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I SEXTA�FEIRA I

AMPLIAÇÃO

Coronel Ricardo fala sobre as

reformas no Batalhão da PM

• PÁGINA 7

N° 4.983 1 RS 1,25

RECONHECIMENTOCONQUISTA
aSAR JUNKES

A Marisol conquistou o

Prêmio Expressão Ecologia,
conferido pela Editora

Expressão a projetos que se

destacaram no setor

ambiental. Esta foi a 12ª 1fj�#1���\.�f
edição do Prêmio e a Marisol

obteve o reconhecimento com

o case "Secador de lodo",
instalado na empresa em 2002

para reduzir o lodo gerado
pela Estação de Tratamento

de Efluentes e também

minimizar os prejuízos ao meio

ambiente. O secador também

diminui o custo de transporte
dos resíduos e,

conseqüentemente, acarreta
economia à empresa.

Secado!' de Iodo,
instalado na Marisol,
conferiu à empresa o

Prêmio Expressão
Ecologia

• PÁGINA 4

Marisol recebe prêmio por
atuação em favor da ecologia
Doada célul

PIONEIRISMO

- tronco ao Instituto do Câncer
A primeira
células-tronco retiJada· de
placenta e cof(:f�J) umbilical
no Estado foi realizada em

Jaraguá do Sul, no último dia
3. O material foi
encaminhado o Inca

(Instituto Nacional do
Câncer), no Rio ête Janeiro. A
iniciativa partiú'·'do casal Ana

Paula Zapella e-Denilson de
Souza há dois anos e pode
ser concretizada com o

nascimento do primeiro
filho, Paola.

Meninas da natação detêm oito

recordes estaduais nas piscinas
I

aSAR JUNKES

As irmãs Talita

Hermann, além de
Luana Martins,

participaram das

• Côtação U$$ Compra Venda

Comercial 2,8578 2,8586
Paralelo 30400 31200
Turismo 2,8400 2,9800
• Cotação Euro Compra Venda

3,5499 3,5573

·CUB RS: 800,14 (setembro)
·Indices Pontos

. oscilação
Bovespa 23.245 0,16% ...

Dow Jones 10.080 0,55% ...

Nasdaq 1.896 1,15% ...

• Poupança (%) 0,6737
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-Guerra dos números
com 27,5% e Bertoldi com
22. Na outra, Bertoldi lidera
com 34,8%, tecnicamente

empatado com Caropreso
com 34,2%, Dionei vem em

terceiro com 17,6%. Num
intervalo de apenas alguns
dias, distorções de mais de
13% são inexplicáveis sob o

ponto de vista dos critérios

técnicos que são utilizados

A gritante diferença
.en tre os resultados das

.pesquisas de intenção de
.vo tos para prefeito de

:1araguá do Sul revela o lado

;perigoso e manipulador da
'consultas encomendadas

'pelos principais interessa

.dos. No dia 14, a coligação
- :;']araguá no rumo certo"

'divulgou uma enquêre em

-que coloca o candidato
Vicente Caropreso com

34,5% das intenções de

voto; os concorrente, Moa
cir Bertoldi e Dionei da
Silva, aparecem com 21 e

19%, respectivamente. Esta
semana, as alianças "] ara
guá para todos" e "Viva

]araguá" divulgaram o

resultado das suas pesquisas,
,�-àpresentando números

: muito -diferentes.
,

'críticas entre as alianças
para explicar e convencer o

eleitorado. A dois dias das

eleições, as disparidades
entre as pesquisas contri

buem apenas para confundir
ainda mais os indecisos e

p-ara pôr em dúvida a

credibilidade dos institutos

e das coligações. A guerra
de números é um dos

-".A manipulação das pesquisas está
fundamentada na .apatia e na falta de
discernimento do eleitor

na elaboração das pesquisas.
Os dados comprovam mais

uma vez a tese da análise
abstrata dos números.

Alguém está mentindo
nessa história, e não é o

eleitor.
Falta yma reflexão serena

sobre os números conflitan
tes, que ocupam os noticiá
rios políticos nos últimos
dias. Serão precisos muito

mais do que acusações e

Na consulta encomen

i dada pela coligação PT /
: PMDB/PSBipCdoB, Dionei
; tem 31,3% das intenções de
: voto, Caropreso aparece

recursos utilizados para
tentar, na última hora,
conquistar o eleitor que não

tem compromisso com o

futuro da cidade, que vota

pra' ganhar.
Que as alianças façam lá

as espertezas e articulem as

jogadas de efeito para obter
melhores resultados, 'nada
de mais. O que não podem
é querer que o distinto

público acredite nas

histórias que contam com

cara de noviça em procissão
da Virgem Maria: A insensatez
temerária armou a arapuca

que pode desarmar pegando
pelo rabo o mentor da engana-:
ção explícita. Até porque, o

sistema eletrônico de votação
inviabiliza qualquer possibili
dade de fraude ou negociatas
escusas de última hora.

A manipulação das

pesquisas está fundamen
tada na apatia e na falta de
discernimento do eleitor.
Diante de tamanho des

propósito, cabe ao eleitor
demonstrar amadurecimen
to político e conscientiza

ção. Apela-se para que o

voto seja mais seletivo e

comprometido com o futuro
de toda a cidade, e que não

o barganhe por promessas de
favores, presentes ou cargos.

]araguá do Sul é maior do

que tudo isso. Entretanto,
precisa ainda provar seu

potencial.

�'FRASESI�----------------------------------------�I I

"Me considero o mais importante da Seleção sim. Sei que vou criaroutra polêmica, mas reafirmo
que sou o principal jogador após a Copa do Mundo de 1970/�

•Romário respondendo a jornalistas quem foi o maior jogador de futebol do Brasil depois de 1970, durante coletiva ontem, quando
anunciou o jogo de despedida no cenário internacional

[Mundo I Pessoas & Fatos I
'-". CHILE

�?Pinochet é submetido
�ii exames psiquiátricos,
�o general Augusto Pinochet foi submetido

:'Õntem a exames psiquiátricos cujos resultados
:;é!eterminarão se ele poderá enfrentar ou não

�um eventual julgamento pelo desaparecimento
de esquerdistas. Os exames, ordenados pelo juiz
Juan Guzmán, foram realizados no prazo de duas
,f;)oras na mansão de Pinochet e foram aplicados
"por especialistas em neurologia e psiquiatria. A
-rua de acesso à casà do general, no bairro nobre
de La Dehesa, em Santiago, foi isolada por
.polkiais, que mantiveram distantes a imprensa
;e curiosos. Quinze manifestantes gritavam frases
'ã favor de Pinochet na linha de segurança. (AEí

-'-". INGLATERRA

81air vai manter

tropas no Iraque
'0 primeiro-ministro Tony Blair conquistou o

: apoio do Partido Trabalhista para manter as
: tropas britânicas no Iraque, escapando de uma
: humilhante derrota que iria minar seu governo.
: Apesar de ainda ser grande o ressentimento
: sobre a guerra entre os delegados, Blair saiu
: da convenção de cinco dias do partido com

: arranhões, mas ileso, e em bom estado para
: disputar as eleições nacionais provavelmente
i no ano que vem. Mais de 85% dos delegados
; trabalhistas votaram em apoio à posição do
: governo de que as tropas estão no Iraque com
; o apoio da ONU e com a concordância do

: governo interino daquele país. (AE)

� BÉLGICA

UE elogia apoio russo
ao Protocolo de Kyoto
A União Européia recebeu com satisfação o

endosso do governo russo ao Protocolo de

Kyoto, um acordo obtido no âmbito da ONU

para conter o aquecimento global, e agora quer
tentar convencer os Estados Unidos a fazerem
o mesmo. "Trata-se de uma grande vitória na

luta internacional contra as mudanças
climáticas';declarou o presidente da Comissão

Européia, Romano Prodi, ao comentar a adesão
russa. O gabinete russo aprovou o Protocolo
de Kyoto, um passo crucial para que o tratado
entre em vigor em breve. Nos próximos meses,
o Parlamento russo analisará a questão. (AE)

... EUA

FBI entregará arquivo
sobre John lennon
o FBI deve entregar o que resta dos arquivos
secretos sobre o cantor John Lennon a um

professor que travou uma batalha judicial de
mais de duas décadas para obter os

documentos, ordenou esta semana o juiz
Robert Takasugi. O magistrado rejeitou os

argumentos do governo de que a liberação
d�s últimas dez páginas do arquivo "colocaria
em risco a segurança nacional'; pois as

informações foram fornecidas em segredo por
um governo estrangeiro. Jonathan Wiener, um
professor da Universidade da Califórnia, iniciou
o processo contra o governo em 1983 com

base na Lei da Liberdade de Informação. (AE)

líderes reivindicam
autonomia a regiões
Líderes de três províncias produtoras de petróleo
no Sul do Iraque - Basra, Missan e Dhiqar - estão
frustrados com o governo central e estudando

planos de criar uma região autônoma.
Autoridades das três províncias estariam
discutindo o estabelecimento de uma região
federal no Sul, seguindo o exemplo do Norte
curdo. Depois da queda de Saddam Hussein, o
Conselho de Governo e as autoridades da

ocupação prometeram uma ampla autonomia
à minoria curda quando uma Constituição for

redigida, depois da realização das eleições gerais
de janeiro. Mas também há grupos pressionando
pela independência da região curda. (AE)

-". PALESTINA

Israelmata28 e fere
131 palestinosemGaza
Uma incursão do Exército israelense no campo de

refugiados palestinos da Faixa de Gaza resultou na

morte de 28 moradores e deixou 131 feridos, o
maior número de mortes nos últimos 30 meses.

Dois soldados e uma mulher foram mortos por

palestinos no Norte de Gaza, Depois de reunir-se
com conselheiros, o primeiro-ministroAriel Sharon
aprovou a continuidade portempo indeterminado
da ampla ofensiva militar cohtra a região em

resposta à morte de duas crianças atingidas por
um foguete rústico disparado por militantes

palestinos contra uma cidade israelense. Sharon
não chegou a convocar reservistas. (AE)
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Alerta aos prefeitos

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

I
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno a I

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
\

Salomão Ribas Junior *

Os atuais prefeitos, candidatos à reeleição ou não, prec�am
redobrar a atenção em face da regra do art. 42 da Lei�!
Responsabilidade Fiscal. Por ela não podem ser assumidol
compromissos, de maio a dezembro do último ano
de mandato, sem que haja, ao final, saldo financeiro para pagá,lm
As poucas exceções são claramente identificadas nos contratas�e
obras e serviços de duração continuada.

É claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede qUI
continuem sendo realizadas despesas variadas no período eleitorru.
O que ela procura evitar, e estabelece sanções severas para lli

transgressores, são as despesas em excesso, não previstas no orçamen
obras eleitoreiras e assim por diante. O Tribunal de Contas de Sanrn
Catarina está redobrando, do seu lado, a vigilância sobre essas despe5a.i
Um acréscimo aos sistemas de cqntrole informatízado vai faditara
identificação das transgressões e sujeitará os responsáveis às sançoo

lda lei mais rapidamente. Nos próximos dias será expedido um avi;)
de advertência aos prefeitosmunicipais, mostrando a inconveniênà
de certos procedimentos e alertando para as graves conseqüênoa
inclusive penais, que poderão advir.

Não é demais relembrar que o objetivo desse rigor é manter o

equilíbrio das contas públicas e coibir os excessos que, em passaoo
muito recente, costumavam ocorrer -impunemente durante ai

campanhas eleitorais. Além das sanções políticas e admínistratss
cabem, em vários casos, sanções penais no âmbito do Judiciário
mediante proposição do Ministério Público.

* Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarim

Política ou "Politicagem"
Jackson Kalfels*

Política! O que seria a política senão amiscigenação de ideoloWI
de diversos partidos; em prol dos interesses e metas dos políticos, e ná�

da população como estes o dizem. No Brasil se faz "politicagem" e l1Íl

política! Nossos políticos são aliciados e aliciadores, o que toma ncs

política inescrupulosa e víl.Por conseguinte, numpaís em que a polirio
é suja, a população não dispões de estrutura para desenvolver-se, aquI
acarreta "n" problemas de caráter social, cultural e econômica.

É sabido, que a quantidade de partidos no Brasil é algo descomunal.
além de repulsivo. É comum observarmos a união de dois ou rnall

partidos que tenham ideais e idéias similares, as famosas "coligações'.
Este fato, evidencia o caráter, a índole dos políticos, seus partidos! �..

"ideologias aliciadoras". São estes fatores que tornam a política repulshl
e discriminatória.

Quando Maquiavel eMontesquieu formularam as bases da poliria
- e democracia - estes pretendiam obliterar o despotismo que

subjugava o povo, além de beneficia-lo com novos direitos; direit�

que proporcionaria-lhes melhor qualidade de vida. Infelizmente, estl

fito não foi alcançado no Brasil, devido a nossa formação histórica!
"médio" desenvolvimento cultural e social da população, aearretan�
nos problemas atuais.

Educação e caráter, vêm de berço, parece-me que os políticosllÍl
tiveram berço, ou a culpa é do dinheiro que corrompe os humanosll

Sinceramente, acredito que o Brasil está longe de tornar-se wn

país correto e sério, no que diz respeito a seus governantes I

administradores. A política é algo excepcional, porém o brasÚe�
conhece, apenas, a política aliciadora e repulsiva..

O Brasil, a nível cultural e social, decepciona, não obstante, acrediro
que o país e seu povo, gritam por uma revolução, este grito é sufoca�
pela burguesia política e empresarial, porém não desistiremos, nunca!·'

*16 anos. Estudante do Colégio Divina Providência.

jkalfels@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POLíTICA[Id.)iJaMle'&te,q,U.. SEXTA-FEIRA,1 de outubro de 2004

�Sopapos
A disputa entre militantes das alianças
"Jaraguá no rumo certo" e "Jaraguá para

todos" passaram dos elogios para as

carícias efetivas. Na noite da última

quarta-feira, durante o debaté entre os

candidatos a prefeito, no Centro Cultural,

grupOS de militantes e _ca�os eleitorais
que assistiram pelo telao, Instalado no

pátio, chegaram às vias de fatos. O que

começou com provocação dos dois
lados acabou em sopapos e juras de

novas agressões.
Felizmente, a violência ficou restrita a

esses g ru poso

� Novo round
Apesar da turma do deixa disso ter

entrado em ação na manhã de ontem,
com visita ao comitê adversário para
esclarecer o incidente e propor
armistício "em nome do bom nível da

campanha'; foi registrado boletim de

-ocorrêncla, na Delegacia de Polícia.
Se depender das promessas feitas

pelos militantes das duas alíanças, o
caldo pode entornar de vez no

domingo, após a divulgação oficial do
resultado das eleições. Enquanto isso,
o pessoal da outra coligação assiste a

toda baixaria de camarote.

