meses. Sem opção, a grande
população que vivia na próspera região começou a fugir, transportando as

famílias e o gado. Sem ter para onde ir, esparramaram-se pela Europa
Central, difundindo pelo continente a agricultura que praticavam (esse
processo levou alguns séculos). O dilúvio foi bom, de alguma forma, para
a humanidade .

Para fazer a datação da inundação, eles se valeram dos caramujos
marinhos da camadamais antiga e o resultado encontrado foi de 7000 anos

Porém, um novo problema surgiu: entre o dilúvio e seu primeiro relato
escrito, passaram-se trêsmil anos. Poderia uma história sobreviver oralmente
por tanto tempo? Mesmo virando mito? Há quem não acredite nisso.

Há outros que acreditam na hipótese corrente: a mesopotâmia,
berço da civilização humana, tem esse nome por estar entre (mesa) dois
rios (poramos), oTigre e o Eufrates. Esses rios sofrem grandes enchentes,
quando os dois enchem simultaneamente é uma catástrofe digna do

nome de dilúvio.
Contudo, os fatos descobertos no Mar Negro abrem novoS

horizontes para transformarmais ummito em fato histórico comprovado.
Tal qual Tróia, que não passava de ummito, o dilúviomostra agora suaS

evidências de ter, de fato, existido.

*Tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do Instituto
Municipal de Ensino Superior de Catanduva (www.fafica.br) e

congregado mariano. (Email: saturno@dea.inpe.br)
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....De nOVO
,

Nas rodas políticas de Jaragua do Sul,

ltou a circular o boato (?) de que

�Ot grantes das coligações "Jaraguá
ln e

,,,.

todos"e"Viva Jaragua se reuniram

para .,

tra vez na tentativa de firmar um
ou

I
. -

"apoio branco" para as e eiçoes.

Oficialmente, não existe tal proposta.

Os coordenadores das, d�as alianças
arn veemente passiveis encontrosneg Ch'

para tratar do assunto. egam ate a

se irritar com a pergunta;
Como diz o deputado federal Paulo

Bauer (PFL):"Em política, só não vê boi

� Coincidência
Fontes, que garantem que os

encontros existiram, alegam que a

proposta é em fu nção de recentes

pesquisas internas de intenção de

votos.' que apontam diferenças
pequenas entre os três candidatos a

prefeito.
Um dos coordenadores.da coligação
"Viva Jaraguá" disse que se houve o tal
encontro esqueceram de convidá-los.
Entretanto, na tarde de ontem os

presidentes do PL, Leónidas Nora, e do
PT, Leone Silva, e amigos conversavam ,

animadamente num bar, no Centro.

�Adoção
Os grupos de Apoio à Adoção de Santa
Catarina realizam, sábado, a partir das
8h30, no auditório do Sindicato do

Vestuário, o 10 Encontro Estadual.
O evento contará com palestras do

desembargador Alberto Luiz da Costa,
presidente da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção, e do juiz da Vara

da Infância e Juventude de Jaraguá
do Sul, Hélio David dos Santos. Além
do psicólogo Fernando Freire e da
diretora dó Centro de Capacitação de
Incentivo á Capacitação Profissional,
Gabriela Schreiner.

POl ICA 11·:91

� Feedback
o contabilista Alcindo Volkmann sugeriu
ao jornal que perguntasse à Fundação
Cultural porque os vence,dores do
Concurso de Declamação, realizado em

meados de agosto, na Scar, ainda não

receberam os prêmios. Volkmann, que
jurou não estar agindo em causa própria,
não explicou porque ele mesmo não

fez a pergunta aos organizadores do
evento.

Resposta: a diretora administrativa da

fundação, Daniela Lenzi, disse que faltam
as informações para a emissão da

autorização doe pagamento.

�Em casa

O CFM (Conselho Federal de Medicina)
anunciou que pretende criar nú(l�os
especializados para o atendirnente ídei
médicos dependentes de álcOQb:.eJ
drogas. O serviço vai funcionar !%fi11
parceria com os conselhos regionais�os.
profissionais nos estados.

Segundo o CFM, há dois anos, a Es1�'I;al
Paulista de Medicina, na cidade de)'g.âbl
Paulo, desenvolve projeto semel�,ânt'e,
e já atendeu 150 profissionais rnédhren
A grande maioria anestesi:p&étl§,:>
cirurgiões e clínicos, com idade eNr�tV,...l(1
30 e 40 anos.

,� f5I

CPL convoca candidatos a
"

prefeito para painel político
]ARAGUÁ DO SUL - o CPL

(Centro Integrado de

Profissionais Liberais de Jaraguá
do Sul) vai promover na

segunda-feira, a partir das

19h30, painel político com os

candidatos a prefeito. Dionei da
Silva (PT), Moacir Bertoldi (PL)
e Vicente Caropreso (PSDB)
terão dez minutos para

apresentar os projetos do plano
de governo, conforme sorteio.

Hoje, representantes das três

alianças reúnem-se com a

diretoria da entidade para tratar

de assuntos referentes ao evento

e também para avaliarem a

possibilidade de agendar outra
data para conceder a mesma

I) oportunidade. aos candidatos a

vice.

Não secá um debate entre os

preíeituráveis, �isto que eles não
farão perguntas entre si. O

presidente do CPL, Romeo
Piazera [únior, explica que os

associados da entidade irão

previamente elaborar perguntas
sobre propostas de governo e

encaminha-las para serem

questionadas aos candidatos.
"Será feita uma triagem para
que o painel seja bem organizado
e todos terão oportunidade de

responder às dúvidas apre
sentadas", informa.

O painel será destinado
exclusivamente para os

profissionais liberais associados
ao CPL, entretanto, o auditório
da entidade comporta apenas
120 pessoas. "N ão é a primeira
vez que promovemos o painel, já
o realizamos em eleições
anteriores. A intenção é

aproveitar o momento político e

oferecer esse espaço para que o

CPL seja também um agente
incentivador do processo
demoqático", destaca o

presidente.

,"

- O CPL (Centro Integrado
,de Profissionais Liberais
de Jaraguá do Sul) vai

promover na segunda
feira à noite, a partir das
19h30, painel político com

candidatos a prefeito.

- Os .candidatos a prefeito
não farão perguntas entre

si, apenas responderão a

perguntas elaboradas
'

pelos profissionais liberais
associados da entidade.

>
1
"

"'t sidente diz que tentará organizar painel para os candidatos a vice

REPRESENTAÇÕES
?jLlfl

PT denuncia lrreqularldades'
I

rIBíW

na campanha de Oávio Leo::i:�
�Prefeito é acusado
de fazer propaganda
eleitoral utilizando
recursos públicos

MASSARANDUBA o
diretório municipal do PT
encaminhou três representações
contra o prefeito Dávio Leo (PFL),
nas últimas duas semanas. As
denunciás ré(erem:se a possíveis
irregularidades na propaganda
eleitoral em rádio emini-outdoors,
além de abuso de poder
econômico. Duas notificações
foram entregues à aliança - que

já apresentou defesa - e outra

intimação, segundo o Cartório
Eleitoral da Comarca de Guara

mirim, seria feita ainda ontem.
Os petistas entraram com

pedido de abertura de

investigação judicial, na terça-feira
passada, devido ao lançamento de
uma revista que divulga o relatório
de ações da administração
municipal entre 2001 e 2004, no
período de campanha eleitoral.
Além de a coligação que busca a

reeleição ter publicado omaterial

impresso, incluiu a revista no site

da aliança na Internet, ''A atitude

pode caracterizar improbidade
administrativa, propaganda
eleitoral antecipada e irregular
porque o candidato utilizou-se de
recursos públicos em benefício

próprio", contesta um dos

integrantes do PT, que prefere não
ter o nome revelado. Se a ação for
deferida pela Justiça, o candidato

ARQUIVO/éRJIM.(GÉ�S

Oávio Leo é acusado de cometer crime eleitoral e abuso do poder econômico na campanha eléWó'(J1
, )[)lfi!J

responde a crime eleitoral, das duas primeiras representações. Justiça, j á apagamos ajS:dil;\:!-
podendo ter o registro caçado, ficar Uma delas, refere-se às placas que blicidades porque não quer�fmls
inelegível por três anos, além de publicavam agradecimentos da criar confusão e perder temposíom
ter de pagar o montante investido administração pública sobre os picuinhas", argumenta o deldga:d<b.
em propaganda eleitoral durante resultados da Fecarroz deste ano Outra acusação é sobremos
este ano. - realizada em maio. A candidatos a vereador da alfOO�a

Na tarde de ontem, o delegado reclamação é de que nos"materiais, utilizarem o espaço de propigãh(la
da coligação "União pelo a prefeitura divulgava que o lucro eleitoral gratuita em râ8tos
progresso", Almir Trevisani, disse adquirido na festa seria revertido destinado à chapa propQr-êiõii.'al
que não havia recebido à abertura do hospital da cidade, para pedir voto ao prefeito\)D\:lb
informação a respeito da acusação, meta que faz parte do plano de não especifica essa questão, !U�s
entretanto, fez questão de lembrar governo da coligação. "In- também já alteramos o maU1I'�I',
que a aliança já apresentou defesa dependente do posicionamento da comunica. J,! 05

Locutor de comícios políticos é ameaçado de morte
2(1919'1
Yl0;)r)

}ARAGUÁ DO SUL - o locutor
Sandro Przysiny, que apresenta o

programa eleitoral de rádio e os

comícios da coligação "Jaraguá para
todos", está sendo ameaçado de
morte por criticar a distribuição de
bebidas alcoólicas nos comícios dos
adversários. A vítima-recebeu
telefonemas anônimos, em sua

residência, de uma pessoa que quer
forçá-lo a calar. Apesar de dizer que
não se sente intimidado com

ameaças, Przysiny registrou ontem
boletim de ocorrência na Delegacia
de Polícia Civil.

"Ele me disse que devo tomar

cuidado, porque sabem onde eu

moro e que se eu não pararde criticar
os médicos que estão distribuindo
bebida alcoólicanos comícios eu vou
ser encontrado com a boca cheia de

formigas dentro de uma lata de

cerveja", conta o

locutor, acrescentando que vai

continuar propagando que o

consumo excessivo de álcool é um

problema de saúde pública.
O coordenador da campanha

da aliança, Leone Silva, repudia isso
que chama de um atentado à

liberdade de expressão. "N ão

podemos mais admitir, em pleno

século 21, o coronelismo, a ameaça
física, a força bruta. Essas posturas
são ridículas, provam que eles não
têm argumentos", cntica,
destacando que os correligionários
preferem o debate de idéias e não

"essa política suja que ameaça as

pessoas, que tenta coibir pela força".
A coligação é a única que não

distribui bebidas alcoólicas em

comícios. "Porque queremos que as

pessoas estejam conscientes, que elas

ouçam as nossas propostas.Queremos
que participem desde já de um

projeto de govemo popular", explica
o coordenador.

-locutor ameaçado diz 2 6 rn

que os médicos deveriarastq
ser os primeiros a dar o9upl-f;'
exemplo e não incentivjlf)-I�q
a bebedeira só para atr9ib9�1)
público em seus comíci9éfm6

i,)rJO)
- Coordenador de rni19)
campanha informa que.é.a.,
única a não distribuir
bebida alcoólica porqu
querem as pessoas
conscientes para ouvir (jl.»Ii(J

propostas de governe ,1')'Ii(l
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Fiesc e Ciesc fazem seminário

pela integração sindical
MARIA HELENA DE MORAES

�Evento aconteceu

ontem, no Cejas,
com a participação
de empresários

JARAGUÁ DO SUL

Empresários e representantes de
sindicatos patronais do Vale do

Itapocu participaram ontem de
seminário sobre o Programa de

Integração Sindical, promovido
pela Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina) e pelo Ciesc (Centro das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina). Foi a décima reunião do
Programa, que tem o propósito de
debater temas relacionados à

atividade sindical, - além de dar
treinamento para o uso da
Extranet, ferramenta desenvolvida
pelo Ciesc para facilitar o acesso das

empresas a produtos e serviços,
comobanco de dados para compras
corporativas, programas de estágios
e seguro de vida em grupo. Até

agóra, aproximadamente 200

pessoas ligadas ao sistema Fiesc já
'flzérám o treinamento e cerca de
80G empresários já assistiram a série

de séminários, que começaram em

Lages e encerram na quinta-feira
de semana que vem, em

Florianópolis.
O evento teve ainda a

participação do advogado Carlos
!

1..1.

Paulo Obenaus, Alcantaro Corrêa, Faraco e Vicente Donini na apresentação do programa da Fiesc

Kurtz, que falou sobre a proposta de normativo da Justiça do Trabalho e para cá, várias etapas do processo
reforma sindical do governo, que revisão das categorias diferenciadas. foram realizadas. Este ano, durante
deve ser apresentada até o final de Entre os pontos fracos da nova a Semana da Indústria, os 124
setembro e votado, de acordo CO�l propos ta, o advogado cita a sindicatos associados receberam um

o advogado, no início do ano que assimetria na pirâmide negocial, computador para acessar a

vem. Kurtz fez um relato do atual representação sindical como ponto Extranet, uma das mais modernas
modelo sindical (dos trabalhadores de conflito, representação sindical tecnologias de comunicação
e patronal), salientando os pontos como instrumento político e reflexo privada já implantadas no país. "A
positivos e negativos do pré-projeto no sistema "s". partir desses treinamentos, os

de reforma sindical apresentado pelo As reuniões com as várias vice- sindica tos poderão passar a atuar

governo Lula. De acordo com presidências regionais marcam o com mais eficiência na defesa dos
Kurtz, a reforma sindical, conforme início da fase final.do programa, que interesses de suas categorias, além
apresentada pelo governo, tem começou em 1999 com a criação de poderem diversificar suas

como. pontos fortes maior do Grupo de Integração das atividades de prestação de serviços",
representatividade, revisão do poder entidades do Sistema Fiesc. De lá resume o presidente da Fiesc,

Dados do IBGE apontam crescimento da produção industrial do país
,

-

BRASÍLIA - De acordo com

dados divulgados esta semana pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) a produção
industrial brasileira cresceu 9,6%
no mês de julho, quando
comparada aomesmomês de 2003,
comprovando que a indústria
brasileira mantém trajetória de

recuperação. Na comparação com
junho, a produção avançou 0,5%,
marcando o quinto mês

consecutivo de expansão. Com o

resultado de julho, a produção
acumula alta de 7,8% em sete

meses. No primeiro semestre, a

expansão foi de 7,5%.

Segundo o IBGE, o

comportamento favorável da
atividade industrial ao longo dos
últimos meses faz com que o índice
acumulado nos últimos 12 meses

prossiga com trajetória ascendente,
passando de 3,9% em junho para
5,0% em julho.

O crescimento de 0,5%
observado de junho para julho,
segundo o IBGE, reflete aumentos

de produção em 16 das 23 atividades

que têm senes ajustadas
sazonalmente. Os destaques são

veículos automotores (5,4%),
produtos de metal (7,0%), fumo
(24,2%) e bebidas (4,9%).

SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2004

Empresas que não emitem CA:
são investigadas pelo Ministéri�

JARAGUÁ DO SUL - O

advogado André Tavares Vieira,
assessor jurídico do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas, está incluindo nas

ações trabalhistas de indenização
de trabalhadores vítimas de

doenças de trabalho, pedido para
que o Ministério Público do
Trabalho investigue as empresas
da região que não estão emitindo
a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho). De
acordo como advogado, a CAT é

o' documento mais importante
para que o trabalhador possa

provar, na Justiça, se tem ou não

doença profissional. "Quem vai

coordenar essa investigação é o

procurador do Trabalho, Luís
Carlos Rodrigues Ferreira",
comenta o advogado.

O advogado informa ainda

que, até agora, a Justiça deu ganho
de causa para apenas dois casos.

Atualmente são aproximadamente
15 processos tramitando na Justiça
e mais cinco na fase da perícia. A

lentidão do Judiciário o n' Iv
,

' a·
preenchimento da CAI e v

dificuldades na avaliação positil. E
da perícia médica são os princi n

problemas enfrentados Pelo P
trabalhadores vítimas de doen\. (
do trabalho. "Alguns process d
estão na Justiça há 11 anos' Ú

exemplifica.
Na avaliação de Tavares Vieua

os avanços na luta pell
reconhecimento das doenças ar
trabalho ainda são insignificantl
diante da amplitude do problern;
que atinge um contingente ca�
vez maior de trabalhadores J.

,u,

todos os setores. A ausência ai
atendimento médico continuaili
também é um problema ..
advogado usa como exemplo o C<Ii
de Florianópolis, onde exist
atendimento de acupuntu[1
gratuito, em hospital públicQ
"Muitos não têm dinheiro pa
comprar remédios ou para faze
fisioterapia e as dores, na maiori
dos casos, sãomuito fortes", assin�
Tavares Vieira.

Advogado André Vieira: "não preenchimento da CAT é comum"

N a ponta contrária, as

atividades que apresentaram as

maiores quedas na produção:
indústria farmacêutica (-6,3%),
outros produtos químicos (-1,3%)
e outros equipamentos de

transporte (-6,1%). O resultado de

9,6% no indicador mensal reflete
do crescimento em 24 dos 27 setores

pesquisados.
A indústria de veículos

automotores (39,5%) se mantém

como a de maior impacto positivo
na formação da taxa global,
seguida pelas de máquinas e

equipamentos (21,8%) e fumo

(171,0%).

.. No acumulado do ano,

23 atividades apresentam
aumentó na produção. A
indústria de veículos se

J

mantém com a de maior

impacto positivo.

lO Fabricação de veículos

(28,0%) sustenta a

liderança das atividades,
em.termos de impacto
sobre o índice global.

Sua Concessionária Renault agora é

•
...

BllJMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ
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Banda da Escola Pedro Aleixo

vence campeonato estadual
MAssARANDUBA

- A Banda de ensino nas aulas
, 1 MinistrO Pedro Aleixo extracurriculares", explica.Marcia

d 1:
o 120 "Campeonato Para Elenisi, o resulta o toi

venceu 1: "

d Ide Bandas e Fanfarras , motivo de intensa alegria,Esta ua ,
,

'II',
t garia infanto-Juvem , principalmente devido à falta de

na ca e

I'do pela Febanfaesc recursos para a manutenção e
promov
Federação de Bandas e Fanfarras compra de equipamentos, com

áo Estado de Santa Catarina) no altos custos. "É tudo com muita

di 5 dificuldade, mas quando chegaúltimo ta '

I

O maestro da banda, Patrick

S
' ari salienta que os músicos

rnng ,

I os de 10 a 18 anos da Escola
-a un

B" MunicipalMinistro Pedro
aSlca

AleixO - se prepararam para o

eonato realizando ensaios
camp ,

diariamente na semana que

antecedia o evento. "Mas foi uma

surpresa grande, principalmente
ar ser o primeiro concurso que

�articipamos", revela. Aluno da 7a

série, o trompetista Thiago Rode

explica o segredo da conquista:
"Nos dedicamosmuito aos ensaios,

todos com longa duração, e

rocuramos ficar confiantes quep
"

iríamos ganhar .
'

A diretora da escola, Elenisi
Pawlak Coelho, lembra que a

proposta iniciou de forma

modesta, em 2001, c�m
participação de 21 alunos na então

fanfarra, que se tornou banda no

final de 2002. "Queríamos
incentivar os alunos à música,
introduzindo na escola, uma

banda, que faz parte do processo

SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2004

um resultado como esse é

gratificante", comenta, infor
mando que os uniformes e parte
dos instrumentos foram
fornecidos pela Prefeitura.

A diretora salienta que o

grupo conta inclusive com alunos
de outras escolas, e que osmúsicos

realizam os ensaios em horários
distintos, de acordo com sua

disponibilidade. "A gente não

quer só atingir a escola, mas o

município. Se os jovens têm uma

ocupação, não vão procurar outros
caminhos que não sejam
corretos", analisa.

Com a primeira colocação, a
banda foi selecionada para

participar da etapa nacional, que
acontece em Goiânia, mas,

segundo o maestro, dificilmente
eles vão participar, princi
palmente em função da distância
do local do evento. "Vamos nos

preparar para o sul-brasileiro, que
acontece em novembro, no Rio
Grande do Sul", revela.

DIVULGAÇÃO

Pesquisa sobre célula-tronco
é 'destaque em programa

BRASÍLIA - Os ministérios da
Saúde e da Ciência e Tecnologia
formalizam ontem parceria para

� incentivar pesquisas na área de
saúde .. O acordo prevê invés
timentos de R$ 57 milhões do
orçamento doMinistério da Saúde
que serão destinados a pesquisas
científicas que possammelhorar as
condições de saúde da população
brasileira. Os recursos devem ser

integralmente desembolsados
ainda neste ano e vão incentivar
cerca de 350 projetos de pesquisa.

Um dos destaques do acordo é
o incentivo - via chamada pública
-

para um grande ensaio clínico
multicêntrico (realizado simul
taneamente por diversas ins
tituições de pesquisa) sobre

utilização de células-tronco em

cardiologia. Este ensaio deverá
consumir R$ 5 milhões dos R$ 57
milhões. Também haverá estímulo
a projetos tecnológicos que

pretendem levar à auto-suficiência
na produção de alguns tipos de

�a,cinas e kits para diagnósticos de
doenças, além de estudos sobre
medicamentos e hemoderivados.

A proposta também inclui o
incentivo aos projetos do programa
"Pesquisa para o SUS", cujo
principal objetivo é apoiar a

realização de pesquisas em saúde
em todos os estados da Federação
e, assim, garantir que o

desenvolvimento científico e

tecnológico no país chegue a.quem
mais precisa.

GERAL

EXPECTATIVA

Balanço da 7a Expofeira deve
• ••••

superar as expectativas Iniciais
ARQUIVO/ctSAR JUNKES

�Segundo os

organizadores, mais
de 70 mil pessoas
visitaram a feira

GUARAMIRlM: - Os números da
7aExpofeiraAgroindustrial, realizada
entre os dias 27 de agosto e 5 de

setembro, no Parque de Exposições
Prefeito Manoel deAguiar, deve ser
divulgado no início da próxima
semana, quando aCCO (Comissão
Central Organizado-ra) conclui o
balanço oficial.

A estimativa dos organizadores
era que 70 mil pessoas visitassem a

feira multissetorial, com R$ 15
milhões em negócios, números que
se concretizaram, segundo a CCo.
O evento reuniu 65 expositores dos
setores químico, moveleiro, imple
mentos rodoviários e agrícolas, comér
cio e prestação de serviços, todos do
município.

Para o presidente da CCO e

presidente da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agricola de

Guaramirirn), Mário Glasenapp, o
dinamismo dos empresários e a força
de vontade dos colaboradores para o
bomandamento do evento foram as

principaismarcas da feira. "A cidade.

Expofeira atraiu mais de 70 mil visitantes em dez dias de evento

deu uma prova de sua pujança O vice-presidente da eco,
econômica e de seu potencial Orlando Satler, afirma que os

empresarial.Quemnos visitouao longo' expositores são unânimes na idéia
destes 10 dias pode constatar que de que o evento é um propagador
Guaramirim é um município que de negócios em larga escala.
deverá crescer muito nos próximos "Muitos, no primeiro dia de feira, já

haviam fechado ou alinhavadobons

.i )L

pessoas e de contatos re<iliz:3.d�s",
revela. J',

Além dos negócios,t)/I'flS
diversificações de atrações culJ;1lr,ai§
e da gastronomia também fori}lfU9fi
diferenciais deste ano. As b,qliJ.çlas
Os Chefes, Reação em Cadeira, Ó
grupo Os Serranos e a dupla[I§mã,�
Gaivão, levarammilhares de I1R'iJiogl�
ao parque.

anos, o que irá gerar novos empregos,
mais negócios e expansão de nossas

atividades para o Brasil e para o

mercado externo", salienta.

negócios. Os que estiveram aqui
pela primeira vez ficaram

impressionados tom o volume de

"Festa da Lua Preta' comemora

40 anos de fundação de Schroeder
SCH�OEDER - Jovens e

adolescentes poderão comemorar
os 40 anos de fundação da cidade
na segunda "Festa da Lua Preta
- a última do inverno", que
acontece no dia 18, a partir das
20h30, no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold.

Oito bandas da região vão se

apresentar: Elfadarma, Adversor
e Repulsores, de Schroeder,
Kabrones, Alta Rotação e Tribo
da Lua de Jaraguá do Sul, El
Kabong, de [oinville, e Skyriff
de Guaramirim. Também haverá
tenda tecno com apresentação de
DJs convidados, entre eles o DJ
Cacau Menezes, de Florianópolis.

O promotor do evento, João
Paulo de Araújo, explica que a

intenção é promover e incentivar

as bandas locais, além de

proporcionar momentos de lazer
aos jovens da microrregião. A
expectativa de público é de três

mil pagantes. Lembra que na

primeira edição, realizada em

março, foram quatro bandas,
prestigiadas por 1,5 mil pessoas,
onde parte da renda foi revertida

para os grupos. "Dessa vez parte
do valor será destinado à compra

internacionais U2, Pearl J<l.ttF
Oasis. Entre os objetivbs...Qé=0
quinteto, que possui.músic��
próprias, está a gravação de&a �
fita demo para divulgar o trabalho
noEstado através das rádios. B

Em março de 2003, 3, banda,
foi convidada a fazer parte5!âlàh
gravação doCD"Rock comStii�',
que reuniu músicos de Sa,'fii{j:ffi
Catarina. Este junho deste ano,

participou de show acústico CQm
.

gravação de CD em frentesarx
Museu Emílio da Silva. Tamb�m"
se apresentou na Schützeníesne "

noFestivalAlternativo de Bandss; 1
realizado em julho deste ano. 1

Tribo da Lua será atração

·A partir desta edição, o
Jornal Correio do Povo

publica a História e o

trabalho desenvolvido

pelas bandas que se

apresentarão na "Festa da
Lua Preta"

No início de 1999 é formado
um trio que, comuma concepção
acústica, passa a fazer

apresentações em bares de

Jaraguá do Sul com ótima

repercussão. Depois de algumas
modificações e com mais dois

integrantes, a banda passa a ter

sua formação atl;al: Lenilson
(guitarra), Eder (guitarra),
Marcos (baixo), Fernando

(bateria) eMárcio (vocal).
Tribo da Lua é influenciada

por bandas da década de 80 e

início de 90 como LegiãoUrbana,
Nenhum de Nós, Ira, Capital
Inicial BarãoVermelho, além das

de equipamento para a Banda
Marcial da EscolaMiguel Couto",
declara. Araújo ressalta que
haverá 27 profissionais
responsáveis pela segurança do
evento, com aproximadamente
oito horas de duração, que
também terá apresentações de

pirofagia e acrobáticas.
Os ingressos podem ser

adquiridos na rede de Postos

Mime, Lanchonete Pingüim,
Mano Lanches, Auto Posto 28, ,

cantina da Unerj, Auto Posto
Salomon e com as bandas.
Mulheres pagam R$ 5,00 e

homens R$ 7,00. Haverá
estacionamento no local e serviço
de bar e cozinha. Menores de 16
anos só entram acompanhados
dos pais.

......VIAÇA�C�NARINHO_- .

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo " 1Iiã.'ElII1Wo!!IllI'nlil::I!nv.n.
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,{ Hermeto Pascoal esteve em

GERAL

....Orrnaqo" da música

mstrumental passou
o. 7 de Setern bro na

cidade, e elogiou o

parque Malwee
I I

}ARAGUÁ DO SUL - Um dos
lnaiores músicos vivos do
inundo, o "mago" da mú;ica
instrumental Hermeto Pascoal,
� �, companheira, a cantora e

pianista Aline, inusitadamente

� de forma anônima, passaram o

� de Setembro em Jaraguá do

�Jl, retornando a Curitiba, onde
tesidem atualmente, na manhã
I ,

fio dia seguinte. Hermeto e

Aline vieram à cidade para

participar da festa de aniversário

�urpresa de um amigo
I.

jaraguaense.
I Muito ligado em matas,

pássaros e água, visitou e ficou
encan tad o com o Parque
M-á-l.wee, que classificou de
"santuário". De lá levou duas

pedrinhas para "sempre lembrar
d01 local". Perguntado por que
d:eplévar duas e não uma só

pedrinha, respondeu: "é que
uluã 'só não faz música, pra fazer
s'om preciso de duas, uma

batendo na outra".

VISITA

Hermeto Pascoal e Aline dão uma "palhinha" durante a festa

Hermeto falou do enorme

apreço que, tem pelos
catarinenses. Tanto que das duas
únicas sinfonias que compôs,
uma é dedicada à Santa

Catarina, escrita em 1984, e que
conta de forma musical toda a

História do Estado. A outra,

Oi
Sesc comemora 58 anos com

para o idoso
-

programaçao
}ARAGUÁ DO SUL -Paramarcar

os 58 anos de fundação do Sesc

,(Serviço Social do Comércio), a

.instituição lança na segunda-feira
d .projeto "Sesc e você - Terceira

.idade em foco". O evento acontece

em<todas as unidades do Estado
durante a semana de 13 a 17 de
setembro. O projeto pretende

.

atingir, aproximadamente, 60 mil
idosos no Estado e três mil na .

.cidade.
Com diversas manifestações de

arte, a instituição quer contribuir

para a valorização do idoso fazendo
com que perceba a capacidade de

fazer, criar soluções e colocar em

prática o desejo e a necessidade de
trilhar novos caminhos. Segundo o
técnico de atividades do Sesc da
unidade de [araguá do Sul, Sérgio
Pedrotti, entre os objetivos do evento
está a sensibilização da comunidade
sobre o potencial do idoso e o

.

I.)

Jaraguá do Sul anonimamente

despertar criativo de cada

participante. Além disso, a

instituição também quer con

fraternizar com a comunidade os

58 anos de sua fundação. "O
público-alvo é o idoso, mas o projeto
também pretende atingir outras
faixas etárias da comunidade em

geral", destaca Pedrotti.
Na cidade a programação inicia

com a Caminhada do Estatuto do

Idoso, com saída em frente a Radio
Studio FM, a partir das 9h30. A

chegada será no Museu Histórico
Emílio da Silva e até às 17 horas
acontecem atividades especiais no
calçadão. Na terça-feira o projeto
"Encenacatarina" apresenta o

espetáculo "O Menino do dedo

verde", com a Companhia
Experimentus Teatrais de Itajaí, no
PequenoTeatro da Scar, às 15 horas,
Os ingressos estão à venda no Sesc
e na hora ao preço R$ 5,00 e R$
2,50. E para pessoas acima de 60 anos
a entrada é gratuita.Na quarta-feira
o seminário "Envelhecer com saúde
- Um desafio", será apresentado a

partirdas 13h30 pelo geriatraRangel
Oselame, no Centro de Convi
vência com entrada livre. A

professora de educação física,
Cláudia Soares, ministra as 15h40 a
palestra "Os benefícios da atividade
física na 3ª idade". Quinta-feira
acontece a mostra de arte no

ShoppingBreithaupt e na sexta-feira
o "Encontro Artístico da Terceira
Idade" a partir das 13h30 no Parque
de Eventos. Após as apresentações
haverá café e baile com a Banda da

,

Terceira Idade.

recente, foi dedicada à Berlim,
na Alemanha, a pedido do

governo daquele país. Disse que

gostaria muito que a peça
sinfônica escrita para Santa
Catarina fosse resgatada e

reapresentada.
O músico lembrou suas

gravações com o ícone do jazz
Miles Davis, nos anos 1970, nos
Estados Unidos, e das

performances pelo mundo afora,
tocando e influenciando estrelas
como Chick Core a, Herbie

Hancock, John McLaughlin, [oe
Zawinul, Gil Evans, Ron Carter
e outros. E do bolo de aniversário

que recebeu de Chick Core a,
enviado dos Estados Unidos para
o Japão, e que, evidentemente,
chegou estragado.

Atualmente, Hermeto se

apresenta em duo com a

companheira Aline, num

espetáculo único e que tem

recebido rasgados elogios de
crítica e de público. Em recente

apresentação em Londres, a

imprensa classificou o show como

um dos melhores da década. Ao
ouvir referências ao teatro da
Scar e à sua acústica, manifestou
o desejo de "experimentá-lo".

INFORMAÇÕES - Por ter
vindo a J araguá do Sui de forma

anônima, a imprensa não teve

acesso ao músico. As

informações sobre a estada de
Hermeto Pascoal na cidade
foram repassadas pelo
engenheiro Osmar Günther, que
teve o privilégio de usufruir da

companhia do "mago" da música
ins trumen tal.

Mutirão judiciário pretende
fazer quatro mil audiências

}ARAGUÁ00SUL-o presidente
do Tribunal de Justiça de Santa

Catarina, desembargador Jorge
Mussi, esteve reunido ontem com

juízes da c�marca da cidade para
definir a realização do "Mutirão
Forense". Os trabalhosacontecemnos

dias 4 e 5 de dezembro. O local ainda
está sendoestudado,mas está cogitada
aUnerj ouFameg, poroferecermelhor
estrutura. O mutirão pretende
desafogar parte dos 28mil processos
que circulam nas quatro varas da
cidade.

Realizado emBlumenau nos dias
31 de julho e 1º de agosto, naProeb, o
mutirão envolveu 41 juízes, 10

promotores de Justiça, 20 advogados!
200conciliadores, 250monitorese 150
profissionais de diversas áreas. Foram
atendidos 2.739 processos,
solucionando 2.479 deles, 90,5%.A
área commaior índice de resolução

foi a criminal coma solução de 467 dos
495 casos. Um ótimo resultado na

opiniãododesembargador. '1\verdade
é que o índice de intolerância da

população está se esgotando e o

mutirão é condição 'sine quanon'para
resolver este problema", definiuMussi.

Na cidade,'uma equipe de 200

conciliadores, 20 juízes e 200
mediadoresparticiparão dos trabalhos,

,

gratuitamente, esperando realizar

quatro mil audiências, envolvendo
cerca de 12 mil pessoas. O

desembargador adiantou ainda, que
o mutirão continuará acontecendo

pelo Estado. "Temos 1,5 milhão de

processos em 110 comarcas em 285
varas emSantaCatarina, e não temos
como fazeromutirão isoladamente em
cada lugar. Por isso a idéia é fazer a
"Sel�ana Estadual doMutirão", com
o envolvimento de todo sistema

judiciário", adiantou.

Encontro entre desembargador e juízes definiu "Mutirão Forense"

CP JURíDICO1,--
.... Transferência da

Propriedade deVeículos �I
I�
M

Algumas situações cotidianas têm gerado incômodo Sa
preocupações aos proprietários de veículo automotor, os qUai: co
por descuido ou desinformação, deixam de tomar algumas atitude; já
de cautela, sentindo-se, muitas vezes, lesados em seus direitos. inl

et,
Chamamos a atenção para duas regras básicas que devem sei pr
observadas: Fil

ca

P) ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO: No Certificado de Registro de Rc
Veículo (CRV) existe um campo específico para a indicação do Er
endereço do proprietário do veículo. Compete ao proprietário do dE
veículo informar eventual mudança de endereço ao Detran, sob D,

pena de ser considerada válida a notificação remetida ao endereço cc

antigo e devolvida por desatualização (art. 282, § 10 do CTB). I at

I rr

Enviada a notificação para o endereço que consta no CRV,a mesma' til
será considerada válida.

