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<Mull�"rDrométe cobstrução
de mini hospital em Corupá

Em comemoração aos 43 anos

de fundação da empresa, o

Grupo Weg lança o livro

"Motor elétrico
- uma história

de energia, inteligência e

trabalho". A cerimônia de

lançamento aconteceu na

noite de ontem, no Museu do

grupO (que completou um ano

também ontem) ..

O presidente-executivo da

Weg, Décio da Silva,
informou que a previsão de

crescimento do grupo para

este ano é de 20%, atingindo
um faturamento da ordem de

R$ 2,5 bilhões. Na avaliação
dele, o momento econômico é

bom, mas a infra-estrutura

física exige investimentos para
consolidar o crescimento

registrado este ano.

Eggon João da Silva (o E '

. da Weg) lembrou a

tragetória da empresa,
afirmando que a pretenção

inicial era ser a maior da
América Latina, mas agora
quer ser a maior do mundo

• PAGINA 4

José Humberto: "190/0 das

crianças da cidade têm vermes"
• PAGINA 5

ANIVERSÁRIO

Weg lança livro que conta a

história de sucesso do grupo
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PROMESSA

'Jaraguá para todos' divulgará
. , .

pesquIsa na proXIma semana

A aliança "Jaraguá para todos", quxe tem Dionei da Silva

(PT) como candidato a prefeito, registrou uma pesquisa de

intenção de votos, que será divulgada na próxima semana.

• PAGINA 3

TEATRO

Espetáculo para crianças é

apresentado hoje na Scar

• PAGINA 6

VIAGEM

Equipes femininas embarcam'
para os 'Joguinhos Abertos'

Meninas do

Basquete, do
Handebol e do

Vôlei embarcaram
no final da tarde
de ontem com

destino a São José
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OPINIAO

Antes tarde ...
Depois de um ano e meio

de um silêncio tácito, o

secretário-geral da ONU,
Kofi Annan, resolveu assu

mir a obrigação que o cargo
exige e classificou a invasão
do Iraque, liderada pelos
Estados Unidos no ano

passado, de ilegal. Mesmo
que a declaração não passe
de um discurso oco, que
certamente não terá ne

nhuma conseqüência, é um

ponto a favor da tentativa
de se recompor o órgão
máximo do Planeta. Nos
último 20 anos, a ONU
perdeu o controle total
sobre os destinos do mundo;
espaço ocupado pela im

posição dos Estados Unidos
que, desde então, têm
ditado as regras.

As primeiras reações às

declarações de Annan
vieram da Grã-Bretanha e

Austrália, países que apoia
ram a guerra e, ao lado dos
Estados Unidos, invadiram

o Iraque. Os ianques devem
rebater o secretário-geral
com a mesma virulência e

arrogância que demonstram
nas pendengas internacio
nais. O primeiro-ministro
australiano, John Howard,
chegou ao absurdo de
afirmar que a invasão foi
inteiramente válida em

termos de direito internaci-

internacionais e dos direitos
humanos, cometidas, sobre
tudo, pelos Estados Unidos
e Israel. Aliás, o Estado
Judeu nunca cumpriu
sequer uma resolução da
ONU. A afronta é assegura
da pelos Estados Unidos,
que se colocam na condição
de guardiões do Planeta.
Annan tem a seu favor a

�As declarações de Kofi Annan poderão in
centivar manifestações de repúdio às atroci
dades cometidas contra a população iraquiana

anal. Ora, ou é muita
hipocrisia ou perdeu o limite
da insensatez. Se a ONU foi
contrária à guerra, não há
nada de legal na ação militar.

Ao afirmar que a invasão
não está em conformidade
com a carta da ONU, Kofi
Annan toca na ferida e abre
um precedente importante
para se discutir, no âmbito
das .Nações Unidas, as

constantes violações das leis

maioria esmagadora dos
países do mundo e milhões
de pessoas nas nações que
produziram a guerra.
A decisão de realizar

qualquer ação contra o

Iraque deveria ser do
Conselho de Segurança da
ONU, e não unilateral
mente como fizeram os

Estados Unidos. Hoje
ninguém mais duvida do
verdadeiro motivo da
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guerra. O Iraque tem a

segunda maior reserva de
petróleo do mundo. Também
na quarta-feira, o secretário
de Estado dos Estados
Unidos, Colin Powell,
admitiu queserá impossív.:el
encontrar armas de des
truição em massa no

Iraque, principal argumen
to para se iniciar a guerra.

Apesar de tardia, as

declarações de Annan
poderão incentivar ma

nifestações de repúdio às
atrocidades cometidas
contra a população ira

quiana. "A comunidade
internacional tem a

prendido lições dolorosas
desde que a guerra co

meçou e que a 'melhor
maneira de lidar com as

questões é por meio da
ONU", disse o secretário.
Resta saber se os Estados
Unidos também estão dis
postos a ajudar para um

mundo melhor.

�FRASES;�--------------------------------------�
"Agora a equipe da Prefeitura esta me caluniando, mas quando precisaram de mim para ganhar aeleição, foram me buscar.Mas nunca me deram chances de administrar Jaraguá do Sul um dia sequer':
.Moacir Bertoldi, atual vice-prefeito e candidato a prefeito pela coligação "Viva Jaraquá.rebatendo as críticas feitas a ele por integrantes do
governo municiaI.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� AFEGANISTÃO

Presidente Karzai
escapa de atentado
Agressores não identificados dispararam um fo
guete contra o helicóptero americano que trans
portava o presidente do Afeganistão, Hamid Kar
zai, durante uma rara viagem dele para fora deCabul
às vésperas 'das eleições presidenciais no país.
Karzai, que já escapou ileso de pelo ménos
um outro atentado, procurou dar pouca
importância ao ataque de ontem. O foguete
errou o alvo por pouco. Não houve vítimas.
Entretanto, o incidente reforça a preocupação
com relação à segurança de Karzai nas

semanas que antecedem as eleições gerais
marcadas para o dia 9 de outubro. (AE)

� GRÃ-BRETANHA

Annan diz que guerra
no Iraque foi ilegal
o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, afirmou
que a guerra no Iraquefoi ilegal. AGrã-Bretanha
contestou o julgamento e o presidente
estadunidense, George W. Bush, reagiu com

indiferença. A França recusou-se a ser atraída
para a discussão.
Annan avaliou que a invasão do Iraque por uma
coalizão liderada pelos Estados Unidos não
encontra justificativa na Carta das Nações
Unidas."Do nosso ponto de vista, e do ponto de
vista da Carta, ela foi ilegal'; julgou. Bush não
comentou as declarações de Annan, mas
sublinhou que não lamenta a decisão."Esperava
que a diplomacia funcionasse'; disse. (AE)

� CHILE

Juiz Guzmán volta
ao caso Pinochet <'

A Corte de Apelações de Santiago rechaçou
ontem um pedido de impugnação do juiz Juan
Guzmán no julgamento de Augusto Pinochet
por violações dos direitos humanos, ao mesmo
tempo em que a saúde do ex-ditador,
hospitalizado na quarta-feira,"evolui de forma
favorável':
A 3a sala da Corte decidiu por unanimidade
contra a apelação da defesa, que alegava que
Guzmán tinha "aversão" a Pinochet e por isso
não poderia presidir o julgamento. Com o

veredicto, o juiz retorna ao processo que investiga
crimes dentro da Operação Condor. (AE)

� EUA

Ivan deixa 88mortos
, emuita devastação
Depois de matar 70 pessoas em sua passagem
pelo Caribe, o furacão Ivan chegou na noite de
quarta-feira ao território dos Estados Unidos, onde
continua a causarmortes e devastação.Os Estados
mais afetados são Alabama Louisiana,Mississippi,
Carolina do Sul e o extremo oeste da Flórida.
Desde que o furacão chegou aos Estados Unidos,
o fenômeno perdeu força e passou da categoria
5 - a maior da escala Saffir-Simpson - para a 4,
mas mesmo assim causou a morte de pelo
menos outras 18 pessoas, sendo 13 na Flórida.
"Devastação é a melhor palavra para descrever
o que houve aqui'; relatou a Polícia. (AE)

� VENEZUELA

Oposição rechaça nova
reeleição deChávez
Deputados da oposiçao venezuelana
qualificaram "provocação" o plano do
parlamentar governista Luis Velázquez Alvaray
de propor uma emenda constitucional para
permitir que o presidente Hugo Chávez seja
reeleito por mais de uma vez. A Assembléia
Nacional- câmara única do Legislativo do país -

foi reaberta ontem em meio às discussõessobre
o plano de reforma de Velázquez, que nem

sequer foi apresentado oficialmente."A proposta
nada mais é do que a ratificação do espírito
totalitário de Chávez e busca aferrá-lo ao poder,
eliminando a limitação de uma única reeleição';
disse o deputado Alfonso Ma'rquina. (AE)

CORREIO DO POVO

� RÚSSIA

Governo reclama de
'atividades anti-Rússi'
o Ministério das Relações Exteriores da Rússia
convocou ontem o adido diplomático britânico
em Moscou para denunciar a "acentuada
intensificação de atividades anti-russas" do
representante rebelde checheno Akhmed
Zakayev e do magnata Boris Berezovsky em

resposta à trágica tomada de reféns em uma
escola de Beslan, no Sul, há duas semanas.
Os dois homens gozam de asilo político na Grã
Bretanha. "Foi percebido que as declarações
caluniosas recebem uma cobertura cada vez
mais ampla da mídia, inclusive da estatal BBC
mas estas não são respondidas à altura pelas
autoridades locais'; queixou-se. (AE)
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Carta aberta a m:n motorista
de ônibus na BR-280

Ronaldo Corrêa *

Caros leitores. Em seis anos indo e vindo a Jaraguá doSul quase que diariamente, por- razões profiSSionais, ja
presenciei vários acidentes na BR-280. Inúmeras vezes fiquei
preso em engarrafamentos, tentando imaginar como tantas
pessoas utilizam de maneira irresponsável seus veícub,lcolocando em risco a vida de terceiros. Mas nunca imaginei
que um dia quase seria vítima de uma imprudência deste
tipo. O fato que narro aconteceu na noite de segunda-feira,
dia em que acompanho na condição de assessor de imprensai
a reunião conjunta da ACI]S e da APEVI, no

centro\Empresarial de Jaraguá do Sul.
Por volta de 19h30, voltando para casa, na altura do

portal no sentido centro-BR-280, trafegava como sempre
faço, com a prudência de quem sabe que em dia de chuva
não dá para arriscar. Vinha a uma velocidade de 50/60
quilômetros, na faixa da direita, atrás' de um caminhão e

mantendo a distância necessária; quando um ônibus surge
pela faixa esquerda e, na altura da rótula que leva ao portal
onde se realizam as feiras de malhas, o motorista força
passagem, mesmo ignorando que a preferencial é de quem i
vem pela direita já que, inclusive, há um estreitamento dai
pista e tachões para a redução de velocidade. Assustado, dei i
luz alta e buzinei, imaginando que o motorista do Ônibus
não havia me visto. Isto na verdade seria praticamente
impossível já que eu estava atrás de um caminhão e o ônibus,
como se presumiria, deveria seguir em velocidade mais baixa,
Resignado mas muito irritado, sinalizei ao motorista que a

ação que ele tivera foi de total imprudência, pois se não
reduzo a velocidade e deixasse o pesado veículo passar teria
sido jogado sobre a ponte, nem sei se estaria escrevendo
estas desagradáveis linhas. Para minha surpresa, na altura
do posto da Polícia Rodoviária, o motorista despretensioso,
presumo, para e possivelmente deva ter "contado" sua

versão. Não parei para tentar argumentar, por dois-motívcs
sou consciente de que estava nervoso, é verdade, mas muito
tranqüilo quanto ao fato de que dirigia de maneira prudente;
naquele momento acredito que qualquer coisa que falasse
poderia ser mal interpretada porque, infelizmente, na maior
parte das vezes os motoristas de ônibus e de caminhão são

"profissionais", de que adiantaria eu pobre motorista de
carro de passeio bater boca com um ás do volante.

Não sei e nem me interessa saber o que foi dito ao policial
que, afinal, estava ali atuando profissionalmente e merece
ser respeitado e não enganado por motoristas
inconsequentes que colocam em risco não só a sua vida
como a de passageiros - também nem sei se no ônibus havia
passageiros, acredito que não pela velocidade do veículo em

uma noite de muita chuva e com muita água na pista como
se tratava naquele trecho a partir da WEG até a altura da
ponte do portal. Também não me interessa dizer aqui o nome
da empresa de ônibus. Nem estou preocupado com o sr.

motorista, não sei se ele é pai de família como eu, que fiquei
nervoso ao pensar em minhas filhas e em minha mulher.
Para ele, apenas um recado: que Deus o abençoe, amigo, e

continue protegendo-o de suas imprudências.

*Jornalista
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Barriga cheia�
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"V'didato apre etto pe a co Igaçao iva
can

uá'; não perde uma oportunidade
Jaragreclamar que atual administração
p�ra lhe deu chances de governar o
nao di ·f·municfpio, nem por um Ia, como a irmou

d ante o debate do sábado, na RBN.

u�aVia, vale lembrar que no dia 10 de
To

'0 de 2001, Bertoldi assumiu a chefia
mal ..

I f' d
d ExecutivO murucrpar, rcan o no
o

dt
rgo por 18

Ias.
ca
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•

d
A sumiu o governo em unçao a

Vi�gem do prefeito Irineu Pasold (PSDB)

, à Europa.

� Aliás
Notour pela Europa, Pasold visitou a feira
ambiental de Düsseldorf, na Alemanha;
conheceu o sistema intermunicipal de
água, transporte, esgoto e de
desenvolvimento em cooperação
técnica da grande Paris, França;e projetos
de destinação final do lixo, na Bélgica e

Dinamarca. Anteriormente, o prefeito foi
à Itália para conhecer um teleférico que
inspiraria a construção de outro em

Jaraguá do Sul- do Centro ao Morro da
Antena.
Nem precisa lembrar que nenhum

projeto foi implantado no municfpio.

�Urnas
Voltou à baila a discussão acerca da
confiabilidade das urnas eletrônicas para
as eleições de 3 de outubro. Es

pecialistas em Informática garantem
que é "plenamente possível programar
a máquina para distribuir votos,
independente do número digitado':
O tema já foi amplamente discutido em

eleições anteriores, com garantias de
. confiabilidade de 100%, mas tem

coordenadores de campanha pro
metendo solicitar auditoria em algumas
urnas após a votação, independente do
resultado.

POLíTICA

�Fumaça
Diferente do pensam muitos, a

conversão pura e simples dos carros para
o gás natural não reduz a emissão de

poluente. Pelo contrário, sequndo a

Cetesp, órgão responsável pelo controle
da poluição em São Paulo, a conversão
em oficinas não especializadas ou ruins

piorou em 10% a qualidade do ar

naquele Estado.
A informação serve de alerta às
autoridades ambientais e, especialmente,
ao Congresso que deve estabelecer
critérios técnicos mais rígidos para se abrir
uma oficina de conversão.