�Decisão
Apesar do sucesso do último debate
entre os candidatos a prefeito de Jaraguá
do Sul, o que se percebeu é que a

grande maioria dos expectadores está

de alguma forma vinculada ao

postulante ou à coligação que disputa a

eleição.
Por isso, acredita-se que o desempenho
do candidato pode, quanto muito,
atrapalhar na decisão do indeciso. A troca
de voto na última hora é considerada
mínima. Todavia, quanto mais debates
melhor. A população tem todo o direito
de saber o que pensa os candidatos.

� Expectativa
o nervosismo entre os candidatos a

vereador - principalmente daqueles que
concorrem à reeleição - é diretamente

proporcional à proximidade das eleições.
Além do acirramento da disputa - pela
primeira vez na história de Jaraguá do
Sul três candidatura disputam em

igualdade de condições =, a redução do

número de cadeiras na Câmara de 19

para 11 é outro fator responsável pelo
descontrole emocional. A única certeza

é que oito dos atuais vereadores não

voltam, se é que dos outros 11 volta

alguém.

�PIB
O PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro, medido a preços de

mercado, foi de RS 429,1 bilhões no

segundo trimestre. Aumento de 9,64%'
em relação ao primeiro trimestre,'
quando foi registrado RS 387,7 bilhões."
O acumulado do primeiro semestre é

de RS 816,8 bilhões. ,

No período, a Balança de Bens e"
Serviços registrou superávit de RS 23,5'
bilhões (RS 81,5 bilhões de'

exportações e R$ 58,1 bilhões de'

importações) e a Variação de Estoques'
foi de RS 17,8 bilhões. :

'Lei Seca' será da zero hora

até às 20 horas de domingo
]ARAàuÁOOSuL-Assimcomo

em eleições anteriores, a Secretaria
Estadual deSegurançaeditouportaria
que proíbe a comercialização de

bebida alcoólica apartir da zero hora
dedomingo até às 20 horas domesmo
dia, A 'Lei Seca' foi imposta em

respeito à eleição municipal, com
intuito de incentivar o público a

participar do processo democrático
de forma consciente. O delegado
regional, DjalmaAlcântara da Silva,
explica que no período de campanha
política as divergências entre

militantes são latentes. Para evitar

que bebidas alcoólicas sejam
catalisadoras de confusões e brigas, a
lei coíbe a venda em qualquer
estabelecimento.

AspolíciasCivileMilitarvão estar
com todo o efetivo de prontidão para
'.

"\1:eventuais entreveros. amos estar

fiscalizandonas ruas.Assimcomonão

se poder vender, não é permitido o

consumo de bebidas alcoólicas em

locais públicos", alerta o delegado.
Em casos de desobediência, se.for
flagrante delito, os infratores serão
conduzidos até a Delegacia de
Polícia Civil para prestar
depoimento. Nas últimas eleições,
conforme Silva, houve caso de

pessoas consumindo cerveja em

local público. "Ninguém foi detido,
mas os policiais os orientaram sobre
o que rege a Lei", comunica.

O delegado lembra ainda que
os eleitores devem se atentar à Lei
Eleitoral porque os policiais
também estarão atentos às'

deliberações da Justiça e vão deter \

aqueles que estiverem fazendo
boca de uma, tentando persuadir
as pessoas no dia' das eleições.

Ideli rebate críticas feitas

pelo senador Leonel Pavan
]ARAGUÁ00SUL-A senadora

Ideli Salvatti (PT) aproveitou a

participação no comício da coligação
"Jaraguá para todos" para desmentir
declarações que o senador Leonel
Pavan (PSDB) deu numa coletiva à

imprensa, no início da semana. Ela
disse que o senador tucano falou
bobagem ao dizer que o PT taxou o
aposentado�"Devia terdito que não
vamos taxar o aposentado do INSS,
aquele que trabalhou a vida inteira
com carteira assinada. Temos mais
de 20milhões de aposentados pelo
INSS no Brasil. Esses não vão ter

QUEM CONHECE,
RECONHECE!
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PARA VEREADOR

Pedro Garcia·
I

·_.Trabalho e Credibilidade I

nenhuma taxação. Nós vamos taxar
os servidores públicos que ganham
mais deR$ 2,5mil de aposentadoria",
explicou.

Dirigindo-se para a platéia, ldeli
convocou: "Quem aqui é

.

funcionário público e ganhamais de
R$ 2,5 mil levante o braço". Como
não houve nenhumamanifestação,
ela concluiu: "Ninguém. Mas o

tucano que quer ser prefeito é um

desses funcionários públicos. E ele

ganha para trabalhar 40 horas e não

trabalha".
A senadora revelou que na

segunda-feira acompanhou em

Indaial o depoimento de um rapaz

que está preso e que já depôs três

vezes e em todas repetiu a mesma

versão. "Ele disse que transportava
dólares do senador tucano de
Balneário Camboriú para serem

remetidos ilegalmente para fora do
Brasil por Foz do Iguaçu", contou
Ideli, acrescentando o que o senador
tucano alegou em sua defesa. "O
senador argumentou que o rapaz é

um bandido, um marginal, que
merecia ir pro pau-de-arara até

revelar tudo. Agora ele quer torturar
o rapaz que levava o dinheiro sujo
dele pra fora do país", criticou.

ELEiÇÃO

Candidatos realizaram ontem

o último comício de campanha
FABIANE RIBAS

....Governador prestou
apoio às coligações
compostas por
peemedebistas

]ARAGUÁ DO SUL - Os
candidatos a prefeito e vereador
realizaram ontem à noite o último
comício da campanha política. A
Lei Eleitoral proíbe reuniões

públicas nas 48 horas que
antecedem 'a votação e nas 24
horas seguintes. As caminhadas
e carreatas são recursos permitidos
até a véspera, inclusive passeatas
e carros de som que transitam

divulgando os jingles e mensagens
dos candidatos, desde que a

manifestação não se transforme
ou caracterize comício.

Entretanto, no dia da eleição, é
vedado o uso de alto-falantes e

amplificadores de som.
O governador Luiz Henrique

da Silveira (PMDB) esteve em

Corupá e Guaramirim na quarta
feira à tarde prestando apoio aos

candidatos a prefeito peeme
debistas Curt Linzmeyer e Nilson
Bylaardt, respectivamente.
Ontem à noite, participou do
último comício da coligação
"[araguá para todos", que tem

Dionei da Silva (PT) como

candidato a prefeito. O encontro

foi na Sociedade Vitória, no

Bairro Ilha da Figueira. Apesar
de estar acompanhando as

ARQUIVO/ctSAR ,JUNKES

onde todos os prefeitos,
independente de partido têm

apoio irrestrito", destacou.
A aliança "Viva Jaraguá", de

Moacir Bertoldi (PL), fez o

último comício na Sociedade São

Judas Tadeu, no Bairro Água
Verde, e a coligação "Jaraguá no

I

'I
I

LHS diz que governo vai apoiar futuros prefeitos. independente de partido

políticos indicassem aos juízes
eleitorais os representantes para
compor o Comitê Interpartidário
de Fiscalização, assim como as

pessoas autorizadas a expedir
credenciais para fiscais e

delegados.
A partir de hoje, até 48 horas

depois "do final do processo de

votação, nenhum eleitor poderá
ser preso. A detenção de

qualquer votante s6 poderá
acontecer em caso de flagrante
delito ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime

inafiançável.
Ontem foi o último dia para a

divulgação de propaganda
eleitoral gratuita no rádi� e

rumo certo", encabeçada por
Vicente Caropreso (PSDB), na
Sociedade Vieirense, na Vilã
Lalau.

A estratégia dos políticos hoje
e amanhã será o contato pessoal
com os eleitores, com intuito de

persuadi-los para garantir o voto.

campanhas de determinados

políticos, o governador fez

questão de frisar que o governo
estadual nã� vai beneficiar ou

prejudicar nenhum município em
função do prefeito. "A nossa

filosofia de governo é praticada
através de um conselho regional

Prazo para veiculação de propaganda eleitoral chega ao fim
}ARAGUÁ DOSUL-O período

permitido para a realização de

propaganda política no rádio,
televisão ou através de carros de
som e meios impressos, encerrou
ontem. Todos o s . atores

envolvidos direta e indiretamente
no processo eleitoral -

candidatos, cabos eleitorais,
representantes de partido ou

coligações, mesanos e

presidentes de seção - devem
ficar atentos ao final dos prazos
estipulados pela Justiça acerca

dos procedimentos permitidos e

proibidos em relação ao pleito do
final de semana.

Ontem, por exemplo, foi o
último dia para que os partidos

Café Colonial
dão percam a acontecimento alto desta estação,Café Colon ial doCentro

D
eCulturaAlemã,nodia 09/1 0/04, sábado, a partirdas 14:00h, na Recreativa

A�as Rodas ao custo de somente R$ 12.00 (R$ 10.00 para sócios).
lem dos deliciosos "comes e bebes" haverá muita música gostosa,

�reSe�tação e aquele encontro distraído com velhos amigos.
provelte este ambiente ideal para trazer a família toda e também os

amigos.

televisão, de acordo com Lei n.Q

9.504/97. Também é o último

prazo para que o juiz encaminhe
aos, presidentes das mesas

receptoras omaterial de votação.,
Se até hoje, o presidente de

alguma mesa receptora não tiver
recebido o material destinado à

votação, deve procurá-lo junto ao

Cartório Eleitoral.

Entretanto, ontem não foi o
último dia para todo tipo de

propaganda na rua, pois partidos e

candidatos poderão realizar, até
-,

amanhã, propaganda pormeio de
alto-falantes e amplificadores de
som ou promoção de carreatas e

distribuição de material de

campanha.

• Amanhã encerra o prazo

para que candidatos e

partidos políticos realizem

propaganda eleitoral com
o uso de alto-falantes,
amplificadores ou carros

de som, '

I
I

I

• A desobediência a essas

normas pode levar o
candidato infrator a ser

denunciado à Justiça
Eleitoral, 'cuja denúncia
será transformada em

processo a ser examinado

pelo juiz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



---_ ......• - --- _ _-�---_ .. _ ------_._--_.__ . __ .. _ _---_.__ ._----_.. _--_._ _._._ _._ -._ _ .. __ ._ _ .. _-_... . .. - ._._._._ _ .. _ .. _._._.__ .. _._ _._._._._.__ __ _--_ __ . __ ._ _ .. _---_._._._ __ ._--_._--_._ _-._._---------_._-._ .. _._._-_ .. _ __ ._._.. __ ._-_ .._-------_.---_ .._._---------_....•_-_._ .. _ _._._---._-_._--_._---_._ ..

_-_._---------..

ECONOMIA/GERAL SEXTA-FEIRA,l de outubro de 2004

RECONHECIMENTO Instalado Conselho Consultivo
do ProgramaPrimeiro EmpregoPrêmio Expressão de Ecologia

é concedido para a Marisol
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior. Haverá
representantes das Secretarias.
Geral da Presidência da República
Especial de Políticas de Promoçã;
da Igualdade Racial e Especialde
Políticas para as Mulheres. Terão
assento ainda dois representantes
de entidades de trabalhadores, dois
de empregadores e quatro da
sociedade civil.

O Decreto número 5.199/03
que criou oConselho, prevê també�
omonitoramento da substituição de
mão-de-obra nas empresas durante
o período de convênio de adesão ao

PNPE e estabelece formas de
comprovação de freqüência escolar
de jovens contratadospelo Progr:Jma
com ensino médio incompleto. A
elaboração do regimento interno do
Conselho deve estar concluída em

90dias.

BRASÍLIA - Foi instalado esta

semana o Conselho Consultivo do

ProgramaNacional de Estímulo ao

Programa Primeiro Emprego, criado
para monitorar as diretrizes e a

execução do Programa. O

Conselho, previsto na Lei 10.748/
03, que criou o PNEp, será presidido
pelo secretário-executivo do
Ministério do Trabalho e Emprego,
Alencar Ferreira. Será integrado
ainda pelo secretário de Políticas
Públicas de Emprego, Remígio
Todeschini e pela diretora do

Programa, Gladys Andrade.
Também fazem parte do

Conselho representantes dos
Ministérios da Educação, do
Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, da Cultura, do
Desenvolvimento Agrário, do

Planejamento, Orçamento e

Gestão, dos Esportes e do .

MARIA HELENA MORAES

�E�presa concorreu

com o case "Secador
de [odo" na categoria
Controle da Poluição

I

jARAGUÁ 00 SUL - AMarisol é
.

a vencedora da l2ª edição do Prêmio
Expressão Ecologia na categoria
Corttrole de Poluição com case

"Secador de lodo", implantado em
200i paramelhoraromeio ambiente

.

e reruzir o custo de operação da
ETE (Estação de Tratamento de

"

Efluentes). A Editora Expressão
divulgou esta semana a lista dos

vencedores do prêmio, que destaca
projetos de sucesso na área domeio
ambiente. Nesta edição, a EditoraI

Expressão recebeu 95 inscrições de
empresas, instituições públicas e

organizações não-governamentais,
sendo que 24 foramdestacados pela
corriissâo julgadora para receber o

prêmio, nas diversas categorias
previstas no regulamento.

lA.Marisol foi uma das primeiras
empresas de Jaraguá do Sul a

implantar estação de tratamento de
efluentes, na década de 90. Desde

aquela época, tem investido na

melhoria tecnológica da ETE e, em

200:Z, colocou em funcionamento
ummoderno sistema de tratamento

I

da ifase sólida, com sistema

grapulador rotativo do lodo

./

Alcool combustível apresentou
reajuste de 27% desde junho

SÃO PAULO - Desde o fim de

junho, o preço do álcool hidratado
subiu cerca de 27%, de acordo com
dados do Cepea-Esalq (Centro de
Estudos Avançados de Economia
Aplicada), da USP (Universidade
de São Paulo). Somente em

setembro, a variação é de mais de

7%, conforme nota distribuída
ontem pelo Sincopetro (Sindicato
do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado
de São Paulo).

