
Um incêndio na noite de

quarta-feira deixou

totalmente destruído o

Motel CQ Sabe, às

margens da BR-280,
sentido Jaraguá do Sul

Corupá. O fogo começou

dentro de um carro que se

encontrava na garagem do

quarto 22 e rapidamente
se alastrou por todo o

prédio. O Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul usou 78
mil litros de água no

combate às chamas.

Ninguém ficou ferido e os

prejuízoS ainda não foram

calculados .. A perícia da

polícia Civil examinou o

carro onde .se iniciou o :

incêndio, para descobrir
as causas reais do

acidente. O resultado
deve sair em dois dias.

Motel ficou

praticamente
destruído após o

incêndio. Polícia Civil
está investigando as

causas do acidente

• PÁGINA 7

VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -192L. ARTHVR MÜLLER 11923-1936 • HONORATO TOMELlN 11937 -1957. EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004

I SEXTA�FEIRA I

COMUNICAÇÃO

Publicitário Vieira ensina que
ética é vital na propaganda
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PREjuízo

Em menos de meia-hora,
fogo destrói motel em JS

Vestindo o corpo e
a alma das pesSOAS

www.marl

N° 4.978 1 RS 1,25

ESTIMATIVA

Peixer lidera disputa pela
Prefeitura de Guaramirim

O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL),
candidato à reeleição, lidera a disputa pela. Prefeitura
com 420/0 das intenções de voto.
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COMEMORAÇÃO

Dia Nacional é lembrado com

distribuição de 24 mil sorvetes

Estudantes

das escolas

públicas e privadas
saborearam o

sorvete distribuldo
por empresas
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OPINIAO

.Guerra sem fim
Morrem mais brasileiros

·
nas rodovias precárias do

· país que militares dos
·

Estados Unidos na guerra
do Iraque. Somente este

ano, 4.364 pessoas perderam
a vida em acidentes de
trânsito nas estradas do

• Brasil - quatro vezes o
· número de soldados estadu
: nidenses mortos (1.037) no

)raque desde março de
2003. Outras 44.938 pessoas
ficaram feridas, com maior

ou menor gravidade, em

quase 80 mil acidentes nas

estradas federais entre

janeiro e setembro. A

tragédia anunciada é fruto
da combinação fatal de

imprudência, veículos mal
cuidados e rodovias em

,c';péssimo estado de consef
: vação.
: A desgraça, que só

; cresce, registra média de 16
· mortes por dia nas estradas
: brasileiras. Nos noves meses

: de 2004, foram 398 mortos

FRASES

e 3.802 feridos a mais do
que no mesmo período do
ano passado, quando a

Polícia Rodoviária Federal
contou 3.966 mortos e

41.136 feridos. Pará se ter

uma idéia do extermínio nas

estradas do Brasil, em 11
anos de guerra no Vietnã,
cerca de 58 mil militares dos
Estados Unidos foram

casos recentes dão a

,dimensão da guerra nas

estradas do país. No dia 14,
dois acidentes na Rodovia

Washington Luiz, em São

Paulo, mataram uma pessoa
e deixaram 19 feridas. Cinco
dias depois, outro perto da
cidade de Planalto, na

Bahia, deixou seis mortos e

42 feridos. Todavia, a

�As marcas dessa guerra feita de aço
retorcido e traumas ficam para sempre na

memória de milhões de vítimas indiretas

mortos e. aproximadamente
800 mil ficaram feridos. Na

comparação, enquanto, em

média, 5,3 mil soldados
foram mortos na guerra por
ano, 4,5 mil morrem anual
mente nas estradas do país.

As marcas dessa guerra
feita de aço retorcido e

traumas ficam para sempre
na memória de milhões de
vítimas indiretas, como

parentes e amigos. Alguns

tragédia que marcou a

semana aconteceu em

Erechim, Rio Grande do
Sul, onde um ônibus escolar

capotou matando 16 jovens
e um adulto e ferindo outras

dez pessoas.
A irresponsabilidade dos

motoristas aliada ao descaso
de sucessivos governos
estaduais e federal são os

principais ingredientes
deste drama sinistro, que

\
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coloca o Brasil entre os de
trânsito mais violento do
mundo, A corrupção
contribui sobremaneira

para assegurar as estatís

ticas negativas - os desvios
de recursos para construção
e conservação dás rodovias
é quase regra geral. O
relatório do Tribunal de
Contas da União que

aponta 70 obras irregulares
de 400 vistoriadas confirma
bandalheira oficial.

Mais do que manuten

ções e conservações urgen
tes e necessárias nas rodo
vias, é preciso uma campa
nha nacional de conscien

tização eficaz que realmen
te atenue o quadro - as

estatísticas envergonham e

entristecem o país. A solução
está nas mãos dos governos e

dos parlamentos, que

precisam despertar para\a
necessidade de se evitar que,
no Brasil, todos os caminhos
conduzam a tragédias diárias.

"Esse debate promovido pelo DCE, comunicado em cima da hora, parece que foi organizado
propositadamente para prejudicar o candidato Vicente Caropreso (PSDB)':

.Fernando Bond, assessor de imprensa da coligação do tucano, criticando a desorganização dos estudantes, que tinham intenção de
realizar o debate na quarta-feira passada.

I ....

:'Mundo I Pessoas & Fatos I
� . _ :'� ,t�·_ ,

: � PALESTINA

t :.

: Militantesmatam três
: Soldados israelenses
: Com a ajuda da neblina espessa do início da
. manhã, palestinos invadiram, ontem, um posto
, fortificado do Exército de Israel e mataram três
: soldados durante um tiroteio de 45 minutos.
.

Dois agressores foram assassinados logo em

: sequlda, mas um terceiro escondeu-se durante
.' horas nas proximidades do local e 'abriu fogo
contra jornalistas que foram ao local. Um

repórter foi ferido na perna. A infiltração
ocorreu perto do fim de uma operação militar
israelense num campo de refugiados na Faixa

· 'de Gaza e em meio a muita tensão e violência
· 'por causa dos planos unilaterais do primeiro
"ministro de Israel, Ariel Sharon. (AE)

',� IRAQUE

Forças dos EUA voltam.
.,

a atacarCidade Sadr
",

Forças dos Estados Unidoss deram seqüência
ontem à operação "Mão de Ferro 2" no

empobrecido Bairro bagdali de Cidade Sadr, .

enviando aviões de combate para a,t,acar
rebeldes e posicionar tropas terrestres para
desarmar os seguidores do clérigo muçulajano

: xiita Muqtada al-Sadr. '"
i

Aviões e tanques do Exército voltàram à Cidade
Sadr depois de um dia de duros confrontos entre

tropas estadunidenses e milicianos leais'à AI
Sadr. Fontes hospitalares revelaram que pelo
menos uma pessoa morreu fi! 1 Úicaram feridas

hoje, inclusive diversas crianças:' (AE{
,

.:. 'o, .

? � IHAQUE

Britânico acusa EUA.de
sàbotarem libertação
Um dos irmãos do engenheiro britânico Briton
Kenneth Biggley, 62 anos, seqüestrado no

Iraque e ameaçado de morte, acusou ontem
os Estados Unidos de sabotarem os esforços
para sua libertação, impedindo o governo
iraquiano de libertar duas cientistas iraquianas
envolvidas no programa de armas do ex

presidente Saddam Hussein.
O grupo radical islâmico Monoteísmo e Guerra
Santa exigem a libertação das mulheres muçul
manas detidas pelas forças de ocupação. Os Esta-
dos Unidos dizem que só mantêm duas prisionei
ras, as cientistas Rihab Taha e Huda Ammash,
chamadas de dra. Germe e sra. Antràz, (AE)

Ministro iraquiano
agradece 'América'
Apesar de os ataques e confrontos terem virado
rotina no Iraque, deixando quase diariamente
um saldo de dezenas de mortos e feridos, o
primeiro-ministro interino do Iraque,lyad Allawi,
garantiu ontem, em discurso no Congresso dos
Estados Unidos, que a democracia está fincando
raízes em seu país. Allawi disse aos deputados
e senadores, reunidos em sessão conjunta, que
trazia apenas uma mensagem do povo
iraquiano para o americano: "Obrigado,
América': Ele prometeu que as eleições para a

. .f.ssembléia iraquiana serão realizadas em

janeiro, como previsto. (AE)

� EUA

França alerta sobre
combate ao terror
o ministro das Relações Exteriores da França,
Michel Barnier, declarou ontem que o combate
ao terrorismo precisa lidar com a raiz do

problema, restaurando a esperança e a dignidade
das pessoas e aumentando a cooperação entre

diferentes culturas e religiões.
Em discurso na Assembléia Geral da ONU, Barnier
disse que a onda de violência que aflige o Iraque
acabará apenas quando os iraquianos assumirem
o controle sobre o destino do país. O desespero
por causa da falta de perspectiva de paz no

Oriente Médio também fomenta a violência e o

terrorismo, afirmou o chanceler francês. (AE)

� EUA

Furacão Jeanne avança
para os Estados Unidos
Depois de devastar o Haiti - onde o número
de mortos deve passar de dois mil -, a

tormenta tropical Jeanne ganhou força,
atingindo o status de furacão de categoria 3
na escala Saffir-Simpson (que vai até 5) e

ameaça agora a Costa Leste dos Estados
Unidos. O fenômeno pode atingir amanhã ou

sábado o território da Flórida, Estado que,
desde meados de agosto, já sofreu com as

conseqüências da passagem de três furacões
- Charley, Frances e Ivan. Este último perdeu
força e se transformou em tempestade
tropical, mas ainda ameaça Louisiana e

Alabama. (AE)
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Quando o eqúipamento
faz 'diferença

Marcelo Rubens Paiva*

Estamos nos saindo bem nas Paraolimpíadas em natação,
judô e atletismo. Por que não nos damos bem em modalidadei
como basquete em cadeira de rodas ou corrida em cadeira
de rodas? Não é só na Fórmula 1 que um bom equipamento
ou pneus fazem a diferença. Nos Jogos Paraolímpicos, uma
boa cadeira de rodas faz a diferença nas modalidades que ai

utilizam.
.

Há cadeiras leves e projetadas especialmente paraicorridas, rugby, tênis, esgrima, tênis de mesa e outra
modalidades. Não por outra razão, o ouro dos 100mJeminino
do atletismo foi para Chantal Petitclerc, do Canadá, a prata
para a Alemanha, e o bronze para os Estados Unidos. SãOOi
países que mais investem em equipamentos para portadon,
de deficiência.

Representantes da Quickie e da Invacare, os maiores
fabricantes de cadeira de rodas do mundo, andam pelos
bastidores do Complexo Olímpico como olheiros à procura
de novos atletas. Muitos dos corredores são patrocinados por

eles, que testam cadeiras, aperfeiçoam, como Nelson Piquei
fez tanto na Fórmula 1.

Para se ter uma idéia dos projetos avançados e cadeiras
com aerodinâmica e de liga leve, a velocidade média do
ouro nos 100m feminino, que pertence a Petitc1erc, foi de
16m/s, o que dá uns 24 km/h. Nem a mais rápida cadeira de
rodas motorizada do mercado a alcançaria. E ela a tocou "no

braço".
EncontreiRobert Hamilton, engenheiro da Quickie, com

crachá e credencial passe-livre (acesso a tudo). Ele me disse

que há uma revolução nos equipamentos, especialmente
cadeiras feitas de titânio. Cada modalidade exige uma

cadeira. A de rugby, por exemplo, vem com pára-choques,
porque a pancadaria corre solta: para impedir um adversário
de avançar, o cara da defesa simplesmente o derruba com

sua cadeira, numa trombada que lembra aqueles brinquedos
de carrinhos de bate-bate dos parques de diversões. A

essência desta modalidade é esta: bater com.a cadeira nado
outro.

Já aerodinâmica é a palavra das cadeiras de velocidade.
Resistência e um centro de gravidade baixo são os quesitoS
mais importante para o basquete.

Se os fabricantes brasileiros não derem uma forcinha,
ainda vamos ver poeira nas modalidades que precisam de

cadeiras de rodas.
Mas poderia ser pior. A pequena delegaçãO do

Afeganistão tem apenas uma cadeira de rodas. E ela pertence
ao chefe da delegação, um amputado. Foi doada pela ONU
e, segundo ele, é uma das poucas cadeiras de rodas de todo

o país, que esteve em guerra por mais de 20 anos, e o número

de deficientes com seqüelas é enorme.

Curiosamente, os atletas de cada modalidade têm os

mesmos tiques e manias. Os de tênis de mesa em cadeiras de
" ushrodas, por exemplo, antes do saque sempre fazem um p

up", manobra para aliviar a pressão no traseiro. Os jogadores
de basquete, quando caem, levantam-se sozinhos, grudado�
em suas cadeiras. Já os de rugby precisam de ajuda. Nãoe
mole, não.

*0 escritor e jornalista
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prisãO ,

�
I'da Civil

de Jaraguá do Sul prendeu

AP�,) ai da manhã de ontem Ademir

nO �erbon, acusado de distribuir

NegfletoS apócrifos sobre um� decisão

pa�cial coritra a CUT (Central Unica dos

lU balhadores) e a Federação dos
Tra ,

talúrglCos.Me
depoimento ao delegado de plantão,

No
herbon disse que foi

contratado por
Neg

candidata a vereador e que recebeu
urna , •

d daterial no cornite e uma as

;ol�ações que disputa a Préfeitura do

municípiO.Tá começando a esquentar a

baixaria,

� Desdobramento
Por volta das 19 horas, a assessoria

Jurídica da coligação "Jaraguá para

todos'; encabeçada pelo deputado
estadual Dionei da Silva (PT), ainda

tentava obter da Justiça liminar de busca
e apreensão no respectivo comitê.
Até o fechamento desta edição, o
Correio do Povo não havia conseguido
mais informações sobre o incidente.

Reportagem completa será publicada
na edição de amanhã do CP.

Ganha um doce quem adivinhar o no

que vai dar tudo isso. A primeira opção
é pizza.

�Debate
Ficou para a próxima segunda-feira, dia
27, às 18 horas, no auditório da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
o debate entre os candidatos a prefeito
de Jaraguá do Sul, previsto, inicialmente

para acontecer na noite da última quarta

feira, no mesmo local.

A iniciativa é do DCE (Diretório Central

dos Estudantes).
O debate foi cancelado porque o

candidato da coligação "Jaraguá no

rumo certo'; Vicente Caropreso (PSDB),

alegou ter sido convidado em cima da

hora e não teve tempo para se preparar.

POLíTICA 13:1

� Cooptação
Pelo andar da carruagem, as

trairagens na campanha política deste
ano em Jaraguá do Sul, já reveladas

neste espaço, vão dar o tom da

disputa.
Os constantes troca-trocas partidários
e o apoio a adversários por diver

gências políticas ou pessoais estão

sendo reforçados por promessas de

favores futuros a candidatos a

vereador das alianças adversárias.

Tem malandro se sentindo o próprio
James Bond no papel de agente

duplo da política local.

�Reação
A melhora nas expectativas em relação
ao desemprego e à inflação nos próximos
meses se refletiu no índice Nacional de

Expectativa do Consumidor, que

registrou variação positiva no terceiro'
trimestre do ano depois de dois'

trimestres consecutivos com recuo.
-,

Segundo a CNI (Confederação Nacional;

da Indústria), o índice teve aumento de,
5%, somando 1 03,03 pontos. O resultado,
é o melhor desde 1997. A melhora dCY

,

indicador mostra que os consumidores

estão sentindo os efeitos do rea-'
quecimento da economia.

Juiz se abstém de opinar sobre

enquête que circula por e-mail
jARAGUÁ DO SUL - Uma

ue'te sobre intenções de voto,enq
encomendada pelo governo do

�lada, que não pode ser
utilizada

ala fins de divulgação como

�quisa eleitoral, está circulando
�Ialntemet.Omaterial revel: a
aceitação dos eleitores em relaçao

a aOS três candidatos a prefeito da

cidade e aponta o deputado
e)tadual em posição de destaque.
Comanão é permitida a publicação,
adnfarmações da pesquisa estão

a �ndarepassadas à população, via
lO' e.�ail, sendo que cada internauta
o iXJde reencaminhá-la para a sua

'a 15tadeendereços eletrônicos.

o chefe do cartório da 1 7ªZona

.. tleitaral, Pedro Kremer, informou

que)enenhuma coligação entrar
com representação contra a

divulgação desses números pela
'a Internet, a Justiça Eleitoral não

emitiráposicionamento a respeito.
OjuizeleitoralHélio DavidVieira
Figueira dos Santos disse que não

I) iria se manifestar a respeito, por
o tratar'se de um ofício, e porque

,e maria prejulgando uma ação.
�

"Entretanto, se alguém reclamar e

)Cmanifestar oficialmente, o caso
)erá julgado conforme as normas

apresentadas na Resolução n?

21.576/2003", destaca.
A rede de computadores se

tornou um espaço disputado pelos
candidatos que querem ganhar
votos. Os números ajudam:
segundo a última pesquisa IBOPEI
Ne tRatings, 28 milhões de

internautas commais de 16 anos já
utilizaram a Internet pelo menos

uma vez. Ou seja, 26% do

eleitorado brasileiro já acessa a rede.

Esta participação, que é crescente,

pode ser decisiva na reta final para
a vitória.

FATOS

• Segundo a última

pesquisa IBOPEI

NetRatings, 28 milhões

de internautas com mais

de 16 anos já utilizaram a

Internet pelo menos uma

vez.

• Se nenhuma coligação
entrar com representação
contra a enquête, o juiz
eleitoral não vai se

manifestar.a respeito.