� Pesquisa
o Jornal Correio do Povo recebeu alguns
telefonemas de pessoas que se dizem
consultadas por telefone para revelar a

intenção de voto. Segundo elas, a pessoa
do outro lado da linha se identifica como

pesquisadora de um certo institutomuito
conhecido pela população.
A se confirmar, a pesquisa é mais do
que furada, já que não obedece os

critérios mínimos como escolaridade,
condição socioeconômita, faixa etária
e localização dentro da cidade.
O jeito é esperar o dia 3 de outubro e

conferir.

Ampliação de vagas em escolas

é a principal meta de Mannes
GUARAMllUM - Os principais

rojetoS apresentados no plano de
p

d l' "P
governo � a �ança or amor.a
Guaraminm , que tem LU1Z

Carlos Mannes (PSDB) como

candidato a prefeito, são da área

de educação. Dentre eles, a

implantação de ensino de 5ª a 8ª

séries em escolas municipais de

diversos bairros, além de am

pliação de centros de educação
infantil. Os coordenadores de

campanha informam que a

intenção é aumentar o número

de vagas e garantir que alunos não

precisem se deslocar muito para

estudar. Na área de saúde,
projetos de prevenção a doenças,
envolvendo secretarias de obra,
cultura e lazer.

O assessor de Imprensa, Ilton
Piran explica que a aliança
p�et�J;lde fazer" trabalho de

proteção e preservação da saúde,
desenvolvendo programas
culturais e de lazer, não apenas
para jovens, mas para crianças,
adultos e idosos. Na parte
preventiva, a promessa é aplicar
melhorias nó pronto-atendimento
para que disponham de um

"hospital saudável".
N a segunda-feira, dia 20,

Mannes e os candidatos a

vereador vão apresentar parte do

plano de governo na reunião da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim). Eles responderão a

questionamentos elaborados

pelos associados da entidade e

público do auditório. "Vamos

aproveitar para explanar sobre
nosso projeto voltado a facilitar o

ingresso no primeiro emprego",
revela Piran.

ARQUIVO/ALEXANORE BOGO

Mannes pretende implantar ensino de 5· a 8· séries em escolas

Extravio de Documentos

A empresa Grameira Felippi Ltda, CNPJ n° 02.025.186/
0001-69, relata a comunicação que foram incinerados
os blocos de notas fiscais de n° 051 a 250: todos sem

uso sem nome de Grameira Felippi Ltda, prestação de

serviços é o relato.
-,

.

EMBATE

PT/PMDB prometem divulgar
,. , .

pesquisa na próxima semana

....Aliança adianta que
números são bem
diferentes dos já
apresentados

]ARAGUÁ DO SUL A

coligação "[araguá para todos",
que tem o deputado estadual
Dionei da Silva (PT) como

candidato a prefeito, registrou
quarta-feira à tarde a pesquisa de
intenção de votos, que deve ser

.

divulgada na próxima semana, em

data a ser definida. Desde que
iniciaram os trabalhos de

campanha eleitoral, os militantes
têm c�nversado com a população
para avaliar a receptividade com a

aliança, embora não tinham

intenção de divulgar o trabalho.
Entretanto, depois que houve a

publicação da pesquisa en

comendada pela aliança "Jaraguá
no rumo certo", os coordenadores
decidiram apresentar os seus.

números.
"Nossa pesquisa foi feita por

I
um instituto sério e apresenta
números totalmente diferentes
dos revelados no início da

semana, visto que ocupamos uma

Coordenadores de campanha atribuem boato sobre apoio branco a estratégias
posição de destaque, não estamos
último lugar", revela Paulo

Argenta, um dos coordenadores
da coligação PT/PMDB/PSB/
PCdoB. Ele destaca que, as

eleições de 2002 revelaram que
. aproximadamente 70% da

população estava descontente

com o atual governo municipal e
com intuito de garantir mudan
ças, votaram no PT e PMDB. Com
os resultados antagônicos das

pesquisas, Argenta diz que o

eleitor terá de ser crítico na

avaliação dos números e saber da
credibilidade dos institutos.

Sobre o suposto "apoio branco"
ventilado nas últimas semanas, o

presidente do Diretório do PT,
Leone Silva, acredita que o

comentário "não passa de

estratégia do candidato do

prefeito" (Vicente Caropreso -

PSDB).

Müller promete construção de mini hospital em Corupá
CORUPÁ - A construção de

ummini hospital com atendimento
24 horas é a principalmeta proposta
no plano de governo da aliança que
temConrado Albano Muller (PP)
como candidato a prefeito. O
material que apresenta os projetos
está na gráfica e deve estar pronto
na próxima semana para então ser

distribuído para a população. Os
coordenadores de campanha não
irão promover evento para

divulgação do plano, que será

entregue nas residências dos.
munícipes. Apesar de fechado,

. Muller destaca que ainda estão

ouvindo sugestões sobre melhorias
necessárias para a cidade.

Na opinião do candidato, a

saúde é a área que necessita de

atenção especial, principalmente
pelo fato de não dispor de hospital.
"Vamos investir nesse projeto,
contratarmédicos, mais especialis
tas porque temos de garantir que
pequenos procedi-mentos possam
ser feitos aqui em Corupá",
considera, Dentre eles, Muller
aponta o setor de obstetria, "Temos
de contar com estrutura adequada
para oportunizar que as mulheres

grávidas não necessitem se deslocar

até Jaraguá do Sul", avalia,
reforçando a importância de

garantir o nascimento de

"corupaenses".
A organização na área da

agricultura também é um dos
focos da coligação, que propõe a

formação de uma associação dos

produtores de plantas orna

mentais, que atualmente
trabalham de forma isolada.
"Trata-c e de um nicho de
mercado, já que há grandes
produtores na cidade", informa,
acrescentando que a intenção é

dar apoio técnico .

• Cartilhas que

apresentam o: plano de

governo da coligação Pp,
PSDB e PFL ficarão prontas
na próxima semana e

serão distribuídas nas

residências dos muníCipes.
• Candidato a prefeito
diz que a intenção de
construir o mini hospital
é garantir o atendimento
24 horas e oportunizar o

nascimento de
coru paenses.

Dia: 28 de SETEMBRO
II Única Apresentação III

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR
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SUCESSO Badesc discute regulamentos
para o microcrédito em JSWeg completa 43 anos e lança

livro sobre a história do grupo
MARIA HELENA DE MORAES

�Publicação será

entregue em escolas,
bibliotecas e cursos

de engenharia

JARAGUÁ DO SUL - A Weg
completou 43 anos ontem e

comemorou a data com o

lançamento do livro "O Motor
Elétrico - Uma História de
Energia, Inteligência e

Trabalho". A solenidade
aconteceu exatamente no

local onde a empresa teve início
e que hoje abriga o Museu da
Weg, que completa também um

ano de existência. A

publicação, editada pela
Editora da Unerj, tem 84
páginas e relata a trajetória de
crescimento dessa empresa de
caráter familiar, que nasceu e

cresceu tendo como propósito
de ser a maior empresa de
motor elétrico da América
Latina e que agora, de acordo
com um dos fundadores e

presidente do Conselho
Administrativo, EggonJoão da
Silva, "tem o objetivo de ser

uma das maiores do mundo".
Com 12.600 funcionários

(11.600 no Brasil e 1 mil no
exterior) a Weg deve gerar este
ano cerca de 500 novos

empregos em Jaraguá do Sul,

Agentes de microcréditos de 40 instituições estiverem reunidos na Acij,
JARAGUÁ DO SUL - Agentes de

40 instituições de microcrédito
bancados pelo Badesc de todo o

Estado estiveram reunidosnos últimos
dois dias na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul) discutindo "asmelhores formas
de avaliar a credibilidade do cliente e

, as práticas do mercado". Ontem, a
gerente de agência do Serasa, Silvaria
Antônia Hoffuer (que não concedeu
entrevista), falou sobre a segurança
que a agente deve ter ao conceder
empréstimo e quais as vantagens em
se manter convênio com o Serasa,
instituição de abrangência nacional
que vende informações armazenada
em seu cadastro e que, na maioria
das vezes, representa a realidade
econômica das pessoas físicas
interessadas emcontrair crédito para
fins empresariais.

De acordo com a consultora do
Badesc, Bemadete Berto, a reunião
realizada na Acijs é pura rotina e

acontece a cada três meses. "É uma

reunião com os gerentes de crédito
de diversosmunicípios que utilizamo

apoio do Badesc em seus planos de
desenvolvimento", explica a

consultora. Segundo ela, o encontro
daAcijs foi o terceiro do ano e tratou

das questões operacionais do Serasa.
"Amanhã vamos visitar aMarisol, e à

tarde, vamos discutir procediment�
administrativos nas instituições de
crédito", exemplifica Bemadete.

O gerente de microcrédito do
Badesc, Maria César Livramento
explica que até junho, o Bades:
bancava todos os custos do Serasano
que se refere a consultas, um valor de
aproximadamente R$ 15 mil pormêi
De acordo com ele, o Badesc quer
repassar esse custo aos agentes de
microcrédito e para isso esta
orientando os agentes para que
utilizem as normas de crédito para
assegurar o retomo, como Serasae
src

Livro foi editado pela Unerj.Trata-se da primeira publicação especial da editora, que lançou 5 mil exemplares
segundo informou o presidente
executivo do grupo Weg, Décio
da Silva, que também anuncia
um crescimento na ordem de
20% para o ano que vem. De
acordo com ele, a Weg é uma

empresa de caráter familiar, mas
está entrando num processo de
democratização da capital. Cita
como exemplo dessa nova ordem
a venda de ações para 1.500
acionistas, sendo que, desse total,

38% são pessoas físicas e 62%
empresas. Entre as empresas, 40%
são investidores estrangeiros.
"Queremos perenizar a

companhia com a intenção de
democratizar o capital, que deve
ser gerido profissionalmente",
assinala Décio da Silva, que
também aniversariou ontem,
completando 48 anos. "O primeiro
dia de produção daWeg também
foi o dia em que completei cinco

anos", recorda.
O Livro - De acordo com a

professora coordenadora da
edito'ra da Unerj, Roziliane
Oesterreich, o livro faz parte dos
projetos especiais da Unerj e é
resultado de proposta feita pela
própria editora. "É o nosso

primeiro projeto especial colocado
em prática", informa a professora.
Foram feitos, nessa primeira
edição, 5 mil exemplares.

Produção industrial cresce em todas as regiões do país
Para Vereador •pp�jt:
Egon JiJg�OW11.444

Com aumento superior aos

7,8% observados no total do país
estão ainda SantaCatarina (9,9%),
Bahia (9,1%) e Pará (8,9%). Nos
demais locais, os resultados foram:
Rio Grande do Sul (7,6%), Ceará
(6,9%), Pernambuco (6,5%),
Nordeste (6,0%), Goiás (5,7%),
Paraná (4,7%), Espírito Santo
(3,7%), Minas Gerais (3,3%) e Rio
de Janeiro (0,2%).

Em relação a julho de 2003, o
crescimento atinge treze das
quatorze áreas pesquisadas, com
destaque para as indústrias do
Ceará (22,3%), Santa Catarina
(18,0%), Rio Grande do Sul

RIo DE JANEIRO - Nos primeiros
sete meses do ano, a produção
industrial cresceu em todos os

locais pesquisados, segundo
pesquisa realizada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). A liderança do
desempenho regional, em termos
de crescimento, permanece com

a indústria do Amazonas, com

expansão de 13,8%, influenciada,
sobretudo, pela produção de
eletroeletrônicos e telefones
celulares, seguida por São Paulo,
com 11,2%, tendo como principal
influênci� a fabricação de
automóveis e caminhões.

(17,1%), São Paulo (17,0%), Pará
(11,8%) e Goiás (11,2%). Com,
aumentos na produção, mas

abaixo da média da indústria
,.

.

brasileira (9,6%), encontram-se:
Minas Gerais (8,2%), Nordeste
(7,5%), Bahia (5,4%) Pernam
buco (2,7%) Espírito Santo (2,2%),
Rio de Janeiro (0,8%) e Paraná
(0,3%). Apenas Amazonas
registrou queda na comparação
com julho do ano passado (-3,5%).

Nos demais indicadores, os

resultados permaneceram
positivos: 13,8% no acumulado do
ano e 10,2% no dos últimos doze
meses.

Para Prefeito

Dr. Vicente 45
Vice - Valdir Bordin

• A liderança do

desempenho regional, em
termos de crescimento,
permanece com a

indústria do Amazonas. Farmácia Ekilibrio
A Ekilibrio, 1 a Farmácia de manipulação de Jaraguá do Sul,come
mora hoje 8 anos de existência. A Ekilibrio agradece aos clientes
amigos e trescritores que a apoiaram nesses 8 anos, principal
mente no inicio quando a palavra "manipulaçã"ainda era desco
nhecida por muitos e confiança foi o elo de fortalecimento que
nos levou ao crescimento.

• Em relação a julho de
2003, o crescimento atinge
13 das 14 áreas

pesquisadas, com
destaque pás as indústrias
do Ceará e Santa Catarina.

Sua Concessionária Renault agora é •••

•

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2004

santa Catarina
forma agentes

de vigilância em Saúde
I'LIA - Santa Catarina
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Com recursos do Tesouro

Nacional e do Banco Mundial, o

proformar foi desenvolvido
em

conjunto pela Funasa (Fundação

Nacional de Saúde), Escola
Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, Fundação Oswaldo

Cruz e Ministério do Saúde.

Os agentes locais de vigilância
em saúde atuarão em Flo

rianópolis, São José, Biguaçu,
Palhoça, Santo Amaro da

Imperatriz e São Bonifácio.

Durante o evento de certificação,
os agentes vão apresentar aos

secretários de saúde' de 27'

municípios planos estratégicos para
o enfrentamento de diferentes

situações de risco à saúde da

população, diagnosticadas du

rante aulas práticas em atividades

de campo, orientadas a distância

por professores.
Em Santa Catarina, deverão

ser formados trêsmil desses novos

profissionais nos próximos dois

anos. Em todo o país serão 62mil
novos agentes, totalizando um

investimento de R$ 5 milhões.

Os novos agentes foram preparados para atuar como interlocutores

do SUS (Sistema Único de Saúde) e da comunidade, executando

ações de promoção, vigilância
e controle de riscos à saúde, além de

fomentar, articular e mobilizar práticas educativas.

Os agentes também deverão fortalecer o controle social, estimulando

a participação das comunidades nos conselhos municipais
de Saúde,

organismós criados para permitir que a população atue e

acompanhe a formulação de políticas de saúde pública. De acordo

com a gerente estadual do Proformar e bióloga da Funasa, Bernadete

Elias da Conceição, os agentes trazem "um novo olhar à saúde,

reunindo conhecimentos das vigilâncias sanitária, ambiental e

epidemiológica para desempenhar uma ação ampliada de vigilância

em saúde e fomentar a mobilização comunitária para o

enfrentamento dos problemas de saúde':

A expectativa de Bernadete é que os agentes locais sejam

adequadamente aproveitados pelas secretarias municipais de Saúde.

"Em 2005, vamos sensibilizar os novos gestores municipais de saúde

de Santa Catarina com o objetivo de otimizar a atuação dos agentes.