Segundo a entidade sindical, as
usinas vêm aumentando os preços
e o governo não as questiona para
que expliquem o porquê de tais

reajustes. Os preços nas bombas dos
postos já denunciam esses

aumentos, que ocorrem semanal

mente, pois não há como segurar
valores se as distribuidoras não

impedem o repasse, critica a

diretoria do Sincopetro.
ANIDRO - O sindicato

destaca que o álcool anidro também
sofreu oscilação no período que

compreende os meses de junho,
julho, agosto e setembro, de cerca
de 28%. Conseqüentemente, a

gasolina, que leva 25% do produto
em sua composição, já vem

apresentando diferença de valor em
bomba de aproximadamente R$
0,05 - ou cerca de 3%.

INFLAÇÃO - A Petrobras

segura o reajuste do preço dos
combustíveis para conter a inflação,
medida pelo IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo). A
meta oficial para este ano é de 5,5%,
com margem de erro de 2,5 pomo

percentuais. Qualquer repasse de

preços poderia significar um risco
de estouro dameta, já que a inflação
acumulada de janeiro a setembro')
de 5,63%. Um reajuste de 10%m

gasolina e no diesel representaria
acréscimo de 0,45% na inflação
deste ano. Caso o preço seja

I

reajustado em outubro, o repasse
será sentido em novembro e

I

dezembro, com 0,25% de alta no

IPCA em cada mês.

Analista ambiental Fernando Scaburi explica que o sistema é mais econômica e não prejudica o meio ambiente

industrial, que permite a secagem e

a granulação demateriais resultantes
das estações de tratamento. de
efluentes líquidos e a sua reutilização
para diversos fins.

De acordo com o analista
ambiental da empresa, Fernando
Scaburi, apenas éinco empresas de
Santa Catarina possuem sistema

semelhante, sendo que aMarisol foi
a primeira a instalar esse tipo de
secador de lado, que funciona a

partir de adensamento,
centrifugação e desidratação. O
analista ambiental explica que o

secador granulador rotativo do lodo
industrial permite a secagem e a

granulação demateriais resultantes
das estações de tratamento de
efluentes líquidos e sua reutilização
para diversos fins. "No processo de
secagem, esse equipamento
aproveita os gases provenientes das
caldeiras da empresa que, após a sua

utilização e tratamento, são

devolvidos limpos à atmosfera, a uma
temperatura inferior a 80°",
exemplifica o químico.

Entre as vantagens mais

expressivas, Scaburi cita ainda a

redução do volume do lodo em 50%,
redução do peso em 70% e o

reaproveitamento da água
evaporada do lodo, que é

condensada e retoma ao tratamento
de efluentes.

F�turamento da indústria do setor elétrico deve crescerR$ 1 bilhão
,

13RASÍLIA - As empresas de

equipamentos para os segmentos de

geração, transmissão e distribuição
devemfaturarem2004atéR$ 1 bilhão
a mais do que no ano passado. A
Associação Brasileira da Indústria
Elétrica eEletrônica (Abinee) projeto
um acréscimo de 10% a 20% no

faturamento dessas companhias
frente a 2003, quandoo resultado total
foi de R$ 5 bilhões. A melhora do

desempenho - de acordo com a

Abinee - deverá ser um reflexo,
principalmente, dos investimentos
para implantação e reforço de linhas
de transmissão. Já as venda de
materiais para as áreas de geração e .

A expansão do segmeriío de
transmissão é atribuída às

encomendas referentes ao leilão de
linhas realizado no ano passado,
assim como a retomada das obras
de instalações que não integram a

rede básica, as chamadas Demais

Instalações de Transmissão. Só �s
obras das DITs devem totalizar
cerca de R$ 350 milhões em

investimentos até o final deste ano.
As perspectivas positivas para o

segmento de transmissão se baseiam
também no 'interesse dos
investidores pelo leilão de 12linhas
que será realizado no próximo dia
30 de setembro.

distribuição tendem a subir por conta
das obras de 13 hidrelétricas em

construção e da demanda criada pelo
programa Luz paraTodos, dogoverno
federal.

Projeções daAbinee, a partir de
contratos já fechados, indicam que o

Luz para Todos resultará numa

demanda por equipamentos e'

materiais da ordem de R$ 1,7 bilhão
nos próximos 18 meses. Nessa

estimativa, entram 1,5 milhão de

postes, 243mil transformadores, 548
mil unidades de padrão demedição
(medidores e disjuntores), 239mil kits
de instalação interna e 161 mil

quilômetros de cabos.

W
V'''Ji '

JaragulII
PL PT8 "PS por

• Os empreendimentos
têm um prazo de entrada
em operação estimado em

26 mêses, com
investimento previsto de

R$ 2,1 bilhões.

• Na área de

equipamentos para
geração, o estímulo ao

setor em 2004 virá da

implantação das usinas
hidrelétricas concedidas

pela Agência Nacional de

Energia Elétrica.

INFORMECP� � � �

� TRANSAÇÃO,� CRIAÇÃO

<Trading Setorial
b presidente do BNDES, Cario Lessa, e

'representantes do setor de revestimento
cerâmicd querem a criação de uma trading
.espectfíca para indústrias de produtos
.cerárnlcos. A criação de uma empresa de
comércio exterior setorial facilitaria o acesso

"ao mercado internacional a um número maior

;:de companhias brasileiras com reflexos

�positivos nas vendas para o exterior. O setor

�e revestimentos cerâmicos tem se

::ctestacado no mercado internacional com

;;'exportações que devem fechar 2004 com

:�US$ 330 milhões. O trading terá o papel de
�aar suporte às pequenas e médias empresas
�ara que possam ingressar no mercado

:�nternacional e pulverizar as exportações.
;�

� CONCORRÊNCIA

HSBC é O banco dos servidores
o hsbc Bank Brasil S.A é o banco que passará a

movimentar com exclusividade os valores da folha
de pagamento dos servidores públicos municipais
de Jaraguá do Sul bem como empréstimos e

consignações à categoria durante 60 meses (cinco
anos). O banco apresentou a melhor proposta, no
valor de R$ 3.839.888,99 (o lance mínimo

determinado em edital era de R$ 2,5 milhões),
que deverá ser pago à vista para a prefeitura no

dia 20 de outubro, conforme o edital. Cinqüenta
por cento desse valor será destinado ao

pagamento do 13a salário dos servidores e o

restante para a cobertura financeira da defasagem
das arrecadações do ICMS, ISS, EPM e Fudef. A
assinatura do contrato entre a Prefeitura e o HSBC

deverá ocorrer dia 8 de outubro.

� INVESTIMENTO

Transferência sem aplicação
A partir de hoje entra em vigor uma nova

modalidade de conta que permitirá aos clientes
realizar aplicações financeiras sem a necessidade
do pagamento da CPMF (Contribuição Provisória

sobre Movimentação Financeira). Esta nova conta
resultará, no médio e longo prazo, em maior
mobilidade de investimentos por parte dos

clientes, incentivando-os a buscar de maneira
mais ativa as melhores ofertas do mercado.

Segundo a EuroPraxis, empresa européia líder em
consultoria de gestão, a conta investimento

representa uma janela de oportunidade para as

instituições financeiras introduzirem a um

universo mais amplo serviços de aconselhamento
financeiro hoje disponíveis aos seus maiores

clientes.

Cinema Nacional e platéias
Começou na sexta-feira da semana

passadao Circuito Brasil de Cinem,a
2004, um projeto em parceria do
Banco do Brasil, da Fe,deração das

Associações Atléticas Banco do Brasil
e da Petrobrás que, pelo segundo ano.

leva produções nacionais a

comunidades sem acesso a essa

filmografia. Na primeira etapa, os

filmes "Invasor'; "Houve uma vez dois
Verões'; "Amor & Cia" e "Uma onda na

ar'; além de infantis da Turma da

Mônica, serão exibidos em Araparica
(ALl, Itabuna (BAl, Joinville (SC),
Montes Claros (MGl, Passo Fundo (RS)
e São Luís dos Montes Belos (GO).

"11Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tica é tema de livro do

rofessor João Gascho
DIVULGAÇÃO

ào

li, ascho: "As posturas éticas que tomarmos hoje definirão o futuro"

}ARAGUÁ DO SUL - Na

ão róxima segunda-feira, a

. contece no hall da Biblioteca
I�
;,t
Padre Elemar Scheid, na Unerj

t (Centro Universitário de

�o araguá do Sul), o lançamento
do livro "Do mito ao genoma:

- a /ética na contramão da
- história", de autoria do
professor João Arnoldo Gascho.
O evento acontece às 18h30,
com a presença de convidados
e a comunidade acadêmica. O
autor possui mestrado em

Educação, é professor de
Filosofia

..

� História da E-
ucação e de Comportamen-to
Humano Organizacional e

Ambiental, nos cursos de

'1 Pedagogia e Administração da

I
U'''i

O livro é um breve passeio
pela história da cultura

humana, analisando a

evolução do pensamento ético
e dos dilemas que a sociedade
humana viveu e vive,
tentando definir o que é uma

"vida correta e boa". Este

processo é analisado de forma
didática e sintética, iniciando

pela mitologia e acenando para
as implicações da ciência e da

tecnologia modernas. Como
escreve o professor Pedro
Demo, da Universidade de

Brasília, que faz a apresen

tação do livro, "Gascho preo

cupa-se com o pressuposto mais

constante da ética: a

vulnerabilidade humana, da

q u a-l partimos quando
nascemos, e à qual voltamos
quando morremos".

A publicação da Editora da

Unerj tem 120 páginas e, por
sua abordagem, interessa não

só ao público acadêmico, mas
a todos que percebem na ética

uma questão não só im

portante, mas vital para a

sociedade modérna. "Ética
tem a ver não apenas com o

como devemos viver; as

posturas éticas que tomarmos

hoje, definirão o futuro, não
muito distante, dos seres

humanos e do próprio planeta
terra", resume o autor.

CAROLINA TOMASELLI

�Procedimento foi
Feito no dia 3 e o

Material encaminhado
ao Instituto do Câncer

}ARAGUÁ DO SUL - O primeiro
caso de doação de células-tronco
retirada de placenta registrado em
Santa Catarina foi 'realizado no

município, no 6ltimo dia 3. O

procedimento foi feito no Hospital
Jaraguá, logo após o nascimento de
Paola de Souza, primeiro filho de
Ana Paula Zapella e Denilson de

Souza, que já doou os olhos para
transplante futuro.

Ele lembra que a iniciativa

surgiu depois que o casal assistiu a

uma reportagem sobre células

tronco, há cerca de dois anos.

"Então decidimos que quando
tivéssemos um filho, iríamos fazer
a doação não para guardar, mas
para ajudar alguém", justifica,
acrescentando que as células
tronco foram encaminhadas ao

Inca (Instituto Nacional do

Câncer), no Rio de Janeiro.
O médico ginecologista

responsável pelo parto, Aluizio

Albuquerque, explica que as

células-tronco podem ser retiradas
de vários tecidos do organismo
como na pele, músculo, cérebro,
sangue e na médula-óssea, além
da placenta, este com

procedimento indolor e simples: o
sangue retido no cordão umbilical
e na placenta, onde se encontram

as células-tronco, é drenado para
uma bolsa de sangue e

armazenado. "A vantagem da

INICIATIVA

. ,

"

Albuquerque foi o responsável pelo parto da garota Paola de Souza, que doou a célula-tronco

placenta é que é um órgão
. descartável. Já namedula, precisa
ser feito um procedimento
invasivo, com compatibilidade
menor, de 75%, enquanto da

placenta é de 100%", afirma.
O primeiro transplante de

células-tronco de sangue de

placenta e cordão umbilical foi
realizado em 1988, na França, para
tratar anemia de Fanconi.

Atualmente, pesquisas já em fase
de aplicação indicam que as

células-tronco podem ser utilizadas
na cura de doenças crônicas como
cardiopatias, diabetes, doenças
neurológicas degenerativas e tipos
de câncer. "Elas podem ser

implantadas para restituir células
de qualquer órgão do corpo",
ressalta Albuquerque.

Doação de células-tronco na

cidade é pioneira no Estado

Shopping promove atividades
na Semana da crianças

}ARAGUÁ DO SUL - Para
comemorar o Dia das Crianças,
12 de outubro, o Shopping
Center Breithaupt está

promovendo duas semanas com
atividades especiais: recreação,
cinema, exposição de fotos e

distribuição de brindes fazem

parte da programação.
Entre os dias 4 e 15, haverá

sessão de cinema especial para
alunos das escolas da região, às
9 horas. Todas as 4,5 mil vagas
já foram agendadas anreci-

.

padamente. A partir da

amanhã, até o dia 12, acontece
a Exposição Fotográfica
"Criança. Um olhar muito

especial", por Franciane Costa.
Também começam amanhã,
até dia 11, atividades com

desenhos, onde os melhores

serão premiados pelo Boticário
do shopping.

N a segunda-feira, haverá

decoração especial, atividades
de pintura facial e desenhos no
Play Park, até o dia 17. No dia

10, serão promovidas atividades
recreativas, pintura facial,
contação de histórias e

distribuição de brindes, pipoca
e algodão doce, das 12 às 20
horas. A Salagadula também
vai fazer uma decoração
especial no interior do

shopping.
As promoções são gratuitas

e todas as crianças da cidade e

região estão convidadas.
Informações com Miguel, no

telefone.275-1122.

':�IICl
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Com a filhinha prestes a completar um mês, Denilson e

Ana Paula pretendem dar continuidade a iniciativa com a

criação de uma ONG (Organização Não-Governamental),
para atender Jaraguá do Sul e região. "Vamos trabalhar o
incentivo à doação de células-tronco e à conscientização
das pessoas sobre a importância da doação de órgãos dos
familiares que faleceram'; menciona.
O pai de Paola vai realizar pesquisas na internet para
fundamentar os objetivos da entidade e buscar parcerias
com os órgãos públicos para a execução das ações. "Já
temos pessoas, como o próprio Dr. Albuquerque, que vão

participar da Onq" declara.
O médico responsável pelo parto afirma que a iniciativa

do casal despertou a curiosidade de seus pacientes sobre
o assunto."O número de pessoas que estão demonstrando
interesse em fazer a doação das células-tronco tem sido
muito grande'; comenta.