�

2") VENDA OU AQUISiÇÃO DE OUTRO VEíCULO: Esta regra merece E
ser observada com rigor: não comunicar ao Detran a venda de Um O

veículo pode trazer ao proprietário alguns dissabores, como, pai C(

exemplo: receber cobrança de dívidas das quais não é mais q

responsável (IPVAl, multas, pontuação na CNH e, principalmente tr

responsabilidade civil por acidente de trânsito.
'

CI

R

Assim, sempre que ocorrer a venda, deve o vendedor tomar a

cautela de entregar no DETRAN uma cópia autenticada do DUT
preenchido e assinado pelo vendedor e comprador, com firma
reconhecida, obrigação que cabe ao vendedor do automóvel
(art.134 do CTB).

O prazo para esta informação é de 30(trinta) dias contados a partil
da venda do veículo (art.123,1, do CTB), destacando que, ao assinai
uma procuração outorgando poderes para outra pessoa assinar a

venda do automóvel, não isenta o proprietário da transferência
conforme determina a lei, assim, como, também, se adquirir um

veículo, providencie imediatamente a transferência, sob pena de
multa (art.233, do CTB).

Efetivando estas simples recomendações muitos incómodo, I E

.' r- "i c

poderão ser evitados, os quais, geralmente, causam transtornos.
preocupações, além de prejuízos materiais.

Maristela Hertel, mestre em Ciências Jurídicas, advogada na

Cassuli Advogados Associados SIC eprofessora na UNERJ.

51------1
.... SCH ÜTZEN FEST

Torneio de Tiro da Imprensa
Acontece hoje o Torneio de Tiro entre os profissionais dei
imprensa de Jaraguá do Sul e região, no Parque Municipal de
Eventos (estandes de tiro oficiais), das 19h30 às 22h30. O

evento faz parte da programação oficial da festa. A premiação
será divul�ada no dia 16 de outubro, às 21 horas, quando serão
também coroadas as majestades da XVI Schützenfest. Os

profissionais de imprensa que participarão deverão confirmarlsua participação nos informando Nome Completo e Nome do

Meio de Comunicação a que pertencem, a modalidade a ser

disputada será Carabina Ar Comprimido Chumbinho; serâo i

tiros sem ensaio; serão premiados os três primeiros colocados
no naipe misto. Antes do torneio, às 18h30, a CCO da XVI
Schützenfest promove coletiva com a imprensa' a fim dei
esclarecer detalhes sobre a festa com relação à sua realização,
sua história e seu gerenciamento.

.... HIPNOSE

Fábio Puentes em Joinville
Um dos mais famosos hipnólogos da América latina, faz hoje'
show no Grande Teatro da Scar. No sábado e domingo ele estara
ministrando curso de Hipnose Clinica para todas as pessoas
interessadas em dominar esta arte milenar. Formado em

Hipnose Clínica na Espanha Fabio tem mais de ]30

apresentações em emissoras de televisão brasileiras e 81

internacionais. O hipnólogo atua nas áreas clínica, terapêutica,:
forense (auxílio à polícia), esportes e é assessor de Saúde Mental
e Consultor de Motivação Empresarial, ministrando cursos de

auto-hipnose para estresse, vendas, rnótívàção, e ainda em

cursos, palestras e seminários do Instituto de Neurologia �
Cirurgia de Trauma do Hospital de Clínicas de São Paulo. Elee

também, integrante da Associação Paulista de CirurgiõeS'
dentistas e Associação Odontológica para Pacientes Especiais,
Na hipnose esportiva, ele realiza treinamentos individuaise,
com equipes. Já na hipnose empresarial, é assessor de Saúde,
Mental laboral e consultor de Motivação Empresarial. MaiS

informações no Instituto de Parapsicologia e Ciências MentaiS
de Joinville pelo fone (47) 422-6666.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)

SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2004

ESPORTIVAS
..M��tTg��atéa última horaIn� dÇeixaram para se inscrever no último dia para a IV Maratona de
MUitoS ,

t
-

t
- ,

f'
.

Catarina. Ate o momen o nao se em os numeras o reias
o e Santa

tados pela Fesporte, organizadora do evento, mas seus técnicosuais, �?mp�abilizam mais de três mil inscritos - sem contar o último, dia -

Jdes Ja fuir do a Rústica (destinada a não atletas) e Maratoninha (para faixa
os. inc cm

"

a partir de 10 anos), que ocorrem paralelamente a Maratona no

eta,n�mo domingo, dia 09, a partir das 7h50 na Beirar Norte, em
I sei proXI f' I'" f'

I
. nópolis. Entre os avontos na e rte ja con rrmararn presença o

F onaea_o do ano passado o gaúcho Elson Graciolli, além de Claudir
�mp ,

drigueS, o vencedor
da Maratona de Porto Alegre deste ano.

l de Ro
as mulheres já estão confirmadas Rosa Jussara Barbosa, gaúcha

I do Entre . _ .

l do d PasSO Fundo, bí-campea da Maratona de Porto Alegre, e Dione

soo D:9ostinni, que te�,a melhor ma�ca entr: a.s inscritas: 2h�6min. A
mpetição distribUlra, mas de 60 mil em premias aos competidores. A

'eço
I c�ação será a presença,já confirmada,do paranaenseVanderleiCordeiro,a �dalha de bronze na maratona da Olimpíada de Atenas, que dará o

I �o de largada e participará da solenidade de premiação.
sma

'

.. INTEGRAÇÃO • "-

Encerrados osJogosdaTerceira Idadeece
osVJogos Integrativos da Terceira Idade encerraram na tarde de ontem,

um
com a disputa de bocha geral, uma das nove competições deste evento

;a�; que iniciou em abril e envolveu ainda as modalidades de doppelkopf,
truco, bolão, bocha feminino, canastra, dominó, tiro e general. De acordo
com a coordenadora do Centro de Convivência da Terceira Idade,Tânia

Regina da Graça Nunes,a cerimônia de premiação dos atletas
- medalhas

aos classificados até o quinto lugar - está agendada para o próximo dia

22,às 14h,no pavilhão"B"do ParqueMunicipal de Eventos,onde funciona
o CCTI.
No mesmo horário e local, mas em 27 deste mês (Dia Nacional do

Idoso), também será realizada a festa de encerramento dos Jogos
Integrativos, com desfile dos vencedores e baile de confraternização
reunindo os cerca de 900 inscritos na edição deste ano. Tânia Nunes

informa ainda que todos os competidores 'receberam medalha de

participação e camiseta alusiva ao evento."Cada ano que passa,aumenta
o número de lnscritos" comemora a coordenadora.
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�JOINVILE
Arena está quase pronta
Depois de pouco mais de um ano de obras, a Arena Joinville, o palco de

,

I eventosmais moderno do País está quase pronto. Na primeira etapa da
os

construção a arena terá capacidade para 15.900 espectadores. Na
5 e .rnanhâ de ontem, a Comissão de Vistoria da Federação Catarinense da

Futebol,composta pelo Presidente da FCF, Delfim Pádua Peixoto Filho,
pelo DiretorTécnico, Fábio Nogueira,e pelo Coordenador deArbitragem,
José Carlos Bezerra, vistoriou os quesitos que lhe compete: vestiários e

campo de jogo. O gramado é perfeito e possuí modernos sistemas de
irrigação e drenagem. A comissão fez as medições e orientou as

marcações do campo, que terá 68 metros de largura por 105 de

comprimento. As instalações de vestiários seguem o perfil do estádio,
impecáveis. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Fábio
Andrade, a cobertura da arquibancada principal será finalizada até o

início da próxima semana e na sexta-feira, dia 17, serão feitos os

acabamentos e 'tudo estará pronto para a partida entre Joinville e

Brasiliense, no sábado às 20h30. Depois de finálizada a segunda etapa,
a Arena Joinville terá capacidade para 29.900 espectadores.

na

Na noite da I/inauguração" do sistema de iluminação do'
Estádio João Marcatto, na quarta-feira, quem esteve iluminado
foi o time do Juventus, que fez 3 x ° no time do Figueirense B
e assumiu a liderança ao lado da Camboriuense. Os gols 'da
equipe foram marcados porSérqio, Evandro (contra) e Marcelo
França. Os líderes se encontram neste domingo, às 15h30, no

'

Estádio João Marcatto.

GERAL/ESPORTE

COMPETiÇÃO

Hipismo jaraguaense disputa
etapa do Estadual na Capital

JULlMAR PIVATTO

...Oito atletas estarão

na competição
que começa neste

sábado

JARAGUÁ DO SUL - Oito
atletas do Centro de Treinamento

Eqüestre Cinco Estrelas estarão,
neste fim-de-semana, em

Florianópolis, para a disputa da 3a

Etapa do Campeonato Floriano
politano. A equipe vemmotivada
com os troféus que conquistou em
Po'rto Feliz (SP), onde três

competidores voltaram com boas

colocações da Copa da Inde

pendência, uma das mais

importantes do país.
Nélio Krueger, o Beco, é um

dos destaques de Jaraguá do Sul
no esporte. Atualmente, ele é

líder das categorias Básica e

Aberta, onde venceu as duas

etapas disputadas até agora, uma

em Lages e outra em Laguna, Na
competição em São Paulo, Beco
conseguiu o título na prova dos
cinco tambores e um terceiro na

de três tambores, todos na

categoria Aberta, que são

disputadas por treinadores e

profissionais.
Quem também conseguiu

bons resultados foi Thaíse

ALEXANDRE· BOGO

Beco demonstra a prova dos tambores, de onde trouxe o título da competição em São Paulo
-I"

Freiberger, categoria Jovem B, formadas por seis obstáculos, que são de maior explosão.jtêm
conseguiu o vice na prova das totalizando Jó metros, onde vence mais velocidade. Nos utr�s
balizas e terceiro nos três quem faz o melhor tempo, como tambores, que é uma provajque
tambores. Seu pai, Rena to também nos três tambores. Já nos exige mais resistência, reco-

Freiberger, que disputou na cinco tambores, as provas são menda-se a raça Árabe",
categoria Amador, ficou em eliminatórias, mas nos mesmos informou Beco. O centro-de
segundo na prova dos cinco moldes. "Nas duas primeiros, é treinamento vai receber urna
tambores. mais indicado o uso de cavalos das etapa do Estadual no mês, de.

As provas de baliza são raças Paluza e Corte de Milha, novembro.

Vitória contra São Lourenço
dá tranqüilidade para aMalwee

Goleiro Fábio entra com aç[o'
lF

trabalhista contra o Vasco ''1

No último confronto entre as duas equipes, a Malwee venceu por 7x2

JARAGUÁ DO SUL-Uma vitória

hoje à noite contra São Lourenço,
no Oeste do Estado, dará aMalwee
a tranqüilidade necessária para a

classificação às semi-finais do

CampeonatoCatarinense de Futsal
- Divisão Especial. O time

jaraguaense é o único com nove

pontos na competição e jogará contra
o lanterna da chave, que precisa da
vitória para continuar com chances
de conseguir a vaga.

AMalwee estará completa para
a partida de hoje, pois o técnico

Marcos Moraes já pode contar com o

goleiro Franklin e o ala Falcão, que
voltaram da seleção brasileira. O

supervisor técnicoKléberRangel diz
que o jogo tem grande importância,
mas serámuito difícil.

"O adversário ainda não venceu
nessa fase e virá com tudo pra cima
da gente. Os retornos de Franklin e

Falcão irão ajudar muito no

desempenhodaequipe", afumou.No
jogo de ida, que aconteceu no último
dia 31, aMalwee goleou a equipe do
Oeste por 7x2.

RIoDEJANEIRO-O goleiro Fábio
entrou com uma ação na 12ª Vara
do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) contra o Vasco, alegando
que o clube lhe deve os pagamentos
de um ano de fundo de garantia
(FGTS) e três anos do 13º salário.A

advogada do atletaGislaineNunes,
ainda solicitou no documento a

cobrança de uma indenização no

valordeR$lOmilhões.
O vice-presidente jurídico do

Vasco, Paulo Reis, negou a dívida
com o jogador e destacou que ele
está sendo mal assessorado. 'Antes
do Fábio se apresentar para a seleção
brasileira, ele pediu adiantamento de
R$ 35 mil para comprar um terreno

no Paraná, sua cidade natal. E a

diretoria concedeu", declarou Reis,
resignado. "OVasco jápagouoFGTS
até agosto deste ano e o 13º salário
está em dia".

O dirigente vascaíno ainda
criticou a CBF 'leste episódio e

acredita em perseguição contra o

clube. "Na última convocação,
colocaram o atleta no Benfica.

Agora, vemuma ação contrao clube.
As coisas que vãopara aCBF sempre

são para prejudicar oVasco". C

FLAMENGO - A ordem no

Flamengo é para o elenco esquecere
empate como Internacional, ocorrido

,

na quarta-feira, noEstádioBeíra-Río,
e se concentrar apenas no clássico
contra o Fluminense, domingo.mo
Maracanã. O meia Felipe, que foí

poupado do confronto no Sul, para
melhorar seu condicionamento fsico,
vai retomar à equipe, a princípio, no
lugar de Jean.

ARQUIVG/CtSAR JUNKES
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ESPORTES
AVENTURA

Encontro de trilheiros espera
reunir 350 motos'no domingo
JULlMAR PIVATTO

.,.Pilotos enfrentarão
80 quilômetros de
trilha pelo interior
do município

}ARAGUÁ DO SUL - o Bicho da
Lama Moto, Clube espera reunir,
neste domingo, cerca de 350 piloteis
de todo o Estado no 2° Encontro de
Trilheiros.A saída estámarcada para
ás 9 horas damanhã, noCTGTrote
ao Galope, no Bairro Três Rios do

Norte, com chegada prevista para
as 14 horas, no mesmo local. Os

pilotos enfrentarão 80 quilômetros
de trilhas nas estradas do interior
domunicípio.

O presidente do clube, Nilson
Tecilla, diz que na edição de

Jaraguá do Sul, haverá novidades
em relação a outros locais. "Nosso
encontro é o único onde a largada,
o neutro e a chegada são no mesmo
local", informou. O neutro é a

parada que os pilotos têm durante
o percurso para comer, descansar e
fazer os ajustes necessários na

moto. Para facilitar, terá no local
uma loja de auto' peças e uma

borracharia.
Na edição do ano passado, o

Trilheiros percorrerão 80 quilômetros de estradas pelo interior de Jaraguá do Sul

encontro reuniu 72 participantes, estrutura para o público que quiser R$ 25,00, com direito a uma

mas foi prejudicado pelo mau prestigiar", informou Tecilla. camiseta, um almoço e uma bebida.
tempo. "Para esse ano esperamos As inscrições estão abertas no O clube também fàrá inscrições na
umamaior participação e para isso site www.bichodalama.com.br ou tarde de sábado, das 14 às 18 horas,
estamos montando uma boa pelo telefone 371-1478, no valor de naPraçaÂngeloPiazera.

Parreira diz que sul-americanos são melhores
BERLIM - O futebol europeu não

assusta tanto o técnicoCarlosAlberto
Parreira quanto o sul-americano. E o
treinador disse isso ontem, depois de
o Brasil ter empatado por lxl com a

Alemanha, no EstádioOlímpico de
Berlim, no dia anterior. "É só fechar
um pouco os espaços que eles nã;

conseguem criar muita coisa",

afirmou o treinador, usando como

exemplo o segundo tempo da partida
amistosa, quando a equipe de
-Klinsmann teve maior volume de

.

jogo, mas não conseguiu mudar o

placar. "É muito mais complicado
jogar com as seleções daAmérica do
Sul", comparou.

Mesmo assim, fez questão de

do 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

exclusivos.

MUDE PARA LEIER
OCÊTAMBÉM.

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

·Parreira garantiu que o

impasse entre o Milan e a CBF

está encerrado, depois do
clube italiano não liberar o

goleiro Dida, o lateral Cafu e o

meia Kaká,

·0 técnico da seleção
brasileira afirmou que o

planejamento da equipe está

bem e que, daqui para frente,
ira mexer pouco na escalação
da equipe e nas convocações.

';W:WB_'8E&��.,,,,,

elogiar o desempenho da equipe da
casa. "O Klinsmann botou dois

pontas-de-lança, os laterais saem

bastante e é um esquema quase com

três atacantes, parecido com o

nosso. É uma equipe muito boa",
elogiou. Descansado e bem
humorado - a delegação, já sem os

"estrangeiros", viajou ontem à noite

de volta ao Brasil -, o treinador

passou cerca de uma hora no saguão
do hotel conversando com

dirigentes do Bayer Leverkusen,
que lhe fizerat� um convite para
uma estadia de uma semana na

Alemanha, conhecendei as

instalações e o centro de treirtamento
do clube, que tem em seu elenco os

dois zagueiros titulares da Seleção,
Juan e Roque Júnior, além dos
atacantes França eRóbsonPonte.

Apesar do desgaste físico

provocado pela partida emBerlim,
Parreira deixou claro que pretende
fazer cada vez mais amistosos

contra adversários de primeiro
escalão. Serão os melhores treinos

para sua equipe, justifica. (AEl
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Polícia, se isenta de culpa nas

brigas de torcida em Campin�
{

CAMPINAS - O Depar
tamento de Comunicação do
35º Batalhão de Polícia, em

Campinas, procurou isentar a

atuação dos seus comandados
nas brigas e confusões ocorridas
na quarta-feira à noite, nos

arredores do estádio Brinco de

Ouro, principalmente antes do

jogo entre Guarani e

Corinthians, pela 29ª rodada do

Campeonato Brasileiro.

Segundo o comunicado, o

evento transcorreu sem maiores

problemas, não havendo feridos
com gravidade e apenas a

apreensão de um casal por
desacato a autoridade.

Perto de 20 torcedores foram
atendidos no plantão do

estádio, a maioria com

escoriações �esultantes, de

pedradas e queimaduras de

rojões. Desta forma, a PM se

defendeu das críticas diretas
formuladas pelo vice-presidente
do Corinthians, Antônio Roque
Citadini, de que o policiamento
foi incapaz de organizar o

evento.