Com isso, teremos maior efetividade do sistema de saúde e

qualidade de vida para a população'; diz a bióloga, acrescentando

que o Ministério da Saúde está fomentando a estruturação de

áreas de vigilância em saúde nas secretarias municipais.
A vigilância em saúde é uma proposta para a reorganização das

práticas sanitárias no país; articulando ações de prevenção,

promoção e assistência em saúde, considerando características

sociais, ambientais e epidemiológicas locais, seja de um distrito

sanitário, de um município ou de uma microrregião.

A Campanha da Visão Escolar, realizada anualmente pelo
Lions Clube Cidade Industrial, em parceria com a

Prefeitura, distribui 180 óculos às crianças carentes da

cidade, que estudam no pré-escolar e primeira série das

eScolas municipais e estaduais de Jaraguá do Sul.

GERAL

ESTATíSTICAS

Jaraguá do Sul tem 190/0 dos
,

.estudantes com parasitose
CAROLINA TOMASELLI

....Estudo envolveu

2,3 mil alunos

entre 6 e 8 anos das

escolas municipais

}ARAGUÁ DO SUL - O levan

tamento de parasitose realizado

pela Secretaria de Saúde na rede

municipal de ensino aponta que

19% dos alunos apresentam pelo
menos um tipo de infecção por

parasita intestinal.Apesquisa, feita

com apoio da Secretaria de

Educação entre junho e setembro,
envolveu 2.308 alunos dos Ciclo

Básico de Aprendizagem I e II,
com idade entre seis e oito anos,

em média. A ação tem como

objetivo conhecer a situação real
das infestações por parasitas
intestinais e mapeá-las, para
implantação de campanhas de

prevenção e encaminhar os

tratamentos.

O resultado do levantamento

está sendo distribuído aos pais dos
alunos envolvidos e as crianças
infectadas já estão recebendo a

medicação, fornecida pelo
município, que pode ser retirada

em farmácias básicas ou com as

orientadoras educacionais nas

justifica. No ano passado, o

levantamento também foi

realizado, porém numamostra com

300 exames. "Este ano resolvemos

ampliar para saber como está a

situação das crianças, mapear esse

tipo de infecção e as circunstâncias

e os bairros em que ocorrem para
desenvolver políticas de preven

ção", detalha Souza.

criança entre na escola com um

grau de parasitismo que possa

levar a .uma anemia, afetando o

aprendizado", ressalta.
O diretor de Vigilância

Sanitária salienta que a carência

que trabalhos científicos sobre

parasitose também motivou os

estudos, "e por isso ainda não

temos como traçar comparativos",

Orientadora pedagógica entrega resultado do exame aos alunos da Escola Vitor Meirelles

escolas. "A idéia da Secretaria é

realizar a pesquisa anualmente para
planificar a situação e determinar

as ações", afirma o diretor de

Vigilância Sanitária, JoséHumberto
de Souza. Ele explica que a

pesquisa foi feita com crianças nas

fases iniciais da educação pois o grau
de suscetibilídade à doença é maior.

"E também para que nenhuma

Elfadarma ainda não tem CD, mas conta com 35 composições próprias

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer lO Turismo .. Fretamento

A banda Adversor surgiu em

outubro de 2002 e a atual formação
é composta porMaykel (guitarra),
Maico (contra-baixo), Maurício

(bateria) eDirceu (vocal).Alémdas

composições próprias emportuguês,
o grupo apresenta covers de bandas

punks comoRatos dePorão, Cólera,
Olho Seco, Ação Direta, DFC,
Rephcantes e Ramones.

O grupo adotou o punk como
movimento comportamental e

musical. "Não somos uma banda

punksimplesmenteporestética, sem
conhecimento da ideologia e do

movimento", declara Maurício. As

letras denunciam a massificação da

, mídia e a passividade das pessoas em

relação à violência e corrupção,
ptincipalmente.

Entre as apresentações, destacam

o shownoCurupiraRockClubnomês
passado, quando se apresentaram
diversas bandas da região, além do

grupo norte-americanoDogSoldiers.
O grupo também está programando
a gravação do primeiro CD, que
deve acontecer ainda este ano,

reunindo composições próprias
como Corja, Poder de Poucos,
Crítica ao Sistema e Fogo Cruzado,
provável nome do CD.

Bandas que se apresentam em Schroeder na Festa da Lua Preta

E I fada rma projeto de seu primeiroCD, que será Adver5o r
gravado assim que os recursos

financeirospermitirem. "Nessemeio

tempo vamos amadurecendo nossas

músicas e idéias, levando demos para
as rádios e gravadoras. Assim é a

busca incessante do artista, do

músico", explica Suelen, que

compõem as letras da banda, com as

melodias feitaspelosmúsicos.Dentre
os shows, o Fuça (Festival
Universitário da Canção e Cultura

de Blumenau), foi um dos mais

importantes, onde o grupo

apresentou amúsicaCantigas, além
do Festival Alternativo de Bandas,
em Jaraguá do Sul.

Elfadarma é o nome dado ao

poder de ver imagens do inconsciente
e do subconsciente de uma pessoa e

as usar para o bem ou para omal. A

partirdesse significado se desenvolveu
a tríade do movimento criativo

simbólico do Elafadarma: arte-

consciência-inconsciência. Esta foi a

referência paraSuelen (vocal), Roni

(guitarra), Ninho (guitarra), Ruan

(baixo) e Ramon (bateria) se

juntarem e formarem a banda, que
tem trabalhado somente composições

próprias.Hojecontamcom35 escritas

e se empenham em desenvolver o

Banda espera lançar seu primeiro CD ainda este ano
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TEATRO CP NOTAS

Espetáculo na Scar mexe com
o imaginário das crianças

.... (I)Legalidade dos Atos Declaratórios
de Exclusão doSimples Federal

Romeo Piazera Júnior" �

E
o
F
R

O art. 179 da Constituição Federal (desde 5 de outubro de 1988 � d
da sua promulqação), previu às microempresas e às empresas ��
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciad

e

objetivando incentivá-Ias pela simplificação de suas obrigaç
o,

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela elimina�:!
ou redução destas por meio de lei.

ao

Cumprindo a vontade do legislador constitucional, em 1996 passou
vigorar a Lei n° 9.317, que tratou de regular o desejado tratamenti
diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas

o

às empresas de pequeno porte, especialmente e relativamente aoe
impostos e às contribuições que mencionou.

!

Assim, vários aspectos foram objeto de tratamento pela Lei no 9.317/96
(instituidora do SIMPLES federal), tais como: do enquadramento!
consideração como sendo microempresas e empresas de pequeno
porte; das vedações à opção pelo SIMPLES; da exclusão do SIMPLEI'
dentre outros. Particularmente no que pertine às vedações à OpÇã�
pelo SIMPLES, a referida lei elencou, de forma taxativa e exauriente
(portanto, não exemplificativamentel, em quais situações as pessoa!
jurídicas não poderiam optar pela sistemática simplificada.
Ocorre que, nos dias atuais, estamos verificando a existência de inúmero!
Atos Declaratórios Executivos expedidos pela Secretaria da Receita
Federal, excluindo muitas empresas, principalmente do setor de
manutenção e reparação de automóveis (oficinas mecânicasl, quej!
eram optantes do SIMPLES desde 1997, sob a alegação de que tai!
empresas por caracterizarem a prestação de serviço profissional de
engenharia, assemelhados e de outras profissões que dependem de
habilitação profissional legalmente exigida, estariam incorrendo na

vedação expressa veiculada pelo inciso XIII, do art. 9° da Lei n09.317/96,
O equívoco no entendimento manifestado pela Secretaria da Receita
Federal, como motivo de exclusão das oficinas mecânicas do SIMPLEI
reside em considerar estas empresas prestadoras de serviço d;
manutenção eletromecânica de veículos como sujeitas à habilitação
profissional legalmente exigida,o que, na prática vale dizer,que estariam
as oficinas mecânicas sujeitas à inscrição no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

Destarte, como o registro de empresas ou sociedades junto ao CREA
somente é exigido, quando tenham como base (atividade)
preponderante e específica, aquela reservada exclusivamente aos

profissionais de engenharia, arquitetura ou agronomia, quer nos parecer
crer que a suposta exigência, quando endereçada às oficinas mecânicas,
por exemplo, encontra-se viciada pela ilegalidade, podendo OSI

contribuintes que se sentirem lesados, buscar o amparo do Poder

Judiciário, caso não seja possível a discussão ainda na esfera
administrativa, via pedido de Revisão da Exclusão do Simples.
Certo é que, o silêncio por parte dos contribuintes que forem excluídos
do SIMPLES ilegalmente, além de gerar possíveis impedimentos quànto
ao exercício do seu direito de questionamento administrativo ou judicial,
acaba por estimular, via omissão destes mesmos contribuintes, a prática
de atos divorciados de legalidade, por parte da autoridade fazendária, o
que não se coaduna com a necessidade de manutenção de um Estado
Democrático de Direito.

.... /10 Cavalinho Azul"
será apresentado
amanhã, a partir
das 16 horas

JARAGuA DO SUL
Amanhã, os alunos do curso

ininistrado pelo Gats (Grupo
Adulto de Teatro da Scar)
apresentam o espetáculo infantil
"O Cavalinho Azul", às 16 horas,
no pequeno teatro do Centro
Cultural. Dirigida por Nicoli
Francine, a peça tem a

supervisão de Sandra Baron e

será reapresentado nos dias 19,
25 e 26 de setembro, sempre às
16 horas, no Centro Cultural.
A história se passa no ano de
1920. Omenino de família pobre
tem um pangaré, mas acredita

que seu cavalo é azul. O pai do
garoto vende o animal para
conseguir dinheiro para a

família. Quando percebe que
seu cavalo azul foi vendido, o

menino sai a sua procura e passa
a viver muitas aventuras.

Sandra explica que a mensagem
da história pretende fazer, o
público infantil compreender
que não é proibido sonhar. "A

imaginação pode ser um

incentivo para elas correrem

atrás de seus sonhos e realizarem
suas metas. O espetáculo
também enumera os ambientes

geográficos que o menino passa,
tornando-se também uma

his tória didática", afirma a

supervisora da peça.
.

O espetáculo tem duração
de uma hora e, além das

crianças, também é voltado

para os adultos. "É importante

Espetáculo "O cavalinho azul" mostra as crianças o quanto é importante sonhar

a audiência dos pais, pois
atr�vés da peça eles percebem
que as crianças sonham e é

preciso deixá-las sonhar",
informa. Trabalhando como

assistente de direção dos

espetáculos de Sandra Baron,
Nicoli Francine estréia como

diretora na peça. O elenco é

formado por Clarissa Rita

Mileski, Débora Paula

Parizzoto, Fernando Girardi,
Germano Zoz Bolomini,
Jaqueline Guiese, Mayara
Gu tj a s; Miriane Wendorf"
Naiara Alica Bertoli, Naira

Demarchi dos Santos, Nathália
Suzigan, Rafael Voltolini e

Thuani Stolf. Os ingressos
podem ser adquiridos a R$ 6,00.
Estudantes, idosos e menores de
18 anos pagam R$ 3,00. Outras
informações podem ser obtidas

pelo telefone 275-2477.

* Advogado na Cassuli Advogados Associados S/C, Mestre em Direito pela UNIVALle

professor no curso de Direito da UNERJ
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4!! SEMANA DA COMUNICAÇ�O
Jaraquá do Sul - se - de 20 a 23 de setembro de 2004 I
- -' .... -

.

Local: CEJAS (Centro Empresarial de Jaraçuá do Sul)
Informações 275-7015 - 275-7012
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ESPORTIVAS
IGUEIRENSE
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�F
ipe visita Lar Recanto da Esperança

EqU
à tarde, os jogadores e a comissão técnica .do

o,nte�rense Futebol Clube, realizaram uma visita ao Lar

Flgue�o da Esperança, no Rio Vermelho. A entidade, que conta
Recan acompanhamento espiritual do capelão alvinegro,

co;
o

p-tm, abriga 38 homens dependentes químicos,
pa r�ntarão com uma doação do alvinegro catarinense, os
queC

s e membros da direção do clube entregaram quites
atletando itens de primeira necessidade e material higiênico.
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�CRICIÚMA
Douglas foi confirmado por Lori Sandri
o meia Douglas foi confirmado pelo técnico Lori Sandri, no

eino de ontem, como titular da equipe que enfrenta sábado
tr

Fluminense no Estádio Heriberto Hülse. O jogador terá a
o

tssãc de .articular as jogadas do Tigre substituindo

�ernandinho que está no Departamento Médico. Douglas foi

m dos destaques no jogo contra o Vitória criando várias

�portunidades de gol para equipe catarinense.

O lateral esquerdo Luciano Almeida e o atacante Vagner
Carioca voltaram a sentir suas lesões e retornaram ontem ao

Departamento Médico. Os jogadores chegaram a trabalhar

. pela manhã com a equipe, porém no período da tarde ficaram

de fora dos treinamentos. Os dois atletas continuam o

tratamento e podem ficar de fora do confronto contra o

Fluminense.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 131/2004

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO:Aquisição de FRUTAS,VERDURAS e OVOS destinados à

ALIMENTAÇÃO de crianças dos Centros Municipais de Educação
Infantil no município de Jaraguá do Sul- Se.
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: somente no

dia 04 de outubro de 2004, das 08:30 às 11 :00 horas e das
13:00às 16:00 horas, na Rua Angelo Rubini, 600,Jaraguá do Sul
. Se.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as

09:00 horas do dia 06 de outubro de 2004, no Setor de Protocolo
desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:15 horas do dia 06 de
outubro de 2004, na sala de reuniões da Divisão de Licitações.
AQUISiÇÃO DO EDITAL:O edital e anexos poderá ser obtido na

Divisão de Licitações da Prefeitura ou via Internet no endereço:
V&w.jaraguadosul.sc.gov.br ,

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos (por escrito) no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt,
no 1.111, ou pelos e-mail .scontratos@;araguadosul.com.br ou
lki1acoes@;arag�adosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 16 de setembro de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

GERAL/ESPORTE

JOGUINHOS

Vice no Estadual,Vôlei viaja
como um dos favoritos ao título

JULlMAR PIVATTO

...Equipe masculina

conquistou o vice
em competição que
terminou quinta-feira

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
conseguir o vice-campeonato no
Campeonato Estadual de

Voleibol, a ADV/Marisol viaja
hoje para os [oguínhos Abertos
como umdos favoritos ao título
da competição. A equipe do
técnico Benhur Sperotto
conquistou o vice nessa quinta
feira, após vencer Blumenau por
3xO. O título ficou com Joinville
e os jaraguaenses confirmaram
o segundo lugar no critério de

desempate. A outra cidade que
participou do Estadual foi

Chapecó.
Segundo Sperotto, as quatro

equipes estão bem' niveladas e

todas têm chances de chegar às
finais dos Joguinhos. "O time de

[oinville está um pouco acima

das outras, por ter uma estrutura
melhor para treinamentos",
informou o treinador, confiante
que sua equipe pode estar entre

as quatro melhores da

cornpe tiçao. "É a hora de
confirmarmos todo ó trabalho

que estamos fazendo desde o

Equipe do técnlco.Benhur Sperotto viaja no final da tarde de hoje e estréia amanhã contra Blumenau

início do ano. Os Joguinhos
Abertos é a competição mais

importante do ano", disse o

.
técnico, que não poderá contar
com o ponteiro Leomar, que está

contundido.