Governador diz que Lula foi

sábio ao pedir desculpas
SÃO PAULO - O governador de

�ão Paulo, Geraldo Alckmin

(PSDB), afirmou que o pedido de
desculpas feito ontem pelo
presidente Lula da Silva (PT) foi
um ato de sabedoria. Pela manhã,
Lula se desculpou por eventual

prejuízo que tenha causado a

alguma candidatura em São Paulo
por terpedido votos para a prefeita
e candidata à reeleição, Marta
�uphcy (PT), durante inauguração
daPrimeiraetapadoprolongamento
da avenida Radial Leste.

"É um ato de sabedoria dele
POrque há limites que não se pode
ultrapassar", disse. Alckmin
garantiu que o episódio já está
sup d

I

era o para o PSDB, que tem

José Serra como candidato a

prefeito. "Não é questão de
desculpa P , isódi

,

. ara nos, o episo 10 esta

SUperado", reforçou.
.

O governador destacou que
naoh'
d

a problema que o presidente
a República participe de
campanhas eleitorais. "Não tem

problema participar de campanha,
�em o presidente da República.

dSSO faz parte do processo
emocra't' A
!.e'

lCO. única coisa que a
I prOíbe é fazer campanha em

evento público", justificou.
FHC - Depois das críticas dos

tucanos ao apoio do presidente Lula
à Marta, foi divulgado uma

reportagem da Folha de São Paulo

do dia 24 de setembro de 2000,

quando o então presidente
Fernando Henrique Cardoso

(PSDB), durante inauguração de

um trecho do rodoanel, pede voto
ao candidato do partido à

prefeitura da capital paulista, José
Serra. "Gostaria que ele ganhasse
aqui porque sou do PSDB é vou

votar nele", discursou FHC.

• Tucanos criticaram o
,

presidente Lula (PT) por
ter pedido votos a

candidata do partido à

Prefeitura de São Paulo,
Marta Suplicy.

• Em setembro de 2000, o

então presidente da

República Fernando

Henrique Cardoso (PSDB)

pediu votos ao candidato

José Serra.

INÉDITO

PT quer expulsar candidato a
,

vereador por apoio ao PMDB'
. '

FABIANE RIBAS

�Diretório de Corupá
procurou a Justiça
para solicitar a

cassação de registro

CORUPÁ - o PT protocolou
na Justiça Eleitoral, ontem à tarde,
pedido de cassação do registro do
candidato a vereador pelo partido,
Noribert SeU. O presidente da

legenda, João Gottardi, revelou

,que a intenção também é expulsá
lo do PT, alegando que SeU está

apoiando o candidato a prefeito
pelo PMDB. Diferente dos outros

integrantes da chapa proporcional,
'

não aceitou confeccionar o

material político junto com os

demais, além de não ter

acrescentado aos santinhos e às

placas de propaganda o número e

nome dos candidatos que

concorrem àmajoritária.
Gottardi destaca que, apesar

de não terem provas, osmilitantes

ficaram sabendo que o candidato

tende para o lado dos

peemedebistas. Em julho, antes de
nomearem os prefeituráveis, SeU
havia sido indicado para disputar
as eleições deste ano namajoritária,
mas como defendia a coligação
com os peernedebistas, foi

remanejado. "O PT conta �om 75
filiados e todos optaram por lançar
chapa pura, com exceção deNori.

Agora, especula-se que ele está

fazendo campanha para o PMDB
e que, inclusive, tem placas dele
em locais onde só se encontram

Gottardi critica conduta de Sell nas campanhas. No detalhe, o candidato a vereador J

materiais dos adversários", prejudicado agora na reta final das defende-se Sell.

argumenta o presidente. eleições. E vou procurar o Ocandidatoavereadordizq�e
Legalmente, o petista pode diretório porque não acredito que ainda não foi informado

recorrer à Justiça para evitar a eles concordarão com es ta oficialmente a respeito da cassação

cassação do registro, e ao diretório imposição do presidente e tentativa de expulsão. Eie
estadual para não ser desfiliado do municipal, que só pensa em puxar acredita qlie a conduta do partido
partido. "Vou em busca de meus meu tapete porque sabe da foimotivada por fofocas feitas per

direitos, certamente não serei popularidade que tenho", pessoas que desejam o prejudicar,

Pesquisa aponta Peixer com 42% das intenções de voto

GUARAMIRIM - A pesquisa
feita pelo Instituto Mapa, de

Florianópolis, encomendada pela
coligação encabeçada por Mário
Sério Peixer (PFL) e divulgada na
quarta-feira, revela que o

candidato a prefeito da aliança
está em primeiro lugar nas

intenções de voto. Ele lidera com

42%, seguido de Luiz Carlos

Mannes (PS'DB), com 22%, e

NilsonBylaardt (PMDB), 18%. o.
número de indecisos é de 15%,
brancos e nulos 3%. A enquête
foi feita entre os dias 10 e 13 de

setembro, sendo que 402

eleitores, moradores do centro da

'.

cidade e demais bairros, foram
entrevistados.

De acordo com o instituto, a

margem de erro é de 4,9 %, para
mais ou para mehos. Na avaliação
de Bylaardt, a pesquisa divulgada
pelo adversário não os intimida

porque diz não acreditar nas

enquêtes. "Se pesquisa vencesse

eleição, o atual governador seria
Esperidião Amim e não Luiz

Henrique da Silveira. Por este

motivo estamos tranqüilos",
argumenta, acrescentando que a

aliança não tem interesse de

divulgar a enquête que fizeram,
justamente para não agitar os

demais partidos.
Da mesma maneira, o

coordenador de comunicação de

Mannes, Daterro Escobar, diz que
a coligação não se sente intimidada

com estes números porque não

acreditam que a população se

baseia em pesquisas para depositar
voto na urna. "Tem muita gente

que se sente receoso de revelar

voto contrário ao candidato que

está no poder porque têm de dizer

nome e endereço, então podem
não estar falando realmente quem

querem na prefeitura", opina,
afirmando que os números não

irão os prejudicar.

• Na pesquisa espontânea
- aquela em que é

perguntado ao eleitor em

quem vai votar, mas não são

apresentados nomes -

Peixe r registrou 35%, Man

nes 17% e Bylaardt, 13%,

• Segundo informações
dos adversários de Peixer,
na mesma enquête
divulgada pelo candidato

à reeleição, o peefelista
tem o maior índice de

rejeição, com 24%.
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PROPAGANDA

Publicitário paulista ensina a

identificar uma 'boa' agência
MARIA HELENA DE MORAES

�Palestra integrou a

programação da
3à noite da Semana

qa Comunicação
,
.

.
�

:jARAGUÁ DO SUL
"Comunicar e Crescer" foi o tema
d� palestra ministrada pelei
pjlblicitário paulista Stalimir
�ieira, na 4ª Semana da

qómunicação, evento promovido
p�loNúcleo de Comunicação da
�cijs/Apevi. A palestra integrou
a�rogramação da terceira noite
d,� Semana, que 'teve início na

segunda-feira e encerrou ontem.
: .. Com a experiência de quem
d:Irige uma agência de
publicidade na capital paulista há
vários anos, Vieira falou sobre as

funções da publicidade, o mau

uso da propaganda e deu dicas
valiosas para os colegas que
estavam na platéia e aos

empresários que contam com

departamento de marketing ou

c:ontratam agências de

publicidade para a divulgação
dos produtos.

: Entre as dicas mais valiosas,
�ale citar a que ensina a

identificar uma boa agência de
publicidade. De acordo com

Vieira, é fundamental perceberI

se a agência tem comportamento
ético nos negócios, se é criteriosa

Vieira deu dicas sobre as vantagens de uma boa campanha publicitária
na avaliação e criativa nas

propostas. "A agência deve ser

principalmente ética, criteriosa e

criativa", assinala o publicitário, que
também é autor de vários livros,
entre eles, "Raciocínio Criativo" e
"Marketing - O que os olhos não
vêem o coração não sente. Uma
reflexão sobre a ética", entre outros.

Ainda de acordo com Vieira,
o dinheiro não compra
criatividade tampouco é pré-

requisito para a eficiência da
campanha. Para comprovar essa
tese, o publicitário usou como

exemplo duas campanhas
realizadas por uma agência de
propaganda da Argentina, em que
ele trabalhou. "A pesquisa do
público-alvo, da mídia ideal e a

utilização do humor nos

comerciais garantiram, mesmo
com uma verba inacreditável um
sucesso de vendas para o

anunciante, enquanto a

campanha milionária, mal
planejada, não vendeu nem um

saco de batatinhas", exemplificou
o palestrante.

Stalimir Vieira aproveitou o

evento para divulgar a cartilha
"Comunicar e Crescer", da
Associação Brasileira de Agências
de Publicidade, que mostra o

quanto a publicidade está ao

alcance de todos.

: �

SCGAS está entre as 100 maiores empresas de Santa Catarina
,

FLORIANÓPOLIS - A SCGÁS
e's-tá entre as 100 maiores

empresas de Santa Catarina, de
acordo com o ranking Grandes
& Líderes, elaborado pela
Revista Amanhã e pela
PrincewaterhouseCoopers. A
relação das 100 maiores

empresas do Estado, referente ao

ano de 2003, foi publicada na

edição de agosto da Revista
Amanhã.

A Companhia de Gás de
Santa Catarina ocupa a 37ª
posição, enquanto que no ano

anterior estava na 43ª colocação.
O presidente da empresa, Otair
Becker,destaca que o cr e s

cimento conceitual da empresa
deve-se ao trabalho sério e

dedicado desenvolvido por sua
diretoria executiva e fun
cionários.

<'
Em 2002 a SCGÁS registrou

um consumo médio diário de
791.260 metros cúbicos de gás
natural em Santa Catarina,
passando para 1.166.557 metros

cúbicos em agosto de 2004,
representando um crescimento

de 47%. A extensão de redes de
409 quilômetros. Atualmente é
de 547, um crescimento de-33%.
Os municípios atendidos pas
saram de 16 para 29, cres

-cimento de 81%.
Ottair Becker recebeu o

prêmio ontem, em cerimônia
realizada no auditório da
Univille.

SEXTA-FEIRA, 24 de setembro de 2004

Greve dos bancários atinge
70% da categoria no Estado

Funcionários da Caixa estão em greve há uma semana

jARAGUÁ 00 SUL - A greve dos
bancários já tem a adesão de 70% dos
funcionários dos bancos de Santa
Catarina. A informação é do diretor
sindicalna região,OdilonFernandes.
Segundo ele, a paralisação, emâmbito
nacional, atinge 90% dos bancários
nesse que está sendo o maior
movimento grevista dos bancários
desde 1990.Aparalisação nacional já
dura 12 dias. Na região Norte de
SantaCatarina a greve temoito dias.
Em Jaraguá do Sul apenas os

funcionários da Caixa Econômica
aderiram ao movimento, que
começou na sexta-feira da semana

passada, com a adesão de 90% dos
cerca de 40 funcionários.

Ainda de acordo comFernandes,
omovimento grevista espera a adesão
dos funcionários dos bancos privados,
das agências da Caixa de Corupá e

Guaramirim e também do Banco do
Brasil. Ontem à noite foi realizada
reunião na sede da AABB

(AssociaçãoAtléticaBancodoBrasil)
quando foi discutida a possibilidade
de adesão ao movimento, "A

repercussão domovimento está sendo
internacional", afirma Fernandes,
referindo-se àmatérias sobreo assunto
publicadas em jornais de outros países.

O sindicalista informou ainda
que o Besc não parou porque a

direção anunciou que pretend1
esperar fechar a negociação coma
Fenaban para então conversai
sobre o assunto. Fernandes salienta
que a Federação ainda não S1

pronunciou nem apresentou nov�

propostas. Os grevistas querem 25% ro

de aumento real e mudanças no

critério de pagamento na Jparticipação nos lucros e 13' em �ticket alimentação, além de piso I�salarial de R$ 1.522,01. I

Para Vereador '�'
Egon JagnO�J1.444

INFORME CP
... SEMINÁRIO

, Compras e suprimentos
A Associação Brasileira de e-Business realiza,

- no próximo dia 29 de setembro, em São Paulo,
� o seminário e-business Cases: Ali About Buy

. Side, que vai reunir indústrias de diversos
segmentos. O objetivo do evento é colocar em

.» discussão o aprimoramento dos processos de
compras e suprimentos de grandes e médias
empresas por meio da tecnologia da
informação, mostrar os resultados do e

procurement aplicado nas indústrias e mensurar

_ o retorno sobre o investimento de projetos
focados na gestão da cadeia de suprimentos,

... CONGRESSO

Informações exclusivas
A Microsoft Brasil apresenta pela primeira vez

ao mercado de desenvolvedores de softwares
a aplicação da plataforma NET dentro de
produtos que ainda serão lançados, a exemplo
do Microsoft Office e do SQL Server (em 2005)
e do sucesso do Windows XP, o Longhorn (em
2006). Os passos dessa integração serão

amplamente debatidos no Congresso
Developers Meeting 2004, de 20 a 22 de outubro,
na capital catarinense. Um dos pontos altos do
seminário especial é a apresentação de uma

versão restrita do Longhorn.

... UNIBANCO

Ofertas para novos clientes
Ao oferecer as mesmas novidades e serviços
atuais e novos clientes - aqueles que virão a

partir de 10 de outubro =, o Unibanco mantém
sua tradição de pioneirismo e apresenta um

leque variado de ofertas, Os Fundos
Multigestores são um bom exemplo desse

pioneirismo, que proporcionam a di

versificação de investimentos e instituições
sem que o cliente precise mudar de banco.
Além disso, o Unibanco oferece a

compensação de Imposto de Renda entre

fundos ..

... INFRA-ESTRUTURA

China investirá no país
o governo brasileiro espera receber
investimentos chineses na área de infra
estrutura a partir de 2005. O ministro do

Planejamento, Guido Mantega, formalizou
ontem a criação de um grupo de trabalho entre

técnicos dos dois países para identificar
oportunidades de investimentos. Durante toda
a manhã, o ministro esteve reunido com o vice

ministro de Comércio da China, Gao Hucheng,
e um grupo çle dez empresários, discutindo
projetos que poderão contar com inves

timentos chineses.

Dia: 28 de SETEMBRO
11 Única Apresentação! 1/

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR
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tividade da Transpetro rende

rêrrrio estadual comunitári?vuLGAçAo·

orla Comunitária se destaca pela não utilização de agrotóxicos

jARAGUÁ DO SUL - A

elrobras Transpetro, de São

u hancisco do Sul, recebeu

olemhomenagem da ADVB/

� C(Associação dos Dirigentes
a

e Vendas do Brasil, seccional

�a antaCatarina). A empresa é
e

uma das vencedoras do 6º
Ia

rrêmioEmpresa Cidadã 2004,

a�resentando o case "Horta

Comunitária", projeto arn

oiental implantado no

município.
No case apresentado pela

Transpetro, a companhia
deítaca o trabalho realizado por
ieisentidades beneficentes do

município que estão pro
- �uzindo, desde julho, suas

�róprias hortaliças' e

��tribuindo para seus associados

efamílias carentes. Numa área

�e 400 metros quadrados, as

iOHituições dividem os 33

Icanteiros, ambiente localizado
lao lado do terminal da

Transpetro, no balneário de

Ubatuba.

Segundo o gerente de

�egurança, Meio Ambiente e

�aúde da Transpetro Sul,
Adnelson Borges de Campos,
esta homenagem é mais um

Incentivo para que a empresa
continue apoiando as ações
comunitárias e ambientais em

-

prol da melhoria da qualidade
�e vida da região.
m dos diferenciais da horta
comunitária é que as entidades

participantes não utilizam

:grotóxicos na produção.
Desde a semente até a

colheita, nenhum tipo de

fertilizante ou agrotóxico é

utilizado neste local. Para

garantir a produção, fazemos o

controle biológico de pragas

como estratégica deste sistema

agroecológico", explica o

coordenador da hortà co

munitária, Rodrigo Berté,
doutor em meio ambiente e

desenvolvimento e presidente
da Unibio (Universidade de

Proteção à Biodiversidade).
Projeto - A horta comunitária

está localizada ao lado do
terminal da Transpetro, em São

Francisco, e faz parte do
Cinturão Verde, um projeto
focado no meio ambiente

instalada numa área de 70 mil
metros quadrados. O local é

mantido pela empresa como

área de preservação perma

nente onde os visitantes têm a

oportunidade de conhecer

espécies da flora � fauna da

região, remanescentes da Mata
Atlântica.

Extravio de documentos

ALlSSON WULFF SIQUEIRA, CNPJ n° 01.174.376/0001-85, Insc.

tst.253.299.730, com sede em Corupá/SC, declara que foram

extraviadas as seguintes notas fiscais, conforme boletim de

oCorrência n° 1948/2004.
A1df051530155 - Nf Mod.2 Sr. Dl n° 000.001 a 000.464 (Utilizadas)

AUidf051530155 - Nf. Mod. 2 Sr. Dl n° 000.465 a 001.000 (Não
tilizadas)

CONSUMO
.

.

Duas Rodas distribui sorvetes, "

a estudantes no Dia Nacional
CAROLINA TOMASELLI

...Mais de 24 mil

sorvetes e picolés
foram distribuídos

por 11 sorveterias

}ARAGUÁ DO SUL - Mais de 24
mil sorvetes e picolés foram
distribuídos ontem aos estudantes

da Educação Infantil ao Ensino

Fundamental das escolas públicas
e privadas da cidade em

comemoração aoDiaNacionaldo
Sorvete.

Promovida pela empresa Duas
Rodas - maior fabricante de

matérias-primas para sorvetes da
América Latina -, a promoção foi
realizada em parceria com 11

sorveterias: Pingüim, Glacial,
PostosMime, Q-Ótimo Sorvetes,
Frutália, Ferrari, Maluce, Pierrot,
Sorve tão, Kremarte e Sorvetama.