A confusão realmente

começou pela falta de ingressos
aos corintianos, que às 19 horas

já tinham comprado os 4.700
bilhetes destinados à torcida
visitante. Parte deste problema
foi solucionado por uma

medida emergencial, tomada

pela própria PM, que permitiu
a entrada de cerca de 500

componentes da torcida
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• A má distribuição dos
policiais nos arredores do
estádio provocou muitas
brigas na parte dos portões
principais, onde houve
confronto direto entre
torcedores rivais.

• Em outubro de 2002, num
dérbi, quando o excesso de
torcedores da Ponte Preta
provocou tumultos e mais
de 60 feridos.

É
SI

organizada Gaviões da Fiel, q�
tr

chegaram da capital em I
di

ônibus e sem ingressos, c

rE
comando garantiu que ui el
houve atraso na chegada � 9
cerca de 150 policiais ao Brino rr

de Ouro. O horário previsto e N
18 horas, com a abertura d
portões uma hora mais tarde,

e
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É num modesto espaço as margens da

BR-280 que Igor Zalwski realiza um

trabalho em que a base é o sentimento

de zelo e amor à história e, por
conseqüência; aos objetos que ela

JS, representam. Há quatro anos o

: ni engenheiro deixou de atuar em
da I grandes �mp�esas, como as

multinacionais General Motors e

Mercedes Benz, para dedicar-se

exclusivamente a sua grande paixão: o
artesanato. Os conhecimentos

adquiridos durante anos de

experiência profissional foram
essenciais na nova etapa, em que a

.base e o grande destaque são a

criatividade. "

Nascido no Brasil e criado na Rússia,
além de produzir peças em madeira
artesanalmente, Igor dedica-se à

restauração de antiguidades, trabalho
feito por poucos e que exige tempo e

�, paciência. São lamparinas, lustres,
.� tambores para gasolina, balanças,

ferros, máquinas de costura, panelas de
ferro, entre muitos outros utensílios,
que se transformam em verdadeiras
raridades na mão do artista."Muita
gente chega aqui, vê o passado e sai
emocionado'; comenta.

Aparentemente inutilizáveis,
acabam sendo deixados de lado pelos
donos e resgatados por lqor, que
percorre países em busca destes
resquícios de história. Ele conta que
não é fácil encontrar as peças, oriundas
de países como Alemanha, Suíça,
Argentina e Estados Unidos, algumas
delas centenárias, como é o caso de
uma máquina de manteiga alemã ou

lampiões, por exemplo. "É como
garimpar, tem que procurar muito';
compara.

Fachada da casa é o primeiro chamariz
de turistas e visitantes

Igor adquire as raridades com

muito pr-acura ém suas viagens

, I
Lustre com uma roda de carroça demonstra
a criatividade do artesão

Mesa traz um detalhe curioso:
uma porteira na parte inferior

Pedaço de madeira que lembra um

javali vira moldura de parede
Depois de adquiridas e restauradas,
trabalho que pode demorar dias, as
peças são expostas em uma bela loja
localizada na BR-280, em Corupá, onde a

fachada se torna um chamariz pela
beleza nos detalhes, inclusive nos

pegadores, que utilizam ferraduras para
abrir e fechar as portas."A gente faz
umas coisas loucas, pois tudo que é
diferente chama a atenção'; afirma. '

Na "Casa do Artesão'; aberta há um ano e

meio, Igor comercializa as peças
renovadas, além de artesanatos por ele
produzidos, a maior parte em madeira
(canela, madeira-de-Iei, imbuia,
jacarandá, entre outras) e talhados à
mão. Mesas, baldes, tábuas, canecos,
balcões, estantes, baús e uma infinidade
de produtos compõem o acervo, com

preços bastantes variados, mas que nem

de perto representam a grandeza dos
trabalhos.

O dom e a experiência longínqua em

artesanato também podem ser

apreciados em outros adornos, como
uma miniatura de carroça européia com

136 peças."São peças únicaslfrlsa. A
paixão por antiguidades fica visível,
ainda, nos móveis reproduzidos em
moldes do início do século passado, a
exemplo de um baú no estilo Luiz XV ou

armários iguais aos da vovó. "Aqui está a

cultura e a arte dos nossos avós. Isso tem
que ser preservado e se eu faço a peça,
está preservado'; reflete.

Máquina de costura centenária foi
restaurada e voltou a funcionar

Peças talhadas em madeira
compõem o acervo

Miniatura de carroçamodélo
europeu usou 136 peças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Blumenau - Rua Sete de Setembro

SALA FILME/HORÁRIO GtNERO SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

O Terminal C Alien Vs Predador16:00 -18:30 - 21:00 A
14:00 16:30 19:00 21:30

Alien versus Predador
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

AV

2
AVila

S
14:30 17:00 19:30 22:00

D

3 OTerminal
D

14:15 16:45 19:15 21:45

Joinville - Rua Visconde de Taunay 4
Redentor C
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

FILME/HORÁRIO GÊNERO

AVila 5
Irmãos De Fé

D····
14:30 17:00 19:30 22:00

5 13:45 15:45 17:45 19:45 21 :50

Colateral P
13:30 ».

6 Olga DOlga 13:30 16:15 19:00 - 21:45'
16:15 19:1021:50 D

Alien vs Predador A Programações sujeitas a alteração14:00 -16:30 - 19:0021:30

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

ISca OGRAM
N

O AGOSTO �
Palestra Show com o mais famoso hipnólogo da Ámérica Latina, Fábio Puentes. Espetáculo inesquecível

onde você também poderá ser hipnotizado. Ingressos antecipado na Rede de Postos Mime.

20h30

Ensaio 2° Festival de Manifestações Folclóricas de Jaraguá do Sul Folclore/Cássio Correia

16h às 19h

111 Pré- Estréia peça infantil- 3a Fase GATS "O Cavalinho Azul"

14h às 18h

•.As Sereias da Zona Sul - Elas estão de volta! Mais engraçadas, mais irreverentes! Rosi Campos e Claudia
Borioni - uma comédia de Miguel Falabela -Ingressos de RS 8,00 à RS 25,00
19h

• Ensaio e. Apresentação Teatro" O Fantástico Mistério da Feurinha n

8h às 18h

_ Encenacatarina:Circuito 1...

Experimentus Teatrais de lta,
Para este espetáculo, pessoas com mais de 60 anos terão Entrada Franca.

15h

,_ ue Teatro e Dança - O Menino do Dedo Verde, com a Cia

.. Lançamento do Jaraguá em Dança
8h às 22h

_Quinta Cultural com:Cia Lunade
Sevilha do Centro Espanhol de
Curitiba/PR -

20h30

RReunião com Chefes e Gerentes da

Weg S A - Jenifer 372-4158

16h

•• Estréia peça Infantil- 3aFaséGAT$'''O
Cavalinho Azul"

14h às 18h

III Realização do 2° Festival de

Manifestações Folclóricas de Jaraguá do
Sul/SC Folclore/

20h

__Temporada de Apresentações
do teatro: "O Cavalinho Azul"

14h às 18h

• Lançamento em OVO" 30 Anos Coral
da SCAR " Luiz Lanznaster Peq.Teatro

20h30

I CINE A
Da Redação/GB Edições

Encontros e Desencontros
Bob Harris e Charlotte são dois americanos
em Tóquio. Ele é um decadente astro de
cinema que está na cidade para filmar um
comercial de uísque. Ela acompanha o

marido, um fotógrafo viciado em trabalho e

distante da relação. Bob e Charlotte estão
no mesmo hotel, e não se conhecem. Mas a

solidão e a cidade desconhecida vão

aproximá-los. Juntos, os dois vão viver um
amor mágico, com uma cumplicidade
raramente vista, uma nova forma de ver a
vida.
Romance - Ano: 2003 - Duração: 101
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO.

Roubando Vidas
Um thriller fenomenal. Em "Roubando
Vidas", Angelina Jolie vive uma agente do
FBI chamada para desvendar uma série de
crimes em Montreal no Canadá. Utilizando
métodos pouco convencionais, ela tenta
adentrar a mente do assassino,
encontrando detalhes que passariam
despercebidos a outros investigadores.
Então, com o surgimento de uma

testemunha, a polícia aproxima-se cada vez

mais do assassino que vem eliminar a

testemunha. Um embate entre duas mentes
brilhantes. Suspense até o último minuto.

Suspense - Ano: 2003 - Duração: 103
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

s I

Quero Ficar Com Polly
Extremamente metódico, Reuben Feffer
detesta correr riscos, mas embarca na maior
roubada possível: em plena lua-de-mel, ele é
traído por sua "esposa perfeita". É quando
ele reencontra Polly Prince, uma antiga
colega de escola, por quem se apaixona
perdidamente. O grande problema é que
Polly não é nada "perfeita" para o neurótico
Reuben: é louca por esportes radicais e não
é nem um pouco responsável. Uma história

que tem tudo para se tornar uma grande
paixão. Ou um hilariante desastre .

Comédia - Ano: 2003 - Duração: 90
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e ovo

A Paixão de Cristo
Baseado nos quatro evangelhos bíblicos
de Mateus, Marcos, Lucas e João,"A Paixão
de Cristo" é um filme sobre as últimas doze
horas da vida de Jesus de Nazaré. O Filme
começa no jardim das Oliveiras, lugar onde
Cristo foi rezar logo após a última ceia .

Jesus resiste às tentações de Satanás.
Traído por Judas Iscariotes, é preso e

levado de volta para os dentro dos muros
da cidade de Jerusalém, onde os líderes
Fariseus o confrontam com acusações de
blasfêmia. Durante seu julgamento, a
multidão absolve Barrabás ao invés de
Cristo frente a Pilatus e condena Cristo à
morte. Jesus é entregue aos soldados •

romanos que o flagelam e o crucificam no

Gólgota. No momento de sua morte, até a

própria natureza se revolta. Dirigido por
Mel Gibson, antes mesmo de seu

lançamento o filme foi alvo de grande
polêmica, tendo sido exibido no Vaticano e

editado em algumas cenas.Mel Gibson
buscara uma representação realista e

adequada dos ocorridos em conformidade
com o seu significado religioso .

Drama - Ano: 2003 - Duração: 127
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

11.."" &1.11& &�....I<l_,

Qnero Ficar <:01'11 Polly
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Couve-de-bruxelas ao

Creme
Ingredientes: 500 gramas de

couve-de-bruxelas; 1 colher

(sopa) de cebola picada; 1 colher

(sopa) de margar�na; 1 colher

(sopa) de m�rganna; 1.colher
(sopa) de !annha.de tnQo; 1 1/2

xícara (cha) de leite; mela colher

(chá) de sal.

Preparo: Limpe e lave bem a

couve. Numa panela média;
cozinhe-as em água fervente até

ficarem macias. Escorra e coloque
num refratário com tampa para
não esfriar. Na mesma panela,
refogue a cebola na margarina.
Quando começar a dourar,junte
a farinha de triqoe mexa por 1

minuto. Acrescente o leite e o sal,
mexendo sem parar até o molho

engrossar. Coloque o molho

sobre a couve e sirva a seguir.Se
quiser, polvilhe queijo ralado.

SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2004

I
Sanduíche Maravilha
Ingredientes: 1 pão de fôrma; 300
gramas de presunto; 1 xícara (chá) de
ricota amassada; 1 xícara (chá) de
maionese; rodelas de tomates;
azeitonas verdes; salsa picada; folhas
de alface bem lavadas e enxutas; sal a

gosto.
Preparo: Amasse a ricota. Acrescente a

maionese, a salsinha e o sal. Em cada
fatia de pão, coloque fatias de
presunto. Cubra o pão com a mistura
cremosa e enfeite com rodelas de
tomates, alface e azeitonas verdes..

O Sanduíche Maravilha faz -t>
Alegria de qualquer reunião de

amigos e também nas refeições
do dia-a-dia

Filé de Frango com

Iogurte
Ingredientes: 200 gramas de filés
de frango; 1 colher (chá) de farinha
de trigo; meia xícara (chá) de áqua:
meio pote de iogurte desnatado; 1
colher (sopa) de salsa picada; �aJ'e_
pimenta-do-reino a gosto.
Preparo: Grelhe os filés de frango
numa frigideira anti-aderente. '!

Reserve-os, conservando quente, r

Dissolva a farinha na água, com o

sal e a pimenta e despeje na Cj l r

frigideira mexendo até engrossar'l
Desligue o fogo, acrescente o

iogurte e a salsa. Despeje sobre os

filés grelhados e sirva a seguir. '.

o I' '>.J

fiel

Bolinhos Crocantes
Ingredientes: 4 gemas; 2 claras; 4 colheres
(sopa) de açúcar; 1 colher (sopa) de gordura ou

manteiga; 2 colheres (sopa) de ricota
amassada; 1 colher (chá) de fermento; farinha
de trigo suficiente para dar o ponto.
Preparo: Bata bem as gemas e as claras

separadamente.Misture todos os ingredientes,
com exceção da farinha de trigo, que deve ser

adicionada aos poucos.até ficar com
consistência para enrolar. Faça pequenas
bolinhas e frite em gordura não muito quente.

3 �:. i

'5 .,

<]Sirva os Bolinhos Crocantes
bem quentinhos

Jantar Mensal 24/setembro/2004
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.

Ingressos antecipados, na Sede (370-8636), na Floriani

Equipamentos e com membros da Diretoria e Coral.
Valor do ingresso: RS 10,00 (dez reais).
Adquira seu ingresso antecipadamente.

Juramento Cidadania Italiana 25/setembro/2004

Acontece no próximo dia 25 de setembro de 2004, às 09hs, no Ginásio do Sesi, em
Rio do Sul (SC), o Juramento de Cidadania Italiana de aproximadamente de 1600

pessoas, que virão de diversos locais do Estado de Santa Catarina.
Foram encaminhados através do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, 25 processos de
famílias descendentes de Trentinos (Região de Trento, norte da Itália),
aproximadamente 300 pessoas.
Farão seu Juramento perante o Cônsul Sr. Mário Trampetti, descendentes das famílias:
N,icolodi (Mori), Piazera (Vigolo Vattaro), Dall'Agnolo (Grigno), Stulzer (Vignola), Furlani
(Vigolo Vattaro), Libardi (Levico Terme),Odorizzi (Albiano), Zanluca (Vala no), Moser
(Balsega di Pine),Giovanella (Cembra), Uber (Matarello), Pradi (Centa San Nicoló),
Zanghelini (Samone), Demate (Trento), Bortolini (Centa San Nicoló), Depiné (Terlago),
Campregher (Centa San Nicoló), Dalri (Denno), Piccoli (Strigno), Negri (Albiano)
Pianezzer (Vigolo Vattaro),Tomio (Borgo Valsugana), Baratto (Strigno), Tambosi (Serso),
Mengarda (Samone).

l�unic.
B Delagnolo

Depto Comunicação

Perdi.da em Varsóvi.a ....
Continuação de histórias de brasileiros em Polônia!

Houve um caso que eu não poderia deixar de contar,já aconteceu a algum tempo, mas não
podemos deixar cair no esquecimento. Estávamos a pouco tempo morando na Polônia e ainda
tentando aprender como funcionava o esquema do ônibus público.
Os ônibus de Varsóvia têm uma organização diferente, isto é, eles têm horário fixo para passar
nos pontos. Em todos os pontos de ônibus, tem um quadro com todos os ônibus que passam
ali, e esses horários são diferenciados por dois grupos: dia de semana e final de
semana/feriado.
Então voltando a nossa história, Roberta foi pegar o ônibus 107, que passa perto do meu

trabalho (uI. Domaniewska ), depois de termos almoçadojuntos. Nesta época morávamos na

uI. Augustówka, e Roberta teria que descer no ponto final e pegar outro ônibus. Ela já tinha
feito isto antes sem nenhum problema e chegado em casa sã e salva. Mas desta vez foi
diferente. Eu já estava de volta ao trabalho sentado em minha mesa, quando a Roberta me

ligou, pelo celular, desesperada dizendo que o ônibus estava fazendo um caminho diferente. A

primeira coisa que eu disse a ela foi para ela saltar ali mesmo, mas ela disse que estava

passando por uma ponte e que o ônibus já tinha andado muito e que estava muito distante e

perdida. Então eu e Deames,
que nê! época sentávamos um de frente para o outro, começamos um trabalho de investigáção
na internet para ajudarmos a Roberta. Existe um site em polonês com a rota dos ônibus de
Varsóvia e horários, e vimos que exatamente naquele dia tinha havido um monte de

mudanças, e então confirmamos que o 107 também tinha mudado. Montamos um caminho
baseado na página na Internet, e ligamos de volta para a Roberta, e começamos a guiá-Ia,
como se fossemos um GPS."Que rua vocês está?" ... "Rua bla bla bla" ... "Ok, daqui 3 pontos você
salta. Depois que você saltar, espera 3 minutos e meio no ponto e pegar o ônibus X. E não

pode perder este, pois depois que você pegar este ônibus X, vai saltar 4 pontos a frente, e
pegar o ônibus Y, que passa lá daqui 11 minutos e 20 segundos." E assim fomos guiando el� o

tempo todo até ela voltar a um lugar conhecido. Foi muito legal, por conseguirmos fazer tl:lqo
como se estivéssemos com ela, mas pegando informação on-line das alterações. Mas é claro

que o mérito também foi dela por ter mantido a calma e ter feito tudo certinho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Silvio Santos estréia novela
fantil de nome esquisito

•

Prevista para ir ao ar nesta segunda, às 19 horas, "Alegrifes
e Rabujas" promete ser a nova sensação da garotada

Já não é a primeira vez que Silvio Santos exibe em sua emissora

novelas com nome pra lá de esquisitos, ou pelo menos diferente, ou
não tão conhecidos no vocabulário do povo brasileiro. Podemos citar

por exemplo a novela "Picara Sonhadora", que teve como

protagonista a brasileira Bianca Rinaldi. Mesmo após a exibição da
trama, muita gente ainda nem sonha o que significa a palavra
"Pícara". Pois bem, vai aí urna breve explicação. No contexto da

novela, "Picara" seria o mesmo que "menina ingênua", ou seja,
"Menina Sonhadora".
Outra novela exibida recentemente pelo SBT e que teve um nome

nada convencional foi "Poucas, POLIcas Pulgas". Podemos também
lembrar das tramas protagonizadas pela bela mexicana Thalia.
"Rosalinda", "Maria do Bairro" e "Maria Mercedes", novelas que

apesar dos nomes poucos sugestivos fizeram muito sucesso na época
e que foram exibidas.
Para não perder o costume de exibir novelas com nomes esquisitos,
Silvio Santos estréia nesta segunda, às 19 horas, substituindo "Amy,
A Menina da Mochila Azul", a novela "Alegrifes e Rabujos". Mas
desta vez o nome tem uma explicação. "Alegrifes" é uma palavra que
foi inventada pelo personagem Aurélio (Héctor Ortega), a qual serve
para designar as pessoas que desfrutam da vida e das brincadeiras,
que nunca perdem as esperanças, que compartilham nas horas boas e

ruins e que acima de tudo conservam o dom maravilhoso da surpresa
e da inocência. E para identificar as pessoas que não são "alegrifes",

Aurélio inventou a palavra
"rabujas", que identifica as

pessoas que somente buscam as

coisas materiais, que cultivam a

inveja e o egoísmo, que estão

atentos a tudo, menos à
verdadeira felicidade.