[araguá do Sul estréia

amanhã, às 13 horas, contra
Blumenau. Na mesma chave da

equipe, estão 'Balneário
Camboriú e Seara. Para a

segunda fase, passam. duas
equipes, que formam outra

chave de quatro equipes, onde

sobram quatro times para o

cruzamento olímpico e as finais.
Q time do técnico Benhur

Sperotto é formado pelos
seguintes atletas: Júnior, Jader,
Gabriel, Beto, Luís, Tiago,
Douglas, Bruno e João.

Conflito' entre dois 'goleiros
esquenta clima no Corinthians

SÃO PAtJLO - Às vésperas do
clássico de domingo contra o São'

Paulo, as coisas esquentaram no

Corínthians e não foram poucas as

notícias ruins para o técnico Tite
nesta quinta-feira. Primeiro, Fábio
Costa eRubinho ameaçarambrigar
durante o treino. Depois, a diretoria
comunicou oficialmente não ter

dinheiro para contratar reforços,
nem mesmo da Segunda Divisão.
Por fim, o zagueiroValdson continua
cabisbaixo, sem coragem para dar
entrevistas.

EnquantoTite treinava jogadas
de bola parada, às suas costas, um

,

conflito se instalava no Parque
Ecológico. Os goleiros estavam

treinando. Tiago chutou uma bola
forte e Jonatan espalmou, Rubinho
deu um carrinho para alcançar o
rebote e fazero gol. FábioCosta não
gostou da entrada do jogador e o
provocou: "Manera (sic) neste

carrinho", disse, ríspido, aRubinho.
"Fui na bola para fazer o gol

)

como 'se fosse em um jogo",
respondeu o reserva. "Se fosse

comigo você não entraria desse

jeito", retrucou FábioCosta. "Como

'não? Algum problema? Vai

encarar?", perguntou Rubinho.
"Vem para.cima", deu o tom final
Fábio Costa já andando em direção
ao oponente.

Foi preciso o preparador de
goleiros Jorge Azevedo separá-los.
Mas a provocação continuou. Fábio
Costa passou a aplaudir
ironicamente Rubinho. O reserva

devolveu as palmas.O titular jogou
as luvas no chão e foi tomar água
para se acalmar. "Eu não tenho

satisfação para dar à imprensa. Vocês
'sóme procuram quando acontece
alguma confusão envolvendo o

meu nome" disse, irritado,
Rubinho.

FábioCosta, já acostumado com
situações tensas, estava calmo com
a situação. "Não foi nada. Isso é

normal em um grupo de homens.
Isso não vai prejudicar o ambiente
contra o São Paulo", disse o goleiro.
Só que não é bem assim. Os dois
ficaram sem se falar. Vários

jogadores mostraram irritação ao

saber da confusão. Mas não

quiseram manifestar de que lado
ficaram no confronto.

Robinho diz que só troca a

Vila Belmiro pela Espanha
SÃO PAUlD - Só uma proposta

do futebol espanhol será capaz de
tirar'Robinho da Vila Belmiro. A

revelação foi feita pelo próprio
atacante durante um evento da

FundaçãoGol de Letra em parceria
com a Nike, ontem de manhã, na
zona norte. "Não precisa ser

necessariamente oBarcelona. Acho

que a Espanha é ideal para o estilo
de futebol dos brasileiros.Além disso,
não tenho pressa de deixaroSantos",
afirmouRobinho.

O craque santista parece ser a

última grande estrela do futebol
brasileiro a resistirao assédioeuropeu.
Quarta-feira, o empresárioWagner
Ribeiro garantiu que o Chelsea
ofereceu 12 milhões de euros para
tirarRobinhodo Santos,mês passado.
No entanto, adiretoria não quis nem
cbnversar. Robinho também não se

interessou. ''Não adianta acabar indo

para uma equipe que venhame dar
uma boa condição financeira, mas
nada acrescenta naminha carreira.

Espero sairpara um clubebom, como
oSantos".

A diretoria santista se

Chelsea e prorrogou o contrato do
atacante até janeiro de 2008. A
multa rescisória saltou paraUS$ 50
milhões. Cifras um tanto quanto
absurdas para qualquer clube do

mundo, mas que vão dar maior

tranqüilidade aos dirigentes na

hora de negociar com um

interessado em pagar 20 milhões
de euros. Para Wagner Ribeiro,
Robinho estará valendomuito mais

após a Copa de 2006.
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ESPORTES

EMBARQUE

Mais três equipes viajam para
disputar os Joguinhos Abertos
JULlMAR PIVATTO

�Futsal masculino
,

viaja amanhã como

um dos favoritos
ao título

JARAGUÁ DO SUL - Na tarde
de ontem, mais três equipes
embarcaram rumo a São José, para
a disputa dos 17° [oguinhosAbertos
de Santa Catarina. A equipes
femininas do Basquete, do
Handebol e do Voleibol embar
caram às 18 horas de ontem, em
frente ao Ginásio Artur Müller,
confiantes em trazer bons
resultados da competição mais

importante do Estado para atletas
até 18 anos.

As meninas do Basquete já
estréiam hoje, às 13h30, contra
Mafra. O Handebol feminino joga
às 16h45 contra São josé e o Vôlei
joga às 12 horas contra Brusque.
Hoje mais quatro equipes viajam
para a disputa dos Joguinhos
Abertos. Além do Futsal e do
Voleibol Masculino, o Basquete
masculino também estréia ama

nhã, contra Brusque, às 16 horas.
Os jogadores do Tênis de Campo
jogam às 8h30 contra Lages.

Juvenil da Malwee (de colete) vai representar Jaraguá do Sul nos Joguinhos Abertos

No domingo, quem viaja são

as equipes do Xadrez, Natação e

Tênis deMesa. E na segunda-feira,
o Caratê. Nestas quatro modali
dades, Jaraguá do Sul estará

representada tanto no masculino
como no feminino.

FUTSALMASCULINO-O

Juvenil da Malwee irá representar
a cidade nos Joguinhos Abertos e

é uma das favoritas a conquista do
título. O técnico da equipe, Renato
Vieira, informou que a equipe está
preparada para a competição e

que, esse ano, quer o título, já que
na última edição, voltaram para
Jaraguá do Sul com o segundo
lugar.

A estréia será amanhã, às

16h45, contra a equipe da casa.

Governo anuncia reforma do Maracanã
RIO DE JANEIRO - O Matheus, serão instaladas 38 mil

Maracanã - que já esteve

ameaçado de demolição -

deverá passar por uma profunda
reforma a partir do ano que
vem, visando preparar o estádio
'para os Jogos Pan-Americanos de
2007. De acordo com a

governadora do Rio, Rosinha

novas cadeiras, que vão ocupar
a área conhecida como Gerai -

o espaço mais popular do estádio.
Serão 20 mil cadeiras
descobertas e 18mil cobertas. De
acordo com ela, o gramado será

rebaixado e serão instaladas 60
câmeras de vigilância que vão

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 un:a equipe altamente

preparada e muitos diferenciais

exclusivos.

MUO PARA LEIER
VOC� TAMBÉM.

LEIE
IMOBILlARIA

CI�bCI I �6� J

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

·Recentemente, o presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, se
queixou do atraso no início
das obras, chegando a propor
a demolição do estádio.

<'

-Para o secretário estadual de
Esportes do Rio, Francisco de
Carvalho, a reforma vai
transformar o Maracanã em

um "estádio melhor e mais
cômodo':

auxiliar no trabalho de
segurança.

A governadora promete
ampliar o número de vagas no

estacionamento - sai das atuais
4 mil para 6,2 mil vagas - e serão

reformadas as tribunas e

camarotes. O número de
banheiros deverá saltar de 28

para 40. A previsão de in

vestimentos é de R$ 43,5
milhões.

De acordo com o programa
anunciado pelo governo, as

obras deverão ser iniciadas em

abril de 2005 - depois de
terminado o Campeonato
Estadual- e estarão concluídas
no final de julho. Para o

secretário estadual de Esportes
do Rio, Francisco de Carvalho,
a reforma vai transformar o

Maracanã em um "estádio
melhor e ruais cômodo", como
exigem as normas interna

cionais. (AE)

Além de São José, os adversários
na primeira fase são Catanduvas e

Rio do Sul. "Por ser a competição
mais importante do .Escado, é
também a mais difícil. Mas nos

consideramos preparados para isso,
já que é o nosso objetivo principal
no ano", disse Vieira, que deve

começar jogando com Dudu,
Ariel, Léo, André eWilliam.

SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2004

Catarinenses participam das
Para-olimpíadas de Atenas

ATENAS - Nesta Para

olimpíada, que inicia hoje, o Brasil
irá com 98 atletas, sendo 20
mulheres e 78 homens, a maior

equipe brasileira da história. Dentre
eles há três atletas que atuam em

[oinville na AssociaçãoJoinvillense
Para a Integração dos Deficientes
Visuais. Eles disputarão as provas de
atletismo: Ádria Rocha dos Santos
eMaria José Ferreira (nos 100, 200
e 400 metros) e Gilson José dos
Santos (nos 800 e 1.500 metros).
Também atuam na Ajidev os

atletas-guia GersonKnittel e Jorge
Luiz da Silva, além de Amaury
Wagner Veríssimo, que é técnico
nacional de atletismo e Celso
Tosshimi Nakashíma, técnico
nacional de tênis de mesa.

Ádria dos Santos é uma das
favoritas já que conquistou a prata
nos 100 e 400m em Seul (1988),

.

ouro nas 100m emBarcelona (1992)
e prata nos 100, 200 e 400m em

Atlanta (1996).
O Brasil é atualmente é

detentor de nove recordes
mundiais e tem grandes chances de
fazer a sua melhor campanha. A
meta do Comitê Para-olímpico
Brasileiro é ficar entre as trêsmaiores

potências das Américas e as 20

primeiras do mundo. Em 2000, os
para-olímpicos conquistaram 22
medalhas sendo seis de ouro, dez
de prata e seis de bronze. A equipe
brasileira chegou em Atenas no

último dia 10 e o desembarque no
Brasil será no dia 1º de outubro em
São Paulo.

• O Comitê reuniu os te' ,

• • cnlColnacionais das modalidad
I

. eSese ecronou aqueles corn
melhores condições para
integrarem a pré-seleção d
Brasil. o

• Gilson dos Santos vem
treinando muito para a

competição e no seu
,

currículo há ouro nos 1500
na Copa Brasil, em 2002' dom, II
ouros nos 1500m.

O CPB, pela primeira Ve'
organizou um planejamen;

• d'
(

contínuo e tremas e avaliações�
os atletas brasileiros. Antes mesm:
de definir a equipe convocada�
Atenas, o Comitê reuniu lli
técnicos nacionais das modalidadl
e selecionou aqueles commelho1i
condições para integrarem a pré.
seleção do Brasil. Desde fevereir��
grupo de técnicos e avaliadoresdl
CPB está acompanhando memlli:
mente o rendimento dos para.
olímpicos brasileiros. (AE)

I
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o Museu Emílio da Silva está mostrando ao

público um resumo do Jaraguá em Dança,
promovido há 10 anos pela Fundação .

Cultural. Fotos, vídeos, cartazes, camisetas,
ingressos, enfim, todo o tipo de material

publicitário usado na divulgação do evento,

além de figurinos de' alguns grupos de dança,
integram a exposição, que foi aberta na

noite de terça-feira, junto com o

lançamento do "10 Jaraguá em Dança", que
acontece de 23 a 27 de setembro, no ginásio
de esportes Arthur Muller.
Entre os itens do acervo que mais chama a

atenção é o par de sapatilhas de ponta,
usada para o balé clássico, de Neuza Schulz

Stange, uma das primeiras alunas da

professora Lizolete, considerada a primeira
professora de balé de Jaraguá do Sul. A

tntenção, de acordo com a coordenadora do

Jaraguá em Dança e da exposição, Mara
Bini, é justamente mostrar aos jaraguaenses
a trajetória do evento, que tem crescido a

cada ano que passa. "Começamos com 39

grupos e dois dias. Este ano 126 se

apresentam em cinco dias, num um total de
1.500 bailarinos", exemplifica Mara.
"Trata-se de um resgate de todas as edições
do Jaraguá em Dança, que este ano

comemora 10 anos", comenta a funcionária
da Fundação Cultural. Ela cita ainda o fato
da exposição servir como uma espécie de

homenagem a todos os estudantes,
bailarinos e coreógrafos que ao longo desses
dez anos têm emprestado talento e boa
vontade ao evento, como é o caso da

coreógrafa Márcia Debatin, Adriany Maciel
e Lisa [aworski, que têm acompanhado a

trajetória do Jaraguá em Dança desde o

início, assinado coreografias e também

dançando, 'como Fernanda Rosa, que iniciou
participando como bailarina e hoje é

coreógrafa.

Figurino usados pelas bailarinas, expostos
no Museu Emílio da Silva

Lançamento da exposição chamou a atenção do público
Foto de coreografia
apresentada em uma

das edições

�, Q' O

.. '�;lI" '1

icartaz publicitário e fotos do 4° Jaraguá em Dança

,

Fernanda Rosa(E): Ex-bailarine e hoje coreógrafa conversa

com Mara Bini, coordenadora do Jaraguá em Dança

j
.

Breve Histórico
o primeiro Jaraguá em Dança, de acordo com Mara Bini, foi realizado em formato de festival competitivo.
Somente em 1999 foram promovidas as mudanças que até hoje perduram, como a transformação do
evento em caráter de mostra e de competição. Esse sistema perdurou até 1999, quando a Fundação
Cultural eliminou a competição e a partir de 2000, o Jaraguá em Dança passou a ser apenas mostra."Mas
hem por isso perdemos a qualidade. Simplesmente eliminamos o stress que uma competição sempre
causa a quem está sendo julgado':analisa Mara. Segundo ela, a intenção é valorizar a arte e fazer com
que a. dança seja difundida na rede de ensino como caráter educativo e não apenas estético e

competitivo.
.

Ainda de acordo com Mara, quando foi criado o primeiro Jaraguá em Dança, 400 crianças e adolescentes
participaram do evento, que reuniu 15 coreógrafos e um público de 1.600 pessoas, em dois dias de
apresentações. Em 2002 foram 80 coreografias, 44 entidades (29 unidades de ensino e 15 academias e

grupos folclóricos e aproximadamente 1100 bailarinos, 35 coreógrafos e mais 100 auxiliares.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cidade dos Homens volta a

ser exibida tela da Globo
Por Erica Guarda/GB Edições

Agora em sua terceira temporada a série pretende mostrar
a adolescência de Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola
(Douglas Silva).Temas como sexualidade, drogas e primeiro
emprego também estão na pauta dos cinco episódios
inéditos que serão exibidos pela emissora

'

A Rede Globo investe novamente no talento e carisma de

Darlan Cunha e Douglas Silva e volta, a exibir, à partir da
próxima sexta, "Cidade dos Homens", série que é produzida
em parceria com a produtora independente 02 Filmes.