. i ,�}I-..

Santa Catarina lança edital
para criação de incubadoras

, ....
"

"> r.

FLORIANÓPOLIS - A Funcitec

(Fundação de Ciência e

Tecnologia) e o Sebrae (Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina)
lançaram na quarta-feira o Edital
Funcitec - Sebrae/SC Incubadoras
de Empresas 2004. O edital, no valor
de R$ 800 mil, traduz uma ação de
apoio conjunto através de recursos
financeiros e técnicos específicos,
às instituições privadas e públicas
do Estado que não tenham fins
lucrativos e estejam interessadas na

criação, implantação e consolidação
de incubadoras empresariais.

Segundo informa a Fundação,
as incubadoras passaram de 11, em
2002, para 27 unidades. Outras seis

encontram-se em processo de

implantação. "Essa política está

permitindo o desenvolvimento das-" -.

regiões de acordo com as suas- :,:.

vocações", lembrou o diretor geral
da Funictec, Antônio Diomário de":

.

c

Queiroz. O crescimento foi da", "

ordem de 300% '. ,

Santa Catarina contribuiu de ,>

forma pioneira para a multipli-"
cação das incubadoras, com à

instalação do Tecnópolis, em 1995,
na Capital, do Celta, ligado �
Fundação Certi (UFSC). Hoje 0-
panorama nacional é altamente
favorável ao segmento. O país já
conta com 207 incubadoras de

empresas, que operam em 23
Estados. ''A evolução foi signifi
cativa, uma vez que em 1994, por
exemplo, o Brasil possuía apenas
19 unidades funcionando",
acrescenta Diomário.

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

lO Turismo .. Fretamento

i. f'
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DESTAQUES

Escola Alvino Tribess' realiza
'Show deTalentos' com alunos

Foi uma campanha árdua, mas vitoriosa. Agora, vamos dar asmãospela paz,
pelo fim das desavenças.

Oue as famílias permaneçam unidas e que os casais se respeitem e estejam
sempre ao lado dos filhos, ajudando, apoiando, ensinando.

Obriqedo pelo carinho. Pedimos o seu voto para que Jaraguá caminhe no
Rumo Certo.

CAflOLlNA TOMASELLI
".�"

';';�Estudantes
�<:.

B�rticiparam de 16

à�resentações culturais

r;jâ noite de quarta-feira
. �

v�;."
;>�:

;::':-:-:}ARAGUÁ DO SUL - O grêmio
��j;lldantil do Colégio Estadual
Álvino Tribess realizou, na noite
�: quarta-feira, o Shaw de

táientos, com 14 apresentações
61J.Fturais de música, dança e

�5tro, envolvendo aproximada
:ó:i'S(ílte 70 estudantes do ensino

��dio. O resultado dos três

�eiros colocados será divulgado
?� próxima segunda-feira, com
éfi'irega de medalhas.
�:::'O Shaw de Talentos é uma das

�Ü�idades desenvolvidas na

1Í�idades escoiar através do

�grama Largada 2000,

êr�movido pelo Instituto Airton
$"e;rma e o Sesi, com apoio de

��presas locais, para desenvolver
ç(jimpetências pessoais, sociais,
produtivas e cognitivas do jovem,
além dos profissionais que atuam
êorn esses jovens. ''A proposta é

errar a consciência ambiental,
direitos humanos, solidariedade e

estimular a educação para valores,
âr�m de capacitá-los para o

m'ercado de trabalho", explica a

Dr. Vicente

Apresentações marcaram a culminância do projeto Shaw de Talentos, envolvendo 70 alunos

coordenadora do Largada 2000 no execução, que acaba sendo comunidade escolar", detalha Carla.
município, Carla Machado. estendida a todo o corpo docente.

. No Colégio Alvino Tribess,
EmJaraguá do Sul, é realizado Para incentivar as ações, o especificamente, além do Shaw de

em dez escolas municipais e programa 'conta com um game Talentos, é desenvolvido o projeto
estaduais, envolvendo diretamente Gago), onde os alunos apresentam F ilosofia com Crianças, com

cerca de 1620 estudantes, de 14 a o andamento dos projetos em três trabalhos culturais que despertem
19 anos, e 20 educadores. Segundo fases: fórmula 3, 2 e, por fim, a o interesse nos estudantes de 1 a

a

Carla, o programa permite a fórmula 1. ''Ao mesmo tempo em 4" série em conhecer coisas novas e

realização de diversos projetos que está jogando, o aluno é um pela leitura, além de outras

dentro de cada escola, onde são protagonista juvenil, que contribui atividades esportivas para o ensino
formadas equipes para sua para o desenvolvimento em sua médio. "Desde que o programa foi

implantado, percebemos uma

grande mudança nos estudantes,
que estão empenhados em resolver
os 'problemas no colégio e se

desenvolver", declara o coor

denador do Largada 2000, Jerri
Adriani AlvesNetto.

1
·1

I

Valdir Bordin
Para Vereador • PP •

Egon Jagnow 11.444

Sua Concessionária Renault agora é •••

;.::::
��.

�I

•

cp'JURíOICO
� o psicoterrorismo nas relações de trabalho
o psicoterrorismo ou assédio moral tem merecido importante
atenção por parte dos trabalhadores, empregadores e até mesmo
do Poder Judiciário, devido à sua rápida disseminação nas relações
de trabalho. O tema é muito atual.
Temos visto nos últimos anos um sensível aumento no númerOde
ações trabalhistas envolvendo pedidos de indenizações por danos
morais, motivadas por diversas causas, incluindo, mais
recentemente, o assédio moral. Não que este seja um fato novo
ressalte-se; ao contrário, sua prática se mistura com o surgimentb
do próprio trabalho. Fatores como desenvolvimento tecnológico,

,

competitividade qlobal, premente necessidade de geração de
resultados, novas modalidades de gestão administrativa são, dentre
outras, variáveis que permitem o surgimento dessa nova discussão
embora acerca de um velho conflito: as relações humanas.

'

De maneira bem superficial, pois, discutir o psicoterrorismo
demandaria um tempo incompatível com o espaço deste artigo,
pode-se dizer que o assédio moral é o processo de submeter o

empregado a condições humilhantes e/ou constrangedoras, de
maneira sistematizada, em função do exercício das atividades
inerentes ao contrato de trabalho, normalmente impingido pelo
superior hierárquico em relação aos subordinados, mais
freqüentemente a uma determinada pessoa.
É de qrande interesse para as empresas que entendam o

mecanismo desse complicado fenômeno e tenham condições de
identificar possíveis ambientes e situações onde eles podem
eventualmente eclodir.A fonte do psicoterrorismo não é o indivíduo
propriamente dito; normalmente se baseiam em deficiências
organizacionais associadas a comportamentos da personalidade
dos agentes, quais sejam, assediador e assediado. Há um forte
jogo de emoções onde o principal episódio consiste em

repetitividade de humilhações de toda ordem, tais como: solicitação
de trabalhos urgentes e de grande complexidade, bloqueio do
andamento normal dos procedimentos, ignorar a presença do
assediado na frente de outros trabalhadores, não lhe dirigir a palavra,
retirar-lhe os equipamentos de trabalho, apenas para citar alguns
exemplos; a lista pode sermuito mais ampla. E é importante salientar

que essas ocorrências são comprovadamente fatores de
desenvolvimento ou agravamento de doenças dos trabalhadores,
dependendo do perfil psicológico do assediado, além de aumentar

o risco de acidentes do trabalho, pois, trata-se de funcionários que
trabalham sob condições de estresse e sob forte abalo emocional.
A preocupação que as empresas e seus principais administradores
devem ter, não se restringe apenas à atitude preventiva de eliminar �

possíveis passivos trabalhistas, mas, muito mais importante que
isso, em atenção à dignidade humana, ao propiciamento de um

salutar ambiente de trabalho, ao índice de produtividade e

eficiência que devem buscar, quer operacional ou administrativo,
além de estarem conscientemente cumprindo mais um aspecto
de suas responsabilidades sociais.

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

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

e na UNERJ; trabalha na Cassuli Advogados Associados.

� CRIANÇAS
Jantar Benlfecente na SER Marisol
Será realizado hoje, a partir das 20h30, na Recreativa da Marisol,
um Jantar Beneficente para crianças carente da cidade. A renda
obtida com os ingressos, no valor de RS 15,00, serão revertidas
na compra de brinquedos, que serão distribuídos no próximo
dia 12.

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

«.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SEXTA-FEIRA,l de outubro de 2004

ESPORTIVAS
�FUTSAL
Malwee treina emMassaranduba

AMalwee estará, a partir das 17 ho�as de hoje, treinando no Giná.sio
poliesportivo Alfredo Jacobowskl, em Massaranduba. A equipe
. raguaense participará de um treinamento juntamente com

J�letas da cidade, que serão avaliados pela comissão técnica

�araguaense. Os jogadores locais foram selecionados pelo DME

�Departamento Municipal de Esportes) da cidade. O treinamento

acontece até as 20 horas.

�JUVENTUS I

Divulgada a letra oficial do hino

A letra oficial do hino do Grêmio Esportivo Juventus já foi

divulgada. O autor é Amilton Nunes, que participou de um

concurso promovido pelo site do tricolor jaraguaense. Segue
abaixo a letra do hino.

Ressurgiu para a vitória

Seu futuro é glorioso
Entrará para a história

Será sempre vitorioso

Tem história no passado
No presente brilha mais
No futuro serás grande
Cairá nunca, jamais!

Refrão (2x)
Juventus, Juventus

Tricolor jaraguaense
Moleque travesso

A história lhe pertence

y.
Refrão (2x)
Juventus, Juventus
Tricolor jaraguaense
Moleque travesso

A história lhe pertence

.,.FIGUEIRENSE
Carlos Alberto volta contra o Flamengo
o técnico do Figueirense, Dorival Júnior, definiu no treino realizado

na tarde de ontem, o time que enfrentará o Flamengo no próximo
sábado pela 34." rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O

volante Carlos Alberto, suspenso da última partida, diante do Cruzeiro,
pelo terceiro cartão amarelo, retorna a equipe. No treinamento, Júnior
realizou trabalhos técnicos e táticos no estádio Orlando Scarpelli, no
qual formou a equipe com: Édson Bastos, Paulo Sérgio,MárcioGoiano,
Cléber e André Santos; Jeovânio, Carlos Alberto, César Prates e

Fernandes; Romualdo e Marlon. O destaque do treino, ficou com o

meia Bilú, que havia fraturado a terceira vértebra lombar e desfalcava

o tricampeão catarinense desde o dia primeiro de setembro, na partida
diante do Goiás, e voltou a trabalhar com os demais jogadores.

I �." l"-'i _ -" •

.,.CRICIÚMA

Delegação viaja hoje
o grupo de jogadores tiveram folga pela manhã de ontem e

retornaram aos trabalhos hoje à tarde, às 15 horas, no estádio Heriberto
Hülse, depois do empate em 1 a 1 contra o Guarani. A viagem para
Porto Alegre acontece hoje. Após chegarem a capital gaúcha será
realizado um treino onde o técnico Lori Sandri vai trabalhar a equipe
que enfrenta, no sábado, o Grêmio no Estádio Olímpico. Sérgio da
Silva Carvalho (DF) apita Criciúma e Grêmio neste sábado, às

20h30min, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. Ele será auxiliado

por Renato Miguel Vieira e Marrubson Melo Freitas, todos-de Distrito
Federal. O 4° árbitro será o gaúcho Luís Ricardo Gomes.

HÚRMULA 1

Novidades para 2005
Se foram'muitas as surpresas ocorridas nos últimos tempos em relação
ao fim desta temporada e, principalmente para 2005, ainda há outras
no estoque da F-l. E envolvendo as equipes grandes. A revista suíça
"Motor Sport Aktuell" aponta que Jenson Button deve ficar na BAR,
Jacque� Villeneuve permanece na Renault, por quem está correndo as

últimas três etapas do campeonato, e Giancarlo Fisichella irá para a

Williams no próximo ano.Tudo é baseado na audiência do CRB,o Quadro
de Reconhecimento de Contratos, que julgará qual acordo de Button é
válido para 2005. E segundo apurou a revista, funcionários e até pessoas
do alto escalão da Williams consideram a causa como perdida. Daí a
solução é voltar a negociar com Giancarlo, que confessou mês atrás ter
escolhido livremente sua transferência para a Renault. RenaLilt que, por
sua vez, tentou negociar a troca de Fisichella por Villeneuve com a

Sauber. Não teve êxito: Peter Sauber nem sonha em liberar Giancarlo
antes do fim da temporada. O time francês aproveita, agora, a

�epercussão da volta do campeão de 1997. E Jacques tem lá sua

Importância no grupo, já que foi o último piloto a dar um título à
montadora. Pelos lados de Enstone e Viry, alguns crêem que é melhor

ter? canadense do que o "veloz,mas pouco brilhante"italiano.Sobraria,
�sslm, para a Sauber. O chefe do time helvético, contudo, se previne.
Na F-l, pode se esperar de tudo. Mas se isso acontecer, a integridade
moral deVilleneuve seria colocada à prova''Jacques.assim que o anúncio

�a Sauber foi feito, declarou que a escuderia foi a única a respeitá-lo.
No momento, não há nenhum problema.

Vem 'aí o 3°� Festival Corpo Ativo de

Natação dia 23/10 às 19:30h

��ça a �u.a inscrição com a professora Jacqueline.
Inscnçao é um brinquedo para a campanha do dia das crianças e

�rn pequeno valor de RS 3,00.
e�ha se divertir conosco!!! Essa é sempre uma grande festa.As Inscrições já se encontram abertas e vão até o dia 07 de outubro.

.�\

GERAL/ESPORTE

CONSTRUÇÃO

Ampliação do Batalhão da PM

deve começar em novembro
..

JULlMAR PIVATTO

....Obra está em

fase de licitação
e deve demorar
cerca de 90 dias

}ARAGUÃDO SUL - Está previsto
para novembro o início das obras de

construção de um novo prédio no
14º Batalhão da Polícia Militar. A \

obra, que terá 906metros quadrados
está em fase de licitação e aguarda

,

homologação a partir de 8 de
outubro. O prédio terá dois pisos e

abrigará todo o Copom (Comando
da Polícia Militar), a central de

operações e o setor de trânsito, além
de garagem para as viaturas.Ovalor

orçado da obra é deR$ 171.240,00 e
deve demorar 90 dias para ser

concluída.
O comandante do batalhão,

tenente-coronelRicardoAlcebíades

Broeríng, acredita que homologação
da licitação deve demorar em torno

de 30 dias, por isso esperaque as obras
comecem em novembro. "J á
divulgamos para as empresas de

Jaraguá do Sul e esperamos que uma
delas vença'a licitação", disse.