Agora que já conhecemos o

significado das palavras
"Alegrifes e Rabujas", que dão
nome a mais este dramalhão
mexicano infantil, vamos aos

detalhes da trama.

De autoria de Palmira Olguín,
"Alegrifes e Rabujas", novela
originalmente produzida no

México pela Televisa, conta a

história da pequena Sofia,
interpretada por Maria Chacón.
Ela mora com o pai e a madrasta
numa casa ao lado de uma'
mansão que, segundo a lenda, é
mal assombrada. Sofia viverá

<J Considerado um dos
maiores galãs mexicanos, o

ator Miguel de Léon também
está no elenco de "Alegrifes e

Rabujas"

inúmeras aventuras junto com sua turma de amigos "alegrifes", pessoas
alegres e de bem com a vida, numa fantástica e divertida luta de forças
contra os "rabujas". Trata-se de uma trama cheia de fantasia, para cativar
telespectadores de todas as idades.
Ao lado da casa onde mora a pequena Sofia há uma mansão que desperta a

fascinação dos próprios vizinhos e de estranhos que chegam por lá.

Segundo conta a lenda, esta sombria casa pertenceu a um milionário
excêntrico chamado Aurélio Granados, morto há muitos anos, cujo
espírito, afirmam alguns, ainda ronda a mansão.
Com uma madrasta ciumenta, um pai ausente e um irmão tedioso, Sofia já
possui problemas suficientes. Mas, como curiosa que é, resolve investigar se
é de fato verdade que existe fantasmas na mansão. Quando ela se depara
com Chon (Salvador Sánchez), sua coragem enfraquece. Chon é um

estranho sujeito que trabalhou como empregado de Aurélio e mora até

hoje na casa.

Um incidente leva Sofia a entrar às escondidas na mansão. Ela tenta

recuperar um de seus mais preciosos tesouros: a foto de sua mãe, falecida

quando ela era apenas um bebê.
Além de levar alguns sustos na mansão, Sofia conhece uma pessoa
maravilhosa, o pequeno Afonso (Miguel Martinze), sobrinho neto de

Chon, que acabara de chegar do interior. Sua avó o enviou para a cidade

para que Chon o ensine a ser um homem de bem. Para grande espanto de
Sofia e Afonso, Aurélio não está morto. Nos últimos dez anos ele tem se

divertido muito assustando toda a vizinhança.
Aurélio passou toda a vida acumulando dinheiro, prestígio, aborrecimentos
e desafetos, porém resolveu mudar sua maneira de agir e pensar, tornando
se um homem muito diferente, um coração especial, com os melhores
sentimentos de uma criança.
Ele encontra em Sofia e Afonso a alegria que estava buscando durante
seus longos anos de reclusão. Para Aurélio, Sofia e Afonso são um par
de "alegrifes''. O trio viverá incríveis aventuras, que compartilharão
com outras crianças do bairro: a pequena Nayelí (Nora Cano) e seu

irmão Ricardo (Diego González), Emestína (Michelle Alvarez), Pablo
(Antonio Hernández) e inclusive Estevão (jesus Zavala), o antipático
irmão de Sofia.
Ao conhecer a história de cada uma das crianças, e o comportamento
de seus pais, que estão se transformando em uns verdadeiros "rabujas",
Aurélio decide transformar sua mansão em um clube, onde todos,
adultos e crianças, possam conviver e compartilhar a magia de serem

"alegrifes", E ele contará com o apoio de excelentes colaboradores:
uma bela professora de música chamada Angélica (lacqueline
Bracamontes), autêntica "alegrife" - que tem como noivo Rogério
(Sebastián Rulli), um tremendo picareta e um consumado "rabujo"; e
Bruno (Luis Roberto Guzmán), o instrutor de educação física que
conseguiu vencer por seus próprios
méritos, pois foi criado sozinho nas

ruas. Entre Angélica e Bruno surgirá
um terno amor "alegrife", mas que será

posto a muitas provas.
A saúde de Aurélio fica fragilizada, em
grande parte d�vido a chegada da
malvada Helga (Rosa Mariá Bianchi),
sur antiga esposa, que o odeia. Além
de ser uma "rabuja", Helga também é

bruxa.

A atriz Rosa Mariá [>
Bianchi promete ser a

sensação em "Alegrifes e

Rabujas". Ela viverá Helga,
uma mulher muito má

que faz de tudo para
destruir a felicidade dos
outros e que em noites
sombrias vira bruxa e

tenta destruir os heróis
da trama

60 elenco infantil de "Alegrifes e Rabujas"
que promete esquentar as noites do SBT

Com a morte de Aurélio, Helga vê a oportunidade ideal para
apoderar-se de tudo e apagar os sonhos que o velhinho deixou
semeados no clube "alegrifes''. Mas a magia (ou a imaginação) que
envolvia o lugar sobrevive, criando uma fantástica, emocionante e

divertida luta de forças entre os "alegrifes" e os "rabujes".
Para triunfar contra todas as artimanhas de Helga e seus

"rabujíssimos" aliados, as crianças terão como principais armas a

amizade, os valores familiares, a sinceridade, a competição sadia, a

música, a alegria e o amor. Somente com espírito "alegrife" elas/será:
capazes de sair vitoriosas dos desafios, tramas e feitiços "rabujas".
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100 Líderes Espirituais que Mudaram a História do
Mundo
Em "100 Líderes Espirituais que Mudaram a História do Mundo", o
leitor encontra mais que um a série de biografias. Através dos
breves relatos das vidas de líderes espirituais de todo o mundo,
revela-se a história do desenvolvimento das religiões, abrangendo
um período de mais de mil anos. Desde os tempos mais remotos,
começando com Abraão e Moisés, até os maiores exponentes do
Século XX, como Ghandi e Dalai Lama, este livro traça evolução da
nossa espiritualidade, iluminando nossa compreensão e revelando
homens e mulheres corajosos, fascinantes e muitas vezes

surpreendentes. Escrito por Samuel Willard Crompton, o livro é um
lançamento da Editora Prestigio e têm 152 páginas.

UR

o Último Refúgio
Lia Gates caiu ingenuamente na armadilha que sua amiga Vitória
lhe preparou: quando deu por si, estava numa isolada cabana nas

montanhas, em companhia de um desconhecido. Mas Garrick
Rodenhiser estava muito longe de ser um príncipe encantado.
Depois de renunciar à carreira de ator e às tentações da vida
mundana, ele quer distância de tudo da civilização, das pessoas, do
amor. A convivência entre Garrick e Lia.é tensa. Ambos têm
cicatrizes do passado, e não suportariam um novo erro, uma nova

dor. Ao tentar uni-los à força,Vitória fez uma aposta arriscada. O
tempo dirá se ela agiu como anjo da guarda ou como algoz. Escrito
por Bárbara Delinsky, o livro é um lançamento da Editora Best
Seller e têm 224 páginas ..

Doce Vingança
Em "Doce Vingança", vamos conhecer a
história de Adrianne, linda e elegante
princesa, que esconde um terrível
segredo de família.Quando criança, foi
testemunha da crueldade com que seu

pai tratava a esposa, sua mãe - uma

lendária estrela de cinema. Ao tornar-se
adulta,Adrianne alimenta um forte
desejo de vingança contra aquele que
destruiu sua infância e a felicidade de sua

mãe. Para realizar seu intento, Adrianne
concebe um plano que envolve um
fabuloso colar,conhecido como O Sol e a

Lua, de valor inestimável e que pertence
a seu pai.Mas o surgimento de Philip
Chamberlain em sua vida, com sua

inteligência, encanto e enigmático
carisma, que tem motivos pessoais para
se aproximar da Princesa Adrianne,
poderá desvia-Ia de seu objetivo, e
somente tarde demais ela perceberá o

perigo oculto ao descobrir que tem pela
frente dois homens de força excepcional
- um com a capacidade de tirar a sua
liberdade, outro com o poder de tirar a
sua vida.Com "Doce Vingança", Nora
Roberts cria uma história apaixonante e

irresistível, que é impossível parar de ler,
muito menos esquecer.O lançamento é
da Editora Bertrand Brasil e têm 476

páginas.

S DISSEN10S I
Da Redação/GB Edições

"Acordava de manhã e levava um susto, agora já me
.

acostumei e acho importante aparecer diferente para
o público". (Da atriz da atriz Luiza Tomé sobre o noVO

visual que precisou adotarpara encarnar Lúcia, sua
personagem em "Começar de Novo")

"Eu tenho de fazer elogios, gente. Ele está ainda mais
gato bronzeado desse jeito" (Da atriz Sthefany Brito
sobre seu irmão, o também atorKayky Brito).

"Sexualidade? Minha voz-é mais importante que o

meu peito. Aliás, estão dando tanto valor a isso que
ficou banal" (Da cantora Luiza Possi)

"O fato de eu ter casado com a Vera Fischer
incomodou muita gente. Era como se tivesse roubado
9 mulher do Brasil" (Do ator Felipe Camargo)

"Sempre valorizaram minha boca e meus olhos. Falam
que tenho um olho molhado, profundo, que vai
entrando ... (Do ator Cauã Reymond, que interpretoU
o Thor em "Da Cor do Pecado")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Apesar de Silvio Santos negar, fofoqueiros de plantão
afirmam que Adriane Galisteu já assinou contrato com

o SBT. Dizem que o salário seria de RS 600 mil, três
vezes mais do que ela ganha na Record.

Para não fazer feio igual a algumas apresentadoras, a
top Ana Hickmann está fazendo aulas de Português.
Vale lembrar que a moça apresenta na Record, ao lado
de Paulo Henrique Amorim, o "Tudo a Ver".

Indisposição
Outro dia, durante um evento que lembrou os 15 anos

de morte de Raul Seixas, Helena Ranaldi passou mal e
teve que ser amparada por amigos. Depois que o

susto passou a atriz informou que teve uma queda
repentina de pressão, causada pelo calor.

Harrison Ford, o inesquecível Indiana Jones está
sofrendo com problemas causados pelo excesso de

bebidas, pelo menos é o que vem afirmando o

tablóide inglês "The Sun".

A atriz Miriam Pires, de 77 anos, morreu na manhã
da última terça-feira, no Rio de Janeiro, vítima de

complicações por causa de uma toxoplasmose . I
contraída há dois meses. Ela estava internada numa

clínica no bairro de Botafoqo, onde vinha sendo
tratada desde julho. Atualmente, a atriz fazia parte
do elenco de "Senhora do Destino", interpretando
Clementina, sendo que foi afastada do trabalho às

pressas devido ao seu estado de saúde.
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Beneficiente
Danielle Winits e elenco

pilotaram uma

apresentação
beneficiente do musical
"Chicago".Toda a renda
.foi revertida para a Santa
Casa de São Paulo.

Na telona
Devido o sucesso que alcançou o filme de "Os Normais", a Globo agora também quer
investir no longa de "A Grande Família".A estréia deve acontecer no primeiro semestre de
2005.

Novo Mascote
Pepê (Pedro Malta), Kiko (Rafael Ciane) e Dudu (Ramon
Francisco) ganham um mascote para a sua turma: o cão

I Spock, que encontram em uma de suas aventuras em

I busca de extraterrestres.Como estava muito sujo, eles

l
decidem dar um belo banho no animal. As cenas devem
ir ao ar nesta segunda em "Começar de Novo".

��'"-_.��-
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Fã
JoséWilker é só alegria. É que Suzana Vieira, sua companheira de elenco em "Senhora do
Destino", lhe disse que seu personagem é ótimo e que ela dá boas gargalhadas quando o

vê no vídeo.

se emociona quando Pedro dlz que não sabe por que o

pai o odeia.Teca se irrita quando Betinho não dá a mão a

Lucas depois que seu time perdeu a pelada. Xavier
pergunta pela carta e pede para ajudar Doidona, mas ela
diz que ele não deve comentar com Sidarta.Júlia fica feliz
quando descobre que Andrei não está chateado com ela.
Andrei empalidece quando ela pega a sua medalha e

pede que ela não o faça nunca mais. Pepê mostra Spock
para Doidona.Kiko avisa que fica para o jantar,mas nàoval
tocar piano. Adernar elogia Carmem com o vestido da
falecida.Andrei tem certeza que Letfcia era sua namorada
eque fizeram tudo para destruí-lo porcausa disso.Dimitri

sugere que investiguem mais. Andrei chega ao jantar.
Lucrécia o cumprimenta. Pedro se impressiona com a

beleza de Júlia.Dimitri observa a tudo.

QUINTA· Andrei apresenta Júlia e Dimitri para Lucrécia.
Leticia acha que Anselmo não deve ser amigo de Ademar,
mas ele diz que são s6 negócios. Maria e Pedro se

entreolham na festa. Doidão quer jogar fora fotos de
Doidona do passado, em que ela está nua no palco, mas
ela não deixa. Spock Iate e Sidarta descobre que-ele está
na casa. Ademar avisa Lucrécia que Dimitri fez pesquisa
sobre a morte dos Karamazov e que Anselmo está

culpado pelo passado.Andrei reage ao ver a medalha no

colo de Letícia. Júlia pergunta se ela é o seu amor do

passado e ele pede que ela não comente com ninguém.
Letfcia estranha quando Carmem comenta que Anselmo
esteve em sua casa. Sid abandona Spock na estrada.
Moacir agarra Eurfdice, confessa que a ama e a beija.
Andrei fala sobre a medalha e se emociona ao saber que
Letícia não a usava há muito tempo. Júlia beija Andrei,
deixando Letícia sem graça. Aída recebe Carlos e

Rosiclaire no Hangar. Andrei observa Ademar e Lucrécia
conversando. Pepê fica feliz ao ver Spock debaixo de sua

janela. Letfcia acusa Anselmo de ter mentido para ela. Ele

garante que não vai sempre à casa de Adernar. Anselmo
se lembra de Miguel e Letícia e da inveja que sentia do

amigo.Maria beija Pedro e diz que não pode viver sem ele.

Pepê vê a chegada de Anita e Márcio e tem certeza que
eles são libda e Árbor. Ao ver a adolescente Márcia Anita

que chega com eles jura que é Amla e conclui que os

marcianos se mudaram para a casa em frente. Anselmo
procuraAndrei.

SEXTA· Anselmo faz perguntas sobre o que eles estão

investigando, diz que era o melhor amigo de Miguel
Arcanjo e se oferece para ajudar na investigação. A

chegada de Jairo interrompe a conversa. Kiko e Dudu não

acreditam que os vizinhos de Pepê sejam marcianos.Kiko
se oferece para ficar com Spock. Pedro e Maria se

reconciliam. Anita Estrela se apresenta aos meninos.

Branca promete a Kiko que vai esconder Spock de
Lucrécia. Anselmo volta para casa. Joana e Letícia
conversam sobre Andrei, quando Júlia entra. Júlia

pergunta sobre a medalha. Letícia diz que a outra metade

pertencia a um antigo namorado, que morreu. Pepê se

surpreende ao saber que Márcia Anita vai estudar na

escola. Betinho quer reatar com Teca e promete pedir
.

desculpas a Lucrécia. Carmem se diverte ouvindo o

programa de Doidona. Rosário desliga o rádio. Lúcia

chega para levar Carmem para comprar roupas. Ela hesita,
mas acaba saindo. Rosário lê a carta que Carmem estava

escrevendo para Paulo Roberto. Lucrécia fica apoplética
ao descobrir Spock dormindo ao seu lado e acha que é

armação de Doidona. Carlos faz fotos sensuais de
Rosiclaire. Lucrécia manda investigar o passado de
Andrei. Kiko implora para que a avó deixe que ele fique
com Spock.Aída e Olavinho se encontram.Rosário mostra
a carta para Ademar. Andrei recebe uma carta da filha

Scnya.Pedro.Júfia eMaria se encontram na praia.Lucrécia
vai ao escritório de Anselmo.lsadora apresenta os filhos
aos vizinhos. Pepê fica em pânico. O cavalo que Júlia

monta,dispara.Pedro vai atrás.