"É uma adesão, onde aDuas Rodas

patrocina praticamente toda a

matéria-prima e os fabricantes

produzem os sorvetes", explica o

gerente do departamento de

vendas de produtos para sorvetes
da Duas Rodas, Eloy Luchten,berg.

ODiaNacional doSorvete foi
instituído em 2002 pela Abis

(Associação Brasileira das

Indústrias de Sorvete) paramarcar
o início das temperaturas mais

quentes do ano, época que

normalmente é acentuado o

consumo de sorvetes no país.
"Nosso objetivo maior é o de

fomentar; ampliar e de tornar

conhecido cada vez mais o

sorvete, como um verdadeiro

alimento a ser consumido em

A "delícia" é apreciada com muita satisfação pelos pequenos estudantes

qualquermomento do ano", revela
Luchtenberg.

A empresa jaraguaense tam

bém está envolvendo as crianças
de pré-escola a 8a série das escolas
do município no concurso de

desenho e redação sobre o tema

"O Sorvete". Serão quatro
vencedores dentro das categorias

.

predefinidas, sendo que cada

ganhador receberá uma visita à

empresa, um vôo panorâmico de

helicóptero sobre Jaraguá do Sul,
acompanhado do responsável, e

duas entradas para o Beto Carrero

World.
Além da comemoração do Dia

Nacional do Sorvete em Jaraguá
do Sul, outras regiões do país
divulgaram a data com pro

gramação especial.

Irmãos Campana se apresentam
para acadêmicos e profissionais

}ARAGUÁ DO SUL

Consagrados como dois 90S nomes
mais expressivos do designmundial
na atualidade, os irmãosHumberto
e Fernando Campana apresentam
hoje, na Unerj (Centro Uni.

versitário de Jaraguá: do Sul), a

palestra "Pesquisa, criação,
produção, mercado e reação entre
o designer e a indústria".

O encontro, com entrada

gratuita, acontece no auditório do
Bloco "E" da Instituição, em dois
momentos: às 10h30min e às

14h30min. Pela manhã, o

programa é aberto à comunidade,
enquanto a tarde é reservada

somente para os participantes da

pós-graduação em design de

móveis.

Com trabalho reconhecido nos

principais centros do design
internacional, como Itália e

Londres, os irmãos Campana
propõem com a atividade um

diálogo direto e informal com o

publico. Possuem trabalhos

apresentados em exposições no

Brasil, Estados Unidos, Inglaterra
e diversos países, conquistando
premiações em alguns dos mais

importantes salões internacionais
de designo

De acordo com o arquiteto
Fábio Montibello, vice-reitor da

Unerj, a idéia émostrar a evolução
do pensamento em tomo do design
contemporâneo é dos princípios
que regem o Estúdio Campana.

A palestra é uma iniciativa da

Unerj, através do curso de pós
graduação em design de móveis.

Mesmo sendo um país tropical, o Brasil ainda tem números modestos c )

sobre o consumo de sorvetes, com 3,5 litros per capita contra 20 litros "

por pessoa ao ano nos países nórdicos. -�
O produto é um complemento alimentar de alto valor nutritivo, sem

-

ser excessivamente calórico. Contém proteínas, açúcares, gordura .,:�
vegetal e/ou animal, vitaminas A, B 1, B2, B6, C, D, K, cálcio, fósforo e

r : ,

outros mineiras. Segundo dados da Abis, um sorvete tem menos

calorias que um ovo frito ou um pão francês: enquanto 100 :; 'f

gramas de sorvete de creme correspondem a 208 calorias, a'!,;

mesma medida de pão francês tem 269 calorias e de ovo frito, .,-:;
216. ; í

Faça calor ou frio, seja massa, torta ou picolé, com recheio ou

cobertura, o sorvete é um dos alimentos mais �consumidos no

planeta. No ano passado, este mercado no Brasil movimentou

US$ 778 milhões, referentes à produção de 533 milhões de litros,
e está em franca expansão. Atualmente, o país conta com 10 mil

empresas responsáveis pela produção industrial e artesanal, além -'.)
de revendas. Este mercado gera 40.000 empregos (diretos e

indiretos), número que aumenta em até 40% na época do verão.

Sessão Ciência discute novo

papel do trabalhador

.;:,;

.) r

BRASÍLIA Os De- trabalho. Entre as questões-»
centrais do encontro estarão: a.c

concepção de gestão do

trabalho; a inserção dCJ._
trabalhador nessa concepção;

,

alternativas para a gestão
encarar o ambiente de trabalho

e o conflito entre o capital e o

trabalho no serviço público.
Este é o quinto encontro da

série, que debate temas da

Agenda Nacíonal de Priorida

des de Pesquisa em Saúde e o

primeiro da parceria entre os

dois departamentos que

decidiram atuar em conjunto para
integrar ações e consolidar a

proposta de construção de
alternativas de trabalho que
resultem naqualidade dos serviços
prestados

à

população brasileira._

partamentos de Ciência e

Tecnologia e de Gestão e da

Regulação do Trabalho em

Saúde, do Ministério da

Saúde, promovem hoje, no

auditório Emílio Ribas, do
Ministério da Saúde, mais uma
Sessão Ciência, com a

apresentação dos sociólogos e

pesquisadores Sadi Dal Rosso
e Pedro Demo, ambos da UnB

(Universidade de Brasília). Os
dois cientistas vão discutir "O
Trabalho como Categoria
Central na Gestão".

Se r ão quatro horas de
debates para abordar a nova

concepção de que o tra

balhador não é um "recurso",
mas 'um sujeito em seu local de

�VfAÇA�CANARINHO

Uma Transportadora de Vidas.

lazer .. Turismo· Fretamento
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CAPACITAÇÃO

Sebrae promove treinamento

para vendedores ambulantes
CAROLINA TOMASELLI

�Proposta do curso foi

ápresentada a 22
'�".... '

ci)merciantes
&btônomos da. cidade
::.:<�
�""-,'

..::.,
[:;: }ARAGUÁ oo SUL - A partir do
�ia 25 de outubro, 22 vendedores
�mbulantes de alimentos do

:�unicípio vão participar do PAS

:(programa de Alimentos Seguros)
�bulantes. As informações
:det�lhadas do programa e o

��onograma dos trabalhados foram
:�passados aos interessados ontem
;em reunião naVigilância Sanitária,
:parceira da iniciativa do Sebrae

;(Serviço de Apoio às Micro e

[Pequenas Empresas de Santa

[Catarina) e Senac (Serviço
iNacional de Aprendizagem
�omercial)
�E: Com dois meses de duração e

itika carga harária de 54 horas, o
""�
itreinamento será dividido em três

�inódulos. Na primeira etapa, os

autônomos vão trabalhar o projeto
.Saber Empreender, que pretende
'�'apacitá-Ios como ernpreen

'd'edores, melhorando seu

cd�sempenho e a operacionalização
�d� negócio. Nomódulo dois, eles
'receberão consultaria em boas

'p'ráticas de fabricação, com

i,
I>

, I

i,

,I
Iii
II

Luiz Souza espera melhorar a qualidade dos, produtos com o treinamento

diagnóstico na empresa, trei-I

namento e supervisão na ela-

boração de um manual.

Informações básicas sobre a área

financeira serão abordados na

terceira e última pane.
O vendedor Luiz Roberto de

Souza, que há três anos

comercializa cachorro-quente no

Bairro VilaNova, esperamelhorar
a qualidade dos produtos com o

treinamento. ''A. gente tem que se

modernizar. Não pode ficar

parado", analisa o ambulante, que
trocou o emprego de funcionário
em hotel para abrir o próprio
negócio.

Souza é um dos 25 vendedores

ambulantes de alimentos ca

dastrados pela Vigilância Sanitária
no município, onde quase todos
comercializam ca-chorro-quente.

PERFIL - O diretor de

Vigilância'Sanitária, José Humberto
de Souza, lembra que, para realizar
a comercialização nos trailers ou

carrinhos, os vendedores devem

seguir exigências, que ficam sob a

responsabilidade de dois fiscaisna
cidade. "Temos uma lista com os

ambulantes e, a partir do programa,
poderemos traçar a evolução do

setor", afirma.
Segundo o agente articulador

do Sebrae, Donizete Bõger, os

egressos nesse tipo de negócio são

pessoas inexperientes em

administração, que compram

matéria-prima, transformam e

vendem, em função até da

necessidade, mas que podem
crescer. "Nosso objetivo é

desenvolver o pessoal, não só para
ter um produto seguro, mas para
ter a sustentabilidade desse

negócio", explica, lembrando que
o programa é pioneiro no sul do

país.
Os inscritos terão que pagar R$

48,00, que corresponde a 15% do
custo. Os 85% restantes

subsidiados pelo Sebrae.

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 009/2004
OBJETO: Material de Expediente
RECEBIMENTO DAPROPOSTA: Até 14:00 horas do dia·05.l0.2004

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital na íntegra está à disposição
dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, situada na

Av. Getúlio Vargas, 621 ou pelo fone (O xx 47) 371-2510.

Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL/SC

Jaraguá do Sul, 20 de Setembro de 2004.

EUGENIO MORETTI GARCIA
Presidente

Sua Goncessionária Renault agora é •••

•

CP JURíDICO ,'------.....c...._

... Cobrança do Seguro-Apagão é Julgada
Constitucional Pela Corte Especial do Trf

�\
Contrariando interesses dos consumidores de Energia Elétric �I
agosto de 2004 foi julgado constitucional, pela Corte Espec�'lern
Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região, a cobrança do cha

a do

"sequro-apaqáo" A empresa questionava a legalidade dos enc�ado n(

instituídos pela Lei 10.438/2002, ou seja, o de capacidade emerge
rg.ol le

o de aquisição de energia elétrica emergencial e o de energia�clal, �I

adquirida no Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE).
IVre

A empresa ingressou com um mandado de seguri'lnça na Justi
Federal de Blumenau; após a sentença ter negado o pedido fça
interposto recurso de apelação ao TRF,tendo como argumento q�

OI

cobrança dos encargos é compulsória e não remunera ser/a
prestado, característica do tributo inominado ou imposto. Além di

IÇO

pediu a declaração de inconstitucionalidade da exigência �o,
devolução imediata dos valores já pagos. No final de 2003, ao jUlgar

a

apelação,a .2a�urma do Tri?un�1 res?lveu levar � caso à Corte Especia:
para apreciaçao da constitucionalidade ou nao do artigo lo da L:
10.438, de 26 de abril de 2002.

el

O Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, proferiu
voto entendendo que não existe qualquer afronta constitucional n
forma como os encargos foram instituídos, explicando que o Sistem:
Elétrico Interligado Nacional é composto por agentes atuando em
três etapas distintas - geração, transmissão e distribuição -, todal
remuneradas, mediante tarifa, pelo preço paqo pelo consumidor final
ao distribuidor, que repassa os valores correspondentes às demail
concessionárias ou autorizadas.

Segundo Penteado, sendo a capacidade de geração um componente
do sistema a ser remunerado por tarifa, não há como concluir,sobo
argumento da inexistência de prestação de serviço público, "que Um
adicional a. esse serviço, como o encargo de capacidade emergencial,
não deva ser remunerado por sobretarifa ou adicional':
O magistrado destacou ainda que o Pleno do SupremoTribunal Federal
(STF), em julgamento realizado em abril deste ano, já reconheceu a

constitucionalidade da sobretarifa incidente sobre o consumo
excedente de energia elétrica, ou seja, parte do seguro-apagão já
pode ser considerado constitucional.

Assim, de acordo com a decisão da Corte Especial, os encargos do
"seguro-apagão" são adicionais tarifários que mantêm a natureza de
tarifa, e não de imposto, não se aplicando a eles as exigências
estabelecidas nas normas tributárias da Constituição. A partir dessa
decisão,o TRF adotará essa interpretação em todos osprocessos sobre
o assunto, o que significa que todos os processos que ainda estiverem
em andamento, deverão ter o mesmo destino.

-,

Simone Cristiane Pacher, graduada em Direito pela FURB,advogada na Cassuli

Advogados Associados S/C.

Falecimentos
Faleceu às 19:00 de 20/9 o senhor Adolfo Giordane,com idadede
71 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 19:15 de 20/9 a senhora Frieda Maria Ranthun,com idade
de 92 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz)',

Faleceu às 1 :15 de21/9 o senhor José das Neves,com idadede48
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Guararnrin
Faleceu às 9:30 de 21/9 o senhor Luis Dias,com idade de 67an05,

O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 12:15 de 21/9 o senhor Doraci Müller'yVarzko,com idade
de 69 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro,

Faleceu às 8:20 de 22/9 a senhora Elizabeth Alvise,com idadede
92 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz)'

Faleceu às 12:30 de 22/9 o senhorAlberto Arnaldó'Bertoldi,com ida·

de de 91 anos. o sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro,

Faleceu às 20:00 de 22/9 o senhorConrado Baratto,com idadede
76 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro,

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I VELOCIDADE� ultados da Copa Norte
� �e�. a etapa da Copa Norte de Velocidade na Terra aconteceu

o I A'���mo final de semana, no Autódromo Municipal de Mafra. O

r, I
nOu �bom e o bom número de pilotos, 35 no total, foram fatores

�
temP nderantes para que os 2 mil pagantes prestigiassem o evento

, �Ieioado pela Apavi e PCR Eventos. Assim, após toda a

e jlea'\iliZaçãO, o resultado de público que teve acesso ao

conta -

I
'drama, entre pagantes e nao pagantes, u trapassou a marca

Aut30 mil pessoas. A classificação final de cada categoria foi a

�e
guinte:s(
goria Kart Cross: 1 ° Romir Roeder (Joinville); 20 João

(a��anskY Netto (Curitiba); 30 Dorival Sem (Rio Negro). Fórmula

I� vralet: 1 ° Mário Júnior Barp (Joaçaba); 20 Gentil Constâncio
a (Iemenau); 30 José Aldo Jacinto (Blumenau). Street Car Tração

liUeira: 10 Marcelo Scheffer (Ponta Grossa); 20 Clésio Felipe

r�a:ramirim); 30 Rudival Júnior (Guaramirim). Street Car Tração

�Unteira: 10 Alessandro Coelho (Jaraguá do Sul); 20 Mauro Moreira

I�:fra); 3° Elinor Elert (Jaraguá do Sul). Gaiolas: 1 ° Carlos Vaz; 20

[�ílsan Spézia; 30
Jones Ramos Pinto (Rio Negro).

�iA5QUETE
Atletassão convocados para seleção

catarinense

Dois atletas da Equipe Ajab/Jaraguá foram convocados para a

leleçãa Catarinense Juvenil, que
entre os dias 13 e 17 de outubro

estará participando do Campeonato Brasileiro em
Uberlândia (MG).

oala Eduardo Massaneiro e o pivô Douglas Bolduann se juntam a

outlOS 16 atletas do Estado para um período de treinamentos na

d�ade de Brusque, entre os dias 4 e 11 de outubro. O técnico da

seleção será Adjalma Vanderlei, o Vandinho, que recentemente

sagroU-se campeão estadual da categoria com a equipe

iandeirante/Brusq ue.

�iICICROSS
Jaraguaense participam do Brasileiro

Doisatletas da Equipe Jaraguaense de Bicicross/Duas Rodas viajam

nojepara Brasília (DF), onde disputam a 6a Etapa do Campeonato

ilasileiro. Jade Hillsheim e Guilherme Getelina (Behling Veículos)

vão junto com o presidente da Federação Catarinense, Valdir

MOletti, que vai participar do congresso que decidirá o calendário

�ala a ano de 2005. Morreti vai propor que se diminua o número

deetapas, que este ano foi de sete, para a contenção de gastos

�as equipes. "Se fizermos menos etapas, damos a oportunidade
dos atletas participarem de toda a competição'; argumentou.

�fIGUEIRENSE

Júnior relaciona 19 jogadores
Depois de ouvirem pela manhã de ontem a palestra do ex-atleta

olímpico Renan Dal Zotto, no hotel Plaza Caldas da Imperatriz,
onde estão realizando uma intertemporada, os jogadores do

De figueirense tiveram treinamento à tarde. No gramado do estádio

Orlando Scarpelli, o técnico Júnior comandou um trabalho de dois

toques e relacionou 19 jogadores para o jogo hoje, às 20h30min,
contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Com

[dson Bastos fora da partida pela suspensão automática do terceiro
cartão amarelo, Júnior confirmou o goleiro Gustavo como titular.

Nas demais posições a previsão é a da manutenção da equipe
que começou o jogo contra o Paysandu, em Belém. Além de

Gustavo, estão concentrados: Paulo Sérgio, Márcio Goiano; André,

Galeano, Genilson, Everton, Jeovânio, André Santos, Cesar Prates,

e �omualdo, Carlos Alberto, Marlon, Izaias, Fernandes, Nenê,

Cristiano, Oliveira e Cléber. Hoje às 11 h30min, no Hotel Caldas da

Imperatriz, haverá uma janela com atendimento à imprensa por
dois jogadores e a comissão técnica. A delegação deixa o hotel às

18hl5min, com chegada ao estádio Orlando Scarpelli prevista
para às 19 horas.

- �CRICIÚMA

Jogadores deixam o clube
o lateral direito Luis Paulo, o volante Edinho e os meio-campistas
Juninho Paulista e Marcinho estão deixando o Criciúma. Após uma

conversa com os jogadores o vice-presidente de futebol Gustavo

Gazolla definiu, em acordo com os atletas, a saída dos profissionais
do elenco tricolor. Retornam ao time júnior o lateral Gleidson e o

meia-atacante Rodrigo Couto.