Agora em sua terceira temporada, "Cidade dos Homens" será
exibida sempre logo após ao "Globo Repórter", levando ao

público, em cinco episódios semanais, todos filmados em

película, as novas aventuras protagonizadas por Laranjinha
(Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva). Neste terceiro

ano de exibição da série, a dupla vive os conflitos prematuros
da passagem da adolescência para a maturidade. Pela'
primeira vez, há uma unidade narrativa entre as histórias, que
enfocam temas como a descoberta da sexualidade, a perda da

virgindade, paternidade, gravidez na adolescência e a busca
do primeiro emprego. "Temos uma única história, que vai
evoluindo do primeiro ao quinto episódio", afirma Paulo
Morelli que, além de diretor geral da série este ano, dirigiu o

primeiro e o terceiro episódios e roteirizou quatro.
O segundo episódio leva a assinatura de Cao Hamburger na
direção, e tem roteiro de George Moura. O quarto a ser

exibido foi filmado em São Paulo na última terça-feira, dia 14,
com direção de Philippe Barcinski e roteiro de Paulo Morelli,
Newton Cannito e Leandro Saraiva. Os três também
roteirizaram a quinta história, junto com Regina Casé,

diretora do episódio que fecha a temporada de 2004.
Este ano as filmagens, iniciadas em julho, foram realizadas no morro

Chapéu Mangueira, no Leme (zona sul do Rio). Como nos outros'
anos da série, contou com a participação de vários jovens atores

ainda desconhecidos do grande público, além do elenco escalado
nas temporadas anteriores, como Phelippe Haagensen (intérprete
do personagem Espeto), Jonathan Haagensen (Madrugadão),
Roberta Rodrigues (Poderosa), Luciano Vídígal (Fiel), Camila
Monteiro (Cristiane), entre outros.,
''A Estréia" é o episódio que marca a volta do programa, no dia 24.
Dirigido por Paulo Morelli (e roteirizado por ele), Newton Cannito
e Leandro Saraiva, mostra o empenho de Acerola e Laranjinha em

perder a virgindade. Eles preparam rituais e receitas afrodisíacas,
além do local para a grande noite. Enquanto Acerola demonstra
inabilidade com a namorada Cristiane (Camila Monteiro),
Laranjinha é 'inaugurado' pela bela Poderosa. Mas o namorado de
Poderosa, que é traficante, fica furioso e Laranjinha se vê obrigado
a fugir da favela. Após as dificuldades e fracassos iniciais, Acerola
ajuda Laranjinha a escapar da enrascada e consegue seu objetivo
final, justamente com quem mais queria: Cristiane.
Darlan Cunha e Douglas Silva estrearam na TV no curta "Palace
2", de Fernando Meirelles e Kátia Lund, exibido há quatro anos

como um dos especiais da série "Brava Gente", que estava sendo

lançada na Globo. "Palace 2" serviu como ensaio para o filme
"Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, que aproveitou no curta

grande parte do elenco do filme, incluindo os dois meninos, então
com 12 anos. No longa da 02 Filmes, Douglas interpretou o

personagem Dadinho, futuramente Zé Pequeno (Leandro Firmino
da Hora). Com a boa aceitação

do curta, a série

"Cidade dos
Homens" ganhou
fôlego e vem

acompanhando o

crescimento de

Douglas e Darlan ao

longo dos anos, mostrando a entrada dos personagens
na adolescência e a transição para a maioridade. Hoje,
os dois são reconhecidos e fazem muito sucesso nas

ruas. As crianças e adolescentes gritam seus nomes e

pedem fotos e autógrafos a cada vez que os encontram.
Ambos sabem que se transformaram em heróis para o

público, e torcem para que os temas abordados na série

façam os jovens refletirem sobre suas vidas.

"Aprendi muitas coisas nesses anos, conheci outras

pessoas, e isso foi muito bom. Decidi que quero
continuar sendo

Douglas Silva (Acerola) joga [>
ioiô, observado pelas crianças
da comunidade do Chapéu
Mangueira, antes das filmagens
dos primeiros episódios de
"Cidade dos Homens"

<J Maquiador da produção
passa óleo no corpo de Darlan
Cunha (Laranjinha)

ator", afirma Darlan
'

Cunha, que diz se

R
Cadeia de Comando
Mi Lai, Vietnã, 1969. Um jovem repórter
americano denunciava ao mundo o

massacre de mais de 500 civis por uma
brigada do exército de seu país. A
reportagem venceu o prêmio Pulitzer e
ajudou a derrotar a violenta investida
dos Estados Unidos em sua guerra mais
insensata. Abu Ghraib, Iraque, 2004. O
mundo vê pela primeira vez as chocantes
imagens das torturasimpostas pelo
exército americano aos prisioneiros
iraquianos. A denúncia, publicada pela
revista "New Yorker" é o golpe mais
pesado sofrido pelo governo Bush em

sua "guerra contra o terror". Estes dois
capítulos decisivos da História recente
foram escritos por Seymour M. Hersh,
que nos 35 anos que separam as duas
catastróficas guerras empreendidas
pelos Estados Unidos manteve-se fiel a
um dos princípios básicos do jornalismo:
a vigilância constante do poder. "Cadeia
de Comando" é um livro que nasce

histórico ao tentar entender a sucessão
de ordens e contra-ordens que levaram a

mais solida democracia do Ocidente a

incorrer em erros dos piores regimes
autoritários. Em nome da guerra ao

terror, revela Hersh, foi cometido todo
tipo de abuso e infração das leis
americanas e internacionais. Escrito por
Seymour M. Hersh, o livro é um

lançamento da Ediouro e têm 400

páqlnas.

o Herege
Depois de participar do cerco de Calais, o arqueiro inglês Thomas de
Hookton reúne um grupo de homens e viaja para o interior da França.
Pretende tomar uma fortificação na Gasconha, perto da Astarac de seus

antepassados, e assim chamar a atenção de seu primo Guy Vexille, o
assassino de seu pai que, como Thomas, também segue a trilha do Santo
Graal. Durante ajornada, deixa um rastro de aldeias saqueadas e, em uma

delas, salva da fogueira uma jovem acusada de feitiçaria. Uma mulher que
faz com que Thomas perca o controle sobre parte de seus guerreiros,
ameaçados o sucesso da missão mais importante de sua vida: encontrar
maior relíquia de toda a Cristandade. Neste terceiro romance da trilogia "A
Busca do Graal", Bernard Cornwell mais uma Vez usa o cenário da Guerra
dos Cem Anos para contar uma saga tão empolgante quanto as aventuras
de Artur e seus cavaleiros narradas na série "As Crônicas de Artur", que

I transformou para sempre a imagem daqueles heróis lendários. O

llançamento
é da Editora Record e têm 391 páginas.

,,/ A Incrível Viagem de Schackleton

I No verão de 1914, Sir Ernest Shackleton parte a bordo do Endurance em

direção ao Atlântico Sul. O objetivo de sua expedição era cruzar o

I continente Antártico, passando pelo Pólo Sul, mas pouco antes de alcançar

I sua base original, o Endurance fica preso no gelo e acaba sendo destruído.
, Por quase seis meses, Shackleton e sua tripulação sobrevivem nas placas de

I gelo em uma das mais inóspitas regiões do mundo, até que conseguem
'

I
iniciar sua tentativa de salvação nos botes salva-vidas. O livro 'de Alfred
Lansing é o mais extraordinário relato dessa odisséia. Através dos diários e

I entrevistas com alguns membros da expedição, Lansing reconstrói os

I meses de ansiedade e trabalho duro que a tripulação do Endurance
,

enfrentou. Com recursos escassos, seu desafio de sobrevivência era imenso.
Em uma narrativa fascinante, Lansing descreve como Shackleton conseguiu,
que, após quase dois anos do início da viagem, todos retornassem com vida.
O lançamento é da Editora Sextante e têm 352 páginas.

J -

6 Darlan Cunha (Laranjinha) e Douglas Silva (Acerola)
são os protagonistas de "Cidade dos Homens", série que
reestréia na G lobo, no próximo dia 24

identificar com Laranjinha. "Ele é muito descolado, Quan�
está triste, prefere ficar sozinho, e eu também", comenta,

'

Douglas também vê pontos de identificação com Acerola:
é divertido. E todo mundo diz que sou brincalhão 'pra
caramba'. Além de ser ajuizado também na vida real", COnti
certo de que sua vida hoje não é mais a mesma de há quaui
anos. "Hoje não sou o Douglas de antes, minha vida é mai

pública, Mas tudo que está contecendo é muito divertido",

Da Redação/GB Edições

"No Brasil, aos 40 anos, você é considerada velha,
Acho que isso é um problema cultural, as mulherel
morrem de medo e mentem sobre a idade" (Da
atriz Cláudia Raia)

"Não sou bonita. Se estiver bem produzida e bem

iluminada, fico bonita. Às vezes, estou femha". (DO
atriz Natália do Vale, a Letícia de "Começar de
Novo")

"É engraçado saber quetem gente que quer meV

pelada. Mas, sinceramente isso não combina

comigo'� (Da atriz TaisAraújo)

"Minha carreira é muito artesanal, cuidei dela de

uma maneira peculiar para que eu não me tornasl
escravo de gravadoras" (Do cantorOrlando
Moraes)

"Não suporto ginástica! Não tem nada mais
feminino que celulite, nada mais maternal que
'estria" (Da atriz Paloma Duarte, a Carmem de

"Começar de Novo").

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Gustavo se prepara para responder,
quando Natasha o interrompe.Cabeção fica arrasado
ao pensar que vai ter que vender seu carro para o

ferro-velho. Gustavo diz a Letícia que só tocou a

música porque ela era a melhor que a banda tinha,
deixando-a decepcionada. Rafa ouve Sabrina
dizendo que vai viajar com Oscar e acha que ela vai
ser a próxima vrttma dele. Afrânio diz para Oscar que
sabe que ele está lhe dando um gelo. Oscar não
entende nada e fica preocupado com o amigo. Lúcia
e Beatriz decidem dar um jeito de fazer com que
Gustavo e Letícia voltem a namorar. Rafa chama a

polícia e fica esperando com eles o carro de Oscar e
Sabrina passar na estrada.Um policial interpela Oscar
e manda que ele abra sua maleta. O organizador do
concurso se prepara para anunciar a banda
vencedora.

TERÇA - A Vagabanda vence o concurso. Rafa afirma
que Oscar é"Q Maníaco da Tesoura'Oscar explica ao

guarda que recorta notícias de érimes, porque está
escrevendo um romance policial. Gustavo dá uma

entrevista para um repórter e fala da música que fez
para Letícia, o que deixa Natasha furiosa. Cabeção
vende seu carro para um ferro-velho, Kiko resolve
paquerar Bel para deixar Drica enciumada. Rodrigo
diz para Beatriz que vai tentar conquistar a afeição de
�amila.Lúcia· fala para Letícia que quer oferecer um
jantar para a família de Gustavo e a menina concorda.
Cabeção sofre com a venda de seu carro. Kiko pede o

telefone de Bel. Cabeção tem um pesadelo e acha
que seu carro ficou com raiva 'dele por ter sido
vendido. Rodrigo convida Camlla para ir ao teatro,
mas ela recusa, Bel teme que Kiko esteja se

aproximando dela para fazer ciúmes em Drica.
Natasha fala para Felipe que foi ela quem espalhou

. boatos sobre Gustavo e Letícia depois da viagem
para Ouro Verde.

QUARTA,- Natasha fala para Felipe que ele,se quiser,
pode reconquistar Letícia. Gustavo se recusa a ir ao
jantar na casa de Letícia, para desânimo de Beatriz.Os

pr.o�essores percebem que Afrânio anda se sentindo
rejeitado e decidem organizar uma festa surpresa de
eruversério para ele. Lúcia pede que Gustavo vá ao
jantar em sua casa e garante que Letícia vai adorar.
Natasha percebe que Lúcia e Beatriz estão tentando
reconciliar Letícia e Gustavo e planeja estragar tudo.Bel concorda em ir a um encontro com Kiko. Catraca
acon�elha Felipe a reconquistar Letícia. Lúcia diz a

�eatnz que conseguiu convencer Gustavo a ir no

��tar.Kiko adora beijar Bel .rnas ela não gosta muito.
.hne e Vivi aconselham Bel a dar outra chance para

�ko .. _Natasha fala para Gustavo que eles têm uma

f
unlao com Alberto bem na hora do jantar entre as

amílias.

�UINTA � Gustavo é obrigado a ir à reunião. Beatriz
�ca. �eceRcionada. Kiko espera Bel sair do trabalho.
,

etlda fica arrasada ao saber que Gustavo não vai ao
Jantar, mas disfarça. Cabeção ouve a buzina de seu
carro e acha que está sendo assombrado. Flávia

�ostra para Letícia que Gustavo falou muito sobre

� a ,n� m�téria que saiu no jornal sobre a Vagabanda.
t
et.lcla fica feliz. Camtla diz a Diogo que ele está

ral�do o pai deles ao sair com Rodrigo. Os

f'0 essores combinam, em segredo, os detalhes da

e:�t!�'dPara Afrânio, que se sente c�da vez mais
I o. Bel tenta conversar com Kiko. Marcelo

;:.�ante a Diog� que não fica chateado por ele 'ter

adi o Com Rodrigo. Lúcia diz a Gustavo que Letícia
orou a matéria. Letícia recebe flores.

�E�TA � Letfcia diz a Lúcia que as flores são de Felipe
c::�ndo�.a . decepcionada. Cabeção cisma que �
carro.�eVI�lclus.está P?�suído pelo fantasma de s:u
sair m

e.1 diz a Aline eV�vl que está pensando �m nao

Ma lals _com ele. Diogo garante a Camda que

Let�c.e o neo se importa que eles saiam com Rodrigo.
des'l� agradece a Felipe pelas flores. Felipe pede
pedcu pas a Leticla por tê-Ia julgado mal. Gustavo

(a �Ique. Beatnz traga Rodrigo para jantar em casa.

Ca� � diz que se recusa a jantar com Rodrigo.
"p, c çaoc?meça a achar que seu carro está tentando

��moF�I�nlcar �om ele do além. Gustavo vê Letfcia

com s
pee nao gosta.Cabeção tem outro pesadelo

'urp
eu carro.Afrânio fica emocionado ao ver a festa

tesa que fizeram para ele.

SÁBADO - Não há exibição.

�l
--I

I
"Cabo a Rabo"
Este é o nome do livro do
ator e escritor Lázaro
Ramos. A festa de
lançamento, com direito a

autógrafos e outros

paparicos, acontece

I �este domingo em

�alvador (BA). .

Cabeleira
Fofoqueiros de plantão andam espalhando que Gugu Liberato
está de viagem marcada para Los Angeles especialmente para
retocar o seu implante de cabelos.

Amigas para sempre
Taís Araújo e Aracy Balabanian se aproximaram bastante por causa das gravações de "Da Cor
do Pecado", tanto que acabaram amigas. O resultado é que a duas viajaram juntas para Paris.