Para ele, a construção do prédio
é uma das etapas para amelhoria do
atendimento da PolíciaMilitar em

,Jaraguá do Sul. "Também estamos

esperando um aumento do efetivo

Tenente-Coronel Ricardo Broering.mostra o local onde será construído o novo prédio

policial, mas isso ainda depende de
uma decisão estadual", informou.A
terceira etapa é a construção de um
estande de tiro, para o treinamento
dos policiais. "Já conseguimos a

doação do terreno junto à Prefeitura,
que fica atrás do batalhão.Após essas

Sem dinheiro, Ginástica não
I

vai ao Pan-Aniericano Juvenil
SÃO PAULO - OBrasil vai ficar

fora do Pan-AmericanoJuvenil de
Ginástica Artística, de 12 a 16 de

outubro, em EI Salvador.A (CGB)
(Confederação Brasileira de

Ginástica) informou que não tem
recursos para pagar a viagem dos
oito ginastas, quatro técnicos e dois
árbitros qualificados para a

competição.
O dinheiro proveniente da Lei

Piva foi gasto com a seleção
permanente, segundo justificou a

CBG o que, no entanto, não serve

de consolo para os clubes e os

ginastas que estavam se

preparando para a competição.
Entre os ginastas que não vão ao

Pan estão Diego Hypólito, de 18

anos, e Jade Barbosa, de 13, que
recentemente mostrou ser capaz
'de repetir o duplo twist carpado
de Daiane dos Santos.

• Os clubes envolvidos,
que têm atletas
classificados - Flamengo,
Sere/São Caetano, São
Paulo/Guaru e AABB -

dizem que ficaram
sabendo em Barretos que
não haveria dinheiro para
a viagem.

• O Flamengo afirma que
tentará obter um

patrocínio, mas sabe que o

prazo até o Pan é

pequeno,

mudanças esperamos aumentar o

atendimento à população", disse.
Broering ainda lembrou que a

aquisição dos novos veículos e o

início dos trabalhos dabike patrulha
já surtiram bons resultados.
"Estamos dinamizando o

policiamento na cidade e essas
reformas trarão uma motivação
maior para o nosso efetivo", disse.o
tenente. Quem quiser obter mais
informações sobre o edital de
licitação, é só consultar o site
www.pm.sc.gov.br.

Santos promete não se abalar �

-,

com derrota para lntcrnacional-<
SANTOS - Depois da derrota

para o Inter, que custou ao Santos
a liderança do Campeonato
Brasileiro - o Atlético-PR assumiu

a ponta -, a preocupação do
técnico Vanderlei Luxemburgo é

que o grupo de jogadores não se

abale como ocorrido. Para isso, ele
conversou bastante com o elenco,
que seguiu direto de Porto Alegre
para Atibaia, onde fica
concentrado até o jogo de sábado,
contra o Guarani, em Campinas.

"De uma derrota se constrói

um grande campeão, desde que
se tenha a inteligência e o

discernimento de interpretar
aquilo que está acontecendo na

competição. Seminha equipe fizer
isso em relação às últimas partidas,
e contando com seu poderio e sua

capacidade, é um candidato
importantíssimo ao título",
explicou Luxemburgo.

Os jogadores concordam com

o treinador. "Temos ainda 13 jogos
e muita coisa pela frente. Temos
de trabalhar para compensat esses

pontos perdidos em Porto Alegre
e, respeitando o Guarani,
precisamos vencer esse jogo lá",
afirmou o lateral Léo. "Sabemos

que fomos mal contra o

Internacional, mas temos de
levantar a cabeça e não nos deixar
abater porque temosmuitos jogos
pela frente e dá para recuperar",
disse o atacante Robinho.

No treino desta sexta-feira,
Luxemburgo deve definir os

substituto de Preta Casagrande,
•

que irá cumprir suspensão. �
opção mais óbvia é a entrada dê

Bóvio, já que Zé Elias continua e�
tratamento médico. :::�

Mas o treinador tem dúâª
outras opções. Uma delas �
recuar Elano par.a jogar dê

volante, colocando Marcinho nb
time. Outra, mais ofensiva aind��
seria armar o time com trg;
atacantes, com a entrada cf�
Basílio ao lado de Robinho :�
Deivid. ".

"No Congresso Técnico do

Campeonato Brasileiro Infantil logo
após a seletiva para o Pan

Americano (dia 23, em Barretos)
a representante da CBG
comunicou que não haverá
recursos. Os clubes de São Paulo

ficaram indignados. Não sei como

foram gastos os recursos de R$ 1,440
milhão da Lei Piva porque nunca
fomos consultados", afirma a

presidente da Federação Paulista
de Ginástica, Clarice Morales.

A dirigente conta que recebeu,
no dia 29 de julho, o formulário para
a inscrição na seletiva e juntamente
uma circular da CBG dizendo que
os clubes deveriam se inscrever e

pagar para ir a Barretos que até

aquelemomento não havia recursos
para a competição. (AE)

.".""._..... " ....."._._-_.�._--_.. _. __ ._._._._-_._--_.-.::.�
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Oito recordes estaduais são
da equipe de Jaraguá do Sul

JULlMAR PIVATTO

�Lista atualizada
foi divulqada pela
Federação Aquática
de Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL - A Fase

(Federação Aquática de Santa

Catarina) divulgou a lista
atualizada dos recordes
catarinenses de todos os tempos.
Oito deles estão com a equipe
Ajinc/Urbano/FME, ,com

destaque especial para as irmãs

Talita e Bárbara Hermann. Os
recordes foram conquistados em
competições estaduais (como os

[ase) e em nacionais (Brasileiro
Juvenil).

Em piscina de 25 metros,
Talita Hermann tem dois
recordes conquistados nos Jase de
2003, em Blumenau, nas provas
dos 200m e 400m livre. Os outros
seis recordes são em piscina de
50m (olímpica). Talita tem ainda
os recordes dos 200m livre,
conquistado no Brasileiro Juvenil
2003 e dos 400m livre, no Troféu
José Finke12003.

J á sua irmã Bárbara é

recordista nos 1.500m livre, que

Talita, Bárbara e Luana lembraram o trabalho de toda a equipe na conquista dos resultados

conseguiu quando dispu tau. o Além de Talita e Bárbara, comemorou Talita. Para Bárbara,
Estadual Absoluto deste ano em outro destaque foi Luana outro fator preponderante para

Florianópolis. Além dessas Martins, que participou dos três os resultados é a união de toda a

provas, três revezamentos

femininos também estão na lista:
4x50m livre (Brasileiro Infantil
2002), 4x100m livre e 4x200m
livre (ambas no Estadual
Absoluto 2003).

revezamentos em que a equipe
conquistou o recorde. "Esses
números são o fruto do nosso

trabalho, que passa dos

patrocinadores, da comissão

técnica e dos atletas",

Romário diz que é o melhor desde geração de 70
RIO DE JANEIRO - Romário

continua Romário até mesmo na

hora de anunciar sua despedida
internacionaL Ele reuniu a

imprensa ontem num hotel de
Copacabana para falar do
amistoso entre vários campeões
da seleção brasileira na Copa de
1994 e um combinadomexicano,
em 10 de novembro, em Los

Angeles. Chegou 50 minutos

atrasado e não demorou para dar

.declarações polêmicas. "Da

.geração de 70 até hoje, eu sou o

mais importante jogador que

surgiu no Brasil".
Em seguida, ao ser indagado

sobre Ronaldo, respondeu. "Eu
sou eu. Nasci no Jacaré (favela
do Rio), batalhei muito. O
Ronaldo é o Ronaldo". Bem
humorado e irônico, o atacante

do Fluminense não sabe quando
encerrará definitivamente a

carreira. Tem contrato até

dezembro com o Tricolor e só

depois de seu término é que vai

definir os planos para 2005.
Uma coisa é certa: não vai'

trabalhar como treinador. ''Aí eu

teria de participar dos treinos,
viajar, concentrar. Tô fora!",
rebateu. "Como jogador, posso
chegar ao estádio duas horas antes
da partida". Ele voltou amostrar a

língua afiada ao abordar um tema

que tem o importunado
ultimamente: o número de gols
marcados. "Pela minha conta, já
passei dos três mil. Só na semana
passada, fiz uns 17 disputando
peladas. Mas pelos critérios oficiais,
parece que são 908", disse o

baixinho.

00 goleiro Taffarel, o lateral
direito Jorginho, os zagL1êiros
Ricardo Rocha, Márcio Santos e

.

Aldair, o lateral-esquerdo
Branco, os volantes Dunga e

Mauro Silva, os meias Raí,
Mazinho e Zinho e o atacante

Bebeto já confirmaram

presença no amistoso.

°A primeira experiência de
Romário em um clube fora do

Brasil aconteceu em 88,
quando se transferiu do Vasco

para PSV Eindhoven, da
Holanda. Passou pelo
Barcelona e, tempos depois,
jogou pelo Valencia.

... COMPETiÇÃO
Sesc promove Campeonato
dosComerciários
A partirdo mês de outubro,o Sesc estará promovendo
o 10 Campeonato dos Comerciários de Futebol Sete.
O período de inscrições vai de 27 de setembro a 13

de outubro e os interessados deverão retirar a ficha
de inscrição no Sesc, pelo telefone 371-9117. Os jogos
irão acontecer de 19 a 31 de outubro, na Recreativa

Breithaupt e o valor da inscrição será de RS 90,00,
com premiação de troféus e medalhas para os três

primeiros lugares, além do goleiro menos vazado e

artilheiro. O campeonato é direcionado
I exclusivamente aos funcionários do comércio,
� representantes filiados ao Coren e empresários do
comércio, bem como seus dependentes (filhos e

cônjuges), com abrangências nas cidades da

microrregião.

,,'

... FUTEBOL

Moleque Bom de Bola
na fase decisiva
o campeonato catarinense escolar de futebol -

Moleque Bom de Bola - entra na sua fase decisiva
com a disputa dos mesoregionais litorâneo e planalto
oeste. São 16 equipes masculinas e 16 femininas, em
cada mesa, classificadas em três etapas anteriores -

escolar,municipal e regional-.Nesta etapa classificam
somente os campeões em cada naipe para a final, um
play-off programado para os dias 16/17 e 23/24 de
outubro. Este evento é uma promoção conjunta do
Governo do Estado através da Secretaria da

Organização do Lazer e Fesporte, da RBSTV e Parati.
Desde suas fases iniciais o Moleque Bom de Bola,
em sua 13a edição, envolveu mais de 72 mil alunos
de 265 municípios, com a participação de 1.804

escolas.

') , I

equipe. "Sempre comemoramos
todos juntos e também sofremos

juntos e isso é importante para

todos", disse Bárbara. "É a

satisfação do dever cumprido",
complementa Luana.

SEXTA-FEIRA,1 de outubro de 2004 IMeJt1t1lrelm11ti._
Circuito escolar de Natação

ALEXANDRE BO�

Circuito de Natação tem revelado talentos para natação jaraguaenle
JARAGUÁ DO SUL - Na serão premiados os três melhore,

próxima terça-feira acontece a 3ª por categoria e prova, além das trê,
Etapa do 5º Circuito Interescolar melhores escolas na pontuação
de Natação - Troféu Ernani Volpi geral.
Coitinho. As provas começas às MATA-SOLDADO-Nove
14h30, na Sociedade Desportiva escolas domunicípio disputam,n�
Acarai. Serão 130 alunos, com dias 7 e 8 de outubro, a 2ª Etap,
idade até 14 anos, representando do Campeonato Escolar de Mata
14 escolas do município, Soldado. A competição acontece
disputando nas categorias Petiz, no Ginásio de Esportes Arthur
Infantil, Pré-Mirim, Mirim 1 e Müller e reúne 345 alunos, com
Mirim 2, nos naipes masculinos e idade até dez anos. Na quinta.
femininos. feira acontecem os jogos do

O evento tem por ca- masculino e na sexta o feminino.
racterística desenvolver a

modalidade do município e

revelar talentos, já que todos os

atletas que hoje representam

Jaraguá do Sul em competições
estaduais e nacionais saíram deste
torneio.

No dia 20 de outubro, em local
a definir, será feito o cerimonial
de premiação dos melhores atletas
e escolas da temporada, onde
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MARIA HELENA DE MORAES

Jaraguá do Sul - O

Grupo de capoeira Porto

da Barra faz apresentação
amanhã à tarde, a partir
das T4h30, em frente ao

antigo prédio da Estação
Ferroviária, no centro

histórico do município. A
apresentação faz parte
das estratégias do grupo

para mostrar à

comunidade a arte da

capoeira e conseguir
apoio. O Grupo está sem

sede desde abril desde
ano, o que obriga os

integrantes do Porto da
Barra a treinarem em

locais improvisados,
na garagem do casa do
instrutor Bradock (Jorge
Diego dos Santos), 17
anos.

Segundo ele, ainda existe
um certo preconceito em

relação ao esporte. "Tem
muita gente que ainda
pensa que capoeira é
coisa de relig,ião ou de
gente pobre e

desocoocdo", exemplifico
o instrutor, que entrou na

primeira roda há cinco
anos e nunca mais saiu.

Hoie Bradock (todos na

capoeirá têm apelidos)
está na quinta fase na

, traietória hierárquica de
um capoeirista: escravo,
negro fuião, quilornbolo,
andarilho, liberto (quando
iá pode ensinar),
formado, professor e
mestre.