�JOINVILLE
Seleçãomaster inaugura Arena
o primeiro evento esportivo da Arena Joinville será uma partida de

�teb�1 e.ntre a Seleção Brasileira de Masters e a Seleção de Masters

� JOlnvllle Esporte Clube. A cerimônia de entrega acontece neste

�abado, dia 25. A Seleção Brasileira de Masters é uma representação
.

a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que conta com ex

�oga?ores da seleção principal como Branco, Ricardo Rocha, Bebeto,
orglnho, Aldair e Careca. O jogo será realizado à noite, às 20 horas,
mas a programação começa a partir das 13h30, com atividades

r�creativas, esportivas e a cerimônia oficial de inauguração. Todas as

;u�l?ade� do dia da inauguração também servirão de teste de

el C�o�alidade dos sistemas de segurança, acesso por catraca

.

a
etronlca, circulação, iluminação e controle. Os portões serão abertos

qOPÚblico às 15 horas. O acesso será através de ingresso magnetizado
Ueas pessoas deverão trocar por um quilo de alimento não perecível.

GERAL/ESPORTE

TRAGÉDIA

Incêndio se alastra com rapidez
e destróimotel na quarta-feira.

JULlMAR PIVATTO

\

�Fogo começou num

carro que estava na

garagem de um dos

apartamentos

]ARAGUÁ DO SUL - Um

incêndio-na noite de quarta-feira
destruiu o Motel CQ Sabe,
localizado às margens da BR-280,
entre Jaraguá do Sul e Corupá.
O fogo começou por volta das

23h30, num carro, identificado

como um Clio, que estava no

quarto 22, que fica no centro do

motel. Rapidamente o fogo se

alastrou pelos quartos e tomou

conta de todo o prédio. Além do

veículo onde começou o fogo,
também ficou destruído umUno,
que estava no quarto número 20.

Ninguém ficou ferido.

No quarto onde se en

contrava o carro que iniciou um

incêndio, estavam um homem e

um travesti, que foram detidos

pela Polícia Militar quando
tentavam fugir do local. A

identidade das pessoas e dos

carros queimados no incêndio

não foram divulgadas.
O proprietário do motel,

Alvino Cani, disse que o fogo se

alastrou muito rápido e "apesar
dos esforços do Corpo de

Prédio ficou destruído com as chamas. Proprietário do motel diz que seguro não cobre todos os prejuízos,

Bombeiros Voluntários, pouco se

pode salvar". Cani ainda

informou que, no momento em

que se percebeu o fogo, a

primeira atitude foi de avisar os

ocupantes dos outros quartos

para evitar um desastre maior.

Assaltantes são presos pela
polícia em São Bento do Sul

]ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

Civil prendeu na tarde de ontem,
em São Bento do Sul, Juan Edson
Stanchak, 28 anos, e Marinho

Cezar Padilha, 21. Os dois são

acusados de roubo, seguido de

seqüestro, que aconteceu na

terça-feira, em São Francisco do

·Sul. Eles eram foragidos do

Presídio Regional de Mafra, onde
cumpriam pena por roubo. A

polícia de Jaraguá do Sul os

perseguia desde a madrugada de

quarta-feira, após prender
Evandro de Souza Machado, 19,
que fazia parte da quadrilha.

Machado foi preso por

patrulheiros da PolíciaRodoviária
Federal de Guaramirim, no

quilômetro 87 da BR-280 em

Corupá. Stanchak e Padilha

fugiram namata e foram pegos no

início da tarde de ontem, em uma

residência do Bairro Cruzeiro, em
São Bento do Sul. No local, foram

apreendidas as armas usadas no

assalto, além dos relógios, jóias e

celulares da vítima.
Os três participaramdo assalto

que aconteceu às 21 horas de terça

feira, na praia de Enseada. Eles

renderam o empresário Hélio

Matsuda e uma mulher (que não

foi divulgado o nome) e os

colocaram dentro do porta-malas
carro do empresário, umPalio, placa
MEB-2151 de Blumenau. Após a

prisão, Machãdo prestou

depoimento ao delegado Uriel

Ribeiro, onde confessou que eles

estavam levando o carro para um

desmanche emCuritiba e soltariam

os reféns na serra entre Corupá e

São Bento do Sul. Machado tinha

passagem na polícia por corrupção
de menor no Paraná.

Stanchak e Padilha foram presos no início da tarde de ontem

Foram usados 78 mil litros de

água para combater as chamas e

os bombeiros trabalharam cerca

de quatro horas e meia. O

proprietário disse que não tinha

seguro de todo o prédio, que tem
cerca de 1,2 mil me trõs

-,

quadrados, e que ele não �Xi
cobrir nem 50% dos prejuízos, qu:e,
ainda não foram avaliados. As
causas reais do acidente ain��
estão sendo apuradas pela perícia
da Polícia Civil, e os resultadéis
devem sair dentro de dois dia;.�,

Brasil estréia na Copa Davis

mergulhado em crise política
BRASÍLIA - Envolvida em forte

clima político - com o provável
lançamento da chapa da situação na
CBT=começahcje os jogosdaCopa
Davis, em Brasília, com o time

brasileiro jogando seu futuro na

competição. Brasil ePeru brigampara

fugir daTerceiraDivisão.A primeira
partida será às 10 horas, comGabriel

Pitta, número634do ranking, diante
doperuano LuizHorna, número 34.
A seguir, o número 1 da equipe
brasileira, RonaldoCarvalho, 439 da
ATP, enfrenta IvanMiranda.

O novo capitão da equipe
brasileira-o5º dos últimos setemeses
- Carlos Alberto Kirmayr preferiu
não se basearno ranking para escalar
os titulares.Afinal, o segundo tenista
do Brasilmaisbemclassificadonesta

equipe é Alessandro Camarço,
número 541. Justificou o fato dizendo

que os jogadores escolhidos estão

commaiorvolume de jogo.
'Além disso, oRonaldoCarvalho

já conhece bemo IvanMiranda, com

quem jogou três vezes, tendo perdido
uma". Enquanto o Brasil tem seu

futuro na Davis nas raquetes de

jogadores quase desconhecidos, o
Peru veio com seus melhores, mas
com exceção de Luiz Horna,
número34, os outros integrantesda

equipe também não estão bem

colocados no ranking.
Talvez, por isso, o capitão

peruano,JaimeYzaga - que nos seus

tempos de profissional cansou de

mostrar seu talento em torneios no

Brasil - tenha preferido fugir da
responsabilidade. "Não somos

i
�
,

favoritos", afirmou o ex-renistà.

Enquanto Horna demonstrou to�
sua confiança: "Viemos para ganhª.r
trêspontos, não importa seemsimplês
ou na dupla".

.

Fora das quadras, o clima efu
Brasília promete estar agitado com:�
presença de vários presidentes &e
federações. A idéia é apresentara

chapada situação - que apóiaoatu?l
presidente Nelson Nastas - tendo

como candidato José Faraní, dono da
Academia de Tênis de Brasília, um
luxuoso resort doDistrito Federabe
local do confrontoBrasilxPeru.

• De acordo com

investigação do TCU, Nastás -.

e Martelotte têm uma

dívida de cerca de R$ 150

mil, em valores corrigidos, a
serem devolvidos ao COS.

• Além da suspensão dos

recursos da Lei Agnelo/Piva,
o secretário de controle

externo, Ismar Barbosa Cruz,

pediu o afastamento dos

dirigentes.
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o Município de Schroeder está
localizado ao Nordeste do estado
de Santa Catarina, fazendo divisa
com os municípios de Joinville,
Guaramirim e �raguá do Sul. está
situada aos pés do planalto ao

norte e cercado pela Serra Duas
Mamas.

Possui 143.818 km2 de território e

9.898 habitantes, com

aproximadamente 50% de sua

área localizada em serras,cobertas
pelo verde da mata Atlântica.
Schroeder também abriga, ao

norte do município,' a Estação
Ecológica do Bracinho, santuário
ecológico encravado no alto alto
da Serra doMar com 46milhões de
metros quadrados de incalculável
valorambiental.

·1 O território do município fazia
parte do dote da Princesa Dona
Francisca, irmã de Dom Pedro II,
em virtude do seu casamento com
o Príncipe de Joinville, Don
François Ferdinand Philippe Louis
d'Orléans. A origem da atual
Schroeder se dá em homenagem
ao senhor Christian Mathias
Schroeder (de Hamburgo), que
recebeu estas terras para serem

colonizadas.

Assim, em 1901, chegaram os

primeiros habitantes, vindos de
colonizações vizinhas, quase

I

,I

Vista aérea do

município de
Schroeder

todos de descendência germânica,n
religião Evangélica Luterana,
colonização foi seguindo mata adentr
pelas margens do Ri.<?, Itapocuzinho
depois as margens do Rio Braço do lu

Em 1919 vieram os colonizadorl
italianos, �endo ainda alguns nasciao
na Itália, que residiam no municípiodc
Luiz Alves. �

Conforme Deliberação Normativa r

357 da EMBRATUR o município
Schroeder é considerado priorita�
para o desenvolvimentodo turismo,

O município possui grande área'
Mata Atlântica preservada com grane,
incidência de animais silvestre
cachoeiras, rios de água límpidaseu
diversidade vegetal imp�es:ionan:além de contar com a hospitalidade,
povó schroedense e sua, :ulturl
gastronomia e arquitetura tlplca q

podem ser observadas em tO,d� '.

município. A economia do munlcIP;,
entre outros meios, é baseada '

plantio,cultivo e produção de banana

Prefeitura
Municipal
de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Q
�
LJ..J

�.
�
u.J

tJ
cc.
I
Z
u.J

SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

CORREIO DO�O� . .
,

}_��9U_á do SU�é��_>iTA,2t�e setembro de 2004

�ste mês a Escola Municipal Arnoldo
�olnl 100 d

. A •

.

I cOlllpletou anos e existencia sem, no

)�uz perder características que a

ntantO, f de
nham desde a sua un ação, em 1904. A

compaa
. marcante, exatamente por perdurar até os

fila:sde hoje, é o fato de ser multisseriada, ou
aia

tende alunos de duas séries diferentes na
�p,a

sala de aula, ao mesmo tempo, com a

�esma ,

a professora. Esse fato e decorrente de
�esm ,. b d f' id

'

a caractenstlca em e uu a, que e o

OU�mento. Distante cerca de 22 quilômetros do
110

o da cidade, localizada no Bairro Rio da
(entr
luzVitória,

a Escola tem somente 30

tudantes. Todos
são alunos da professora

��ciane Meri Manfrini Olska, responsável não
nas pelo ato de lecionar para as quatro

ape bé 'I I
noas, mas

tam em e responsave pe o

�ncionamento burocrático da unidade de

ensino.
Aprofessora Luciene trabalha na Arnoldo Shulz

Lá oito anos, desde a municipalização da Escola Arnoldo Schulz completou 100 anos no início deste mês. Tem 30

II
EI d d alunos e está localizada no bairro Rio da Luz Vitória

unidade de ensino. a conta com a aju a e

umamerendeira, Norma Reinke Hornburg, 41

anos e de uma ex-aluna, Kelli Cristina
Erdmann, 16 anos, que já estudou na

,..............---._----,
.. -.-._, .. _ .. - _ , .._'-_." - .. -' .. , ,_ ", .. -,,_ ', ,., _,-, .. ,._,- ,." _-- --,- "'--'----'-'---""'---"'--

,-,- .. '-,----.-- Escola e agora é bolsista. Apesar da

diferença de idade, as duas têm comum o

fato de que os pais tambérne estudaram na

Escola, que antigamente era denominada

de Escola Isolada Rio da Luz Vitória.

"Meus pais e meus avós estudaram. O

ensino é bom. É mais tranqüilo", define
Kelli, que se diz adaptada ao local e não se

incomoda por morar tão longe do centro e

dos atrativos de um centro maior.

Na avaliação da professora Luciene, o fato
de lecionar para duas turmas ao mesmo

tempo não interfere no aprendizado,
tampouco prejudica o desenvolvimento

dos conteúdos. "Como as turmas estão

agrupadas de maneira seqüencial não há

problema. Os conteúdos são semelhantes.

Dá para trabalhar as mesmas atividades

com graus diferentes de dificuldades",
explica a professora, que conta ainda com

o apoio da equipe técnica da Secretaria

Municipal de Educação. Mesmo assim ela
admite que a tarefa é árdua, afinal, atuar
em escola isolada e multisseriada não

tarefa fácil.
A coordenadora do Curso de

Pedagogia da Uner, professora doutora
Rosane Welke, defendeu sua tese de
doutorado em 2001, na Espanha, tendo
como tema a história da Escola, desde a

sua fundação até o ano de 2000. Entre os

aspectos abordados, Rosane destaca a

identificação com a comunidade e o que a

Escola faz com os conhecimentos já
adquiridos dos alunos, tendo em vista o

fato de que, nessa localidade, a primeira
língua a ser falada é o alemão. Rosana

salienta que contou com a colaboração do

professor Arnoldo Shulz (hoje falecido) e

que é o patrono da Escola. "Os
documentos antigos estão escritos em

alemão gótico", exernplífica a professora.
Segundo ela, é preciso compreender a

história da Escola a partir do contexto
onde ela está inserida, considerando ainda

as suas particularidades culturais e

necessidades da comunidade. "Era uma

época em que o professor fazia tudo",
informa.

MA�E$
ttmJ[ 215-1845,.2

ZOTRIATHLON
ACAOEMIA IMPUl.SO

n:

I 'Impulso

MARIA HELENA DE MORAES

Primeiro prédio onde funcionou a escola,
fundada em 1904

Um pouco da História 1--00-_

Nos fundos da atual edificação da Escola ainda se

encontra o primeiro prédio da unidade de ensino,

hoje transformado em depósito. A edificação, em
madeira, está em boas condições e ainda conserva

a primeira porta, por onde entraram os primeiros 15

alunos, em 1904. Na época, era denominada de
Escola Alemã Ribeirão Vitória, que posteriormente
fo! fechada pelo governo da nacionalização
(Getúlio Vargas). A escola foi construída em terreno

doado pelos moradores Otto Ramthum e Otto

Kickofel, numa área de 37 mil metros quadrados.
Funcionava e escola e a casa da professora ficava ao

lado. Hoje, a casa da professora serve de refeitório e

o prédio da escola é de alvenaria. Foi construído na

década de 70.
'

O professor Arnoldo Shulz, patrono da Escola,
lecionou na escola em 1961 e foi o primeiro
professor com domínio da Língua Alemã nos 23

anos que se seguiram à nacionalização do
ensino.Antes de 1909 não existe registro dos

professores. O primeiro professor que se tem

notícia foi Fritz Asendorf.
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I I PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 24 a 30 de setembro

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
O Terminal
16:00 - 18:30 - 21 :00 Rei Arthur

14:30 17:00 19:30 22:00Yu Gi Ho!
15:30 - 17:30

Meninas Malvadas
19:30-21:30

A Supremacia Bourne
14:00 16:30 19:00 21:30

Alien versus Predador
15:15 -19:15

1
-

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

AVila
13:30 16:00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO

Olga
18:30 21 :15

O Terminal
14:0016:3019:00- 21:30 Anaconda 2

14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
A Supremacia Bourne
14:30 17:00 19:30 22:00

Fahrenheit 11 de Setembro
13:45 16:15 18:45 21:30A Vila

14:15 19:15

Fahrenheit 11 De Setembro
6:45 21 :45 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação! O-Drama! AV-Aventura/ C-Comédia!P - Policial! S-Suspense! DC - Documentário! R-Romance!I-lnfantil!FIC-Ficção

IScar PROGRAMAÇÃO SETEMBRO I
.��-{tI�iÇl,:Ii?�i�ailfª,)tU: -',3aFas� (j�AfS'i;jltDt:âva I inho;!��yJ rI

14h às 18h

.ij�ª:Ii��'çª9'�Q, 2ó f�$i1M�td� Man IfEf�1iações",fo Iclór(ças d�-�ã:�i�fdoS�{�S��:gc5Jctº;��íi!Jrii1�
2011

14h às 18h

!11:II:I!!itL�nç�IDgt1fQ'em'DVo';:;'ãb"Anos ...,.�,.,""L�'li"

20h30

�� 19h às 21 h
.
,.