SÁBADO· Pedro emparelha o cavalo ao de Júlia, salta
para ele e o faz parar. Anita diz que é botânica e Márcio,
entomologista. Pepê olha tudo estatelado. Betinho gama
em Márcia Anita. Pepê junta os nomes Marcianita e tem

certeza que são alienígenas.Lucrécia pergunta a Anselmo

porque ele procurou Andrei e Dimitri. Ele diz que estava

interessado em saber o que eles investigavam. Lucrécia
retruca que ele não agüenta a própria culpa e o proíbe de
se aproximar dos russos. Lúcia chega com Carmem toda

produzida. Letkta estranha encontrar a mãe com o

marido. Lucrécia diz que veio conversar com Anselmo

porque está quebrada, por culpa de Olavinho e Lúcia, e
que Anselmo vai lhe conseguir um empréstimo. Letícia
não acredita. Ademar faz Carmem tirar a roupa nova e

esfrega o seu rosto para limpar a maquiagem. Pepê, Kiko,
Dudu e Spock se unem para defender os terráqueos. Na
casp de Márcio tudo é estranho: a decoração, a comida e

os gestos.Mário pede emprego para Aída,ela não lhe dá e

ele se afasta rancoroso. Simone estranha ao ver Aída
chorosa. Andrei avisa Dimitri que pretende comprar a

casa que era dos pais.Pepê conta sobre os marcianos para
Doidona. Márcia Anita olha a foto de Betinho. Ademar

proíbe Carmem de ver televisão se ele não estiver em

casa. Murilo se revolta quando Carmem diz que Adernar
tem razão.Andrei encontra em sua antiga casa uma caixa
de costura, um disco e sente uma pontada. Ele se lembra

de uma noite dançando em sua casa com Letícia. Letícia
entra na antiga casa dos Karamazov.Andrei a beija.

SENHORA DO DESTINO
I RESUI'VHl DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA· Letícia vai embora muito triste.Gustavo
vaiatrásdela.Cadu diza Vivi que não queria maqoé
Ia quando beijou Drica.Vivi acusa o ex-namorado de
interesseiro. Gustavo garante a Letícia que foi

Natasha quem o beijou. Ela não acredita. Vinícius
comenta com os meninos que convidou Oscar e

Sabrina para jantar, deixando todos apavorados.
-Gustavc percebe que, ao tentar conversar com

Letícia, acabou perdendo a hora do ensaio do

concurso.AVagabanda é desclassificada. Natasha e

Catraca dizem a Gustavo que tudo foi culpa de
Letícia. Ela fala para Lúcia que seu namoro não está
dando certo. Cadu pede que Gustavo se afaste de
l.etkla caso não goste dela de verdade. Tedebê e

Kiko vão até o trabalho de Cadu para falar que ele
não podenamorarDrica.Ela chega e pergunta o que
eles estão fazendo lá. Letícia diz a Gustavo que quer
acabara namoro.

TERÇA· Gustavo se irrita com a desconfiança de
Letícia e diz que quem vai terminar com ela é ele.
Orica manda que Kiko eTedebê sumam da vida dela
e não incomodem mais Cadu.Letícia sofre ao pensar
que vai ter que ver Gustavo todos os dias. Natasha
conta para Letícia que a Vaga banda foi
desclassificada e afirma que foi culpa dela. Letícia diz
que terminou com Gustavo. Natasha fica radiante e

decide ir consolá-lo. Letícia consegue convencer o

organizador do concurso a dar outra chance para a

Vagabanda. Gustavo não permite que Natasha o

beije. Rafa e Miyuki atrapalham o jantar de Vinícius
porque temem que Oscar vá atacar algum dos
convidados.Vlntdus se irrita com os dois. Letícia diz a

Natasha que aVagabanda está de volta no concurso,
maselaeCatraca não dãoa notícia para Gustavo.

QUARTA· Orica diz a Miyuki que está adorando
"ficar" com Cadu. Beth e Sabrina combinam outro
jantar com seus namorados e Afrânio fica se

sent�ndo rejeitado. Rafa diz aos amigos que eles

pr.eClS?m dar um jeito de pegar Oscar no flagra.
Mlyukl suqereque eles usem uma menina de isca.

R�fa acha que as iscas devem ser Bel, Vivi e Miyuki.
Klko.e!edebêconsolam um ao outro. Letícia garante
a, Flávia que vai esquecer Gustavo. Lúcia e Beatriz
ficam tristes porque Letícia e Gustavo terminaram.
Bel, Vivi e Miyuki balançam seus cabelos diante de
Oscar para que ele fique com vontade de atacar uma
delas. Miyuki Comenta que Cabeção vai voltar de
viagem e Rafa se dá conta de que esqueceu de ligar o
carro deles todos os dias, como havia prometido.Cadu e Drica se perguntam se deviam namorar
Gustavo pede a Natasha e Catraca para tocar no'
concurso a música que fez para Letícia.

�UINTA. Gustavo explica que a música é a melhor
a banda, mas Natasha se recusa a tocá-Ia. Ele diz,

�n�2o, que não vai participar do concurso. Cadu e

t;���deCi?�m namorar.Catraca convence Natasha a

não
a �u�lCa de Letícia: Rafa descobre que o carro
esta ligando e decide chamar um mecânico

:���s dque Cabeção volte. Kik� e Tedebê fica_ma os ao saberem que Drica e Cadu estao

�arorando, Cabeção volta de viagem mais cedo.

p�o��onfessa qu.e esqueceu de ligar o carro e

Nata hte que vai pagar pelo conserto. Catraca,

Fiá .

s a e Gustavo se preparam para o concurso.

d v�a convence Letícia a assistir às apresentações
O%e��d.as e �Ia ouve G.ustavo tocando sua música.

tem ma�I�� dlz a Cabeçao que o motor do carro não

velho L sJle�to e sugere que ele o venda para o ferro·

suam·ús��aC.la pergunta a Gustavo porque ele tocou
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quand N
ustavo s� prepara para responder,

arrasada atasha o Interrompe. Cabeção fica

para f
o ao pensar que vai ter que vender seu carro

a m' 0. erro-velho.Gustavo diz a Letlcla que só tócou

dei�:�c��.orqUeela �ra a melhor que a banda tinha,

dizendo
a d�c:�clonada, Rafa ouve Sabrina

ser a ró�ue V�I ,ViaJar com Oscar e acha que ela vai

sabe
p
ue

ma vltln:a dele. Afrânio diz para Oscar que

enten� ele es�a ihe dando um gelo, Oscar não
e Beatr��da.�flca preocupado com o amigo. Lúcia

Gustavo e
eCl, :m dar um jeito de fazer com que

Polícia e f
Letlcla voltem a namorar. Rafa chama a

Sabrina
Ica esperando com eles o (arro de Oscar e

Oscar
passar na estrada. Um poliCiai interpela

organiz:dmanda que ele abra sua maleta, O

banda ven����r��ncurso se prepara para anunciar a

SABADO_Não há exibição.

> CABOCLA

SEGUNDA· Mariquinha e Neco descobrem que Xexéu
está jogando Justino contra Boanerges. Ritinha tenta

convencer Belinha a fazer outra visita a Neco, mas ela se

recusa. Nastácio fala para Zaqueu que vai embora da
fazenda depois que aprender a ler. Luís se preocupa com

Tobias.Boanerges diza Emerenciana que vai estourar uma

guerra na região. Zuca faz vigília ao lado de Tobias. Luís
teme que a cabocla se arrependa de ter deixado o peão e

decida voltar para ele. O estado de saúde de Tobias

começa a melhorar.Justino pergunta a Zuca para quem foi
o telegrama que Boanerges passou recentemente e ela diz

que não sabe, Tobias acorda e fica arrasado ao perceber
que Zuca foi embora. Luis diz a cabocla que não quer que
ela volte a ver Tobias, deixando-a furiosa. Chico pede
Ritinha em namoro e ela aceita. Justino diz a Neco que
desconfia de Boanerges, pois ele passou um telegrama
para alguém de fora da região. Tobias fala para Neco que
Justino tem o direito de se vingar. Boanerges garante a

seus aliados que o telegrama que mandou foi para um

deputado.OVigário pergunta se ele pode provara que diz.

TERÇA - Emerenciana joga fora um papel que estava no

bolso de uma roupa de Boanerges. Ritinha e Chico vão
visitar Neco e Tobias. Luís pede desculpas a Zuca pelo seu

ciúme. Ela vê que Luís voltou a tossir e fica preocupada. O
advogado diza Zuca que vai até o Rio para serexaminado

por Edmundo. A cabocla acha que Luis está arrumando
uma desculpa para abandoná-Ia e fica magoada.
Boanerges fala para o Vigário que tem a cópia do

telegrama que .mandou, mas não sabe mais onde está.
Macário conta para Boanerges que estão dizendo que ele
e Luís podem ser os culpados do que. aconteceu com

Tobias.Xexéu incita Justino contra Boanerges.Ritinha diz a
Belinha que Neco implorou que ela fosse visitá-lo.
Emerenciana permite que Belinha vá visitar Neco. Luís

garante a Zuca que vai voltar do Rio assim que puder. Pépa
comenta com Tobias que Mariquinha está cuidandomuito
bem dele,mas ele só consegue pensar em Zuca.Neco fica
radiante ao ver Belinha.Tobias gosta de saber que Luís vai

partir para o Rio. Zaqueu e Nastácio ficam indignados ao

verem Ritinha e Chico juntos.Tobias insiste em voltar para
casa e Tomé concorda em carregá-lo.

QUARTA - retrete sofre ao verTobias chegarferido em casa.

Zuca conta para Bina que Luis vai para o Rio fazer uns
exames. Chico pede demissão a Zé. Luís teme que sua

lesão tenha piorado. Bina diz a Zé que acha que Luís está
indo para o Rio para se livrar do noivado. Boanerges não

gosta de saber que o advogado decidiu viajar, pois acha

que isso vai piorar as suspeitas contra ele.Justino fala para
Neco que desconfia de Luís. Pepa fica indignada. O

advogado de despede de Zuca. Zé se recusa a acertar as

contas de Chico.Justino comenta com Zaqueu que deve
ter sido Boanerges quem mandou atacar Neco e Felkio.
Tomé ouve tudo. Zuca fica chocada ao saber que estão
acusando Luís. Zé diz a Boanerges que a cópia do

telegrama que ele mandou para o deputado sumiu de sua
pasta. O coronel tem a idéia de pedir ao deputado que
responda seu telegrama. Lufs chega no Rio, Joaquim fica
radiante ao vê-lo.rnasloqo percebe que ele não está bem.

QUINTA -Joaqulrn fica apavorado ao ver o estado de seu

filho e manda que chamem Edmundo. Boanerges pede
que seus aliados o ajudem a defender Luis das acusações
do povo até que a resposta ao seu telegrama chegue.
Edmundo diz a Joaquim que precisa fazer exames em luís
antes de ter certeza do estado dele.O advogado confessa

para o pai que está apavorado.Joaquim vai abraçar Luís.
mas ele o impede de chegar perto, com medo que se

contagie. Tomé comenta com os caboclos que Xexéu
também teria motivos para querer acabar com Neco.
Emerenciana pede que Boanerges converse com Neco

quando ele melhorar de saúde e diz que só quer que
Belinha seja feliz. O coronel fala para Belinha que ela tem
seu consentimento para levar adiante o namoro com

Neco. Tomé garante a Tina que já esqueceu Rosa.Justino

diz a Neco e Mariquinha que Boanerges pode ter

mandado, machucar Felfcio para incriminá-lo.
Emerenciana e Boanerges vão vlsttarTobias.O coronel diz
a Tobias que ele está sendo injusto com eles, mas o peão é
irredutível. Edmundo fala para Luís que sua lesão não
melhorou em nada e que ele terá que ir para a Suíça se

quiser ficar cu rado.

SEXTA· Luís fica apavorado com a idéia de deixar Zuca,
mas Edmundo avisa que será muito pior se ele não viajar.
Chico exige que Zé pague o que lhe deve e diz que vai

procurarem prego na fazenda de Boanerges.Zé concorda,
mas fica furioso com Chico. Belinha diz a Justino que
Boanerges pediU sua permissão para ir visitar Neco.
Justino fica desconfiado, mas Pepa o convence a aceitar a
visita. Belinha conta para Neco que Boanerges aceitou o

namoro deles, deixando-o pasmo. Neco pede que Justino
não estrague as coisas com sua desconfiança. Tobias
agradece a Mariquinha por tudo o que ela fez por ele e

pede desculpas por tê·la magoado, Mariquinha fica

perturbada com as palavras de Tobias: Tina diz a

Mariquinha que espera que Tobias esqueça Zuca e fique
com ela. Joaquim convence Luis a ir para a Suíça.Chico e

Zuca se despedem. Macário não gosta de saber que
Boanerges foi na casa deJustino.O coronel e Emerenciana
vão visitar Justino.

SÁBADO· Boanerges garante aJustinoque Luis vai voltar
em breve para esclarecer tudo. Chico Bento conta para
Boanergesque o delegado está pretendendo intimar Luís
a depor. Macário fica furioso ao saber que Boanerges
decidiu permitir o namoro de Belinha e Neco. Tobias

ameaça Luís. Tina confessa para Mariquinha que tem

medo de que Tomé nunca esqueça completamente de
Rosa. Justino se gaba para Zaqueu de que Boanerges foi
até sua casa pedir seu apoio. Boanerges teme que seus

aliados achem que ele foi visitar Justino por covardia.
Maria diz a Ritinha que ela é uma irresponsável por fazer
Chico largar seu emprego. Chico pede um emprego a

Boanerges.Macário dlz a Xexéu que Boanerges decidiu se

aliar a Justino.Luís pensa em levar Zuca para a Sufça, mas
Pequetita fala que não e uma boa idéia. Boanerges diz a

Chico que não pode lhe dar emprego, pois sabe que ele
fará falta a Zé.Ele vai embora da fazenda,arrasado.Xexéu e

Macário se aliam. Boanerges avisa Belinha que só vai
aceitar seu namoro com Neco se ele vier pedir a mão dela
junto com Justino.Zuca chora por Luís.

COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA· Andrei e Júlia se beijam com intensidade. Ela

pergunta se a mulher que estava com ele era a do
medalhão. Ele diz que Maria está noiva de Pedro, o rapaz
que a trouxe no colo. Doidona garante que veio em missão
de paz. Suzana, a cobra sai do cesto. Pedro diz para Maria

que o russo tem dono, o que a deixa enfurecida. Aída
convida Andrei e Júlia para jantar no Blstrõ do Hangar 66.
Anselmo vê a medalha no cofre. Letícia rasga o cartão de
AndreLAndrei comenta com Júlia que foi convidado para
jantar na casa de Lucrécia. A cobra assusta Lucrécia, que
pede socorro a Olavinho. Doidona fala do contrabando,
intimidando Lucrécia e vai embora. Pepê leva Dudu e Kiko
ao lugar do disco voador e eles se assustam com um

cachorrinho. Lucrécia fala para Ademar que Doidona sabe
do contrabando. Branca conta que Abel tentou lhe dar um

beijo e Lucrécia vibra. Doidona recebe uma carta, mas

prefere levitar antes de ler.Pepê dá o nome de Spock para
o cachorro e pede que Betinho não conte para o pai.Letlda
comenta com Joana que seu coração dispara cada vez que
pensa em Andrei.Andrei recebe um telefonema de Letícia,
agradecendo as flores. Dlmltr! encontra as notícias da
morte de Miguel e de seus pais. Doidona chora depois de
ler a carta. Andrei vê a foto dos pais e promete vingança.
Ademar convida Carmem para jantar fora, Anselmo

procura Ademar. Sidarta descobre o cachorro. Maria e

Eurídice saem juntas. Pedro e Moacir encaram

motoqueiros mal encarados. Letícia empalidece ao ver

Andrei,Dimitri,Aída e Júlia entrando no restaurante.

TERÇA· Júlia beija Andrei e Letícia desvia os olhos.
Anselmo estremece quando Adernardiz que Andrei fez

perguntas sobre a família Karamazov. Letfcia diz a Joana

que foi bom ver Andrei e Júliajuntos para tirá-lo da cabeça.
Lucrécia conta para Abel que Branca vai herdar uma

fortuna e que ele deve se casar com ela. Pedro disputa
corrida de moto com Barra Pesada.Maria e Eurídice ouvem
o barulho das motos. Sid manda Betinho levar Spock
embora. Eurfdlce bronqueia com Moacir. Maria olha triste

para Pedro, que é aclamado. Abel, invejoso, propõe
disputar com Pedro, que não aceita. Barra Pesada topa.
Ademar escolhe um vestido da primeira esposa para
Carmem usar. Isadora promete tentar convencer Sido
Betinho leva Spock para o quarto do irmão. Pedro avisa

que Abel sofreu um acidente. Doidona garante que não

pode deixar a jovem que escreveu a carta sem amparo.
Doidão teme a confusão. Letícia vai para o hospital e

Andrei se oferece para levá-la. Anselmo culpa Pedro pelo
acidente. Letícia e Andrei se constrangem ao ouvirem

Pedro perguntar ao pai porque ele o odeia tanto. Abel sai
do hospital com o braço na tipóia.Lucrécia tira uma toalha
de mesa dos guardados e um envelope com os recortes

sobre a morte dos Karamazov cai. Andrei vai até a casa

abandonada, ouve um tiro, sente a dor na nuca e vê Ana e

Miguel, que logo desaparecem. Carlos chega em Ouro

Negro. Letícia, na praia, vê Miguel voltando para ela. Sai

correndo,tropeça e é segurada porAndrei.
�

QUARTA· Letícia se perturba com o contato Intimo com

Andrei e diz que teve um pesadelo que a perturbou.Carlos
avisa Júlia que ela precisa gravar Eu Amo Rita.Andrei pede
que Letícia vá ao jantar,mas ela diz que não se dá bem com

a mãe. Anselmo avisa Letlcia que eles irão ao jantar, a

pedido de Adernar. Doidão acha que Sidarta não tem

estrutura para o que irá aco�tecer, depois que a carta for
enviada. Jairo aconselha Pedro a ir ao jantar. Andrei se

aborrece ao ver Carlos, mas tenta consertar, Júlia se

aborrece. Andrei conta a alUcinação que teve na casa de
seus pais. Carlos se encontra com Rosiclaire no spa.Letlcia

SEGUNDA· Nazaré acusa Edgard de estar em conluio
com Djenaneou de ter sido mandado pela avó. Ele não
-entende nada e insiste em falar com Isabel. Nazaré

percebe o equívoco e finge ter ficado chocada por ele
neto de uma dona de bordel. Isabel conta que

Edgard pediu-a em casamento. Nazaré diz que pode
processá-lo por assédio sexual. Isabel decide
conversar com Edgard. Viviane e Reginaldo
concordam que seria até bom se Venâncio morresse.