Apesar de ser a mais
antiga manifestação
cultural de origem
brasileira, criada pelos
negros escravizados como

forma de reação ao [uqo
dos senhores de escravos,
Aqui em Jaraguá do Sul,
Um dos fatos mais
relevantes em relação à
capoeira é ausência de
negros nos grupos. A
esperança de Bradock e
de outros capoeiristas é
que esse perfil mude a
partir do crescimento do
movimento de consciência
negra do Vale do Itapocu. Movimentos são acompanhados pelo som do berimbau

Mestre Bradesco, de São Paulo; com o

instrutor Bradoc, do Grupo Porto da Barra

o Grupo Porto da Barra foi criado em Jaraguá do Sul em
2002 pelo mestre Joãozinho, assassinado há um ano

quando dava aula, de graça, para adolescentes da
comunidade de Três Rios do Norte. Mestre Joãozinho foi
morto a tiros, em pleno sábado à tarde, na frente dos
alunos e do filho. Atualmente é mestre Bradesco que
lidera o Porto da Barra, mesmo vivendo em São Paulo.
Aqui em Jaraguá do Sul o grupo conta com a liderança
do professor Diego Marcollla.
De acordo com Bradock, o Porto da Barra segue' a filosofia
e o estilo chamado de regional, dentro da linha Capitães
de Areia, criado pelo mestre Almir das Areias, que trocou
o nome para Anandi das Areias."O estilo regional é mais
rápido, ao passo que o estilo angolano é mais lento. O

regional foi criado na década de 70'; explica
Bradock.Bradock estima que devam existir quatro grupos
de çapoeira em Jaraguá do Sul, sendo o Porto da Barra o

único no estilo Capitães de Areia.
.

O professor Marcolla cursa Educação Física na Furb e faz
capoeira há oito anos. Em sete anos conseguiu chegar a
professor. Para ser mestre, estima que necessite mais oito
anos de treinamento."Chegar a mestre não é apenas
questão de técnica. Somente chegamos a mestre quando
conseguimos ser alunos novamente'; ensina o professor,
que espera atingir o maior posto da hierarquia da
capoeira aos 30 anos de idade.
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 1 a 7 de outubro

Blumenau - Rua Sete de Setembro�íaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
.:..::

:e::'ALA" FiLME/HORÁRiO FiLME/HORÁRiO
AViia
14:45 -17:00 -19:15 - 21:30

Rei Arthur
14:30 17:00 19:30 22:00

O Espanta Tubarões - Pré Estréia
Sexta a Domingo 15:00 - 17:00 A Dona da História

3:30 15:30 17:30 19:30 21 :30Fahrenheit
Sexta a Domingo 19:00- 21:15
Segunda a Quinta 16:00 -19:00 - 21:15 O Terminai

14:15 16:45 19:1521:45YuGi Ho!
14:30 - 16:30

A Supremacia Bourne
14:00 16:30 19:00 21 :40 Sex. Sega Quinta-feira'
16:30 19:00 - 21 :40 Sáb, e Domingo

O Terminai
18:30 - 21:00

O Espanta Tubarões
14:00 Pré-estréia Sábado e Domingo

:t'floinville - Rua Visconde de Taunay
':;;'''.':'1:'1'�:t'::'''
.;f' �AEA FiLME/HORÁRiO

Anaconda 2
13:45 15:45 17:45 19:45 Sexta a Domingo
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :50 Sego a Quinta

Chamas Da Vingança .

21 :50 Pré-estréia Sexta,Sábado e Domingo
OTerminal
14:0016:30 -19:00- 21:30 Sexta,Segunda a Quinta
16:3019:00- 21:30 Sábado E Domingo

Fahrenheit 11 de Setembro
19:20 22:00

o Espanta Tubarões
14:00 Sábado E Domingo
Anaconda 2
13:30 15:20 17:10 Oiga

3:30 16:15A Supremacia Bourne
19:30 22:00

Programações sujeitas a alteraçãoA Dona Da História
13:45 16:00 18:00 20:00 - 22:00

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

r Scar PROGRAMAÇÃO OUTUBRO I
Debates entre prefeituráveis teste

14h
c

<�fé ÍJ��ráric) ,- � p.�'lávrà na�9n�trução poEtt,ka:ºrna'a�t� pa�a todos ��j�il:r�)�t�ii:��rift1j�il�?>.f�[C:��::;}�
19h

- Curso HistÓrj� 'ijªNte com professor: Ott6Erªn�i$çode SouzC!%Vªlor�9!�1�:·B���,�º;.ºJ),(4 Y�i��):�PI1l1i�ã;��
4 meses - 15 em 15 dias

19h30 às 17h30 e 19h às 21 h

En'saio Projêto tyltl1ra Artística ao Cid�ga€� §9i:lYis!a'
lSh às 19h30

IIguinta Cultural com apresentação do

Dança e Teatro Contemporâneo.
20h30 às 21 h30

à partir das 18h

Z'

fí�lIdiÇãO para Atores-B�:j(ârinos para o novô Proj�!9,á!=Dança 4à GpQex,:lirl)p�,SL�l'lç!ci;"� tQ§cri�Ql!tQ�L
�,..êcretaria da SCAR RS 5,00.Vir com roupa confortável.
��::.
: 1Sh

fa::. :�:",:,y. '::7��:;'''Y�::'�)::'':�:�t:'r'j:�:::!::::'r::1:�F�?::�:��::�F ::??���'>�:?:�':1:;�<t�',:!::::t::y
i"�

':'::�r�:�::nm':::;::':"'::7��·,r,�::�:',i;;�':::::.;,:_ ·.�$PJitª§�J�;Mº�l€ª.I;ç:ºJ:'mJ;)��EgPº��,g;�:�;tj
Penitentes do Sítio Cabeceiras, de
Barbalha/CE

20h

••
" •• w "�'-o

.•"'.\" '.'..
'

.•..".'.'.'.•..
'

...•
'

..

' :"" "".':"'.
' 'V'

"."'''''''. _.'
..

"""'.'"�'"
,

:.'.".'.•Ensaio G�ral$téJla Nogis; 4:J"e�tival·cI�i:ii
Manifestações Folclóricas de Jaraguá do
Sul/SC Folclore/

lSh às 19h

II Ensai& iéàti0:;'Q,��ritá�tTcõ :&líiérrb:dai1:�!
Feurinha"

8h às 18h

... Ensãiij::e\ 5�uníão '::Ja" ""O':''.I�cão'\;:' !t�I!0)"r�_ ",,). "',h,,,,:' . .l;;l, .. , .. ' .. W .. ,' �,< ,.� "I,�J. �� .".;,,�f,�:lli;�,«�hiúi

Organizadora - 2° Festival de Manifestações
Folclóricas Folclore/ Cássio Correia

Palco - lSh às 19h/ Grande Teatro - 8h às 19h

Reuniªº c()m'ºfk!nant�� � 2°. F�,stivaLq&';'i�i
Manifestações Folclóricas

'

18h às 21h

<,

I CINE A
Da Redação/GB Edições

c I
� Jornal Nacional - 35 Anos

DVD comemorativo dos 35 anos do Jornal
Nacional. Ao invés de uma retrospectiva do

período, foram selecionadas 16 séries de
reportagens especiais com temas relevantes
para a compreensão do Brasil atual. Exibidas
entre abril de 2001 e junho de 2004, são
reportagens cuja importância jornalística foi
reconhecida no país e internacionalmente, como
demonstram alguns dos prêmios recebidos:
Prêmio Internacional Rei de Espanha de
Jornalismo 2002, para "Fronteiras"; Medalha do
Mérito do Dia Mundial da Alimentação 2001,
concedida pelo escritório da FAO (Food and
Agriculture Organization ofthe United Nations)
e Prêmio Imprensa Embratel- Prêmio Barbosa
Lima Sobrinho, para "Fome"; Prêmio UNESCO
2003, para "Brasil Bonito'; dentre outros. Nos·
extras, pode-se encontrar dois especiais
exclusivos e inéditos. "Um dia no JN" acompanha
os bastidores de um dia de trabalho da equipe
no Rio.de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em
Belo Horizonte, em Nova Iorque e em Londres.
Das 7:30h ao "Boa noite". Em "Bate papo com os

apresentadores" Cid Moreira, Sérgio Chapellin e

Léo Batista conversam com Fátima Bernardes e

William Bonner sobre momentos marcantes que
viveram na bancada do "JN': É um DVD com

consistência jornalística, informativa e que
também revela a magia de construir todos os

dias, há 35 anos, o telejornal mais assistido no

país.
Documentário - Ano: 2004 - Duração: 300
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

Os Garotos Perdidos
O jovem Sam (Corey Haim, de "A Hora do

Lobisomem") e seu irmão mais velho,
Michael (Jason Patric, de "Incógnito") eram
adolescentes comuns até se mudarem para
a pacata Santa Carla, Califórnia. Coisas
estranhas começam a acontecer

misteriosamente.Michael está agindo de
forma estranha.Talvez por que seus novos

amigos, liderados pelo enigmático David

(Kiefer Sutherland.de 'Tempo de Matar"),
não sejam nada comuns. Eles são vampiros
dispostos a aproveitar a vida, curtir a noite e

transformar Michael no mais novo membro

i de seu grupo. Esqueça todas as antigas
histórias de vampiros e divirta-se!

I Terror - Ano: 2003 - Duração: 97 minutos-
I Cor 14 anos - Lançamento em OVO

l
;> Frankenstein Tem que Ser
.

Destruído
A experiência do BarãoFrankenstein deu errado,
muito errado. Assim, outra vítima repousa em

um túmulo provisório. De repente, um� corrente

de água estoura, forçando o braço do cadáver
para a superffcie. Logo a corrente leva o corpo
para cima. Em pânico, o ajudante do Dr.
Frankenstein tenta esconder o corpo novamene

mas não é que cadáveres podem mesmo ser

incontroláveis? Essa cena assustadora é

destaque em "Frankenstein Tem que Ser
Destruído", quinto filme de Frankenstein da
estrelado terror Peter Cushing, produzido pela
lendária Hammer Studios.Com o então
estreante Simon Ward (Young Winston) e
Freddie Jones (The Elephant Man), como a mais

i nova criação do inventivo e mais célebre
i cientista do cinema.

II Terror - Ano: 2004 - Duração: 101 minutos - Cor
14 anos - Lançamento em OVO

> Barbie - A Princesa e a Plebéia
! "Barbie - A Princesa e a Plebéia" é o primeiro
I musical da Barbie, com sete canções
I inéditas compostas especialmente para o

i filme. A boneca mais famosa do mundo
canta e, ainda, vive dois papéis simultâneos:
a princesa Anneliese e mendiga Erika. Após
descobrirem enormes semelhanças físicas
entre si, trocam de lugar no reino mágico
onde vivem. Uma história emocionante
sobre identidades trocadas e amizade
verdadeira para encantar todas as crianças .

Desenho/Infantil - Ano: 2003 - Duração:
85 minutos - Cor Livre - Lançamento em

Vídeo e OVO
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Sobremesa de Sorvete
Ingredientes para a Massa: 1 lata

de leite condensado; 1 lata de

creme de leite; 2 xícaras (chá) de
chocolate em pó; 1/4 de xícara

(chá) de farinha de trigo;4 ovos.

Recheio: Um litro de sorvete de

Morango.
Preparo: Aqueça o forno a 180°.

Numa tigela grande junte o leite

condensado, o creme de leite, o
chocolate em pó, a farinha de

trigo e os ovos.Misture bem com

uma colher de pau.Transfira essa

mistura para um refratário de 24

cm de diâmetro e 6 cm de altura.

Asse no forno preaquecido até
ficar firme (aproximadamente 30

minutos). Deixe a massa esfriar em

temperatura ambiente. Com um

boleador, faça bolas do sorvete de

Morango e distribua por todo o

bolo até cobrir a superfície. Sirve
em seguida.

Ensopado de Feijão Branco
Ingredientes: Meio quilo de feijão branco; 2 lingüiças
calabresas defumadas cortadas em pedaços; 2 lingüiças
calabresas frescas cortadas em pedaços; 2 lingüiças toscanas
cortadas em pedaços; 2 folhas de louro; 2 colheres (sopa) de
óleo; um quilo de pedaços de frango; meio quilo de lombo
de porco cortado em cubos; 3 tomates, sem pele e sem

sementes, picados; 1 cebola grande picada; sal e pimenta-de
cheiro a gosto.
Preparo: Numa panela de pressão grande, coloque o feijão,
as lingüiças e o louro.Complete com água até ultrapassar o
feijão (cerca de quatro dedos) e feche a panela. Assim que
começar a ferver, cozinhe por dez minutos. Enquanto isso,
aqueça o óleo e doure o frango e o lombo. Junte os

ingredientes restantes, tempere com sal e pimenta a gosto e

deixe no fogo baixo com a panela tampada, mexendo de vez
'

em quanto, até que as carnes estejam bem cozidas. Se
necessário, acrescente mais água. Acrescente essa mistura ao

feijão e mexa bem. Junte salsinha e cebolinha picada e sirva
bem quente.
Dica: Use peito de frango, fica mais saboroso.

O ensopado de feijão branco também é conhecido[>
em algumas regiões como Cassoulet. Sirva

acompanhado de arroz branco bem saltinho

Dupla Cidadania
Juramento

A cerimônia oficial de Juramento de
descendentes trentinos,aconteceu no último sábado,dia 25/09, na
cidade de Rio do Sul.
Mais de "600 pessoas, de vários lugares do Estado de Santa
Catarina e Paraná, descendentes de famílias trentinas, assinaram o

Livro de Cidadania Italiana, perante o Consul Italiano Sr. Mário

Trampetti.
Com a obtenção da Cidadania Italiana, os descendentes de

trentinos, poderão se beneficiar dos mesmos direitos que das
pessoas nascidas em toda a Europa. Além de transitar livremente
por todos os países, possibilita que os ítalos-brasileiros trabalharem
e estudarem normalmente.
Os descendentes de Famílias Trentinas, tem o direito de solicitar a
cidadania até dezembro/200S.

Eunice B. Delagnolo
Depto Comunicação

I

Sangria Branca
Ingredientes: 1/2 maçã c011:1
casca, cortada em cubos; 1 :;
fatia de abaxaci cortada ern ;

cubos; 1 pêssego cortado
em cubos; 1/3 de xícara mais':
uma colher de açúcar; 3 ,<.'
colheres de suco de laranj�; r
2 colheres de suco de limão;
1/2limão com casca cortado
em rodelas; 1/4 de laranja ,:,"

cortada em rodelas; 3 .: ,

colheres de conhaque; 1
colher de licor de laranja; t, .

garrafa de vinho branco ':::;
seco; 150 mI. de água ' "

mineral com gás; pedras de r

gelo. Preparo: Numa jarra,
misture a maçã, o abacaxi, q
pêssego, o açúcar e os sucos
de laranja e limão. Deixe na;:
geladeira por duas horas.
Junte os demais
ingredientes. Sirva em taçai,:
bem gelado. �..