,-

é

Chiquinha a Chico "Breve História

da MPB"

Uma aula espetáculo em

Marketing de Relacionamento.
J

Cinemateca

I CINE A

Jonny Quest - 1 a Temporada
"Jonny Quest" estreou na Rede CBS americana
em 18/09!1964.Tornou-se um clássico da
animação, divertindo crianças e adultos por
várias gerações. A fórmula desse sucesso está
basicamente no roteiro cheio de aventura,
mistério e ação. Para os desenhos da época,
"Jonny Quest" já representava um avanço,
considerando traços e cores - geralmente muito
fortes, condizendo com o roteiro do desenho. A
série animada narra as aventuras do garoto de
1 O anos,Jonny Quest, que acompanha seu pai, o
cientista Dr. Benton Quest, em missões
expedidas pelo governo americano. Juntamente
a eles, está o agente Roger "Race" Bannon, que
tem o encargo de guardar Jonny Quest 24 horas
por dia como tutor, companheiro e atento "cão
de-guarda". Desde que Jonny perdeu a mãe, o
governo não quis arriscar a segurança do garoto.
Se Jonny cair nas mãos de agentes inimigos, o
valor do Dr. Quest à ciência seria muito
prejudicado. Roger é também o braço direito do
Dr. Quest, pois pilota aviões, barcos, atira e luta
muito bem. Para completar o grupo, temos o

simpático, temperamental e esperto Bandit, o
cão bulldog de Jonny. E ainda, o garoto hindu,
Hadji. Mistérios, assassinatos, traições, roubos,
terrorismo, paisagens selvagens, homens nativos,
monstros ... Esses elementos são constantes nos

episódios desta série animada que traz 26
episódios em mais de 650 minutos de façanhas
extraordinárias.
Desenho/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 659
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

Os Flinstones - l.a Temporada
Yaba Oaba Doo!!!! Finalmente os fãs,
crianças e adultos, irão rir pra valer em mais
de 12 horas de diversão, da mais famosa e

divertida família da pré-história. "Os
Flintstones" vem encantando gerações
desde 1960, transformando-se em um

marco dos desenhos animados. O box traz a

primeira temporada completa, na íntegra,
em quatro OVOs, com episódios inéditos,
em uma edição de colecionador para você
ver, rever e guardar para sempre.
Desenho/lnfantil - Ano: 2004 - Duração:
737 minutos - Cor Livre - Lançamento em

OVO

Scooby-Doo - Cadê Você! - l.a E 2.a

Temporada
Veja em quatro DVDs os 25 episódios da primeira
e segunda temporada do cão mais medroso e

divertido do desenhos animados. Clássico de
Hanna-Barbera, Scooby-Doo,juntamente com

'Salsicha, Dafine,Velma e Fred vão ter que decifrar
casos misteriosos que fantasmas, lobisomens,
vampiros, bonecos vudus, entre outros, estão
querendo assustar nossos amigos investigadores.
No ar desde 1969,Você não pode perder o
começo desta serie fantástica! São mais de 549
minutos de diversão com extras incríveis com
legendas em português.
Desenho/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 549
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

Os Jetsons - l.a Temporada
Volte para o futuro e conheça a primeira família
da Era Espacial! Conheça George Jetson,Jane,
sua esposa sua filha Judy seu filho Elroy. O
inesquecível tema de Os Jetsons resume bem a

alegre essência dessa série, um contraponto
futurista a "Os Hlntstones; simbolizando o

otimismo do início da era especial norte
americana. Os Jetsons foram a primeira família,
animada ou não, a ter um home theather com
tela de grandes proporções em sua sala, muitas
décadas antes de isso se tornar realidade no

mundo real. Eles também tinham carros

voadores, cidades flutuantes e andróides, hoje
lugares-comuns nos cenários dos mais populares
sucessos de ficção científica. Agora, todos os 24

episódios da primeira temporada da série foram
"teletransportados" para o OVO, trazendo com

eles muitos extras, alguns'recém-criados, outros
raridades exclusivas escavadas dos baús da
Hanna-Barbera.
Desenho/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 629
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

c s I
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Macarrão com Azeitonas

I gredientes: 400 gramas den "1 d
rnacarrão Spaguettl; um qut o e

mates maduros sem pele e sem

:�mente; 100 gramas de azeitonas
retas; 1 colher (sopa)

de alcaparras
p
m conserva;

1 colher (sopa) de salsa

eicada; 1 dente de alho; 1 pimenta

�alagueta; 5 colheres (sopa) de
zeite; sal a gosto.

�reparo:�queça o ?z�ite e frite o

alho e a pimenta ate ficarem

dourados;junte os tomates bem

picados e o sal e deixe cozinhar por

uns 20 minutos.
Retire o alho e a

pimenta, junte as azeitonas sem

caroço e as alcaparras lavadas e

picadas. Corte o macarrão em

pedaços de uns 8 centí.metros
aproximadamente, cozinhe em

bastante água fervente salgada,
escorra e cubra com o molho e a

salsa.

Pão de Queijo da .Joana
Ingredientes: 30 gramas de fermento para

pão; 2 colheres (sopa) de açúcar; 50 gramas
de margarina; 3 colheres (sopa) de óleo;
meia colher (sopa) de sal; 3 ovos; 1 1/2 copo
de leite morno; 1 quilo de farinha de trigo;
500 gramas de queijo Prato para o recheio.

Preparo: Coloque no liqüidificador o leite, o

sal, o açúcar, os ovos, o óleo, a margarina e o

fermento. Bata bem. Despeje a mistura

numa tigela e coloque farinha de trigo até

dar ponto de massa maleável e macia, que
não grude nas mãos. Abra pequenas

porções de massa com as mãos e recheie

com pedaços de queijo Prato. Deixe crescer.

Pinceie com gema e leve ao forno

preaquecido até ficar dourado.

.. Sirva o Pão de Queijo bem l>
quentinho, acompanhado de

café e leite

Jantar Mensal
24/seternbro/2004

••

SEXTA-FEIRA,23 de setemh�p cj;e 4,9011

� �v
''(�4GUÁ009 No proxirno dia 24 de setembro, com mrcro às

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

tradicional"prato típico': destacando-se a polenta e o macarrão caseiro,

regado ao um bom vinho.
.

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

com membros da Diretoria e Coral.

Valordo ingresso:R$ 10,00 (dez reais).
Adquira seu ingressoantecipadamente.

CoralItaliano Apresentações
\

o Coral do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,esteve presente em vários

eventos em nossa região, fazendo belas apresentações, cantando

canções da nossa Itália.
Em 12/09, na tarde Cultural, na Armalwee, 15/09, Clube de Mães, na

Igreja Apostolo Paulo, na Vila Lenzi, 17/09, nas comemorações do SESC,
no Parque de Eventos, 19/09, na Festa Italiana em São Bento do Sul.

Parabéns a todos os integrantes do Coral.

.Bolinhas de Salame
Ingredientes: 250 gramas
de bacon em fatias; 250
gramas de queijo Sírio;,?50
gramas de salame; 2
colheres (sopa) de leite; 2
colheres (chá) de molho
inglês.
Preparo: Frite o bacon até o

mesmo ficar douradinho.

Escorra, pique e reserve.

Amasse o queijo. Passe o
salame na máquina de moer
(ou processador).Misture o

leite, o molho inglês e o

queijo ao salame e mexa

bem. Faça bolinhas e passe
as pelo bacon picado. Leve à

geladeira durante uma hora.

<l Bolinhas de Salame

São uma ótima opção para

acompanhar aperitivos ou'
.

I
uma cerveja bem gelada_____,/

Compota Quente de Frutas
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de
manteiga; 1 xícara (chá) de açúcar; 1

xícara (chá) de abacaxi, em pedaços
grandes;meia xícara (chá) de suco de

laranja; 1 maga em pedaços grandes; 1

carambola em rodelas; 1 banana em

rodelas; meia xícara (chá) de conhaque; 1

lata de Creme Dessert sabor Leite Moça.
Preparo: Em uma panela grande,
coloque a manteiga e o açúcar e leve ao

,

fogo,mexendo sem pre, até obter um

caramelo. Junte o abaxaci e o suco de

laranja.Abaixo o fogo e deixe ferver,
mexendo delicadamente, para que as

frutas não se desmanchem. Acrescente a

manga, a carambola e a banana, deixe

por cerca de 3 minutos e, entãom regue
com o conhaque. Incline a panela
ligeiramente, para que incendeie.

Quando o fogo acabar, retire do fogo e

sirva a seguir, coberto com o Creme

Dessert.

Dica: O Creme Dessert é encontrado nos

supermercados na prateleira de leite
condensado.

Nomes poloneses
Depois do comentário da "feijoada" e da dúvida de um querido leitor do

meu blog, tenho que escrever um pouquinho sobre os nomes poloneses. Eu

digo um pouquinho pois eu conheço muito pouco da língua polonesa,o
suficiente para me defender, até porque com o inglês eu consigo viver
muito bem aqui. Então, para tirar as dúvidas citadas nos "comments", eu
recorri áqueles que mais entendem da língua polonesa, ou seja, os próprios
poloneses. Perguntei a uns, a outros e aqui estão algumas observações.
* Ma3gorzata realmente se lê Maugojata, mas raramente é usado. As

mulheres que têm esse nome preferem ser chamadas de Ma3gosia (lê-se

Maugocha) ou Gosia (lê-se Gocha).
* Vocês devem ter observado que no nome Ma3gorzata, a letra f tem um

tracinho no meio.Aqui é muito comum quando o L tem som de U.
*Wawel é vavel mesmo, pois o W aqui tem sempre som de V.
* Portanto Robert Krawczyk,judoca polonês, tem seu nome pronunciado
assim Robert Cravutiec ou algo parecido.
* Iwony é Iwone, mas assim como com Ma3gorzata, ninguém usa, e as

mulheres que tem esse nome sempre atendem pelo nome Iwona que se

pronuncia como em português.
* Outra característica aqui é que famílias católicas em geral tem 3 nomes

antes do sobrenome. Por exemplo a babá chama-se Ma-qorzata Ewa

Patrycja Garwoliriska e se pronuncia Maugojata Eva Patritcia Garvolinsca.
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Eva Wilma e o sucesso

da vilã Lucrécia
Por Erica Guarda/GB Edições

neto Abel (Eduardo Pires) com
Branca (Manuela do Monte),
uma moça ingênua que nem

sonha ser herdeira de uma

verdadeira fortuna, assim que

completar a maioridade.
A megera também guarda
segredos cabeludos em seu

passado, sendo que seu genro, o

dissimulado Anselmo (Werner
Schünemann), além de saber de
tudo, compactua com as suas

falcatruas.
Nos próximos capítulos da
novela, Lucrécia toda cheia de
falsos amores por Branca, vai
tirar a menina da ala dos

empregados e acomodá-la num
dos quartos de hóspedes da

mansão, tudo para seduzí-la a

casar-se com o netinho da
"Fofó'', como gosta de ser

chamada.
Isto ainda não será nada, perto do

que fará como neto Pedro

(Vladimir Brichta). Num dos seus

ataques de fúria, ela vai contar ao
rapaz que ele não é filho de

Anselmo, deixando-o bastante

Atuando em "Começar de Novo" a atriz dá vida à toda

poderosa Lucrécia Borges, uma mulher cruel e falida

Eva Wilma nasceu em 1933, no lar de Otto e Luíza.Riefle,
imigrantes alemães que haviam se estabelecido em São
Paulo. Os pais desde cedo estimulavam a educação
artística da filha, que estudava piano, canto, violão e balé,
sendo que a dança virou paixão na vida da menina que
tinha uma situação confortável, garantida pelo pai, gerente
geral de uma fábrica.
Mas, eis que começa a II Guerra Mundial e o pai de Eva

Wilma, ou melhor Vivinha como é chamada até hoje pelos
familiares e amigos, perdeu o emprego. As despesas
tiveram que ser cortadas e ela começou a ter aulas de balé
com a professora Maria Oleneva enquanto que o piano era

vendido.

Apesar da pouca idade, Eva Wilma não se deixou intimidar

pelas adversidades e passou a integrar o grupo de bailado
"Feira Flutuante", de Oleneva, o qual saia em um navio

flutuante, fazendo toda a costa brasileira. Foi assim o seu

primeiro contato com o público e Vivinha gostou muito.
Muito esforçada, quase adulta conheceu John Herbert; os
dois passaram a namorar e um dia ela resolveu

acompanhá-lo até à Companhia Vera Cruz, quando
produtora cinematográfica na época. Ali foi convidada
para uma pequena participação num filme de Luciano
Salce.

Assim, de forma modesta e

até despretensiosa,
começava a carreira de
uma das maiores atrizes do
Brasil.
Paralelo a sua primeira
aparição numa produção
da Vera Cruz, começava a

se formar o Teatro de
Arena e Eva Wilma

integrou o elenco. O
. trabalho da atriz começou

.

a chamar atenção do

pessoal da televisão e

Cassiano Gabus Mendes a

convidou para estrelar um
seriado na extinta TV

Tupi, chamado

<J Comemorando 50 anos de

carreira, Eva Wilma recebeu
uma homenagem especial em

. São Paulo quando um teatro

foi inaugurado com seunome
,

I
II

"Namorados de São Paulo", que mais tarde passou a ser

"Alô, Doçura" e que esteve no ar por mais de dez anos.

Desde então, a vida profissional de Eva Wilma

deslanchou, transformando-a numa atriz premiada tanto
por sua atuação no teatro, cinema e televisão, na qual fez
mais de trinta novelas, salientando-se "Angústia de
Amar" (1966), "Meu Pé de Laranja Lima", "Nossa Filha
Gabriela", ''A Revolta dos Anjos", "A Viagem",
"Mulheres de Areia", "O Barba Azul", "O Julgamento",
"Roda de Fogo", e "O Direito de Nascer", todas na
extinta Tupi. Sem dúvida, foi em "Mulheres de Areia"

que Eva Wilma demonstrou todo o seu potencial
interpretando as irmãs gêmeas Rute e Raquel, a primeira
boazinha enquanto que a segunda era uma mulher fria e

ressentida.
.

Logo depois dessa novela, Eva Wilma, já separada de

John Herbert, casou-se com o também ator Carlos Zara,
com quem permaneceu o até ano 2002, quando ele
faleceu.
Do casamento com John Herbert, a atriz tem dois filhos;
os amigos íntimos da atriz garantem que ela é o que se

pode chamar de "mãezona" , fazendo questão de preparar
os almoços que costumam reunir a família com

freqüência:
No começo da década de 80, Eva Wilma transferiu-se

para a Globo na qual fez "Plumas e Paetés", "Ciranda de

Pedra", "Elas Por Elas", "Guerra dos Sexos", "Transas e

Caretas", "De Quina Pra Lua", "Roda de Fogo",
"Sassaricando", "Que Rei Sou Eu", "Mico Preto", 'Pedra
Sobre Pedra", "O Mapa da Mina", "Pátria Minha",
"História de Amor", "O Rei do Gado", "A Indomada",
"Esperança" e atualmente "Começar de Novo", além de
inúmeros especiais e minisséries como "Os Maias" e

"Quinto dos Infernos", na qual interpretou a rainha

portuguesa Maria L

Inesquecível foi também a personagem Dra. Marta, do
seriado "Mulher", na qual Eva Wilma contracenava com

Patrícia Pillar e Carlos Zara, num dos últimos trabalhos

que o casal faria juntos .

Na novela "Começar de Novo", exibida pela Globo no

horário das sete, EvaWilma interpreta a malvada
Lucrécia Borges. A sua

atuação vai da maldade Eva Wilma e Eduardo Pires [>
numa das cenas de "Começar de
Novo", na qual o ator interpreta
Abel, o neto da "Fofó" Lucrécia

6Eva Wilma começou sua carreira
como bailarina do grupo "Feira

Flutuante", da professora Maria Oleneva
isso na década de 50

'

ao cômico, num piscar
.

de olhos, confundindo o

público que não sabe se

odeia ou ama a

"personagem.
Lucréciaé uma mulher calculista, que mantém a pose
mas na verdade está falida e vê no casamento do seu

perturbado, tanto que acabará brigando com a mà\
Letícia (Natália do Valle).

Bem, "Começar de Novo" está praticamente
em seus primeiros capítulos e Lucrécia deverá fazer
outras maldades, mas o que o grande público espern
é que a megera seja regiamente castigada nos

últimos capítulos da trama, afinal o bem deve
sempre prevalecer..

u

"> Bandidos e Mocinhas
Lana Leoni é uma atriz sexy e decadente que morre no palco,
misteriosamente assassinada durante um polêmico sucesso teatral.
Descobrir a identidade do assassino é apenas o ponto de partida deste
imperdível romance policial. Fã de carteirinha dos livros de suspense, o
autor constrói um-trama de secretas perversões e paixões mortais, em
que bandidos se apaixonam e mocinhas cumprem impiedosamente as

leis do desejo. Um Pulp fiction carioca de luxo. Casada com um milionário

pervertido, e objeto da paixão de um grande traficante, a morte de Lana
mobiliza personagens de mundos opostos. Dida, um bandido inteligente
e charmoso, quer descobrir quem matou a amada de seu melhor amigo.
Marlene, delegada sedutora e competente, não gosta de deixar sem
solução os casos que chegam à 14a DP - e será implacável ao investigar o
caso Lana Leoni, como só as mocinhas mais malvadas e imprevisíveis
conseguem ser. Segundo romance de Nélson Motta,"Bandidos e

Mocinhas" é um livro envolvente e divertido - onde o mundo do show-biz
se entrelaça, deliciosamente, com os bastidores de uma investigação
policial carioca. O lançamento é da Editora Objetiva e têm 256 páginas.
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i O Encontro com Jack Steele
I o ano é 1688. O cenário, os mares do
i Caribe. O jovem Davy Shea tornou-se
I um importante membro da tripulação
I da fragata Aurora, ajudando seu tio
I Patrick.médico, nas emergências que
I surgem a bordo. E há muitas delas
neste último livro da "Série Caçadores
de Piratas'; porque uma batalha feroz
se inicia depois queWilliam Hunter,
capitão do Aurora, decide ir às últimas
conseqüências para capturar Jack
Steele. A caçada é mútua: Steele deseja
vingança desde que o capitão, Davy e

Patrick frustaram o ataque ao porto de

Tortuga. Foi nesse momento que o

pirata deu-se conta de que o Aurora
estava a serviço do rei James II e de

I que teria Hunter para sempre como
I inimigo mortal. Em fúria, partiu para

1,1 uma investida contra navios e

pequenas cidades, responsabilizando
Hunter pelos saques. Agora, a

I tripulação do Aurora terá de aliar

I forças até de inimigos para escapar

1.1
das ciladas preparadas por Steele,
cercar seu poderoso navio Red Queen
e interromper o rastro de destruição

I
do lendário pirata nesta aventura final.
O lançamento é da Editora Arx e têm

.