Tudo azul
O bebê de Angélica e Luciano Hutk será um menino. A apresentadora fez um exame de sangue capaz de

diagnosticar o sexo da criança com poucas semanas de gravidez.

Só no calçadão
Quem viu conta que Manoel Carlos tem curtido o maior vidão, só descansando. Depois do
sucesso de "Mulheres Apaixonadas", o autor só quer saber de água-de-coco e caminhadas

pelo calçadão da praia.
' .

Galã
Rodrigo Santoro é um dos destaques da revista "Vogue" americana. A reportagem traça um

perfil do ator e o classifica como sendo um dos mais talentosos do Brasil.

Fofoca
Há quem diga que Carla Marins estaria cotadíssima para atuar na próxima trama global das
seis, a qual está sendo escrita porWalter Negrão. No entanto, a atriz que desconhece isso e

que, no momento, se prepara para atuar no teatro.

Será que dá casamento?
Sandy sempre foi muito discreta quanto à sua vida pessoal, mas agora há quem jure que o

romance da cantora com o músico Lucas Lima está ficando sério e pode acabar em troca de
alianças. Só o tempo dirá.

Sucesso
Tânia Kalil, a Nalva de "Senhora do
Destino", está colhendo os frutos do
sucesso. A moça anda solicitadíssima e já
está estampando a capa de várias revistas.

Nora perversa
Nos próximos capítulos de "Senhora do Destino",Viviane (Letícia Spiller) vai tentar matar Maria do Carmo

(Suzana Vieira) colocando uma dose excessiva de tranqüilizantes em seu chá. A megera não conseguirá
acabar com a sogra, ao contrário, sua atitude vai acirrar ainda mais a inimizade entre elas.

CABOCLA

SEGUNDA - Bina recrimina Zé por ter deixado que
Chico fosse embora. Chico pede que Tobias o deixe
trabalhar com ele em troca de casa e comida.Tobias diz
a Chico que vai acabar com Luís se ele voltar para a

região. Chico fala para Tobias que luca nunca vai amar
ninguém como ama Luís. Boanerges diz a Emerenciana
que teme que o povo fale que ele foi até a casa de
Justino para tentar salvar a pele de Luís. Neco avisa que
vai visitar Belinha,deixando Justino contrariado.Justino
garante a Pepa que nunca vai pôr os pés na casa de
Boanerges. Neco pede para conversar com Boanerges
sobre Belinha. Boanerges diz que Neco precisa levar
Justino até lá se quiser conversar sobre isso. Neco

garante a Belinha que vai dar um jeito de Justino ir até a

casa .de Boanerges. Joaquim pede que Edmundo vá
com Luís para a Suíça, mas ele fala que não pode
abandonar seus outros pacientes. Edmundo sugere que
Joaquim deixe que Zuca viaje com Luís. Zuca se

preocupa com a saúde de Luís.

TERÇA - Macário diz a Neco que Boanerges tentou
matá-lo para tirá-lo da disputa poHtica. Xexéu sugere a

Neco que peça a mão de Belinha em casamento, mas

diga que vai continuar na disputa, para ver qual. a
resposta de Boanerges.Zuca garante a Sina que Luís vai
voltar para esclarecer tudo com o delegado. Neco conta
para Tomé e Tobias que �acário acusou Boanerges de
ser o mandante da tocaiaJustino garante aos caboclos
que Neco vai voltar a ser candidato. Tomé avisa
Emerenciana que Neco e Justino vão fazer uma visita a

Boanerges. Belinha e Emerenciana exultam. Chico dá
duro na roça de Tobias e começa a se arrepender de ter
deixado de trabalhar para Zé.Zaqueu tenta descobrir se
foi Boanerges quem surrou Felício,masele não diz nada.
Emerenciana conta para Boanerges que Neco e Justino
vão visitá-los e se surpreende ao ver que ele fica
satisfeito. Justino combina com Neco que ele vai dizer

que vai voltar a ser candidato por causa da pressão de
seus amigos. Justino pede a mão de Belinha em

casamento em nome de Neco.

QUARTA - Boanerges aceita o pedido de Neco.Justino
fala que Neco vai voltar a ser candidato. Boanerges fica
furioso e diz que não vai deixar que Neco se case com

Belinha nessas condições. Neco e Justino vão embora.

Boanerges diz a Emerenciana que Belinha jamais se

casará com Neco. O Vigário consola Belinha, que não

consegue acreditar no que aconteceu. Belinha diz a

Emerenciana que está pensando em fugir com Neco.
Generosa se angustia, pols Tomé não fala mais em Rosa.
Tomé garante a Ttna que não gosta mais de Rosa. Zé lê
um telegrama de Joaquim para Boanerges dizendo que
Luís foi para a Suíça e só volta em seis meses.Zuca fica
perturbada. Luís descobre que Joaquim mandou o

telegrama e avisa que vai voltar para Vila da Mata
imediatamente. Bina tenta convencer luca de que Luís
a abandonou, mas ela não acredita. Neco discursa para
os caboclos e os incita contra Boanerges.Mariquinha diz
a Justino que Neco está sofrendo, mas ele não entende.
Neco avisa Mariquinha que vai destruir Boanerges.

QUINTA - Neco jura se vingar de Boanerges, deixando
Mariquinha assustada. Tomé diz a Boanerges que não

quer mais trabalhar para ele. Emerenciana fala para
Belinha que Boanerges não vai perdoá-Ia nunca por
ajudá-Ia a fugir com Neco. Tina afirma para Generosa

que Tomé vai se casar com ela. Ritinha fala para Neco
que Emerenciana quer conversar com ele, mas ele se

recusa a ir vê-Ia. Luís vai embora brigado com Joaquim.
8elinha e Emerenciana ficam desalentadas com a

resposta de Neco. Boanerges se irrita ao saber que Neco
falou mal dele e promete que a briga vai ficar ainda pior.
Tobias sugere que Tomé trabalhe para Neco enquanto
ele está se recuperando e ele aceita.Zé aconselha Zuca a

esquecer Luís e seguir em frente.Zuca diz que está com
vergonha de si mesma. Boanerges lê o telegrama de

Joaquim dizendo que Luís foi para a Suíça e fica muito
preocupado. Generosa fala para Tina que Tomé vai se
casar com ela gostando de Rosa.laqueu diz a Chico que
ele e Nastáciocombinaram de dar uma lição em Ritinha.
Zuca diz a Bina que não consegue acreditar que Luís a

largou. Luís aparece na casa deZuca.

SEXTA - Luís diz aZuca que só quer se livrar das suspeitas
para depois se casar com ela o-rnais rápidamente possível.
Sina e Zé descobrem que Luís não está bem e temem que
ele passe sua doença para Zuca. Boanerges conta para
Emerenciana que Luís partiu para a Suíça, deixando-o
numa situação complicada. Pepa pede que Tobias se

afaste de Mariquinha e diz que ele não está à altura dela.
Tobias se sente ofendido. Pepa diz a Mariquinha que sabe
que ela gosta de Tobias e garante que vai ajudá-Ia a

conquistá-lo. Tobias fica satisfeito quando Tomé diz que

Luís foi para ÇI Europa. Neco pergunta a Macário por que
Luís fugiu para a Europa se o responsável pela tocaia foi
Boanerges. Macário fica sem saber o que dizer, mas

Justino fala para Neco que isso não importa. Zé manda
que Luís tome cuidado, pois é capaz de o delegado querer
prendê-lo. Bina fala para Zuca que Tobias vai querer se
vingar de Luís. Neco desconfia de Xexéu e Macário. Pepa
aconselha Mariquinha a se arrumar mais. Justino diz a

Mariquinha que se Macário pedi-Ia em casamento em

nome de seu filho,ele vai aceitar.

SABADO - Mariquinha e Pepa ficam revoltadas.
Boanerges vai conversar com Tobias e garante a ele que
não foi culpado pela tocaia.Felício diz a Tobias que não foi
Boanerges que lhe surrou. Tina fala para Tobias que
Boanerges parecia sincero, mas ele não dá o braço a

torcer. Neco encontra Boanerges e o provoca. Justino
pede desculpas a Mariquinha. Pepa tenta convencer

Mariquinha a colocar um vestido bonito e ir para a cidade,
mas ela se recusa.Tomé diz a Neco que Belinha vai odiá-lo
se ele acabar com Boanerges. Neco garante a Tomé que
entrou na política para mudar a vida do povo e não para
se vingar de Boanerges. Zé recebe a resposta do

telegrama que Boanerges esperava. Julieta aconselha

Mariquinha a esquecer Tobias. Tina pergunta a Felkio

quem ele está tentando defender, mas ele não diz nada.
Boanerges descobre que Luís está prestando
depoimento na delegacia.Zaqueu e Nastácio começam a

ignorar Ritinha, que fica fula. Zé diz a Justino e Macário
que Boanerges recebeu o telegrama do deputado.
Macário fica contrariado. Justino percebe. Luís ve

Boanerges saem da delegacia.

COMEÇAR DE NOVO·

SEGUNDA - Letícia bate em Andrei, que passa mal.
Dimitri explica a Letfcia que Andrei não está bem,mas
ela continua furiosa. Andrei se arrepende de ter

beijado Letícia. Júlia diza Carlos que vai aceitar fazer o
seriado, mas não queria ficar longe de Andrei. Letfcia
fala para Joana que beijar Andrei foi como beijar
Miguel Arcanjo. Ademar diz a Anselmo que ele vai ter
que viajar em seu lugar, deixando-o furioso. Doidona
faz um bolo para ter uma desculpa para entrar na casa

dos marcianos. Rico convida Linda para sair. Ela fica
tentada, mas não aceita. Joana diz a Xavier que acha
que Miguel Arcanjo está vivo.Doidona garante a Pepê
que Anita e Márcio são mesmo marcia nos.Xavier diz a

Joana que ela está fantasiando. Moacir reconhece um

dos bandidos que o atacou, perseque-o e consegue
capturá-lo. Ademar diz a Lucrécia que Dimitri
perguntou quem é o atual proprietário da fazenda dos
Karamazov. Anselmo se sente culpado ao lembrar de
quando traiu Miguel Arcanjo e Letícia. Júlia diz a

Dimitri que vai ter que ir para o Rio gravar o seriado.
Letícia sofre com a lembrança que o beijo de Andrei

despertou.

TERÇA - Andrei explica para Letícia que tem dores de

cábeça de fundo psicológico que o fazem agir sem
pensar. Letícia perdoa AndreLLucrécia pergunta a Júlia
como ela conheceu Andrei. Teca fica furiosa com

Betinho, que garante que nem conhece Márcia Anita
direito. Mário e Lucas ficam encantados com Márcia
Anita. Anselmo vê Abel dando uma festa em casa e

expulsa seus amigos, deixando-o furioso. Lucrécia
tenta descobrir quais são os planos de Andrei, mas
Júlia não revela nada, para sua irritação. Letícia conta

para Andrei que tinha um namorado que morreu

muito jovem. Andrei se perturba ao ver que Letícia
ainda se emociona com a história. Anselmo diz a

Letícia que vai ter que viajar. Lucrécia avisa Olavinho
que os russos podem ser uma ameaça para eles.
Doidona diza Doidão que a família vizinha a Pepê é de
marcianos disfarçados. Letícia diz a Anselmo que anda
nervosa e garante que não vai mais brigar com ele,mas
continua perturbada. Júlia conta para Andrei que
Lucrécia lhe fez perguntas, más garante que não disse
nada.Ademaravisa Lucrécia que um dos bandidos que
atacouMoacirfoi preso.Lucrécia dizque ele sabeoque
fazer.Ademar dá dinheiro a Romualdo, pai de Carmem.
Rico aparece na casa de Linda e a convida para satr.o
quea deixa pasma.

QUARTA - Andrei não gosta' de ver Júlia dançando com
Pedro. Maria vê e fica furiosa. Pedro se irrita com as

reclamações de Maria e vai embora. Linda acusa Rico de
dar bola para suas clientes. Rico confessa 'que fazia isso,
mas garante a Linda que vai mudar por causa dela.
Maria explica para Eurídice que gostaria de ficar bem
com Pedro, mas sempre tem algo para atrapalhar.
Letícia lembra da noite em que ia fugir com Miguel e de
como Anselmo os ajudou.Pedro e Maria fazem as pazes.

Lucrécia diz a Abel que ele precisa se casar com Branca

para colocar as mãos em sua herança. Slderta
que Pepê não se livrou de Spock e lhe dá uma

Pepê fica arrasado por ter que se separar
cachorrinho. Bel tenta agarrar Branca, que se

Sidarta larga Spock na rua, atropela-o sem querer e se

desespera. Sidarta leva o cachorrinho para
cuidar. Pedro não consegue não pensar em

Doidona percebe que Spock está bem e finge que está
fazendo um tratamento para curá-lo, para deixar Sidarta
culpado. Sidarta leva Spock de volta para casa, deixando
Pepê radiante. Júlia e Carlos se preparam para
Betinho garante a Teca que não se interessa por
Anita e eles fazem as pazes. Lucas vê os dois juntos e se

entristece.

QUINTA - Andrei diz a Dimitri que se lembrou do dia em

que dividiu a medalha e deu metade a Letfcia.Dimitri fica
feliz. Andrei fica perturbado ao se dar conta de que
Letícia não o esqueceu durante todos esses anos. Letícia
procura por sua metade da medalha. Lucrécia avisa a

Olavinho e Lúcia que eles precisam economizar, pois o

dinheiro da família está acabando. Murilo'se revolta ao

saber que Ademar proibiu Carmem de ver

Lucrécia diz a Abel que Branca ficou doente por causa
dos avanços dele e ordena que ele se redima. Doidona lê
a carta e decide viajar para o Rio para resolver uma

situação. Andrei devolve a medalha a Letícia e fica
emocionado ao ouvi-Ia falar de seu amor do
mas disfarça. Dimitri pede que Moacir quem
era o delegado há trinta anos. Doidona .vai para o Rio e

manda Xavier e Doidão não contarem a ninguém para
onde viajou. Letícia conta para Joana que falou de

Miguel para Andrei, o que a deixa preocupada. Adernar
diz a Lucrécia que ela terá que vender a fazenda dos
Karamazov se Branca não se interessar por Abel. Márcia
Anita é espetacular na aula de ginástica, para interesse
dos meninos e ódio de Teca. Abel pede desculpas a

Branca, que não acredita muito nas intenções dele.
Letícia mostra sua empresa a Andrei.