'.

Carn�iro tom Ervilhas
IngrecUehtes: Meio quilo de batatás;30ggramas de cenoura;3 /::.i
colheres (sopa) de azeite ou óleo; um quilo e meio de c9rne de

�.

carneiro cortado em pedaços pequenos; 2 cebolas; 2 dentes de
alho; l·folha de louro; 1 tomate maduro; 1 colher (chá) de
páprica doce; sal e pimenta-do-reino a gosto; meio copo de
vinho branço; água o suficiente; 100 gramas de ervilhas frescas;
1 colher (sopa) de maisena.

Preparo: Descasque a batata e a cenoura e corte em cubos.
Reserve. Em uma panela, coloque o azeite, leve ao fogo e

refogue a carne. Retire a carne e reserve. Pique a cebola e o

alho. Refogue.na mesma gordura em que fritou a carne

juntamen}��om o louro.Acrescente Qt�l�J01��..� picado e a

páprica.Iémpere com sal e pimenta,Regúe êóm o vinho e

deixe evaporar ligeiramente.Adicione acame e a cenoura.

Regue com água quente, em quantidade suficiente. Deixe
cozinhar em fogo baixo, por 10 minutos. Junte as batatas e

cozinhe por mais 20 minutos. Acrescente as ervilhas nos dez
minutos finais do cozimento. No final, dissolva a maisena em

água e junte ao preparado anterior. Sempre mexendo, deixe no
fogo até engrossar e sirva em seguida.
Dica: A ervilha fresca pode ser encontrada congelada em

qualquer supermercado.

<J Carneiro com Ervilhas pode
ser na véspera

, ",

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 évavel mesmo, pois oW 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 Garwolinska e se pronuncia Maugojata Eva Patritcia Garvolinsca.
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Novas produções globais
em ritmo acelerado
Por Erica Guarda/GB Edições

A Globo está reservando várias surpresas para o final de 2004 e

início de 2005."Como Uma Onda'; nova novela das seis deve'
estrear no final de novembro, e a minissérie "Mad Maria" no início
do ano que vem

A Globo está com dois projetos grandiosos que já começam a

tomar forma. Um deles é a tão comentada minissérie"Mad Maria';
que está sendo escrita por Benedito Roy Barbosa e o outro é a

novela "Como Uma Onda.trama do autorWalter Negrão,que
substituirá o remake de "Cabocla':
"Mad Maria'; com estréia prevista para o início de 2005, pretende
mostrar como foi a construção da grandiosa obra da ferrovia
Madeira Mamoré, no Norte do Brasil, e também seus bastidores

políticos no Rio de Janeiro, em 1911. A minissérie, baseada no

romance de Márcio Souza, conta através de dois triângulos
amorosos - um no meio da selva no norte do Brasil, e outro no Rio
de Janeiro, a história de um dos maiores desafios arquitetônicos
do início do Século XX. A personagem título da minissérie, Mad
Maria (Maria Louca), é a locomotiva que cruzava a selva soando
seu apito no meio da imensidão verde da mata, que foi apelidada
assim pelos americanos que vieram ao Brasil para a construção.
Os atores Ana Paula Arósio, Fábio Assunção e Fidellis Baniwa
interpretam, respectivamente, a pianista Consuelo, o médico
americano Joe Richard Finnegan e o índio Joe Caripuna, que
formam o triângulo amoroso noacampamento da construção da
ferrovia. Na glamourosa capital federal da época, o político J. de
Castro (Antônio Fagundes) e o empresário americano Percival
Farquhar (Tony Ramos) disputam a jovem Luiza, interpretada por

Priscila Fantin. As duas realidades
contrastantes têm um ponto em

.

comum: o término das obras da
ferrovia. "Há vinte anos escrevi
esta minissérie e tenho o imenso

prazer de realizá-Ia, agora,
justamente quando completo 40
anos de carreira. Será uma grande
aventura produzi-Ia e por isso
conto e confio no diretor Ricardo
Waddington que tanto me

apoiou neste projeto'; declara o

autor Benedito Ruy Barbosa.
Ainda estão no elenco de "Mad

.

Maria'; nomes como os de Cássia
Kiss, Claudia Raia,Marcelo
Serrado,Juca de Oliveira e

Walmor Chagas.
Prevista para estrear no próximo
22 de novembro, as gravações de
"Como Uma Onda" já estão em

<l Tony Ramos, Priscila Fantin e

Antonio Fagundes também terão

papeis de destaque em
IIMad

Maria", minissérie que estréia na

tela da Globo no início de 2005

DE LEI UR I

ritmo acelerado. As primeiras cenas
da nova novela das seis foram
gravadas na cidade de Guimarães,em
Portugal.Mais uma vez a Globo escala
atores portugueses para o elenco da
trama. Joana Solnado, Ricardo Pereira
e Antônio Reis, conhecidos atores
lusitanos, abriram o set de filmagens
se juntaram ao elenco brasileiro
formado por Hugo Carvana, Denise
Del Vecchio, Alinne Moraes e Mel
Lisboa. E a interação entre o grupo
não poderia ter sido melhor.Tanto
assim que o diretor Dennis Carvalho
não conseguia esconder seu
entusiasmo, deixando escapar boas
risadas ao final de cada cena.

Na trama, o açoriano Daniel Cascaes
(Ricardo Pereira) é convocado para
lutar na guerra das colônias
portuguesas da Africa e acaba se

tornando um desertor ao recusar a

ordem do exército. A partir daí,
permanecer em Portugal, onde já
morava há alguns anos, se transforma
em uma difícil tarefa. Além dos
maldosos comentários, o rapaz
precisa enfrentar o pai de sua amada,
um rígido militar. Figueiroa (Antônio
Reis) não se conforma com o

romance dos dois e coloca até
capangas para separar Daniel
e Almerinda (Joana Solnado).

Ana Paula Arósio, Fábio I>
Assunção e Fidellis 8aniwa
formarão o triângulo
amoroso que apimentará a

trama da minissérie "Mad
Maria"

A menina ainda consegue
alertar o namorado sobre o
plano de seu pai, mas os
capangas chegam logo
depois, para o desespero de
Daniel. Resta ao jovem fazer
de tudo para despistá-los. O
açoriano corre, então, por toda
a cidade e acaba arranjando
um inteligente disfarce de
guia turístico. O que ele jamais
poderia imaginar é que
naquele grupo de visitantes

Água-Marinha
Helena e Clara passam seu último verão juntas quando descobrem
algo no funda da piscina de águas escuras do Clube de Praia Capri. Lá
nas profundezas está uma criatura bela e misteriosa, com língua
ferina e o coração partido, uma sereia chamada Água-Marinha, que
deixou suas irmãs para procurar o seu amor em terra.Quase no fim
da infância, durante um verão que bate o recorde de calor, Helena e

Clara aprendem que a vida pode tomar rumos imprevisíveis, que a

amizade é para sempre e que a magia pode ser encontrada em lugar
nos quais menos se espera. O lançamento é da Editora Rocco.

brasileiros pudesse
conhecer uma família que
mudaria para sempre a sua

vida.
Durante a fuga, acaba
esbarrando em Nina (Alinne
Moraes) e logo depois tem a

oportunidade de conversar
com tenlta (Mel Lisboa),
Sinésio (Hugo Carvana) e
Mariléa Paiva (Denise Dei
Vecchio).As irmãs Lenita e

Nina não conseguem ficar
indiferentes à presença do,
rapaz, que parece ainda
mais confuso em meio ao

charme e ao modo de agir
das brasileiras. Porém, o
coração de Daniel palpita
forte por Almerinda e ele
está disposto a enfrentar
tudo por sua amada. O casal
não hesita emtraçar um
plano para fugir junto do
país.
Se eles conseguirão, ainda é
surpresa, mas para
caracterizar esta parte da
história em Portugal foram
escolhidas locações que

Nenhuma Ilha É uma Ilha
Nas margens do trabalho intelectual, o
pesquisador volta e meia topa com

detalhes, sinais ou achados que provêm
mais do "acaso que da curiosidade
deliberada", como se lê na introdução de
"Nenhuma Ilha é uma Ilha".Muitas vezes
relegados ao segundo plano e até

desprezados em favor dos temas
consagrados, nas mãos de Carla Ginzburg
esses elementos "menores" são o motor
de uma fina reflexão sobre a formação da
literatura e da identidade nacional na
Inglaterra. Nesses belos ensaios,Ginzburg
está preocupado em entender o peculiar
regime de trocas literárias e culturais entre
as ilhas britânicas e o continente europeu.
Para isso, cruza o canal da Mancha para
investigar a influência de Montaigne nas

polêmicas poéticas elisabetanas; esmiúça
os possíveis vínculos entre oTristram
Shandy de Sterne e as idéias de Pierre

Bayle; navega entre os arquipélagos do
Pacífico na companhia do escritor Robert
Louis Stevenson e do etnógrafo Bronislaw
Malinowski; zarpa da pátria deThomas
More rumo à ilha imaginária de Utopia -

sempre dando prova de absoluto domínio
da arte do ensaio e de uma inesgotável
curiosidade intelectual.O lançamento é da
Editora Companhia das Letras e têm 152

páginas.

D. A atriz portuguesa Joana Sol nado
viverá Almerinda, em "Como Uma

Onda", nova novela das seis

representam bem a arquitetura da região. O Lar de
São Francisco, um convento que data do início do
Século XVIII, se transformou na casa de Alrnerinda.j;
o hotel onde a família Paiva se hospeda é um castelo
construído por D. Afonso, em 1420. E as gravações
não pararam por aí. A equipe da novela ainda viajou
para Braga e Porto e ainda esta semana começam as

gravações no Brasil.
Agora resta saber se"Como Uma Onda"vai

conseguir manter os ótimos índices de audiência
que "Cabocla" vem conquistando. Só o tempo dirá ...

EU DISSE1 E

200 Receitas de Bons Carboidratos
Se você acha que fazer dieta e ter prazer de comer são duas
atividades incompatíveis, este livro traz importantes informações e

deliciosas receitas para ajudar você a perder peso e se manter em
forma. As receitas deste livro foram criadas privilegiando o consumo

,

dos bons carboidratos, cuja importância se tornou conhecida por
milhões de pessoas a partir da publicação de "A Dieta de South
Beach". "200 Receitas de Bons Carboidratos" vai lhe mostrar porque os

bons carboidratos ajudam a prevenir problemas como obesidade,
diabetes e doenças cardiovasculares, explicando tudo o que você
precisa saber na prática para cozinhar em casa ou comer fora. Com
receitas para o café da manhã, entradas, sopas, saladas, sanduíches,
sobremesas, acompanhamentos e pratos principais, ele ainda inclui
tabelas com centenas de alimentos, analisando a quantidade de
calorias,gorduràs e carboidratos de cada um.Juntando conhecimento
científico, criatividade culinária e bom senso quanto ao custo dos
ingredientes, ele livro oferece uma maravilhosa oportunidade de
cuidar da sua saúde e do seu corpo sem abrir mão do prazer de
comer. O lançamento é' da Editora Sextante e têm 288 páginas:

M ns I'IJ�
Da Redação/GB Edições

"Eu me apaixonei e sou muito feliz com ela. Filhos? Essa

parte é com ela" (Do atorRonnieMarrida, o Cigano de
"Senhora do Destino", sobre sua esposaAline)

"Meus filhos sempre foram independentes. Lá em casa

nunca teve esse negócio de aviãozinho na hora de
comer" (Da atriz FernandaMontenegro)

,

"Quando o sexo é bom, ajuda o casal a ficar junto. Mas
não adianta ter um sexo maravilhoso e a relação ser

ruim" (Da atriz Letícia Spiller, a Viviane de "Senhora
do Destino")

"Estou mais segura como mulher.Ter 30 anos é muito

legal. Acho uma idade linda: você ainda tem o frescor
da juventude e uma cabeça amadurecida" (Da
apresentadora Eliana)

"Par de chifres é que nem consórcio: todo mundo
acaba contemplado" (Do ator Pedro Neschiling)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r Fugindo da realidade
I Ao perceber que está

apaixonada por Eleonora
(Mylla Christie), Jenifer
(Bárbara Borges) ficará
muito confusa. É aí que
conhece Thomas Jeferson
(Mário Frias) e os dois
acabam ficando juntos
durante uma noite.

Apesar de se entenderem
bem, o romance não
decola porque Jenifer não

consegue esquecer a
médicà. Estas serão
algumas das próximas
emoções de "Senhora do
Destino".

I
Corpinho
Outro dia Letícia Spiller revelou como faz para manter
sua invejável forma. A atriz que atualmente vive a

megera Viviane em "Senhora do Destino" costuma fazer
exercícios diários, como caminhada dança e ioga.

Em tempo
Letícia Spiller pesa 57 quilos e têm 1,70 metro de pura
beleza.

Namoro
Tudo leva a crer que a vida está imitando a arte. Fofoqueiros de plantão estão

espalhando que Adriana Lessa e Nuno Melo, a Rita e o Constantino de "Senhora
do Destino", estão começando um namoro, assim como seus personagens da
trama. Outro dia o casal jantou em um badalado restaurante carioca.

Laboratório
Gilbert vai interpretar um imigrante português alcoólatra na minissérie "Mad Maria".
E para compôr o novo personagem, o ator tem freqüentado os espaços da Casa
de Portugal a fim de familiarizar-se com os costumes lusitanos.

OVO
Para comemorar os excelentes índices de audiência, o seriado "A Diarista"ganhará
a sua versão emDVD. Sucesso garantido.

Lazer
Cristiana Oliveira e sua família estão nos Estados Unidos. A idéia é curtir bom
momentos de descanso e alegria porque quando voltar ao Brasil, a atriz enfrentará
uma maratona de gravações por conta de seu personagem em "Malhação".

Exposição
Taumaturgo Ferreira tem dedicado todo o seu tempo livre à organização da

exposição de seus quadros na Galeria de Gravuras, que fica em Porto Alegre (RS).