192 páginas.
.
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/ O Homem que Amava as Gaivotas
"O Homem que Amava as Gaivotas" é um livro diferente: fala de
verdades sem ser dogmático; são abordados assuntos que nos

pareciam já tão resolvidos e esgotados, mas de maneira nova e

totalmente reveladora, criando espaço para novidades; propõe
parábolas, estórias, anedotas e até piadas para desestruturar
conhecimentos dados como fixos e acabados; amplia horizontes
e chama-nos à criatividade, evidenciando que ela é sinal
indicátivo de vida; encanta-nos, enfim, ao nos conduzir à

experiência do próprio eu, permitindo-nos vislumbrar o segredo
da existência. Do autor Osho, o livro é um lançamento da Editora
Verus e têm 247 páginas.

Da Redação/GB Edições

"Agora, Myrian Pires vai integrar o elenco lá de cima"
(Da atrizAna Rosa, no velório da também atriz
Myrian Pires, falecida recentemente, vítima de

toxoplasmose)

"Só que chegou um ponto em que meu trabalho e

minha formação me puxaram para um lado e ela

seguia para outro" (Do ator Caio Blat sobre o fim do
casamento com AnaAriel)

"Novela das oito não é para criança" (Da atriz Letícia
Spiller, a Viviane de "Senhora do Destino")

"As pessoas vão conhecer a Eliana como ela é: uma
mulher de 30 anos.Tinha vontade de debater assuntoS
mais sérios, mas que não eram adequados ao atual
programa. O novo será uma revista de variedades" (Da
apresentadora Eliana sobre seu novo programa que
estréia no início de 2005)

"Nós nunca encostamos nenhum dedo em nossa filhoS.

Sempre foi tudo resolvido no papo, nem os colocamoS
de castigo" (Da atriz Fernanda Monten_egro, sobre
como educou seus filhos)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IRESU
MALHAÇÃO
lHiUNDA " Letícia ficá magoada ao ver Gustavo

tfijando Natasha, mas disfarça. Marcelo" deixa que
(êrri�vá morar com ele, para desespero de Beatriz.
mo pede Bel em namoro. Gustavo e Rodrigo
ronsolam Beatriz. Bel não quer namorar com Kiko,
1IIMo inventa que ele precisa passar por três provas
�/aganhar sua confiança. Letícia decide esquecer de
Gu!tavode uma vez por todas. Cabeção vai para uma

!11<ruzilhada fazer uma simpatia para se livrar do

l!píritodo seu carro, mas quase é atropelado. Beatriz
!ffIlequeCamila não vá gostar de viver com Marcelo.

�upa5saateruma nova chefe,chamada Liliane,que
irisaquevai mudaria sapataria onde ele trabalha para

m�ho�.Vilma diz para Cabeção que ele precisa fazer
uma simpatia mais forte, dessa vez no ferro-velho.
GUltavo, (atraca e Natasha ouvem sua música no

OOio.

TERÇA· Gustavo, Catraca e Natasha comemoram.
lilGne mente para Flávia para fazer com que ela
rompre uma bota. A primeira prova de Kiko é se

�ulparcom todas as meninas que já magoou e ele
Oeddeleunirtodas na Giga. Diogo conta para Beatriz

I
que Iamlla está feliz morando com Marcelo

de�an�o·adecepcionada.Cabeção descobre que se�
carro amda não foi destruído no ferro-velho e o

�Gmpra de volta. O dono do ferro-velho se

liIP.rmiona com o amor de Cabeção pelo carro e

�de lhe dar um motor antigo para que ele possa
falHo funcionar. Letícia decide praticar bastante
haooebol para se ocupar. Camila faz a maior bagunça·
ooa'partam�nto de Marcelo. Bel diz a Kiko que ele
pi€asi pedir perdão a Drica também Catraca e

Nataí�acomeçam a relembrar as coisas que armaram
��ít����d�� Letícia. O gravador de CO de Gustavo

�UARTA. C�traca e Natasha não percebem que sua

:ersaest? sendo gravada. Kiko pede desculpas a
a e explica que está fazendo isso porque quer

namorar com Bel. Bel acha que Drtca vai ficar furiosa

:eela dá a maior força para o namoro. Gustavonta com Catraca e Natasha que deixou o
gravador de CD ligado. Eles se dão conta de que SUq

����:�safoi gravada e decide� pegar o CD antes que

0\'0
co ouçags! manda Klko tomar conta de um

vai��cq�al dá o nome de Frederico, para provar que

bnta
uldadoso no namoro. Flávia percebe que sua

Natas�ova rasgou e decide ir trocá-Ia. Gustavo diz a

dele aquee�prestou o CD para Cadu,deixando-a
tr

sperada.Llhane fala para Flávia que ela não pode
q��� bota. Bel tenta quebrar o ovo par fazer com

Cadu p °dfalhe no teste, mas Kiko não descuida dele.

parato
e e qu� Cabeção coloque o CO de Gustavo
carnoGlga.

QUINTA·V·I .

COrnec
I ma tira o CO antes que Catraca e Natasha

que Ca:'la fala� de Letícia. Beatriz não gosta de saber

Natasha ti a esta achando bom morar com Marcelo.

de�a.Flá e.nta pegar o CD de Cadu, mas Gustavo não

como disvla d.�scobre que sua bota não é de couro,
se Llhane, e resolve procurar a Defesa do

.Nat�sha e Catraca esperam por Cadu na

atana para. tentar recuperar o CD, mas

chega e
e eles são obrigados a ir embora.Marcelo

P35sandom casa e descobre que Camila esteve

qU�fica m�latardetoda.Ele pede ajuda para Beatriz,
OUçaO(�Ult.O n_ervosa. Letícia não deixa que Cadu

de(idetra��hS nao quer lembrar de Gustavo. MarceloCarnila.Natâ harem casa para poderficarcuidandode
�ãoouviu

as a eCat�aca descobrem que Cadu ainda

aC�á.lc.LÚ�â��.e reviram a mochila dele para tentar

I�TA. (aI raca e Natasha explicam a Lúcia que
ue aquela era a mochila de Gustavo.

n�egue trabalhar em casa por causa da
mlla.Flávia diz a Cadu que vai fazer uma
ara Liliane e que vai processar a loja se
ua bota. Bel pede que Kiko pinte seus

e ele topa, deixando-a pasma.
a Beatriz que Camila vai em breve
querer voltar para casa. Natasha e

Cadu o dia todo, mas não
o CO. Felipe confessa para Murilo
muito a falta de Letícia. Cadu avisa
está pensando em entrar com um

uma matéria sobre uma jogadora
m

que entrou na carreira depois de
:ntr�àr su nam?ro.Flávia espera por Li!iane para lhe
'�esuamoa 9uelxa formal. Bel vê Kiko ruivo. Cadu

Natashâouv��I.a e percebe que o CD sumiu. Catraca e

IA8ADO·W ' .ao ha eXibição.

Canalhice I
Nos próximos capítulos de
"Senhora do Destino",

I Josivaldo (José de Abreu)

II dará o primeiro bote em

Maria do Carmo (Suzana
Vieira), O cafajeste deixará

I bem claro para a ex-mulher

I que sabe exatamente quais
são os seus direitos sobre o

I patrimônio dela, uma vez
.

que os dois ainda são

í legalmente casados. Por

II outro lado, Nazaré (Renata
Sorrah) começará a ser

I desmascarada, uma vez

I que Cláudia (Leandra Leal)

lvai descobrir todos os seus

segredos do passado.
·'��__��"_",,�m,�m_� ��_.,,

I
Comemorando o aniversário
Depois de ter ganhado uma festa-supresa preparada por
Sílvia Abravanel, Julinho do Carmo comemorou o seu

aniversário no Retiro dos Artistas, Rio de Janeiro, onde
também mantém um salão beneficente. Claro que a sua

fiel amiga e escudeira Dercy Gonçalves também foi.

Romance
Bruno Gagliasso e DanielleWinits continuam noivos e

felizes. O casal passou um final-de-semana inteiro na Bahia,
acompanhados da mãe e do irmão da atriz. E chega de
boatos separando o casal.

Bem cotado
Glória Perez criou um personagem especialmente para

Thiago Lacerda, em "América", a próxima novela das oito.
Trata-se de um rapaz que vive algum tempo nos Estados
Unidos e depois volta ao Brasil.

As primeiras cenas

"Como Uma Onda", a nova trama global das seis já
começou a ser gravada.As primeiras cenas estão sendo
feitas em Portugal, na cidade de Guimarães.As atrizes
Alinne Moraes e Mel Lisboa interpretam as irmãs Nina e

\Lenita.
Reunindo os amigos

Vilã "�
'�

Na novela deWalter Negrão, Mel Lisboa fará a vilã Lenita, sendo que também fazem :M
parte do elenco os atores portugueses Ricardo Pereira, Antônio Reis e Joana Solnado.j

Bem cotados
Comenta-se que Ronaldinho e Daniella

Cicarelli serão algumas das estrelas a

aparecer no "Video Music Brasil", da MTV,

que acontece no dia 05 de outubro. É

esperar para ver.

Caroline Dieckmann reuniu os amigos
numa badalada churrascaria carioca

especialmente para comemorarem os

seus 26 anos de vida.

CABOCLA

SEGUNDA - Soanerges discursa para o povo que
estava em volta da delegacia, afirmando que a justiça
foi feita. Justino percebe que Boanerges está se

aproveitando .da ocasião para fazer comício e fica
irritado. Tobias confessa para Tina que não consegue
parar de pensar em Zuca,apesar do que ela lhe fez.Tina
fica magoada com Generosa, pois acha que ela gosta
mais de Rosa do que dela. Generosa se arrepende de
tertratadoTina mal efala que seTomé quiser casar com
ela, terá seu consentimento. Sina diz a Soanerges que
só quer que Zuca se case com Luis quando ele estiver
curado. Luís ouve e fica incomodado. Pepa compra

vestidos e sapatos novos para Mariquinha, para ajudá
Ia a conquistarTobias. Luís garante aTobias que não foi
mandante da toca ia. Boanerges convence Chico a

voltar a trabalhar para Zé. Luís avisa Tobias que ele está
sendo acusado de assassinato e se oferece para ajudá
lo em seu depoimento.Tobias diz a Luís que não sabe
se algum dia vai poder parar de odiá-lo. Luís pede que
Felício lhe diga quem o surrou e garante que o culpado
vai ser punido apenas dentro da lei.

TERÇA - Luís fala para Boanerges que Felício não lhe
disse quem foi o culpado, mas lhe autorizou a pedir
que o delegado abra um inquérito. Neco diz a Justino

que vai fazer uma campanha limpa contra Boanerges.
Tina acha que Felício falou para Luís quem é o culpado.
Zuca se recusa a casar com Luís com o vestido que ia
usar para casar com Tobias.Tina e Tomé combinam os

detalhes de seu casamento. Generosa torce para que
Rosa não volte nunca mais, para espanto de Felício.

Pequetita mostra a Joaquim que recebeu uma carta de
Luís pedindo desculpas a ele. Joaquim se emociona e

manda uma carta também pedindo desculpas. Luís
fica radiante. Tina e Tomé começam a construir um

puxado para viverem juntos depois que casarem. Pepa
ajuda Mariquinha a se arrumar. Emerenciana diz a

Belinha que é melhor que ela esqueça Neco.Macário e

Xexéu contam para Justino que foram intimados a

depor na delegacia no caso da tocata e da surra de
Felício e acham que por trás disso há uma jogada
polítiça de Boanerges.Justino e Xexéu dizem a Felício

que gostariam de lhe propor um acordo. Felício dá as

costas para ambos.
.

QUARTA - Justino diz a Felício que quer apenas que a

justiça seja feita. Felicio acusa Xexéu de ter mandado
surrá-lo, deixando Justino pasmo. Xexéu tenta ir

embora, mas Tomé o impede. Luís confessa para
Boanerges que Pelfdo lhe disse quem é o culpado e

que ele contou para o delegado, mas avisa que não

pode revelar mais nada por enquanto.Justino e Tomé
levam Xexéu para a delegacia. Felício explica para
Generosa que não tinha acusado Xexéu antes porque
não queria que Tobias o matasse. Tomé conta para
Tobias que FeHcio acusou Xexéu. Tobias acha que
Justino estava envolvido e diza Neco que ele não pode
mais contar com ele para nada. O delegado manda
prender Xexéu, que garante que foi Boanerges quem
mandou Felício acusá-lo.Neco avisa Justino que Tobias
está com raiva de todos eles. Tobias fica com raiva ao

saber que Luísjá sabia quem era o culpado. Boanerges
descobre que Xexéu foi preso e acha que ele deve ter
feito tudo a mando deJustino.Luísexplica a Boanerges
que alguém pode ter tentado incriminar Xexéu.
Justino diz a Mariquinha que acha que Boanerges
tentou incriminar Xexéu.Generosa teme queTobias vá
fazer alguma besteira.

QUINTA - Generosa pede que Tobias pare de sentir
raiva e comecea tocar sua vida.Ritinha fica furiosa com

Zaqueu, Chico e Nastácio, que a ignoram. O delegado
solta Xexéu por falta de provas, mas manda que ele
tome cuidado com Tobias. Emerenciana fala para
Boanerqes que essa acusação contra Xexéu pode
acabar se virando contra ele.Zuca aconselha Belinha a

largar tudo e fugir com Neco. Mariquinha confessa

para Neco que colocou roupas novas na esperança de

que Tobias fosse se interessar por ela. Generosa

entrega para Tina um vestido que havia feito para Rosa
e diz que não quer mais pensar nela. Tobias e Tomé

pedem demissão a Justino. Neco manda Justino dar
dinheiro a mais para Tobias e o manda se afastar de
Mariquinha, deixando-o furioso. Pepa 'garante a

Mariquinha que Tobias gosta dela, ou não teria se

incomodado com o que Neco disse. Tobias jura se

vingar de Justino e ameaça usar Mariquinha para isso.
Tomé diz aTobias que não vai perdoá-lo se ele magoar
Mariquinha. Macário garante a Xexéu que foi

Boanerges quem quis incriminá-lo. O delegado

j pergunta a Felício se os capang-as que lhe bateram
eram das redondezas.

SEXTA - Felício explica ao delegado que os homens
estavam com o rosto coberto.Zuca manda um recado

para Neco para ele vir encontrar Belinha. Bina se

preocupa com a doença de Luís, mas Zé a tranqüiliza.
Chico começa a sentir uma dor muito forte. Bina

percebe que ele está realmente doente. Tobias tenta

dar um beijo em Mariquinha,que fica com raiva dele e

lhe dá um tapa, deixando-o pasmo. O delegado pede
para conversar com Boanerges e pergunta se é verdade

que Macário ameaçou Justino em sua presença. Neco
vai visitar Belinha, mas ela diz que não pode ser vista

com ele.Neco fica chateado.Zuca diz a Belinha que ela
vai acabar perdendo Neco. Boanerges se recusa a

responder de forma direta às perguntas do delegado.
Justino aconselha Neco a esquecer Belinha.Pepa gosta
de saber que Mariquinha deu um tapa em Tobias.
Tobias garante a Generosa que vai se vingar de Justino
de um jeito que vai doer bastante. Luís diz a Boanerges
que o delegado está desconfiado' deque o mandante
da tocata tenha sido Macário. Boanerges teme que o

povo vá pensar que Macário ordenou a tocaia a mando
dele.Macário pede para conversar com Boanerges.

SÁBADO - Macário garante a Boanerges que o

delegado está tentando incriminá-los e lhe propõe um

acordo. Tobias conta para Tomé que Mariquinha lhe
deu um tapa. Tomé diz a Tobias que vai se zangar com
ele se ele fizer algum mal para Mariquinha. Pepa fala
para Mariquinha que ela não tem que esquecer Tobias,
mas aprender a lidar com ele. Boanerges aceita se aliar
novamente a Macário. Chico é operado pelo Dr. Teles.
Emerenciana fica revoltada ao saber que Boanerges se

aliou a Macário e diz que não vai receber nem a ele nem
a Xexéu em sua casa. Tomé e Tobias decidem tentar

comprar umas vacas de Boanerges com o dinheiro que
j receberam de Justino. Boanerges manda que eles
>

escolham as vacas que quiserem. Emerenciana pede
que Boanerges seja generoso com eles. Tina e

Generosa sonham em tocar as terras da família em paz.
Boanerges dá as vacas de presente 'a Tobias e Tomé.
Macário e Xexéu vão até a delegacia e tentam descobrir
dados sobre a investigação, deixando o delegado
desconfiado. Boanerges fala para Neco que Macário e

Xexéu passaram para seu lado. Neco pergunta a

Boanerges se ele ofereceu a mão de Belinha em troca

da aliança.Boanerges fica furioso e parte para cima de
Neco.

L>COMEÇAR DE NOVO

SEGUNDA" Lenda. delirando de febre. chama Andrei
de Miguel Arcanjo e o beija. Andrei fica muito

perturbado e se lembra de Letfcia quando ela era

j jovem. Pedro garante a Abel que nada de ruim vai
acontecer com Letícia, mas também fica preocupado.
Doidona pede que Oandara venha para Ouro Negro
com ela, mas ela recusa. Isadora e Sidarta ficam
intrigados' com o comportamento de Márcia Anita.
Teca descobre que a luneta do quarto de Betinho está
voltada para o quarto de Márcia Anita e termina tudo
com ele. Andrei cuida de Letfcia. Lúcia pergunta se

Lucrécia está nervosa com a presença de Andrei na

cidade,o que a deixa apreensiva. Linda garante a Teca

que Betinho vai voltar para ela.Aída acusa Olavinhode
ter um coração de pedra por ele não ter chorado

quando o filho deles morreu. Artur tenta seduzir Júlia,
que se esquiva. Doidona se preocupa com Dandara.
Carmem pensa em Paulo Roberto e toca piano para

i :����uof��i�n�����a�����t�r�mq�uea �e��mem que o

TERÇA - Lúcia pergunta a Ademar porque Lucrécia
trata Branca bem, mas ele garante que não sabe.
Ademar fica chocado ao perceber que Lúcia está
desconfiando da ligação de tucrécta com os russos.