SEXTA � Lucrécia lembra de Ana Karamazov com ódio.
Olavinho pede que o gerente do banco coloque a

fazenda dos Karamazov à venda. Letícia leva Andrei para
o local onde ele costumava se encontrar com Miguel.
Moacir transfere o preso para outra delegacia e pede ao

delegado que tome cuidado, pois alguém pode tentar
silenciá-lo. Carmem pede para Linda colocar uma carta

dela para Paulo Roberto no correio. Joana diz a Xavier
que está achando Letícia muito estranha. Andrei tem
uma lembrança de ter estado naquele local com Letícia.
Dimitri vai até a casa da fazenda dos Karamazov e diz a

Lucrécia que Andrei está disposto a comprá-Ia. Lucrécia
vai embora, furiosa. Júlia grava sua cena no seriado.
Mérilin implica com ela. Júlia diz a Carlos que tem um

pressentimento de que vai perder Andrei e garante que
morrerá se isso acontecer. Andrei e Letícia são pegos de
surpresa pela chuva. Pepê sonha com Márcia Anita,
Márcio e Anita e descobre que eles são mesmo

marcianos. Pepê garante a Dudu e Kiko que a casa dos
marcianos está vazia e os desafia para ir lá fazer uma
busca. Joana diz a Dimitri que desconfia que Andrei seja
Miguel Arcanjo. Dimitri fica pasmo, mas disfarça. Joana
confessa a Dimitri que Miguel não está enterrado
naquele túmulo. Dimitri fala para Joana que conhece
Andrei desde criança e sabe que ele não é quem eta
imagina. Pepê, Dudu e Kiko entram na casa e encontram

uma gosma verde. Anselmo descobre que vai ter que
esperar dois dias pela entrega do que foi buscar. Letícia
cai do cavalo e perde os sentidos, para desespero de
AndreL

SÁBADO - L�crécia manda que Adernar silencie o preso,
Tenório diz a Doidão que Lucrécia está querendo se

encontrar com Doidona para conversar. Doidão
menciona contrabando, deixando Tenório assustado.
Lucrécia diz a Ademar que eles precisam tomar cuidado
com Doidona e Doidão, mas não podem usar de
violência, pois eles sabem demais. Abel fala para Lucrécia
que Letícia está desaparecida. Andrei não consegue
achar o abrigo e decide carregar Letícia no colo. Joana
conta a Moacir que Letícia saiu com Andrei a

Lucrécia ouve e fica histérica. Moacir garante que vai
mandar seus homens fazerem uma busca por Letícia e

Andrei.Pedro,Joana e Dimitri se preocupam com Letfcia
e Andrei. Letícia mostra a Andrei onde fica uma cabana
que ela ia com Miguel. Andrei tem uma lembrança de
estar ali com Letícia e fica cmodonado.Pepê teme que os
marcianos tenham abduzido Doidona e decide fazer
uma busca na casa deles com Kiko e Dudu. Márcio os

recebe e diz derrubou sopa de ervilha na cozinha, por
isso havia a gororoba verde. Pepê convida Márcia Anita
para jantar em sua casa. Teca, que estava jantando com

Betinho, fica furiosa. Doidona visita no Rio uma menina
chamada Dandara,que a recebe secamente.

'0\

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Viriato mostra a Edgard que rasgaram
um quadro do restaurante. Nazaré, ainda com a

tesoura com a qual rasgou a tela nas mãos, vê Isabel
passando e se esconde.Viriato e Isabel acham que a

tela não foi rasgada por vandalismo puro e

perguntam se Edgard tem algum inimigo. Edgard
acha que eles estão com mania de perseguição. A
pesquisa sobre o plebiscito em Vila São Miguel dá
empate. Viviane sugere que Reginaldo faça um

discurso usando o nome de Maria doCarmo,dizendo
que ela não poderá responder no dia seguinte, pois a

propaganda eleitoral estará proibida. Shao Lin

permite que Cigano volte a trabalhar para ele. Rita
descobre que Daiane não tem freqüentado a escola .

Edgard oferece a Viriato um anexo de seu

apartamento, que tem uma entrada independente,
para ele namorar Eduarda.Djenane diz a Nazaré que
o dinheiro foi roubado, deixando-a furiosa. Nazaré
agride Djenane. Shirley vê a cena e conta para
Cláudia. Djenane diz a Nazaré que vai precisar ficar
em sua casa. Cláudia ouve Djenane e Nazaré
discutindo e falando sobre Madame Berthe, Daiane
vê Shao Lin indo buscar Larissa e tenta conversar

com ele. Shao Lin vai embora e Larissa humilha
Daiane. Bianca e Bruno vêem Daiane chorando e

convidam-na para tomar um lanche. Rita confessa a

Jandira que ama Constantino, mas garante que vai

esquecê-lo. Venâncio diz a Reginaldo que quer
contar ao pai a verdade sobre Letla. Cláudia procura
pelo nome de Madam'e Berthe na Internet. Thomas
vê Eduarda eViriato se beijando.

TERÇA - Thomas morre de ciúmes. Eduarda conta

para Viriato que a gravadora se ofereceu para
contratá-Ia, mas diz que não sabe se vai aceitar.

Reginaldo pede que Venâncio lhe dê um tempo para
organizar a situação antes de revelar a verdade a

Sebastião.Cláudia.descobre que Madame Berthe era

dona de bordel e tem o mesmo sobrenome de
Edgard. Thomas decide contar o que viu para,
.Leonardo. Rita se preocupa com o sumiço de Daiane,
que não avisou que ia para a casa de Bruno.Brunofica
encantado por Dalane. que nem percebe. Cfcera
aconselha Maria do Carmo a procurar Dirceu. Maria
do Carmo confessa que está com saudades dele,mas
avisa que o término não tem volta. Reginaldo não

gosta de saberque Bruno e Bianca têm uma amiga na

comunidade da Pedra e pede que eles não se

envolvam mais com esse tipo de gente. Daiane vê
Shao Lin com Larissa e dá um beijo em Bruno para
deixá-lo com ciúmes. Bruno adora. Shao Lin vê e fica
furioso.Daianegarante a Rita que não vai mais matar
aula. Viviane coloca um sonífero no chá de Maria do
Carmo para impedi-Ia de ir ao comício de Reginaldo.
Cláudia menciona Madame Berthe para Nazaré e

depois diz que não falou nada.Nazaré acha que está
ficando maluca e fica preocupada. Giovanni vai à
casa de Maria do Carmo e percebe que ela está
dormindo pesado demais. Thomas revela a Gisela e

Leonardo que cduarda está nâmorandoViriato.

QUARTA· Giovanni mostra a Cícera que Maria do
Carmo não quer acordar e avisa que ou alguém
colocou muito sonífero no seu chá,ou ela mesma o

fez. Reginaldo diz ao povo que Maria do Carmo

pediu que eles votassem sim no plebiscito. Dirceu
diz a Rodolpho que está querendo comprar e

reabrir o Diário de Notícias, jornal onde eles
trabalhavam. Plfnio e Leandro ficam ressabiados
por Reginaldo ter usado o nome de Maria do Carmo
no comício. Rodolpho decide ajudar Dirceu em seu

projeto e promete descobrir quem é o atual

proprietário do jornaUanice avisa Leandro e Plínio
que Maria do Carmo passou mal.Viviane conta para
Reginaldo que colocou três pílulas para dormir no
chá de Maria do Carmo. Maria do Carmo acorda

grogue,e Eleonora diz que vai ter que levá-Ia para o

hospital. Reginaldo teme que Viviane tenha dado
uma dose forte demais, mas ela o acalma. Plínio
deduz que Viviane deve ter colocado alguma coisa
no chá de Maria do Carmo para que Reginaldo
pudesse usar o nome dela no comício. Maria do
Carmo decide ir até a praça desrnentir :o que
Reginaldo falou. Leonardo pede que Gisela não

diga a Eduarda que eles descobriram seu namoro e

garante que vai dar umjeito de separá-Ia de Viriato.
Aretuza e Rodolpho se interessam um pelo outro.

Rita pensa em Constantino. Shao Lin pede para

I{

conversar com Dalane. que fica radiante. Isabel
descobre que Edgard é neto de Madame Berthe.
Cláudia pede a Jacques detalhes sobre o bordel de
Madame Berthe. Maria do Carmo pergunta a

Reginaldo porque ele usou seu nome no comício.

QUINTA � Maria do Carmo diz que vai desmentir o que
Reginaldo disse. Viviane tenta impedi-Ia de chegar ao
microfone. Maria do Carmo, ainda tonta por causa do
calmante, acaba desmaiando. Shirley diz para Nazaré

que Cláudia fez algumas perguntas a Jacques sobre
Madame Berthe. Maria do Carmo acorda e ainda tenta

falar para o povo, mas descobre que a praça está vazia.

Reginaldo garante a Maria do Carmo que não foi
Viviane quem colocou sonífero no seu chá. Maria do
Carmo diz a Reginaldo que vai ser sua principal
opositora se o resultado do plebiscito for sim. Dalane
sai de casa sem que Rita veja para ir encontrar Shao Lin.
Maria do Carmo garante que vai dar um jeito de fazer
com que o povo saiba que Reginaldo mentiu.Giovanni
pergunta se ela está arrumando uma desculpa para ir
atrás de Dirceu.' Maria do Carmo explica que vai

procurar Dirceu porque ele poderá noticiar o que
aconteceu. Plínio tenta agarrar Angélica, mas ela
consegue resistir a ele e avisa que só vai ter alguma
coisa com ele depois de casada. Shao Lin diz a Daiane

que ficou com ciúmes ao vê-Ia com Bruno e beija-a.
Daiane finge desdenhar dele, mas no fundo adora.
Nazaré diz a Cláudia que falou em Madame Berthe por
causa de Isabel. Isabel dá um beijo em Edgard, que fica
extasiado.Giovanni convida o Barão e Laura para uma

buchada de bode e eles são obrigados a aceitar. Maria
do Carmo vai até a casa de Dirceu.

SEXTA � Maria do Carmo diz a Dirceu que gostaria que
ele publicasse algo 'em I sua coluna. Flaviana fica
apavorada ao saber que Laura e o Barão vão ser

obrigados a comer uma buchada de bode. Janice e

Sebastião vão buscarVenâncio no hospital para levá-lo
para casa. Regina avisa Eleonora que vai sair para se

apresentar como madrinha da bateria. Plínio diz a

Viviane que ela vai ter que explicar se colocou ou não
sonífero no chá de Maria do Carmo.Regina Ido fala para
os irmãos que Viviane não teve culpade nada. Dirceu
garante a Maria do Carmo que vai publicar sua história
em sua coluna. Maria do Carmo e Dirceu quase se

beijam quando vão se despedir eficam constrangidos.
Isabel conta para Cláudia que Madame Berthe é avó de
Edgard econfessa queo beijou.Viriátodiza Edgardque
Isabel está a fim dele e o aconselha a não perder essa
chance. Isabel fala para Cláudia que adoraria se ela e

Alberto ficassem juntos. Cláudia avisa Nazaré que
continua desconfiada dela. Sebastião descobre que o

Barão e Laura foram para a escola de samba de Vila de
I

São Miguel e decide ir encontrá-los. Viviane confessa
para Maria do Carmo que foi ela quem colocou sonífero
em seu chá e pede que ela a perdoe. Maria do Carmo

expulsa Viviane.Jacques fica encantado com Djenane
e pede que Shirley descubra quem ela é. Angélica
sugere a Maria do Carmo que eles comemorem o

aniversário deViriato no restaurante onde ele trabalha.
Regina começa a sambar. Sebastião chega na quadra
da escola, de samba. Maria do Carmo liga para o

restaurante para fazer uma reserva efala com Isabel.

SÁBADO - Maria do Carmo explica para Isabel que é
mãe de Viriato e quer fazer uma surpresa para ele em
seu aniversário. Isabel diz a Maria do Carmo que é

amiga de Viriato e Leandro. Maria do Carmo simpatiza
muito com ela. Gisela fala para Eduarda que ela anda
muito distante.Sebastião vê Regina dançando e faz um
escândalo. Giovanni e João Manoel tentam defender
Regina, mas Sebastião a leva arrastada dali. Laura e o

Barão provam a buchada e adoram. Sebastião diz a

Regina que vai mandá-Ia para o Recife por uns tempos
e só vai deixá-Ia voltar depois do carnaval. Jenlfer
sugere que Giovanni dê a Danielle o lugar de rainha da
bateria, mas ele não fica entusiasmado com a idéia.
Shirley conta para Nazaré que Jacques está· a fim de
Djenane. Nazaré encara isso como uma oportunidade
para se livrar de Djenane e a apresenta para Jacques.
Dirceu liga para Reginaldo e pergunta o que ele tem a

dizer sobre a história de Maria do Carmo.Reginaldo diz.
que não tem nada a declarar, mas Viviane acha que ele
cometeu um erro e decide ir falar com Dirceu

pessoalmente. Plínio pede Angélica em casamento.
Maria do Carmo diz a Leandro que Plínio só fez isso para
conseguir se aproveitar de Angélica.João Manoel pede
que Sebastião não o separe de Regina, em vão.
Giovanni decide tornar Oanielle famosa e acha que ela
deve estrelar um comercia!. Viviane pede para
conversarcom Dirceu.
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Quando a pele
se quebra
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transformador de matérias Um �,um 1N ,.
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modo como desculpo paro seguir c;ia u�O,oCriador de moda da vizinha Argen/,
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Proprietário do Tramando (www.tramando,co,oi
que, iniciada o partir de um s.onho
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trans armou em uma empresa multifacetado
Cria, produz e comercializa produtos o'
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mo a e ln enores com o ape 0_ roupas para corpo
e casos". Tendo seu trabalho baseado na orige�

filosófico dos artigos têxteis, "uma expressóo
básica e ancestral paro proteger o corpo I
o habitat humano", o Tramando trabalno

de uma perspectiva interdiciplinar reuninoo
designers de diferentes formações em torno

de projetos de moda e produto. Estabelecioo
em Palerma Vie]o, charmoso bairro boêmio

de Buenos Aires, em uma construção hist6rico
imponente, o Cosa Motriz reúne showroom

estúdio e escrit6rio:
Churba, que apresentou a coleção Verão 2001

recentemente no· Buenos Aires Fashion
(veio mais www.erikapalomino.com.br) é UI

dos convidados do. Circuito Identidades Latinol,
cuia etapa Brasil acontecerá em Jaraguá do Sul

em outubro próximo. Churba, [unto com o vizinno
uruguaio Fernando Escuder conduzirá um worksho,

paro, esperamos, 40 talentos emergentes do moda brasileiro.

Elas chegam sem avisar e quando menos se espera estão muito bem instaladas nas coxas, quadris,
seios etc etc. São as indesejáveis estrias que surgem de repente, principalmente quando a pele não é
hidratada com freqüencia e quando o peso não é estável.
As estrias são decorrentes do estiramento excessivo e repentino das fibras elásticas da pele, localizadas
na derme, que se quebram e formam as estrias.

De início, elas têm uma coloração vermelho-arroxeada, mas com o passar o tempo tornam-se

esbranquiçadas, sinalizando que a pele original foi substituida por um tecido fibroso.
Apesar de tida como incuráveis, os especialistas afirmam que quanto mais rápido se procurar por
socorro, mais os seus efeitos podem ser minimizados. Quando tratadas logo que aparecerem, as estrias

podem ficar com o aspecto de praticamente. 90% melhor, sendo que este percentual vai diminuindo à
medida em que o tratamento vai sendo adiado. E que ninguém se engane: esse não é problema apenas
feminino; homens também podem ter estrias.
Um dos tratamentos pode ser feito através de peeling com ácido glícólico, o qual deve ser ministrado
por médico especializado. Este método trata tanto as estrias recentes como aquelas mais antigas e

costuma dar bons resultados no final.
Também feito por médico especialista, a aplicação de Vitamina C em toda a extensão da lesão
melhora bastante o aspecto da pele, principalmente na região das mamas. Os especialistas garantem
que resultados animadores começam a �

aparecer logo na segunda sessão.