Eleonora prepara a transfusão de sangue entre

Sebastião eVenâncio. Sebastião se emociona e diz que
é como dar a vida ao filho mais uma vez. Uma lágrima
escorre dos olhos de Venâncio. O Barão garante a

Giovanni que ele estará na lista dos dez mais elegantes.
Edgard pede que Isabel fique no emprego e garante
que a relação deles será apenas profissional. Nazaré
acha que ela não deve voltar e fala mal da família

Legrand, mas Isabel não lhe dá ouvidos. Nazaré tem

um ataque, sozinha em seu quarto, Maria do Carmo
chora abraçada ao retrato da filha. Edgard conversa

com Viriato. Cláudia aconselha Isabel a continuar no

emprego. Leandro pensa em Isabel. Dirceu manda
Maria do Carmo ler a sua coluna. assim que acordar.
Shao lin pensa em Daiane.Cigano olha com raiva para
Rita. Maria Eduarda e Viriato se amam em um hotel.
Eleonora conta para todos que Venâncio vai se salvar e

já está acordado. Sebastião fica a sós com o filho.

Reginaldo pega o jornal. Maria do Carmo vê a foto de

Reginaldo na primeira página e a manchete.o dia em

que um político desabou.

TERÇA - Maria do Carmo liga para Dirceu. Aretuza
atende e ela quase pergunta a idade .da empregada.
Reginaldo tem uma crise de ódio.Viviane o aconselha

a contar sobre a mulher que visita Dirceu. Maria do
Carmo reclama com Dirceu por ter guardado segredo.
Sebastião perdoa e pede perdão a Venâncio. Janice

beija Sebastião, quando ele manda que ela arrume o

quarto do filho. Gisela garante a Leonardo que Maria
Eduarda está dormindo trancada no quarto. No hotel,
Viriato leva o café da manhã para Maria Eduarda na

cama, Jandira avisa que Rita foi dispensada do

emprego. Ela mente que a van enguiçou e por isso

cheqou atrasada efoi dispensada.Clqano bufa de ódio.
Shao Lin é impaciente com Larissa. Reginaldo diz que
Dirceu é um traidor e que tem outra mulher,deixando
a mãe atordoada. Reginaldo pede para levá-Ia à casa

de Dirceu e provar. Dirceu chega na casa de Maria do
Carmo e não a encontra mais. Viriato diz a Maria
Eduarda que não pode pagar hotel todos os dias e vai
encontrar uma solução para que eles se encontrem.

Nazaré diz a Cláudia que emprestou dinheiro a

Djenane, Isabel volta ao trabalho e Edgard a trata

profissionalmente. Nazaré briga com Cláudia porque
Isabel voltou ao restaurante, Cigano quer conversar
com Rita sobre Constantino. Maria do Carmo vê

Aretuza falando com o porteiro sobre o terno de
Dirceu que chegou da tinturaria. Maria do Carmo tenta
entrar e não consegue.Aretuza abre a porta e avisa que
trocou a fechadura. Maria do Carmo explode
querendo saber que ela é.

QUARTA· Aretuza explica que é a empregada. Maria
do Carmo diz que ela tem pinta de madame. Aretuza

explica o que aconteceu na sua vida. Maria do Carmo

repara que a casa está arrumada, joga a chave e vai

embora, irritada.Josivaldo puxa conversa com Dirceu,
que manda que ele encha a paciência de outro. Dirceu
avisa Aurélia que ela vai ter que assinar o contrato do
livro de Clementina. Reginaldo diz à mãe que Aretuza
está mentindo, porque ela mora na Avenida Atlântica.

Rita diz a Cigano que Constantino lhe deu apenas uma
carona. Ele fala que é mentira. Rita propõe a separação
e ele avisa que os dois vão ficar juntos até a morte,

Merival prega faixa a favor da emancipação. Giovanni
pede que Leandro volte a fazer a sua contabilidade.

Flaviana e Danielle acompanham Giová em seu

encontro com o Barão.Reginaldo leva Maria do Carmo
até o prédio onde mora Aretuza.Maria do Carmo pega
informações com o porteiro e descobre que ela nunca

está em casa. Nazaré garante que vai tomar

providências, talvez tirar Isabel da cidade. Isabel
comenta com Viriato como Edgard está gelado com

ela. Ele adora saber e garante que ela vai sentir
saudades do Edgard apaixonado. Leonardo e Gisela
incentivam Thomas a continuar investindo em Maria
Eduarda. Maria Eduarda não aceita ,air com Thomas.
Maria do Carmo pressiona Dirceu pdtd saber qual é a

sua relação comAretuza.

QUINTA· Dirceu estranha os ciúmes de Maria do Carmo.
Ela rebate que existe uma parte da vida dele que ela está
excluída. Dirceu lembra que já a pediu em casamento

muitas vezes e que vive a vida dela, mas ela não quer
partilhar a dele. Os dois brigam. Angélica e Crescilda
tentam consolar Maria do Carmo, mas ela tem certeza

que sua relação com Dirceu acabou. E chora

desesperada. Reginaldo tenta impedir que Dirceu volte
à loja: agradece o noticiário e elogia Aretuza. Dirceu dá
lhe um soco e decide ir embora de vez,já que Maria do
Carmo acreditou na intriga de Reginaldo. Reginaldo
resolve consolar a mãe, que manda que ele vá embora.
Giovanni veste diversas roupas até ser aprovado pelo
Barão. João Manoel e Regininha namoram,

aproveitando que todos saíram. Jenifer e Eleonora
comem pizza. Giovanni comanda a mesa no jantar no
Monsieur Vatel. Thomas segue Maria Eduarda e

descobre que ela vai se encontrar com Viriato. Os filhos
são solidários com Maria do Carmo, que os reúne em

volta da mesa com um farto lanche.Josivaldo pede para

participar e Maria do Carmo deixa. Eleonora e Jenifer se

despedem com um "selinho" Regina e João Manoel
trocam caricias "quentes': Cigano observa, escondido,
Rita entrar no táxi de Constantino.Giovanni fica cismado
com Isabel e tem certeza que já a viu antes.Thomas não
vê o beijo entre Maria Eduarda e Viriato, porque um

ônibus atrapalha. Isabel reclama da frieza de Edgard e

pede que ele a leve em casa. Maria do Carmo tira o

telefone do gancho e hesita. Dirceu leva a mão ao

telefone.

SEXTA· Dirceu e Maria do Carmo se ligam e se irritam

porque os telefones dão o sinal de ocupado.Joslvaldo
espiona Plinio acarinhando e consolando a mãe.

Alberto e Nazaré observam a despedida carinhosa de

Edgard e Isabel. Flaviana, Giovanni e Danielle

surpreendem João Manoel e Regina dormindo juntos
no sofá.João Manoel confidencia ao pai que Regininha
não era virgem. Rita e Constantino se amam no motel.
Flaviana assusta o neto,dizendo que Sebastião não vai

gostar nada disso. Sebastião dorme no sofá. Regina
entra em silêncio e Janice mente que a filha já está na

cama há muitotempo.CiganodizaMaikel que Rita não
vale nada.Plínio conta paraViriato da briga entre a mãe

e Dirceu.Angélica observa sorridente Plínio dormindo.
Rita mente que não ama Constantino e termina a

relação. Sai do motel correndo e ,chorando
desesperadamente. Constantino fica desolado na

cama do motel e chora agarrado com a combinação
que Rita esqueceu.Maria do Carmo pede que ninguém
toque mais no assunto. Laura comenta com o Barão

que não pode usar as suas esmeraldas em público,pois
disse a Gisela que havia doado o colar.Ele pede que ela
use só para ele ver o presente que ganhou de Josefa,
Thomas segue Maria Eduarda. Nazaré diz que precisa
contar algo sobre a família de Edgard,antes que Isabel
se envolva com ele. Leandro conta à briga para
Giovanni, que vibra e sai. Giovanni diz a Maria do
Carmo que está disponível para tudo.

SASADO • Maria do Carmo explode ao saber que
Giovanni sabia de Aretuza. Giovanni comenta que
Aretuza pode ser mesmo empregada de Dirceu e que
ela deve dar um crédito ao jornalista. Reginaldo e

Viviane fazem campanha para o plebiscito. Shao Lin

passa por Daiane, que empina a barriga.Jacques diz a

Alberto para ver se consegue um emprego para
Cláudia no jornal. Nazaré conta que Edgard e neto de
uma famosa cafetina,mas Isabel nem se importa.A sós
diante do espelho, Nazaré pega uma tesoura e pensa
em matar Edgard. Leandro liga para Isabel. Ubiracy lê
carta de Nalva, que confessa estar cbm muitas
saudades e que voltará logo. Venâncio pede que
Eleonora ligue para Reginaldo. Maria Eduarda

comemora com o Barão e Laura a aprovação de seu

trabalho pela gravadora.Giovanni vai à casa de Dirceu
conversar. Plínio sonha com Vara,Giovanni quer saber
se Dirceu vai voltar com Maria do Carmo.Dirceu diz que
não pensa em reconciliação, porque descobriu que
tinha muitas mágoas da namorada.Giovanni avisa que
vai investir em Maria do Carmo. Rita chama Cigano
para uma conversa. Eleonora se lembra de Jenifer. Rita
diz a Cigano que acabou com Constantino. Daiane

chega chorando porque não deixaram que ela
entrasse na escola, porque está gravid.êl. Rita, vai à

escola com Daiane conversar com a diretora. Isabel
estranha porque Nazaré saiu sem se despedir.
Giovanni vai de novo à loja de Maria do Carmo.Nazaré
vai ao Monsieur Vatel. Edgard leva um susto, ao sentir

algo se aproximando atrás dele.
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A indesejável
mancha escura
As olheiras são mesmo grandes vilãs, não só

no rosto das mulheres, mas para os homens
também.
Nada pior do que ter uma festa legal para ír e
quando se olha no espelho aquela mancha
azulada ao redor dos olhos não sai nem com o

melhor corretivo do mundo.
Os especialista explicam que a pele ao redor
dos olhos é muito fina e delicada por isso o

excesso de melanina ou de vasos sanguíneos
acabam transparecendo facilmente por isso a

cor da pele, nessa área, fica às vezes mais

escura, com aspecto azulado, fazendo com que a pessoa pareça
cansada e até adoentada ..
Por que as olheiras aparecem?
Normalmente as olheiras são resultado de cansaço, estresse, noites

mal dormidas; podem ainda ser o ocasionadas por uma congestão

L:,Seguindo as tendências
internacionais de maquiagem,
a "Contémlg" apresenta
produtos que evocam a beleza

natural, deixando a pele
luminosa.

I <l Blush Líquido:
Proporciona aspecto
natural e saudável à

pele e também pode ser

usado nos lábios. Cor:
Natural Rosado.

Embalagem com 11 mi

G lamour Para o Rosto: [>
Realça a pele do rosto,
funcionando como

iluminador facial. Cor:
Rosa Pera lado. Embalagem
com 20ml

Sombra em Pó: Com proteína [>
hidrolisada da seda e colágeno,
nutre e hidrata a pele e está

disponível em três novas cores:

Branco U ltra-ciriti lante, Verde
Dourado Ultra-cintilante e Azul

Esverdeado U Itra-cinti lante

<l Brilho Labial em

Bisnaqa: Com Óleo
Mineral, Ceras de

Abelha, Carnaúba e

Candélia, Vitamina
E, Lanolina Anidra
e Aspartame. O
efeito furta-cor
destaca o brilho nos

lábios. Cor: Rosa
Perolado.

Embalagem com

20 mi

vascular que muitas vezes se agravam durante o período
menstrual, situações de cansaço ou doenças. Existem
ainda as olheiras crônicas, determinadas geneticamente, e
nestes casos é bom consultar um médico.
Existem alguns truques para se livrar das indesejáveis
olheiras: compressas de água fria, compressas de chá de
camomila gelado e banhos relaxantes ajudam a alisar a

pele em torno dos olhos; massagens circulares em volta
dos olhos começando pelo canto interno dos olhos e

deslizando suavemente pelas pálpebras até chegar ao
ponto inicial; compressas de soro fisiológico; usar
hidratantes específicos para a área dos olhos; procurar
dormir bem e finalmente o mais importante: livrar-se do
estresse fazendo atividades físicas para descarregar as
tensões.

Áries - Propício para realizar novos projetos. O período favorece as

mudanças de um modo geral. Procure não esquecer o seu lado

pessoal. Cuide da saúde. Paz no amor e no trato com familiares.

Libra - O período indica que vai precisar de uma dose extra de
I esforço e boa vontade para vencer os obstáculos. Não conte com a

i ajuda de ninguém porque tudo vai dependér somente de você. Não

! especule em assuntos relativos a dinheiro ou ao trabalho.

I
I Escorpião - Evite as dispersões e procure ouvir a sua intuição.Tenha
I cautela com falsos amigos que poderão se aproximar somente com

I a intenção de tirar proveito de sua fragilidade. Confie na pessoa

I
amada e não tenha medo de tomar decisões.

I
.

Sagitário - Mantenhaa confiança nas pessoas que você ama e não
dê importância demais às decepções e aos erros cometidos pelos
outros. Não cultive o pessimismo. Saúde precisa de cuidados.
Mantenha a calma e a serenidade.

Touro - Abandone as idéias antigas e concentre-se no hoje. Procure
não ouvir a opinião alheia e confie mais emsua própria intuição.
Harmonia com a pessoa amada. O período favorece as viagens de
descanso.

Gêmeos - O período indica que será necessário muita concentração
e esforço para conseguir concretizar os objetivos. Evite a disperção e

não se fie demais no destino. Lembre-se de que o futuro depende
dos atos de hoje. Saúde boa.

Peixes - Não permita que a raiva é o ódio turvem o seu bo';' senso.
Procure manter a serenidade e tenha cautela ao emitir a sua opinião
principalmente nos assuntos de trabalho. Prefira ouvir ao invés de
falar. Saúde excelente. Paz no amor.

.

Câncer - Procure não dar os passos maiores do que as suas pernas.
Saiba ter paciência e ouça mais a pessoa amada. Não cultíveo mau

humor e liberte-se do passado.
Capricórnio - A fase pede determinação e serenidade. Prepare-se
para surpresas agradáveis e com o apoio inesperado de familiares.
Tenha paciência com a pessoa amada. Saúde excelente.

Leão - O período favorece o trato de assuntos relacionados com a

saúde. Procure exercitar-se e deixe a criatividade a solta. Bom
, também para tratar de assuntos financeiros ou de trabalho. Cautela
com familiares mal intencionados e com a pessoa amada que vai se
mostrar muito ciumenta.

Aquário - Mantenha um ritmo mais lento se não quiser complicar a
sua saúde. O período é favorável para viagens de descanso.

Aproveite para renovar os laços com familiares. Saúde precisa de

atenção. Cuide mais de você.

Virgem - Abandone todas as mágoas e ressentimentos. Antes de se

entregar às lamentações, procure refletir sobre os seus atos e verá

que tudo não passa de conseqüências de atitudes mal pensadas.
Procure o apoio da pessoa amada e de familiares.

Em busca do "eu perdido".

A avalanche de informações a qual somos alvos todos os dias
oferece diferentes propostas e caminhos, que em conjunto

I

aceleração da globalização e os avanços tecnológicos a�
aproximando os universos, intensificando assim as misturas e Sen
grande auxílio na contaminação e no extermínio de diversas cultUt �amundo todo. I

do
Somos diariamente saturados de propagandas e produtos que Se p Ri

a nos oferecer soluções e doces utopias. São milhares de
produtos, elementos" e notícias que' nos chegam com uma ra 15
impressionante, de uma natureza voraz. Para uma sociedade consu tr

e mutável é necessário que haja sempre as novidades e alimentos fr
do

a fim de saciar o apetite dos indivíduos ansiosos pela próxima surpre �6
Essa ideologia que faz parte da política do século XXI é o resulta o

necessidade da auto-afirmação individual, da busca pelo "eu perdi� I

preciso que encontremos a nossa personalidade para que se!
in

identificados e diferenciados do restante do grupo social. Incansj �
muitos são levados conforme o movimento do mercado, o qual d c

tendências e ataca os rebeldes. Nessa moda do culto ao ego, é impo c

estar sempre a disposição e atento a tudo o que nasce na
c

principalmente aos produtos recém lançados. Temos que ser flexíveis v

sobreviver nessa sociedade moderna, e adaptáveis para moldar
vontades do sistema.
Para alimentar e estar sempre apresentando novas coisas aos indivi c

a mídia com Seu alto poder, traveste e investe muitas vezes em elem i
originários de culturas e tradições, as quais nem se quer es! T

habituados, ou conhecemos. Citemos aqui a questão da c 1

gauchesca que tem uma história fundamentada e concisa. Atravé
propagação de seus elementos característicos pelos meios n

comunicação, esta se disseminou e conquistou espaço onde talvez
'

uma cultura sulista o fez. São os resultados da intervenção do sis
midiático, em uma cultura histórica com forte identidade que vem

comercializada de certa meneire como algo novo. Percebemos is!o
modas dos trajes, das danças típicas, e do famoso churrasco, o qua
muita aceita�ão no país inteiro, e em nossa região principalmente.
Assim, enquanto culturas emergem em ambientes estranhos a sya m, ;
- porque novas, as originais do local vão perdendo espaços de aeei! a

social- porque velhas. Ou, na melhor das hipóteses, as confinamo
ciclo de festas de outubro.