Letfcia diz a Pedro que foi ela quem levou Andrei até lá,
e ele fica envergonhado. Andrei usa o rádio de Pedro

para pedir ajuda. Oimitri fica radiante ao saber que
Pedro encontrou Andrei e Letícia.Branca confessa para
Teca que gosta de alguém que nâo gosta dela e que
nunca beijou ninguém na boca. Rosário ouve Carmem
conversando com Paulo Roberto e acha que ela estava
falando sozinha.Sidarta tenta descobrir onde Doidona

(
está,mas Doidão insiste em dizer que ela foi abduzida.
Doidona vê Dandara na aula de balé e fica encantada.
Letícia agradece a Andrei por ter salvo sua vida e o

abraça. Anselmo chega e vê os dois abraçados, mas
disfarça seu ciúme. Dandara diz a Doidona que não
está interessada em conviver com sua família em Ouro

Negro. Dimitri conta para Andrei que Joana desconfia
que ele seja Miguel Arcanjo. Júlia fala com Andrei no
telefone.e acha que ele está diferente. Olavirtho fica

perturbado pelas palavras de Aída. Lúcia tenta seduzi
lo e,ao ver que ele não consegue se concentrar,o acusa

de ter outra mulher. Branca sonha em ficar com Rico e

jura que nunca vai deixarAbel tocá-Ia.

QUARTA- Letícia diz que não quer trair Miguel Arcanjo
com Andrei, deixando Anselmo transtornado. Pedro

briga com Lucrécia, que fica furiosa e o chama de filho
do demônio. Lúcia comenta com Arda que acha que
Olavinho está tendo um caso.Andrei diz a Dimitri que
Miguel Arcanjo está tomando conta dele. Dimitri

sugere a Andrei que eles voltem para a Rússia, mas ele
se recusa.Pepê,Dudu e Kiko descobrem que Márcio vai
ser seu novo professor de ciências.Anita combina com
Isadora que ela e Márcio vão passar a freqüentar o spa.
Pedro briga com Anselmo por ele ter estado ausente

durante o acidente de Letfcia.Anselmo garante a Pedro

que não conseguiria viver sem Letlcia.Doidona desiste
de insistir com Dandara por enquanto, mas deixa uma

roupa de bailarina para ela.Júlia beija Artur pensando
em Andrei e grava uma cena maravilhosa. Mérilin
morre de ciúmes.Joana diza Xavier que vai dar um jeito
de provar que Andrei é Miguel Arcanjo.Teca fica furiosa
ao ver que todos os meninos, inclusive Betinho, estão
encantados por Márcia Anita. Lucas elogia Teca, que
fica feliz.lsadora dá comida a Mário e pede que Aída
tente arrumar um emprego para ele. Arda diz a Isadora
que não gosta de Mário,mas não sabe o por.quê.Mário
entra num carro misterioso ao sair do spa.Dandara fica
encantada com a roupa, mas a joga fora ao saber que
foi Doidona que lhe deu.

QUINTA M Joana insiste em conversar com Andrei.
Lucrécia diz a Abel que ele precisa tirar Rico da cabeça
de Branca. Aída fala para Olavinho que Lúcia está
desconfiada deles, mas ele afirma que ela está

exagerando. Doidão recebe um telegrama de Doidona
dizendo que está voltando e pensa que ela vai chegar
com Oandara.Andrei garante a Joana que não atendeu
ao nome de Miguel Arcanjo, mas apenas a um

chamado em geral. Joana fica sem resposta, mas avisa
Andrei de que ainda não se convenceu. Anselmo jura
que não vai deixar que Letícia fique com Andrei. Rico

elogia Linda, que fica tocada mas não cede aos

encantos dele. Pedro diz a Maria que teme que Letícia

esteja envolvida com Andrei. Maria acha que ele está

imaginando coisas. Dimitri mostra a Moacir que as

folhas do arquivo que procurava foram arrancadas.
Anselmo pergunta a Letícia se aconteceu alguma coisa
entre ela e Andrei e ela garante que não. Kiko diz a

Betinho que está chateado por ele ter magoado Teca.
Betinho explica a Kiko que Márcia Anita mexe com ele.
Murilo vê que Carmem está feliz com Ademar e fica
revoltado. Lucrécia deixa que Branca se mude para o

quarto de hóspedes. Anselmo diz a Lucrécia que não
vai mais obedecer suas ordens. Lucrécia avisa que vai
se vingar. LetíCia garante a Pedro que Andrei jamais
tentou nada com ela. Doidão fica decepcionado ao ver
Doidona chegando sem Dandara. Letfcia pergunta a

Joana se ela acharia loucura ela se separar de Anselmo.
Júlia volta a Ouro Negro, para espanto de Andrei.
Lucrécia diz a Pedro que tem uma revelação para ele
que vai mudar sua vida.

SEXTA - Lucrécia conta para Pedro que ele não é filho
de Anselmo e ele fica horrorizado. Júlia reclama com

Andrei que ele não lhe dá atenção. Andrei diz a Júlia

que acha melhor eles terminarem. Dimitri fala para
Carlos que um dia ele vai pagar portados os corações
que partiu. Carlos não dá bola. Letícia diz a Joana que
morreria de culpa se deixasse Anselmo,que sempre lhe
foi leal. Joana fala para Letícia que ela pode gostar de
Anselmo, mas nunca foi apaixonada por ele. Doidão
conta para Doidona que Tenório veio procurá-Ia
enquanto ela estava viajando. Doidona diz a Doidão
que Sidarta adoraria conhecer Dandara, mas acha que

. o encontro iria dar muita confusão para ambos os

lados. Pedro pergunta a Letícia quem é seu verdadeiro

pai, o que a deixa chocada. Letícia tenta negar que
'pedro não seja filho de Anselmo, mas ele vai embora
furioso. Letícia fica arrasada.Teca chora, pensando em

Betinho.Betinho fica confuso entreTeca e Márcia Anita.
Andrei e Júlia fazem as pazes. O estado de saúde de
Letícia piora.Maria conta para Joana que Pedro brigou
com Letfcia e elas não conseguem imaginar porquê.
Tenório pergunta a Simone por que eles não podem
ficar juntos se são casados. Simone explica a Tenório

que eles precisam ser espertos se querem melhorar de
vida.

Vida real

A vida no campo parecer ter feito a cabeça de Patrícia Pilar.

Tanto que o passatempo preferido da atriz é cuidar de uma

horta que cultiva em seu apartamento. O destaque fica por

conta dos temperos caseiros, dos quais não abre mão.

afirma mesmo que viu mesmo os veículos extraterrestres.

SÁBADO - Letícia pergunta a Lucrécia por que ela
contou a verdade a Pedro. Lucrécia insulta Letícia e

garante que poderia fazer muito pior. Lúcia e Olavinho
ouvem a discussão, mas Letícia pede que eles saiam.
Joana percebe que Letícia saiu de seu quarto no meio
da noite. Andrei observa atentamente sua metade da
medalha. Júlia vê e sofre, pois acha que ele .nãc

esqueceu Letícia. Joana liga para Andrei e conta que
Letícia desapareceu, mas pede que ela não faça nada.
Moacir e Maria procuram por Pedro. Joana vai buscar
Letícia na casa de Lucrécia, Sidarta ouve no rádio que
Doidona voltou e decide perguntar onde ela esteve.

Pepêfica radiante com a volta da avó.Anselmo vai até a

cabana onde Letícia esteve com Andrei e procura
descobrir se ela o traiu.Dimitri explica a Andrei que ele
e Letícia estão sendo dominados por sua paixão de

juventude e se preocupa com as conseqüências disso.
Xavier e Joana ficam preocupados quando sabem que
Dimitri estava tentando descobrir quem era o

delegado há trinta anos. Xavier se oferece para levar
Andrei até o ex-delegado,mas avisa que ele não é uma

pessoa comum. Márcia Anita vê Betinho e sua família
se preparando para irem visitar Doidona e Doidão e

pede para ir junto. Betinho concorda, encantado com

ela. Arda explica para Mário que não vai poder lhe dar
um emprego,mas fica culpada diante da cara de triste

que ele faz.
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que ele namore Cláudia.Cláudia pede para ver o exa�
que prova que Nazaré é estéril, mas a atendente dó,
hospital diz que ele é muito antigo e não deve exis�i'r, (

mais. Artur, o antigo caso de Nazaré que trabalha n�
hospital, ouve Cláudia perguntando pelo exame e ficá
perturbado. Bianca comenta com Reginaldo que Bruno
está namorando Dalane, deixando-o furioso. Cigano vê
Bruno conversando com Daiane e fica satisfeito. Isabel
decide chamar Eduarda para o jantar de aniversário de
Viriato. Gisela ouve que Eduarda foi convidada para um

aniversário. Leonardo pede a ajuda de Thomas para
acabar com o namoro de Viriato e Eduarda.Cigano trata
Bruno com toda a gentileza. Bruno confessa para Daiane

que gostaria de namorar com ela. Nalva liga para
Leandro. Dirceu conta para Maria do Carmo que o

caminhão de entregas do jornal que viria para Vila de São

Miguelfoi interceptado.

QUINTA - Dirceu diz a Maria do Carmo que Viviane
tentou seduzi-lo para impedir que a coluna fosse

publicada. Maria do Carmo fica pasma. Reginaldo .e

Viviane vão até a casa de Rita buscar Bruno. Nalva diz a
Leandro que está triste e pensando em voltar para o

Brasil. Leandro fica abalado, mas não demonstra e é

grosso com Nalva. deixando-a arrasada. Reginaldo
ofende Daiane.Viviane deixa um cheque com Rlta.queo
rasga, para desespero de Cigano. Daiane chora muito.

Giovanni descobre que Dirceu foi visitar Maria do Carmo
e vai ver o que está acontecendo. Fausta e Cláudia
vasculham as gavetas de Nazaré. Gilmar vê Nazaré.
Leandro pede para conversar com Isabel. Edgard ouve e
fica grilado.Cláudia não consegue achar nada no quarto
de Nazaré, mas lembra de Artur e decide voltar ao

hospital.Oaiane sai com Shao Lin. Maria do Carmo avisa

Reginaldo que sabe o que ele fez e vai vigiá-lo dali em
diante. Maria do Carmo convida Dirceu para a festa de
Viriato e diz que ele pode se arrumar em sua casâ,
Reginaldo decide plantar uma nota num jornal
acusando sua mãe de deixar Josivaldo na miséri&.
Leandro e Isabe! conversam. Ele tenta beijá-Ia, mas elà
não deixa. Edgard vê tudo.

SEXTA - Nazaré encontra Gilmar epede que ele a leve at4
o Monsieur vatel. Dirceu vê Maria do Carmo próxi�
dele e a trata friamente,deixando-a furiosa. Maria acaBá
desfazendo seu penteado e pede que Rita o arru�.
Gilmar garante a Nazaré que não tem mais ninguémlQ
perseguindo.Artur confessa para Cláudia que conhecéq
Nazaré e diz que ajudou-a a enganar José Carlos.Cláudia

quer sabermais,mas Artur se recusa a falar.vtrtato vê qú�
tem uma reserva misteriosa no livro de restaurante, mas
Isabel não diz para quem é.Thomas garante a Leonard�
que já está tudo pronto para acabar com o namoro g�
Eduarda e Viriato. Maria do Carmo gosta do penteaGQ
que Rita lhe faz e lhe propõe sociedade num salão. Ritfi
fica radiante.Giovanni decide ir conversar com Maria dQ
Carmo e vai até o restaurante. Cláudia promete para;a
mãe que vai fazer com que Nazaré perca o amor dê
Isabel.Shao Lin tenta agarrar Daiane,mas ela o despreza.
Rita encontra Constantino, mas foge para não falar carl)
ele,deixando-o arrasado. O carro de Gilmarfica preso i)b
trânsito. Artur encontra o laudo com o resultado do
exame que diz que Nazaré é estéril. Nazaré pede que um
senhor ligue para sua filha e avise que ela está passande
mal.Gilmar percebe que ela está fingindo. Isabel recebe
um telefonema dizendo que Nazaré está no hospital.
Cláudia pede que Artur a ajude a se vingar de Nazaré e

ele concorda. Maria do Carmo encontra Giovanni no
restaurante e pergunta o que ele foi fazer lá. Isabel sai do
restaurante.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Dirceu diz que não pode receber Viviane,
mas ela insiste até que ele concorde. Venâncio quer
contar a verdade a Sebastião, mas Reginaldo manda
ele esperar mais um pouco. Plínio tenta agarrar
Angélica, mas ela diz que eles estão noivos, mas não
estão casados. Maria do Carmo pensa em Dirceu e

sofre. Viviane tenta seduzir Dirceu, que a expulsa de

casa, deixando-a possessa. Leonardo garante a Gisela
que já tomou uma providência para separarViriato de
Eduarda,mas não quer dizer qual foi.O Barão começa a

passar mal por causa da buchada de bode que comeu.

Ubiracy produz Crescilda para o shaw e ela fica linda.
Giovanni manda que os publicitários criem uma

campanha para sua lanchonete em que Danielle

apareça de lingerie numa pose sensual.venâncio diz a

Sebastião que precisa conversar com ele. Reginaldo
conta para Viviane que vai impedir que os caminhões
que levam o jornal para onde Dirceu trabalha
cheguem em Vila de São Miguel.Rodolpho conta para
Dirceu que ninguém é dono do nome Diário de
Notícias e que eles podem registrá-lo. Djenane acha
Alberto interessante,mas ele não gosta dela.Josivaldo
exige ir ao jantarde aniversário deViriato.

TERÇA - Sebastião quer contar para todos que
Reginaldo mentiu, mas Venâncio explica que isso iria

prejudicá-lo. Nazaré diza Djenane que a mãe de Isabel
nunca vai conseguir encontrá-Ia. Cláudia lembra deter
visto foto de Nazaré grávida e não consegue entender
como ela pode ser estéril. Gcera aconselha-Marta do
Carmo a ligar para Dirceu, mas ela fala que os

problemas que eles têm nâo seriam resolvidos assim.
Dirceu diz a Rcdolpho que vai pensar numa lista de

jornalistas para chamar para seu projeto. Jacques
confessa para Alberto que se interessou por Djenane.
Alberto não gosta. Reginaldo manda que interceptem
os caminhões de entrega e incendeiem os jornais que
iam ser levados para Vila de São Miguel. Edgard e

Isabel decidem que estão namorando. Eduarda e

Viriato sonham com uma vida a dois. Josivaldo diz a

Maria do Carmo que tem alguns direitos sobre o

patrimônio dela.deixando-a furiosa. Leandro e Viriato
tentam contemporizar, pata revolta de Angélica, que
fica do lado de Maria do Carmo. Viriato pergunta a

Maria do Carmo se ela não pode tentar se entender
com Josivaldo, mas ela avisa que de jeito nenhum.
Sebastião diz a Reginaldo que já sabe de tudo e o

manda não lhe ·dirigir mais a palavra. Venâncio e

Reginaldo cortam relações.

SÁBADO - Isabel vai embora sem cruzar com Maria do
Carmo. Maria do Carmo convida Giovanni para jantar
com eles.Viriato fica surpreso ao ver toda a sua famflia é
Eduarda no restaurante. Edgard insiste para que Viriato
pare de trabalhar e se sente junto com sua família.
Venâncio pergunta a Sebastião s� ele era apaixonado
por Dona Josefa. Sebastião confessa que sim. Janicé
ouve e fica furiosa, mas disfarça. Eleonora e Jeni(er dão
um beijinho na frente de Shao Lin e sua turma. Janicé
senta no carro de D. Josefa e acaba encontrando um
bilhete para Sebastião, que guarda sem' que ele veja. O
médico diz a Isabel que Nazaré teve apenas um ataque
de pãnico.lsabelleva Nazaré embora do hospital.Gilmat
insiste em levar Nazarée Isabel em casa. Isabel estranha a

maneira comoGilmarfala com Nazaré.Arturexplica par4
Cláudia que Isabel pretendia engravidar de José Carlos
para segurá-lo. Nazaré, escondida de Isabel, promete s�
encontrar com Gilmar. Cláudia pede que Artur lhe
entregue o exame, mas ele se recusa. Giovanni dá uni
beijo em Maria do Carmo. Josivaldo pede para fazer a$
pazes com Maria do Carmo e ela garante que eles vão
conversar. I

QUARTA - Maria do Carmo diz que jamais ficará ao

lado de Reginaldo enquanto ele quiser explorar o

povo.Viviane s:;onsola Reginaldo afirmando que ele vai
conseguir ir longe mesmo sem a ajuda da mãe. O
resultado das urnas vai dando a vitória do sim. Ubaldo
conta para Dirceu que o jornal não chegou em Vila se

São Miguel, pois um dos caminhões foi assaltado.
Cláudia vai até o hospital onde Nazaré diz que
trabalhou. Isabel tenta conversar com Alberto,mas ele
é muito frio com ela. Alberto garante a Jacques que já
esqueceu Isabel, mas não gosta quando ele sugere

.... '�, '.':;-.' ,.,
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As deusas di.tando a

moda na maquiagem
A beleza com estilo simples, mas ao mesmo tempo moderno e sofisticado,especialmente para olhos, faces, bocas e unhas é o que propõe a nova coleção "Luz e

Magia", da Avon,
Inspirada nas musas e deusas gregas e reinventada para a sofisticação das mulheres
modernas, as novas cores mostram a tendência para as estações mais quentes do ano,
tudo com tnuita feminilidade e pele radiante, com bocas e olhos nos tons pastel
luminosos.
Segundo a marca, as cores da nova coleção foram inspiradas na arte e vestuário das
musas e deusas da Grécia e Roma antigas. Sofisticado e simples, o estilo é traduzido nos
tons branco-cintilante, pêssego, azul, lavanda e rosa.