O tratamento através do laser vascular é
bastante eficiente para as estrias mais recentes;
cada aplicação dura cerca de dois minutos por
estriae é indolor.
Se as indesejáveis marquinhas brancas estão na
pele há algum tempo, uma microdermoabrasão
pode ser a solução. Esta técnica consiste em

esfoliar a pele que recobre a estria com um

equipamento que emite jatos de microcristais
de óxido de alumínio. A esfoliação estimula a

regeneração da pele e melhora o aspecto da
estria.

Outro método eficaz e que
trata todos os tipos de
estrias é a aplicação de
ácido retinóico, que

A luta contra as I>
estrias começa com

uma boa nutrição e

hidratação da pele

promove a renovação
celular e estimula a formação de colágeno.
Todos os especialistas em estética são unânimes ao afirmarem que a prevenção ainda é o melhor
remédio. A medida principal é manter a pele do corpo todo sempre hidratada e nutrida para garantir
a elasticidade e impedir a ruptura de suas camadas internas.
Outra dica é praticar exercícios regulares que podem ser traduzidos em caminhadas freqüentes e

pontuais bem como exercícios de hidroginástica para aqueles que não são muito adeptos à malhação
pesada.
Optar sempre por alimentos saudáveis, ricos em vitaminas c, E e A também são uma boa alternativa
no quesito prevenção, evitando engordar oú emeagrecer repentinamente porque o "efeito sanfona"
costuma ser fatal.
A pele deve receber atenção redobrada na hora de nutrir ou hidratar principalmente durante a

gravidez, perda e ganho de peso rápido, alterações hormo,nais e situações de estresse.

Também é um criador .de moda que tem o caraclerístic

de olhar para dentro e não paro foro na.

hora de trabalhar. Desde 1995 trabalha em

parceria com Ana Livni, com quem desenvolve
uma linho feminino '1\na Livni",
e uma masculino, "Fernando Escuder". Além das
etiquetas próprias, desenvolvem também outras

coleções paro empresas uruguaias.
Pesquisador de histórias que servem de temas paro
suas coleções, e de técnicas, que inovam as roupas
construídas, retrata de alguma forma em suas roupas
a urbanidade solitária da bela Montevidéu.

Empreendedor, a exemplo de Martin Churba, mantém
um estabelecimentoque serve de base para criação e

comercilaização de seus produtos, localizado no

centro histórico de Montevidéu, o Ciudad Vie]c.
Com formação em Moda e Têxtil pelo CDI - Centro
de Diseno Industrial e pós graduado em moda pelo
Mercosur Design, curso realizado pela cooperação
italiana na América do Sul.
Teve experiências acadêmicas no Instituto Polimoda de
Firenze e na Universidade La Sapienza em Roma entre

2000 e 2002. Além da formação na Itália, andou
pela Espanha e pela França, estudando
informalmente a moda em seus diferentes aspectos.
Atualmente, em função desta forte experiência
acadêmica, atua também como docente
na UDE, Univesidad de La Empresa.
Para Fernando a moda e a arte são expressões
humanas importantes e andam [untes.
Doí sua participação nas artes plásticas, onde por
vezes é criador, por vezes curador.
Participo de salões e mostras de artes.

Por vezes suas roupas assumem dimensão plástica
tão forte que realmente merecem estar no espaço
das artes. A exemplo disto, seu último desfile foi
realizado em uma fábrica de artigos têxteis
desativada em função da crise que se abate sobre o

Uruguai. O desfile, ao mesmo tempo que revitalizava
o belíssimo ambiente, também servia de reflexão e de·
critica sobre a situação em que se encontra a

indústria uruguaia'. Esperamos que Fernando venha'
com seu poder criativo e reflexivo, e que todos nós,
latinos, encontremos o ponto de equilíbrio valorizando Verão 2004 em desfile por Fernando ESCUd�
o que temos de possibilidades e condições de

realização e viabilidade.

Ronaldo Fraga volta de Santiago do Chile onde representou o Brasill
O Circuito Identidades Latinas foi um sucesso na sua primeira edição em Santiago do Chile. O �rol�foi representado por Ronaldo Fraga que abordou a "vizinhança" como tema do workshop que con UZIU
em parceria com Juana Dias, do próprio Chile e Maria Luisa Ortiz da Colômbia. O evento acontecei
no INACAP - Instituto Nacional de Capacitação Profissional, parceiro da UNERJ no Identidades LatinO

Quem é Fernando Escuder?

Verão 2005
A coleção Verão 2005 da-Blue Man entrou na

passarela do no Barra Fashion - evento de moda

que aconteceu no final de agosto em Salvador -

cheia de cores, recortes e muita ginga. Uma

ginga diferente, mistura de Rio e Bahia. Com
muita sensualidade, a grife explorou o alto
astral das peças e criou looks inusitados para o

público soteropolitano. A modelo Rojane
Fradique desfilou pela segunda vez para a

marca nesta temporada fashion e surgiu
deslumbrante no sensual e decotado maiô

branco, cor que não pode faltar na estação mais

quente do ano.

ARlES· Maior estabilização emocional. Facilidade na vida profissional,
através de relações e contatos. Continua o clima de instabilidade com a

pessoa amada. Período favorável' para repensar seus valores a respeito
do amor e dos seus relacionamento mais íntimos.

TOURO - Dia em que haverá disputas, dificuldades, que só serão
abatidas com multo otimismo e força de vontade. Evite os perigos de
acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões no

campo profissional.

G�MEOS - Cuidado com prejuízos causados por empregados ou
sócios. Não realize o negócio que está pretendendo. Adote uma atitude
mental positiva e otimista e tudo sairá profissional e financeiramente
melhor.

CANCER - Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar
importante e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter que
solucionar uma questão de grande importância. Com perseverança,
paciência e otimismo e contando com as pessoas de ARlES, tudo
poderá dar certo.

LEAo· Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação
profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa
Ínfluência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo geral.

VIRGEM - Ocorrerão mudanças no trabalho, devido a necessidade de
planejar melhor suas ações. Será bom que você se mantenha dentro do
que foi planejado para que não haja enganos. Perlodo benéfico para os

estudos universitários, para a vida cultural e o contato com outros

palses.

LIBRA - Possibilidade de iniciar um novo romance ou de se

apaixonar de novo pelo seu parceiro atual. Idéias brilhantes
continuarão beneficiando-o no trabalho. Procure apenas manter-se
organizado.

ESCORPIAo - Aproveitando suas oportunidades para fazer novas
amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro,
demonstrará ser prático.Tudo estará bem hoje. Esteja atento para

I
uma novidade.

SAGITARIO - Você vai progredir no campo profissional e financeiro.
o amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer
chance de melhorar em sua carreira, seja artística, administrativa,
cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

CAPRICÓRNIO - Conte hoje com a proteção de pessoas nascidas
em Touro. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer

I amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado com

I
discussões.

I AQUARIO - Faça com que se sinta impulsionado a procurar os

I
amigos e propor uma atividade profissional paralela com
possibilidades de lucros e divertimento ao mesmo tempo.

I PEIXES - Viver em paz e sem perturbação serámulto importante
agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar intrigas e

rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas

diversões.

Quem é Martin Churbar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www.ctglj.com.brPor Vanessa Raquel vanessactg@)ig.conl,br

ai ,-o

b sns ao nosso querido Patrão Geovane Demarchi (CTG Laço
Para �aense), que comemorou idade nova no último 08/09

!ara�mente com o amigo e capataz do CTG; Evandro Ropellato
Juntt mbém estava em festa (09/09),
que a

omemorar seus 34 anos (idade essa do qual muito se
Para e .

idéncia na cid d dlha) Geovane reuniu em sua nova rest encia na CI a e e
orgu vetha,alguns amigos e familiares no final de semana

Barr�da 11/09,Afesta tava formada! Rodeado de amigos, o

pa:sãO �ão deixou de registrar essa data e compartilhou
pa r

sco um pouco dessa alegria ...

cano

Parabéns aos dois ...E que essas comemorações se repitam ainda

por muito
anos!

Irno

:ido Comemoração do Dia do Gaúcho-------��._�---------------

mio

��� Especia1 5emana Semana Farro�pilha. Para muitos o mês

Iria. . de Setembro e todo marcado por essa

)01

-Ih
festa. Para outros é tempo de lembrar a

I�O� FarrouP1, a_ _ _ ��s��:� e resgatar um pouco daquilo que ela nos

101, Desfiles, shows, danças e bailes são apenas
Sul
i�O 20 de Setembro, uma data muito especial para os

algumas atrações que os amantes pela arte

gaúcha estão preparando. Cada cidade com a

ia, Tradicionalistas Gaúchos! Data essa que é muito
sua programação, cada região com o seu modo

iro. lembrada por suas marcantes histórias e conquistas de festejar...
da época. Rica na arte gaúcha, a nossa região se prepara
A Revolução Farroupilha fbi uma revolução para festejar esse dia com muita orgulho, classe e

essencialmente reinvidicatória e incutir no Brasil a tradicionalismo.Participe você também dessa
nacionalidade foi certamente, a maior das vitórias comemoração, venha conhecer um pouco mais

dessa revolução, diz Walter Spalding. dessa cultura que fascina a tantos.

Abaixo algumas programações que estarão

acontecendo nos próximos dias ...

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 Família.
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 Jaraguá.
12:00 - Almoço (Costela ao fogo de chão).
13 :00 - Concurso de gaita com premiação em

dinheiro.
14:00 - Tertúlia livre.
15:00 - Apresentações de dança.
16:00 - Domingueira com o Grupo "Santo Chão" .:

Várias partes do Brasil estão comemorando a

EmJaF2gua" fI.'Y. M3t necdcro da rceseca.rsa- Irene: 275-2479,!
Av. f.ta!,l}codoro da scnsece, 135· Fone: Zi'!).22:i4. :

/>:11 GeW!lo Varg:ts, U.8 � Fone: 370-196.9. :

e:nJolnvífie: RU3 de PrínCipe, 429· Fone: 422.727{i :
-�"'--��.�._-" •. "",�"--_._�,-,,,--�.�.�,,_.,,,,,j

Obs.: O ingresso será 1 Kg de alimento não perecível e
poderá ser trocado nos seguintes locais: Supermercado
Zacer, Supermercado Téio, Posto Salomõn, Posto
Mime (Schroeder), Posto Cidade (da ponte),
Supermercado Rancho Bom.

.�.g .. � � ..9 ..9 �..9 ..º ..ç ..h ..9 .

I i
Indúslda e comércio de mad�lras

3 m0280
De: 10/09/04 a 12/09/04

"(.'
:<

111.liwlllllllilll.PlJ_�.I<I
.

Cidade: PRAIA GRANDE
De: 13/09/04 a 19/09/04

Realização: Academia de Danças Esteio da Tradição e

Piquete Estância Nativa.
Cobertura:
www.SouGau
cho.Com.Br,

Pn�·parar Chirn<3n'ào'� � í 9h na S.ab dfr
16 a 18 - Música JC Vivo mm l.éo do Acordeon - 1211 na Praça

Apoio
Cultural:
Prefeitura

Municipal de
Schoeder.

Informações:
Edson Basegio
(47) 9973-9730.

Todos os dias, "Roda de Chimarrão".
Venha, traga seus amigos e participe desta semana tchêl

/\pOiO: Con,pcirn r.C0;JcrnlU

)cé1ia ;\,k,(Jeirus. h;:"!.>i"'JV!"(lf.!f.;;' SUínUQr<J
Zero
iviuh'fS07i

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Confira nossas
ofertas imperdíveisCAR.NESDEMARCHI

..•� Costela recheada 5,95
Costela Ripa(gong) RS 2,99
Cupin Bovino "A" RS 4,99
Lingua Bovina 3,99

Dobradinha (Bucho Bovino) ... l ,99

y'ocê sente na carne a diferença
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netuna.com.br

.,
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SEXTA-FEIRA, 17 de setembro de 2004

PARA SABER O QUE
ZEZINHO QUER DE
ANIVERSÁRIO. PINTE
CADA LINHA DE UMA
COR DIFERENTE!.

QUEM CHEGOU
PRIMEIRO À TOMADA?
PINTE CADA FIO DE
UMA COR DIFERENTE
E DESCUBRA ESSE
MISTÉRIO!
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ENCAIXE AS
FIGURAS DO
BALÃO NA
CRU ADINHA AO
LADOI

EXAGERO
- NOSSA! OS VIZINHOS 00 LADO SÃO MESMO POBRES!
- POR QUE VOCÊ DIZ ISSO?
- O FILHINHO DELES ENGOLIU UMA MOEDA DE UM REAL E ELES ESTÃO
FAZENDO O MAIOR ESTARDALHAÇO POR CAUSA DISSO!

II"II PI�DINH�

Embelezando nossa coluna Bruna

K. Krawulski, que no próximo dia
20109, estará comemorando mais

um aniversário. Seus Pais, avós e

tios, desejam a você muitas

felicidades

A mamãe Mariza e o papai
Ivanei, desejam muitas
felicidades ao fofinho
Guilherme Luis Tonin Romano,
que no dia 20/09, completará 5
ninhos. Parabéns

No dia 11/09, a gatinha Mariely Paterno,
completou 3 aninhos. Para alegria de seus
pais, Liliani e Marlindo e todos da Empresa
MP Toldos Luminosos. Felicidades

�.

Giovanni Brunno Serenato, ao lado de sua.
maninha Anna Luiza comemoro_u 5 anos dia

12! Abraços do papai e da mamae

Embelezando
nossa coluna a
fofinha Taiany
Cristini Padilha
Joaquim,que
completa hoje
seus 9 dias de
vida. Para alegria
de seus pais,
Geneval e Sirlei,
que desejam a

você muita

----------------_1 saúde,e
felicidades

A fofinha Anna VitóriaWille,
completou dia 15/09, seus 7 anos.
Seus tios Alexandre e

Juciele,desejam a você muita
saúde, e que você seja sempre feliz

Letícia Sardanha, completou dia � 5109, se�s 4

aninhos. Sua mãe Gisele, seus avos. AntOniO e

Irmã e sua prima (ao seu lado) Lanssa,

des�jam a você felicidades

Gustavo Henrique Bortolini completou seu 1 a

aninho dia 08 de setembro. Seus pais Luciano e

Gisele o amam muito e desejam toda felicidade
do mundo para o seu bebezinho.

I.

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20'

Centro - Jaraguá do Sul

i

Ora. Míríam Voígt Sthwart;i
Odonfq><'di""".l - cJJ.o)j90

2752701·Dia 28/08 Victor Hugo dos Santos
completou 4 anos, para alegria
dos pais Alessandra e Odenir

Rua Barão do Rio Branco - 739�
Jaraguá do Sul· se - CEP:S9251
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