Moda UNERJ por Daiana Riechel - acadêmica 4. a fase

SANTA CATARINA MODA CONTEMPORÂNEA

Santa Catarina, além de se destacar na produção, agora também sei
mais fortemente como Estado criador de moda. Com o objeti
fomentar a produção de design no Estado, doze empresas catarine

juntamente com importantes instituições de ensino, estão se reu

através de um projeto chamado Santa Catarina Moda Contempori
com o intuito de vender para o Brasil o design catarinense. As emp
participantes do projeto são empresas bem lançadas a nível naci
como Calcei, Karsten, Hering, Buettner, Marisol, Dudetine», Hoe
Oceano, Tecnoblu, Ana Peule, Armstrong e Boby Blues, competente
seus segmentos que abrangem confecção, calçados, surfwear,
mesa e banho e visam resgatar o conceito de Santa Catarina como Etc

que faz e dita moda. O Santa Catarina Moda Contemporânea teve

início em agosto deste ano e termina o ciclo de atividades desta etap
abril de 2005 para quando está programado um grande even!
moda.Entre as atividades que estão sendo realizadas estão pale
workshops e concursos como meios de despertar para a imporlânci
moda como estratégia empresarial. As entidades envolvidas com ° P
são Unerj, Furb, Asselvi, Udesc, Univali, Unisul, Senai, Sebrae e AM
do apoio do Governo do Estado.
Já aconteceram as palestras: Transformação da Indústria A trave
Design e A Importância da Identidade Regional, esta última acontece
Jaraguá do Sul no dia 27/8, com a participação do jornalista Ja

Araújo, editor da revista Moda da Folha de São Paulo, que prote,
palestra reunindo empresários, profissionais e acadêmicos de ô

ligadas a cadeia produtiva do setor têxtil e de confecções da região,
A programação segue com a palestra sobre Design, no dia 10/9, no �

de Jaraguá do Sul e Merchandising, no dia 08/10, na Furb, B/ume
Outros temas serão abordados no decorrer do desenvolvimento o

etapa do projeto como: Novo Varejo, Fator Pessoas, Tendências, etc,

Moda UNERJ por Diane Freiberger Marinho - acadêmica 4. a fase
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TRADIÇAO

, 'Gaúcho pode ser qualquer indivíduo do universo, que de

Gaucho'f rma cultive e, principalmente, respeite e ame as tradições
alguma � do campo. Gaúcho não são as pessoas que nasceram no
do homede do Sul estas são riograndenses do sul.
Rio Gran

c

istórico ,

O do é mtroduzldo no Paraguai, onde algumas cabeças foram
� ra 1555; dg:para as margens do Paraná e do Prata, e daí para os campos
IS translen a

U
Ri Grande do Sul.

)S f�
do

O � Os Jesuítas mtroduZlfam o gado pelas campanhas para sustento

P�e 160, dlOS cnstianizados. Durante este século os índios foram reduzidos
dosm - I

.

do foi
.

d
II minados e os jesuítas expu sos, com ISSO o ga o ror se cnan o

U a ou edxter sem dono ao longo de toda extensão da campanha. As
l'd', Iça oe'

I d". lu� manadas de bovinos, muares e cava os encontra as nos
inúmeras

Sei pelos exploradores, constituíam nova fonte de riqueza, nada) camPOS .

d dí dans' , (' aos canaviais do nordeste e as mmas e ouro e iamante o
o mlenor

11 d' c�ntro do Brasil.
I
C descoberta desta fabulosa riqueza pelos bandeirantes, surgiram os
�a

_

adores de gado. Os cavalos e mulas eram levados para Sao Paulo e
caç d - d

. _. dMinas Gerais, a serviço a extraçao e mmenos, enquanto o ga o

era abatido para aproveitar apenas o couro, o sebo e a graxa,vacum
dendo,se a carne a favor dos urubus e graxains.

.

per .

I di - d di1730, Para melhorar a segurança e igua ar as con içoes e isputa

começaram a surgir as canchas e regulamentos.
Entidades Organizadoras
1948, É fundado, em Porto Alegre, o primeiro CTG do Brasil o "CTG

Trinta e Cinco"
1958, É fundado o primeiro CTG de Santa Catarina, "CTG Porteira

Aberta", de São Miguel do Oeste. Precisamente dia 12 de maio de 1958.

1973, É fundado em 18 de maio de 1973 o MTC - Movimento

tradicionalista Gaúcho.
1976, Dias 13 e 14 de março de 1976 aconteceu o primeiro Rodeio

Crioulo de Jaraguá do Sul. O nome do CTG era "Casco Quebrado". Em
1977 foi o segundo. A cancha era em terreno alugado.
01981, É fundada a ATGESC- Associação Tradicionalista Gaúcha de

Santa Catarina.
1982, Acontece a terceira edição do rodeio em Jaraguá do Sul, na
cancha atual e muda o nome para: "CTG Laço Jaraguaense".
1985, Fundação do MTG - Movimento Tradicionalista Gaúcho.

1987 ' Devido a identidade de seus objetivos, fundem-se as entidades
anteriores passando a chamar-se MTG-SC movimento tradicionalista

gaúcho de Santa Catarina, com os seguinte objetivos sociais:

Incentivo aos esportes
Incentivo as promoções culturais
Amparo a Ciência

Colaboração com a Literatura ligada ao Campo

vanessactg(q)ig.com.br www.ctglj.com.br'Por Vanessa Raquel

O MTG não admiti distinção: Política, religiosa, cor e raça.
O MTG possui a regulamentação da Artística e Campeira.
Existem em Santa Catarina 480 CTG e 1600 piquetes.
1988 - 22 de outubro de 1988, os tradicionalistas gaúchos despedem-se de um grande
idealizador da tradição gaúcha. Parte para a estância superior ''Augusto Demarchi".
"A estrela se foi, mas sua luz continua nos iluminando"
Com a orientação divina de seu pai e amigos tradicionalistas os dois filhos, Augusto Júnior e
Giovane, continuaram o legado de seu pai, mantendo viva a tradição gaúcha com amor,

emoção e razão.

Orgulho de Ser Gaúcho
.

Os Centros de Tradições Gaúchas surgiram no final da década de 40, frutos de um desejo
apaixonado de resgatar as raízes da cultura gaúcha. Hoje espalham não só pelo Rio Grande
do Sul como por outros estados brasileiros, Europa, Estados Unidos e até no Japão. Através
de suas atividades, reproduzem com orgulho os hábitos do homem do campo, que colonizou
e fez crescer o Estado, mantendo sempre acesa a chama da história.
Tudo começou em 1947. Naquela época. O Brasil experimentava as transformações
socioculturais que vieram com a vitória dos Estados Unidos e seus aliados na Segunda
Guerra Mundial. A América do Norte se tornou centro irradiador de moda e cultura, que
rapidamente se difundiu pelos países de sua área de influência. Aqui, a ordem era evoluir,
desenvolver-se, mudar para melhor, seguindo os padrões americanos.
Nas escolas, a história geral ganhou ênfase. Nas ruas, apareceram os jeans, shorts,
bermudas, o hot-dog. O black-tie, os Djsfdisc-jockeys) e tantos outros termos e hábitos

importados. As livrarias vendiam best-sellers, as rádios tocavam sucessos internacionais, os
quadrinhos apresentavam o super-homem,o Capitão América e outros heróis. Uma espécie
de globalização à moda antiga, mas em uma só direção.
Em Porto Alegre, a vida corria de forma semelhante. Para assimilar tantas novidades, a
cidade acabou recolhendo a cultura regional, que tinha raízes no campo. O chimarão se

tornou um hábito anti-social, e a cuia não chegava mais às portas e janelas. das casas.

Andar de botas, bombacha ou vestido de prenda era totalmente estranho à nova realidade.
As rádios já não tocavam mais a música nativista, e a literatura gaúcha praticamente
desapareceu da livrarias e bibliotecas.

. Expressando um anseio coletivo, um grupo de alunos do' Colégio Estadual Júlio de Castilhos
decidiu resgatar a identidade gaúcha. Eram oito jovens, cinco deles vindos do interior, que
se sentiam inconformados com a falta de conhecimento sobre as raízes culturais e históricas
da região. Em agosto de 1947, fundaram, junto ao Grêmio Estudantil, o Departamento de

Tradições Gaúchas, fazendo nascer o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Hoje, o
movimento é respeitado por muitos sociólogos como a mais importante ação de preservação
da cultura regional brasileira.
Dirigido pelo estudante João Carlos Paixão Cortes, o departamento de Tradições gaúchas
promoveu um verdadeiro retorno às origens campestres da região sul. O bailes movidos a

pezinho, balaio, chula e outras danças, os concursos literários, as provas campeiras de laço e

boleadeira, as palestras culturais e o incentivo ao uso da pilcha (roupa característica do

gaúcho), foram algumas das atividades que passariam a agitar os jovens da época.
Mas a tradição gaúcha ficou pouco tempo restrita ao Colégio Júlio de Castilhos. Logo se

integrou à sociedade através do 35 Centro de Tradições Gaúchas, primeiro CTG fundado
no Rio Grande do Sul. Trata-se de um situação sociocultural, uma espécie de clube onde se

I
istória da Tradição Gaúcha

Sou Gaúcho!
Através desta, venho como vivente tradicionalista
agradecer ao site Sou Gaúcho por ceder as matérias e

imagens das últimas duas edições desse mês. Pelo erro
cometido em não divulgar a fonte de origem das
mesmas e por um descuido da redação, peço
desculpas pela maneira incorreta na utilização das
matérias e agradeço a atenção prestada em todos
os momentos. São poucas as pessoas que se

encontram hoje em dia e que se dedicam tanto a

uma cultura como essa que tanto
ama-mos, o

tradicionalismo.
Concerteza o site

Sou Gaúcho
poderá representar

muito bem a tradição
gaúcha e passar para
aqueles que ainda

não conhecem
essa cultura
que tanto nos

fascina um

pouco do que
foi do que é e

do que será o

Tradicionalismo
no nosso

grandioso país.

-0280

Muito

reúnem famílias com um interesse comum:

Manter as raízes da tradição gaúcha através de atividades educativas,
recreativas e de integração.
Um CTG simboliza a vida no campo, uma estância com toda a sua

estrutura e costumes. Daí a decoração rústica, a organização dos
associados segundo a hierarquia das fazendas do interior, as festas

típicas, e, muito importante, o tradicional traje pilchado. Se em um

clube esportivo ou social há um presidente, no CTG há patronagem,
representando o patrão da fazenda. Os capatazes são os encarregados,
responsáveis pelos diversos setores em que se divide a entidade. O
caseiro é um secretário, enquanto o das pilchas cuida do dinheiro como

o tesoureiro.

Para quem passa pela primeira vez em frente a um CTG, a curiosidade
vai ainda mais longe: o que será queacontece lá dentro? Basicamente as

mesmas coisas que Paixão Côrtes e seus amigos definiram ao criar o

Departamento de Tradições Gaúchas, ainda no colégio. São cursos de

dança típica(como a chula, o fandango, etc.), rodas de chimarão

(gostosos encontros para bate-papo, em que a cuia circula de mão em

mão, como sinal da amizade e hospitalidade do povo gaúcho), muita
música nativista(em que a gaita é fundamental), churrasco feito em fogo
de chão, apresentações artísticas e literárias, bailes e festas

superanimadas. Nos CTGs que ficam em zonas rurais desenvolvem-se
também os rodeios, os passeios a cavalo, as disputas de laço.
Se em um clube esportivo há pessoas nadando, jogando vôlei, basquete,
futebol, tênis, entre outras modalidades, em um centro de Tradições
Gaúchas há pessoas, de todas as idades, que se orgulham de sua terra,

aprendem sobre os símbolos de sua cultura, valorizam e preservam suas

raízes.
Tudo isso através da retomada de histórias, reciclagem de
conhecimentos e discussão de temas atuais que dizem respeito ao Rio
Grande do Sul.
O CTG 35 nasceu no dia 3 de janeiro de 1948, também por iniciativa de
Paixão Cortes. Hoje, aos 52 anos de existência, o CTG fica na avenida

lpiranga, em Porto Alegre, e está sempre de portas abertas a turistas e

interessados em saborear a cultura gauchesca. Junto com esta, são mais

de 1500 entidades tradicionalistas gaúchas no Estado do Rio Grande do

Sul, 500 em Santa Catarina e 4500 em todo país.
Toda a reverencia e a identidade do gaúcho com sua terra também tem

sido levadas mundo afora, com a fundação de CTGs nos Estados
Unidos, Europa e Japão. O tradi�ionalismo é, de fato, um movimento

que está vivo.
Os oito estudantes do Júlio de Castilho se transformaram, ao longo dos

anos, em cerca de oito milhões de tradicionalistas atuantes. Do grupo
formaram-se fazendeiros, advogados, agrônomos, um veterinário e um

odontologista. Paixão Cortes, que veio de Santana do Livramento, hoje
é engenheiro agrônomo, historiador e folclorista. Serviu de modelo para
a estátua do laçador, um dos símbolos de Porra Alegre.
Mais do que iniciar o Movimento Tradicionlista Gaúcho, os alunos de
1947 abriram os caminhos da Semana Farroupilha, comemorada a cada
ano entre 13 e 20 de setembro. Trata-se de um acampamento no Parque
Marinha do Brasil com diversas atividades, uma homenagem aos

gaúchos que lutaram pela liberdade na revolução de 1835 (daí 35CTG).
Fonte: Revista Plaza, nº 4 outubro-novembro 1999, adaptação:Marcon.

Comemoração do
Dia do Gaúcho
Caros amigos tradicionalistas ..

É com imensa satisfação e alegria que viemos convidá-los para comemorarmos no dia 19 de
Setembro de 2004 o "Dia do Gaúcho", Com certeza uma data especial em nosso calendário,
onde teremos a oportunidade de expressar todo o nosso sentimento e todo nosso esforço
em manter viva a chama da tradição.

Nossa programação:
06:00 - Concentração dos cavaleiros no Posto Mime - Schroeder.

Após, segue cavalgada até o CTG Laços de Famíla.
06:00 - Abertura.
08:30 - Início das provas de vaca motorizada.
Vaca gorda: laço individual e laço em dupla.
Premiação: 25% das inscrições de cada categoria.
10:00 - Programa Viola e Gaitaço da Rádio [araguá.
12:00 - Almoço (Costela ao fogo de chão).
13:00 - Concurso de gaita com premiação em dinheiro.
14:00 - Tertúlia livre.
15:00 - Apresentaçõesde dança.
16:00 - Domingueira com o Grupo "Santo Chão".

Obs.: O ingresso será 1 Kg de alimento não perecível e poderá ser trocado nos seguintes locais:
Supermercado Zacer, Supermercado Téio, Posto Salomon, Posto Mime (Schroeder), Posto Cidade (da
ponte), Supermercado Rancho Bom.

Realização: Academia de Danças Esteio da Tradição e Piquete Estância Nativa.
Cobertura: www.SouGaucho.Com.Br.

Apoio Cultural: Prefeitura Municipal de Schoeder.

Informações: Edson Basegio (47) 9973-9730.

"Um povo que não
cultiva a sua tradição
vai morrendo a cada

geração"

-

DEMARCHI CARNES
". .M · .. ",· "" _,.. · M.M.mM..... ' �__.*.,�.**'�._.* .. ""'+M 'M._ .

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

C1>rove nossas
cqrpe« especuus:

MARRECO,
JAVALI, COELHO

E OVELHA

1?ocê sente na carne a diferença

Confira nossas

ofertas imperdíveis

r
Costela recheada 5,95

Costela Ripa(gong) R$ 2,99
Cupin Bovino 'A" R$ 4,99
Lingua Bovino 3,99

Dobradinha (Bucho Bovino) l ,99
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SEXTA-FEIRA, 10 de setembro de 2004

DESEMBARALHE AS SílABAS E DESCUBRA

EM QUE GOSTOSURA QUE A RITINHA

ESTÁ PENSANDO!

,

COPILE
DE

LACHoTECO

PIADINHA

VOCÊ CONSEGUE DESCOBRIR

DE QUAL ÁRVORE A

MAÇÁZINHA CAIU?

No próximo dia 15/09, as fofinhas

Aline e Caroline Pellis, complet�ram 4 Co.mpletou o�tem dia 09/09,8
aninhas. Felicidades de sua amiga �:',nh?s a gatinha Sabrina Candido
C Ta

phlno. Para alegria de seus paise I Alceu e Iraci e sua irmã Adriana
Parabéns

.

Dia 20/09,a
gatinha Luana
Candido
Delphino,
completa 12
aninhos.
Felicidades pela
passagem de
seu aniversário.
Quem deseja
são seus pais
Alceu e Iraci e
sua irmã
Adriana

A �atinha Sarah Larissa Bruch c Ih�Je.6 aninhas. Seus pais Clá�di�:P eta

Cr�st,ane, desejam a você muitasfeliCidades

I s gêmeas AmandaEmbelezando nossa ��t��aa� 9 anos no dia
e Bruna Peters, com� t de sua mãe
05/09. Felicidades! ?a�o��v�feOJsudite e bisavó
Cristhiane, seus avos

Ruth.Parabéns

UM CLIENTE DESCONTENTE ENTRA NA FARMÁCIA PARA DEVOLVER UM VIDRO DE

REMÉDIO CONTRA MOSQUITOS.
- O SENHOR NÃO FICOU SATISFEITO? - PERGUNTA O VENDEDOR.
- NEM UM POUCO! ACHA QUE É FÁCIL FAZER CADA MOSQUITO ENGOLIR ESSE

REMÉDIO COM ESSA COLHER DESSE TAMANHO?

OBSERVE BEM AS FIGURAS. LIGUE. COM UM TRAÇO. CADA FIGURA

SEU PAR. Aí. VOCÊ VAI NOTAR QUE DUAS DELAS NÃO TEM PAR.

QUAIS SÃO ELAS?

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro - Jaraguá do Sul

o fofinho .

Guilherme Steln,

comemorou seus 6
. hos dia 04/09,anln

é com muita

alegria que seus

pais Marcil�o e

Andréia Steln
.

moram maiS
come
um ano

, juntos.parabéns e

muitas felicidades
que DeuS te.
abençoe hoje

e

sempre

_. ,os
MI/NDII 11111 .IIIIIQYIDII§

", "@Inoldo I1glli lilll! ' !:I!nlro
i 170agU"IO :
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