A nova coleção sugere duas combinações que garantem um efeito ultra moderno na

maquiagem. Uma delas é o True Colar Sombra Ultrafina nr, 18, com os tons branco'
(White Pink) e salmão (Dreamscape Rose) e o batom Ultra Colar Rich Goddness Pink
(rosa alaranjado); a outra é o True Colar Sombra Ultrafina Duo nr, 17, com os tons
cinza-chumbo (Paradise

.

Blue) e lilás (Paradise
Lilac), combinado
como batom
Ultra Colar
Rich Lyrical
Lilac (Vinho).
E finalmente para
ilu-minar o rosto,
True Co-lar Blush
em Pó Tea Rose,
que tem textura

finíssima,
garantindo melhor
adesão à pele e a

mesma lumino
sidade durante
todo o dia.

Leve Toque
o tempo não pára
Até os 20 anos, os cabelos crescem 1 centímetro por mês e nesta fase os cuidados
com os cabelos são relativamente simples. É bom evitar os processos químicos e usar
xampus e cremes adequados ao tipo de cabelo.
Entre os 20 e 40 anos é preciso caprichar mais nos cuidados. Como nesta fase, a
maioria das mulheres tingem os cabelos, ou usam outros processos químicos, é
preciso recorrer aos produtos à base de silicone para proteger a cutícula dos cabelos.
Depois dos 40, os fios dos cabelos tendem a ficar mais finos e o cabelo "murcha". Daí
entram os xampus e condidonadores para aumentar o volume dos cabelos.
Se tiver dúvidas, consulte um profissional da área que certamente vai orientar quanto
a melhor maneira de cuidar da saúde dos seus cabelos.
No entanto, existem alguns cuidados que são válidos para todas as idades. A cada
quinze dias é aconselhável hidratar os cabelos com máscaras. Existem uma infinidade
delas e com preços excelentes, e para todos os tipos de cabelos.

Cuide de suas pérolas
Elas estarão eternamente na moda. São tradicionais. De origem orgânica, a pérola
pode ser cultivada pelo homem em mares e rios. As mais conhecidas são as de origemmarinha e têm o formato arredondado. Os gemólogos explicam que a conservação
das pérolas exigem certos cuidados para que não "morram", isto � para que não
percam a cor. Lembre-se de que a pérola reage quimicamente com sabonetes,
perfumes cremes e maquiagem. Se perder a cor, não se recupera mais, por isso só
coloque a jóia quando a pele já tiver absorvido bem oS produtos. Depois de usar,
limpe a peça com pano úmido. Procure guardar os colares e pulseiras esticados para
que o fecho não risque as pérolas. Os colares devem ter o seu fio trocado a cada dois
ou três anos em joalheiro de sua confiança. Em tempo, os brincos e colares de pérolade uma volta podem serusados durante o dia. É chicl

Atividade física na dose certa
A atividade física regular é muito saudável. Deixa o corpo em forma, elimina as
toxinas, aumenta o número e a eficiência dos anticorpos. Mas os especialistas alertam
que quando em dose exagerada, os exercícios têm um efeito contrário e podemreduzir a capacidade de reação do organismo contra as infecções.

Aries - o período não favorece aos relacionamentos em geral.Cautela com viagens, principalmente se for de negócios.Cultivea introspecção e aproveite para colocar as idéias em ordem. Saúde boa.

Touro - O período é desfavorável aos afetos e novas amizades.Manter a calma será fundamental. Bom para colocar em
prática os seus planos na área profissional.Cuide de sua saúde e aparência.

Gêmeos - Não haja com precipitação principalmente ao tratar de assuntos relativos ao amor. Pense bem antes de agirou de dizer alguma coisa. Não tenha pressa para resolver os problemas. A área financeira exige atenção redobrada.

Câncer - Não deixe maus pensamentos te dominarem. Lembre-se que o que passou, passou. Agora é vida nova.
Chances de sucesso em novo emprego ou de promoção. No terreno afetivo, seja rnals otimista e não deixe a �

infantilidade estragar o seu relacionamento.

Leão - O período indica dificuldades no terreno afetivo. Tenha paciência, mas lembre-se que a sinceridade é a melhor
arma. Propício para as viagens em geral. Sucesso no trato de assuntos financeiro.

Virgem - Evite desavenças com a pessoa amada. O período favorece o trato com amigos, mas cuidado com os falsos
amigos e suas opiniões. Siga a sua própria cabeça.
Libra - Saiba trabalhar em equipe e tenha paciência porque ninguém é igual a ninguém. O período favorece o trato
com a pessoa amada e as viagens de descanso. Cuide de sua saúde.

Escorpião - O período é péssimo para os investimentos em geral. Indica tendência ao nervosismo e impaciência. Noterreno afetivo, não misture amor com amizade porque isso vai te dar problemas. Saúde instável.

Sagitário - Período propício para mudança de residência. No entanto, haja com cautela e diplomacia para não enfiar os
pés pelas mãos. Evite discussões desnecessárias com familiares ou com a pessoa amada.

Capricórnio - Pense muito bem antes de tomar qualquer atitude nesta fase. Haja com cautela e evite pessoas mauhumoradas.Talvez seja bom esperar um pouco antes de resolver questões importantes. Mantenha a confiança em si
mesmo.

Aquário - Período indica turbulência nos relacionamentos em geral. Pede cautela no trato com assuntos financeiros e
que exigem a assinatura de documentos. Harmonia completa com a pessoa amada, de quem pode esperar total apoio.
Peixes - Procure descansar e relaxar. O período indica tensões no trabalho, mas espere que esta fase vai passar. Evitetomar.decisões agora. Favorecido para viagens de lazer. Bom para o amor e novas amizades .

. '

"MODA COMO POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL:
Uma proposta de parceria a distância: Curso de Moda UNERJ - JaragUádo Sul, Santa Catarina e a ONG GOLFINHO - Mucuri, Bahia"

A primeira experiência que uniu como parceiros, a UNERJ e a O.N.G
GOLFINHO, teve início no ano de 2002, quando, através do programa d�
apoio a iniciação científica da UNERJ (PROINPES ,), a O. N. G. Golfinhorecebeu orientação para o uso de computadores em salas de EducaçãoInfantil do Curso de Pedagogia da Unerj. Após esse projeto surgiu a
possibilidade da Golfinho construir a sua sede própria, onde acadêmicos
do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unerj, desenvolveram um projeto
Arquitetônico para a nova sede da Golfinho que foi entregue em setembro
de 2003.
A parceria, com o Curso de Moda da Unerj, teve seu início neste ano, com
um projeto que propôs como foco principal, o compromisso social' e
profissional de Acadêmicos e Professores da Moda, que em um contexto
geral, pode certamente ser uma porta' para o desenvolvimento e
crescimento histórico, econômico e social da população de Mucuri, na
Bahia.
Os responsáveis diretos pela Golfinho, Regina Esteves, presidente da
O.N.G. Golfinho e o Diretor de Recursos Humanos da Empresa Suzana
Papel e Celulose (Unidade Bahia Sul -mantenedora da O.N.G.), Nelson
Motta, que receberam o Projeto Moda como possibilidade de
Transformação Social, acreditaram no potencial acadêmico da UNERJ e
nos resultados bem sucedidos em outros projetos. Assim, não só
aceitaram, como também disponibilizaram a ida da Coordenadora do Curso
de Moda da UNERJ,Celaine Refosco, bem como da minha, na qualidade
de acadêmica de Moda envolvida no Projeto, até o município de Mucuri
BA.
O trabalho inicial, dentro da Associação Comunitária Golfinho, foi realizado
por etapas e teve resultados satisfatórios. Existe atualmente na Golfinho,
oficinas de artesanato em sisai, tecelagem chilena, corte e costura e

estamparia, bordados manuais, reciclagem de papel e resíduos de
eucalipto (muito abundante na região por ser área de reflorestamento) e
instrumentos musicais. Foram realizadas reuniões com as pessoas
envolvidas, em especial nas oficinas de corte e costura, estamparia e

tecelagem chilena, onde foram colocadas as expectativas das duas partes
in'teressadas (Golfinho e Unerj) esclarecidas as necessidades visíveis de
cada uma e, partindo destas informações, foram estabelecidas metas e

ações.
A organização do espaço físico em oficinas adequadas à produção;' a
correta compreensão e organização de um sistema de distribuição
eficiente; a compreensão da imagem dos produtos que atenda a
necessidade do público consumidor e a identificação da cultura do local'
foram focos da nossa ação Junto ao trabalho dos artesãos ou produtores
locais.

Despertando suas consciências para o fato de que eles tem a arte em suas
mãos e podem perfeitamente aprimorar e adaptar suas técnicas e
habilidades e desenvolver seu potencial criativo frente às diferentes
necessidades do mercado, através da busca de elementos da região para
valorizar a sua identidade local, gerando com isso um produto artesanal de
caráter inovador. Também tivemos a preocupação de auxiliar na melhoria
da qualidade dos produtos, que não seguiam muitas vezes um padrão, e

que foram reformulado.
Em seis dias de trabalho, pudemos perceber que a necessidade e a vontade
daqueles pessoas de melhorar suas qualidades de vida, resultaram na

superação das nossas expectativas, e com certeza foi apenas o início de uma
grande ação que pode ser seguida como exemplo de cidadania e

responsabilidade social.
"Que fique registrado o bem que significa um grupo de pessoas atuando
conjuntamente, por uma causa comum. Que fique claro o que significa tal
experiência dentro do contexto de formação' acadêmica, onde por ineficácia
dos sistemas vigentes, a maior parte das experiências realizadas é hipotética,
indo parar invariavelmente no lixo logo após a sua realização. O motivo maior
pelo qual estamos unindo forças é acreditar que nosso conhecimento pode, de
maneira efetiva, fazer a diferença na construção social de nosso país." (Celaine
Refosco)

por Cristiane Calheiro 4.a fase de moda UNERJ

Sede da Golfinho: Trabalho coletivo em prol do bem comum
I'

Beneficiários do Projeto: Crianças de 2 a 15 e suas laml
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TRADIÇAO I

l$:OO�< -laço de Patroe' d& CTSS

16:00 h -teçc de PatrOOs d& Piquete.
16:30 h - Inicio lnscriçoo Vaca Gordo

17:00 h - Vaca Gordo (20% da, Inscriçõe.), se
houve, tempo
·Ave· Matla
• Fandango com (Wº!fu.�U�!'.1ºrºJ.!?)
e cdeco em Galpóo

DIA 10 DE OUTUBRO· DOMINGO

U7;3(1 h - tnscríçóes de Pi" Guri" Plenda

Uil;Olli1.lnlcio do laço Piá Guri e Prenda.

(eUminató,Ia)
U9Jln." -Inscrlçóes Vaca Goldó

, lnlof<> Vaca Gorda (20% das Inscrlç';"s)
.lnlel<> laço Duplos (3" voHCI

h.- oesfile do. C1GS cios Bandel,a, Ci
Dt. Miguel Mafra

li - CullO EeunêmleO

: Tar(je dançante çI Grupo�
FIM; da In<iMdual

,I 'CASA CAMPEIRA!

DEMARCHI
•. m<m.•.....••••••

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

Por Vanessa Raquel vanessactqéjiiq.ccrn.br www.ctglj.com.br

an
o CTG Laço Jaraguaense esta preparando um Grande Fandango para encerrar o

ano de 2004 com chave de ouro.

Agendem essa data e preparem-se!!!
Dia 20 de Novembro o Grupo Chiquito e Bordoneio promete balançar o salão!

E mais, para quem adquirir seu ingresso antecipado, receberá um cupom que

concorreráa um lindo Vestido de Prenda e uma Bombacha.

Em breve maiores informações ...

A Semana Farroupilha movimentou
bastante a nossa cidade e região.
Vários eventos aconteceram desde o

começo da semana passada até no

úl timo domingo (19/09).
Bailes, desfiles, apresentações,
churrasco e muito mais, foram algumas
das atrações desta semana tão

importante para a Tradição Gaúcha.

Uma novidade que tivemos esse ano foi

a Semana Farroupilha que o Shopping
Center Breithaupt organizou. Durante
todo o decorrer da semana houve

exposições, roda de chimarrão, música
ao vivo e apresentações artísticas. Na
Sexta um-grande Show que aconteceu

na praça de alimentação com o Grupo
Rodeio contagiou os tradicionalistas

que assistiam as apresentações e a

quem passava por lá.
Não podendo deixar de parabenizar a
comissão organizadora do evento pela
iniciativa. É disso que o povo

Jaraguaense precisa, de pessoas que

inovem que tragam algo de diferente

para a cidade.

N a cidade de Schroeder, aconteceu
o 10 Dia do Gaúcho, realizado no

CARNES
rJ>rove nossas

carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Ybcê sente na carne a diferença

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

<.

CTG Laços de Família e .

organizado por toda a equipe qa
Academia de Dança "Esteio da"

Tradição" .

O domingo começou cedo para a
v

gauchada amiga da cidade, pois
mesmo sem poder desfilar á
Cavalo (por causa da doença do

Mormo), o desfile foi um sucesso',
'-' .. "_

Uns caminhões decoradose", .:

vários carros levaram pelas ruas, �
..

da cidade um pouco dessa paixão'
tradicionalis ta.

Chimarrão, música e dança
fizeram de um simples domingo se

tornar em uma data tão

importante, o 10 Dia do Gaúcho

na cidade de Schroeder. Ao
tradicionalista Edson Basegio e

toda a equipe da academia de

Dança "Esteio da Tradição", os
parabéns por essa iniciativa.

Agenda Gaúcha

Confira nossas

ofertas imperdíveis
Costela recheada 5,95

Costela Ripa(gong) R$ 2,99
Cupin Bovino "A". R$ 4,99
Lingua Bovina 3,99

Dobradinha (Bucho Bovino) ... 1,99i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BÁVIO'
I

VITOR HENRIQUE

OLHO VIVOI ANDRÉ F5

PEDRO SÃO VIZINHOS E
APESAR DE SUAS CASAS
SEREM BEM PAREOIDAS,
HA SETE DIFERENÇAS
ENTRE ELAS. VAMOS
PROCURAR?

No prÓximo dia 30/09, a, gatinha
Melissa, combP!eta���:�� ��s Mário
aninho,Para ens

e Maria Embelezando nossa coluna o .

gatinho Bruno Alexandre Schmltz

!I\JIii!'!------1MiIll A fofinha
Amanda
Dalinghus
Gregolewitsch,
completou 11
meses no dia
18/09.
Felicidadesl

Esta linda prenda
IsabelaWesersky,

completou 2 aninhos,
no dia 21/09.Para

alegria de seus pais
Jean e Cristiana

PIADINHA
RECLAMAÇÃO
- ASSIM NÃO DA! - RECLAMA O
PRISIONEIRO QUE PEDE PARA FALAR COM
OS GUARDAS
- QUERO RECLAMAR DA COMIDA! NA
SEMANA PASSADA ENCONTREI UMA LIMA NO
PÃO. ONTEM ENCONTREI UM REVÓLVER NA
SOPA E HOJE APARECE ESTA FACA NO
BOLO... ASSIM NÃO DAI

AJUDA EXEMPLARI
- O DIRETOR DE UM ASILO DE LOUCOS DIZ A DOIS DELES:
- PEDRO. LEVE ESTE ARMARIO LA PARA CIMA.
E VOCÊ. JOÃO. AJUDE-O. SIM?
AO VER O PRIMEIRO DELES CARREGANDO O ARMARIO
SOZINHO. JA COM A LíNGUA DE FORA, PERGUNTA:
- MAS, CADÊ O SEU AMIGO QUE DEVERIA ESTAR TE
AJUDANDO?
- PUF! ELE ESTA ME AJUDANDO.. PUF! ESTA DENTRO DO
ARMARIO SEGURANDO OS CABIDESl

"

u

,

QUE ENROSCO! SIGA
AS LINHAS E

DESCUBRA DE QUEM
É CADA CARRINHOI

COMPLETE A
CRUZADINHA COM AS
FIGURAS INDICADAS

No dia 22/09 com le
Lucas Piecha�tcosk' t�u 8 �nos, o gatinho
esquerdo de seu ir I,:

e esta ao lado
umas ondas. Sua far;:,�,� Wllhan, pegando
deseja felicidades e

I ,I�, que te ama muito,
a esse. Parabéns!

murros anos felizes igual

A bela Natalia Barth .ozorio
leta 5 anos hOJe.Q�en;com�
um feliz aniversario e a

de�eJa .

le e os avÓS juca e

mae Dame, III
Lucia. Parabens ...

Ilu m!nand? nossa coluna a bela
Gabriela Talná Schmitz

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20·

Centro - Jaraguá do Sul

A sorridente
Amanda Rafaela

completou 7
aninhos dia 22, sua

mãe Sandra
Blesing lhe deseja
muitas felicidades.
"Filha você é meu
maior tesouro, que
você seja sempre

este espirito
iluminado"

teamoiM_��

A gatinha Beatrice Mendonça deCarvalho, filha de Maurílio e Dalilade Carvalho, comemora hoje 5 anosd ann completoUEduardo Spre � ani�hos. Parabéns
��s2���9V!��� eTânia, dos avós

e

do irmão Leandro
2752701

739'Rua Barão do Rio Branco
-

1.400
Jaraguá do Sul - se . CEP: 8925

I
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