I
III

Comprometida
Yasmin Brunet está namorando o também modelo
da Ford, Franco Amendola. O bonitão tem vinte
anos de idade e quem viu conta que o casal está
muito apaixonado.

com a morte de Lázaro, para choque de Dirnltri.
Joana desiste de contar a verdade a Letícia, Pedro

pede Maria em casamento novamente e eles dois
fazem as pazes. Letícia confessa para Andrei que
nunca gostou de ninguém além de Miguel Arcanjo
até ele aparecer em sua vida. Ela diz que ia cometer
um grande erro, mas agradece por ter aberto os

olhos a tempo.Miguel sofre muito com as palavras
de Letícia, mas não conta quem é, para não estragar
sua vingança. 8etinho se sente culpado pelo que
está fazendo com Teca, mas Márcia Anita diz que
essas coisas acontecem com todo mundo. Doidão
sonha que está sendo abduzido e acha que o sonho
foi real demais.lsadora se preocupa com o namoro

de Betinho e Márcia Anita, pois acha a famflia dela
muito estranha. Aída dá um ultimato a Olavinho e

garante que vai fazer uma loucura se ele não largar
Lúcia de uma vez.Murilo dá um jeito de Rosário sair
com Tenórlo, para que Carmem possa assistir ao
seriado. Lucrécia vê os espectros de Mikhail, Ana e

Lázaro, passa mal e chama por Branca. Pedro

garante a Letícia e a Maria que já está tudo bem.

Miguel agradece Joana pareia ter salvo sua vida.

Na mira do Homem do Baú
Comenta-se pelos corredores do SBT que Sílvio
Santos não estaria nada satisfeito com o "Cor-de
Rosa". O apresentador teria comentado com

assessores o seu descontentamento com á

atração.

SENHORA DO DESTINO
SEGUNDA-Isabel conta para Nazaré que Lindalva é
irmã de Leandro e Viriato, deixando-a muito
nervosa.Cláudia percebe a reação de Nazaré.Maria
do Carmo diz a Leandro que vai abrir um salão com
Rita como sócia.Leandro aconsel ha Maria do Carmo
a não deixar que Cigano se meta' em seu negócio.
Sebastião descobre que o quadro valioso de Dona
Josefa estava escondido dentro do carro.Venâncio
diz a Sebastião que Josefa quis deixar o quadro para
ele, mas ele não acredita. João Manoel pergunta a

Giovanni se ele não acha estranho que Jenifer não
namore ninguém. Giovanni pede que o Barão

supervisione as fotos de Danielle para a campanha
publicitária. Shao Lin avisa Gato que o fato de
Eleonora eJeniferestaremjuntas não é da conta de

ninguém. Maria do Carmo fala para Dirceu que
sentiu a falta dele durante o jantar deViriato. Bruno
pede desculpas a Daiane por Reginaldo tê·la
humilhado.mas ela o destrata.Nazaré confessa para
Djenane que está prestes a ser descoberta.Cláudia
pede que Isabel lhe fale sobre Lindalva, Leonardo
conta paraVera quem éViriato.lsabel comenta com
Cláudia que Lindalva foi roubada por uma mulher
com uniforme de enfermeira, deixando-a
perturbadfssima. Nazaré descobre que Giovanni e
Madruga estão espionando Gilmar. O Barão diz a

Danielle que ela terá que posarde topless.

TERÇA· Maria do Carmo briga com Dirceu por ele
ter sido grosso com ela. Dirceu acusa Maria do
Carmo de trai-lo com Giovanni,deixando-a furiosa.
Maria do Carmo avisa Dirceu que não quer mais
saber dele. Dirceu garante a Rodolpho que vai
esquecer Maria do Carmo. Danielle não quer posar
de topless, mas Giovanni a convence. Nazaré se

insinua para Gilmar. Sebastião pergunta a Laura

quanto vale um quadro de Cézanne e passa mal ao
ouvir o vaiar. Nazaré leva Gilmar para um motel.

Rodolpho e Aretuza aconselham Dirceu a deixar
Maria do Carmo se explicar, mas ele se recusa.

Giovanni fica nervoso, pois quer que as fotos de
Danielle saiam bem. Leandro e Angélica percebem
que Maria do Carmo esteve chorando e imaginam
que tenha sido por causa de Dirceu.Cláudia procura
em jornais antigos para ver se consegue descobrir

alguma coisa sobre Lindalva. Gisela pergunta a

Leonardo o que ele vai fazer para acabar c?m o

namoro de Eduarda e Viriato. Edgard avisa Vlriato
que Vera Robinson vai vir jantar no restaurante.
Cláudia descobre que Lindalva foi roubada do
mesmo hospital onde Nazaré disse que trabalhava.
Flaviana "avisa Giovanni que depois que se tornar
uma celebridade, Danielle não vai precisar mais
dele.Maria do Carmomanda Josivaldo ir embora de
sua casa.

QUARTA· Nazaré vê que Madruga está
esperando na porta do motel e fica apavorada.
Maria do Carmo exige que Josivaldo sala de sua

casa. Nazaré limpa suas impressões digitais do
quarto e do carro de Gilmar. Reginaldo explica
para Maria do Carmo que ela não pode expulsar
Josivaldo de sua casa até que a situação deles
seja decidida na justiça. Maria do Carmo avisa

Reginaldo que vai ganhar essa briga. Reginaldo
garante a Josivaldo que ele vai conseguir uma

não se conformou com o casamento de

Mariquinha e acha que ele vai fazer algo para
impedi-lo. Julieta afirma para Pepa que o

casamento de Mariquinha vai ser triste, pois
ela vai se casar sem a benção do pai. Maria
pergunta a Emerenciana se ela acha certo Lufs
se casar com Zuca estando doente.
Emerenciana garante a Maria que Luís não tem
n ada de grave. Bel in ha en contra Neco e o trata

friamente. Neco fica triste, mas disfarça.
Zaq ueu conta pa ra Neco q ue o fato de Ju sti no
não ter aceito o casamento de Mariquinha e

Tobias está fazendo com que ele perca votos

entre os caboclos. Dr. Teles explica para
Emerenciana que luís não está nada bem evai

precisar de muitos cuidados. Neco pede que
Justl n o perdoe Ma riq u i nha.

'> CABOCLA
(

SEGUNDA - Catraca e Natasha explicam a Lúcia que IIacharam que aquela era a mochila de Gustavo. Marcelo
_

consegue trabalhar em casa por causa da bagunça
Camila. Flávia diz a Cadu que vai fazer uma queixa

�al para liliane e que vai processar a loja se ela não

I�r sua bota. Bel pede que Kiko pinte seus cabelos de
ivo e ele topa, deixando-a pasma. Rodrigo garante a

Beatriz que Camila vai, em breve, sentir sua falta e querer
wltarpara casa.Natasha e Catraca perseguem Cadu o dia
JDda, mas não conseguem 'pegar o CD. Felipe confessa
para Murilo que está sentindo muito a falta de Letícia.
Iadu avisa liliane que Flávia está pensando em entrar
em um processo. Letícia lê uma matéria sobre uma

;,gadora de handebol famosa que entrou na carreira
depois de terminar um namoro. Flávia espera por Llllane
para entregar sua queixa formal. Bel vê Kiko ruivo. Cadu
abre sua mochila e percebe que o CD sumiu. Catraca e

Natashaouvem.

TERÇA - Natasha e Catraca ficam apavorados quando
rdescobrem que Cadu perdeu o CD. Kiko pinta o cabelo
�ruivoe Bel não tem alternativa a não ser namorar ele.
Catraca e Natasha não encontram o CD em lugar
enhum. Catraca acha que eles não precisam se

preocupar, mas Natasha teme que o CD caia em mãos
""das,Rávia percebe que Lilianeestá fugindo dela e fala
.raCa.du que vai entregar sua reclamação na matriz da
VM aconselha Bel a pedir que Kiko pinte o cabelo de

sua cor natural, já q\1e ela vai ter que namorar ele de
. �uer jeito. Liliane pede que Cadu testemunhe contra
VIa.�du fala para Liliane que não quer se meter em

_
rusao,POis já está respondendo a um processo. Letícia

rao gosta de saber que a gerente da loja de Cadu está I
Ilil�ndo Flávia mal e pede que ele a defenda, Camila I
� cada vez mais chatomorar com Marcelo. Letícia vê o �

clipe da Vagabanda, no qual Gustavo abraça e beija
atasha.Gustavo fica sem graça.

Q�ARTA - Letícia vai embora magoada. Camila fica
rosa com Marcelo quando ele esquece de acordá-Ia

para ve� o clipe de Gustavo na TV. Letfcia garante a Flávia
ue vaI se concentrar no handebol e vai conseguir
��er Gustavo. Lúcia acha que Letícia está ficando

U
n ti�demais por handebol. Kiko volta a sua cor natural

1.

ae�e lo,m?s Bel não mud� de sentimentos em relação
. LetíCia conhece Giovana, uma jogadora de (

fr n�:bonIfam�sa.Vilma percebe que o altar da igreja que I
•

eq
.

ta esta rachando e pensa em maneiras de

Ienganar fundos para consertá-lo. Giovana fala para as

�nas do Múltipla Escolha que vai observar o treino

Na
s e convidar a melhor para jogar em seu clube.

tasha. percebe o entusiasmo de letfcia e decide I�:�com ela pela vaga. Camila visita Diogo na casa

GU5t
Z. mas se apavora ao ver que ela chegou. 'Iavo recebe uma carta de uma fã dizendo que o ama.

=i� - Natasha fic� irrit�da com a c�rta, pois não I
qu� Di q�e G.usta.vo nao s.alba de querr e. Camila pede IescOndi� distraia Beatriz para que ela possa sair

orar atle���f�la pe�sa em mudar sua dieta para poder
a<eitou d

. I lane ?IZ � Cadu que a loja matriz não

taxaevolvero d�nh�lro de Flávia.Vilma decide cobrar
a'tisa para sua Igreja nas contas do Giga Cabeção

nd�u� I�O � ilegal. Diogo percebe que alguém está

êtende Os reshgando para sua casa quando alguém
queé�b'

c lentes não aceitam a taxa cobrada porVilma,
EscOlha n�ada a suspendê-Ia,Marcela entra no Múltipla
jogam oemca fascinada por Gustavo. Natasha e letícia

Ihordot�lhor que. podem para serem escolhidas a

Estâ amandlrne porGlovana.Carrula fala para Beatriz que
na.

o morar com Marcelo. Gustavo recebe outra

SEXTA. NatashGustavo irritad
a .tem um. ataque de ciúmes, deixando

arrecadar d' �.yllrna decide vender velas no Giga para
atasha a p

In

"de para a igreja. Catraca aconselha
arar e pegar no pé de Gustavo. Uliane fala
que ele vai ter que testemunhar contra Flávia,

ontar para o supervisor que ele está
um processo. Diogo começa a desconfiar
UstaVQ que está ligando sem parar para a

er'
.

a tenta empurrar velas para seus clientes

roi�l�o e começa a assustá-los. Gustavo dá um

conve
e Marcela, que fica radiante. Vivi e Aline

a'
ncer Bel a dar mais uma chance para Kiko.

o��dCatraca que não vai deixar que Letícia
illeSlTlo para FI��1. Cadu descobre que Liliane mentiu
ITIprou era d

Via quando disse que a bota que ela
fala Para Beat�zcouro. Marcela vai até a casa de G�stavoque é uma vendedora de cosméticos,

SABADo -

• NAO HA EXIBiÇÃO

SEGUNDA - Tomé eTobias conseguem segurar Neco
e Boanerges e impedi-los de brigar. Boanerges
comenta que foi uma pena que tenham errado o tiro
em Neco, deixando Tomé desconfiado.Macário diz ã
Justino que Boanerges quer ser seu aliado de novo e

sugere que Mariquinha se case com seu filho para
consolidar a aliança.Justino garante a Neco que não
vai fazer nada que Mariquinha não queira.Tobias diz
aMariquinha que ela ofezesquecer Zuca e a pede em
casamento. Mariquinha aceita. Macário fala para
Boanerges que Justino ofereceuMariquinha para ele,
mas garante que gostaria que seu filho se casasse

com Belinha. Boanerges promete que vai conversar
com Belinha. Justino pergunta a Mariquihha se ela
não quer se casar com afilho deMacário.Mariquinha
fala que quer aceitar o pedido de Tobias, deixando
Justino perplexo, Felfcio pensa que deveria terfalado
a verdade para o delegado e dito que as vozes que
ouviu eram de homens de Boanerges.

TERÇA - Tobias conta para Tomé que pediu
Mariquinha em casamento. Tomé o acusa de estar

brincando com os sentimentos dela. Boanerges vai
com seus aliados até a delegacia e manda que o

delegado pare de investigar os atentados contra

Neco e Felício. O delegado fica indignado, mas é

obrigado a acatar.Justino vê Mariquinha e Tobias se

beijando e fica furioso. Tobias pede a mão de
Mariquinha a Justino. Justino diz a Tobias que ele

pode levar Mariquinha embora, pois não há mais

lugar para ela em sua casa. Mariquinha garante a

Tobias que quer ficar com ele de qualquer jeito.
Justino manda que Julieta separe as coisas de

Mariquinha e leve para a casa de Tobias. Neco tenta
fazer com que ele mude de idéia,em vão.Tobias leva

Mariquinha para sua casa e anuncia para a família
que vai secasarcom ela.Pepa garantea NecoeJulieta
que tudo vai se acertar. Mariquinha confessa para
Tina que não gostaria de ter. magoado seu pai.
Nastácio conta para Neco que Belinha vai se casar.

QUARTA - Neco fica desesperado e pede que
Nastácio marque um encontro entre ele e Belinha.
Tomé se assusta ao saber que Mariquinha brigou
com Justino para poder se casar com Tobias.
Emerenciana aconselha Bellnha a ouvir o que Neco
tem a dizer.Justino diz a Pepa que tem certeza que
Tobias fará Maríquinha infeliz, pois não a ama. Neco
diz a Belinha que não pode viver sem ela e os dois se

beijam. Belinha avisa Neco que Boanerges não vai
aceitar o namoro deles enquanto ele estiver metido
em política. Neco fica furioso e acaba brigando com
Belinha. Lufs garante a Bina que já está curado, mas
ela não acredita.Zé manda que Luis e Zuca marquem
logo a data do casamento. Zuca fica radiante. Neco
fala para Zaqueu que a Belinha que ele amava não
existe mais. Boanerges começa a planejar um

comício com seus aliados.

QUINTA - Belinha garante a Boanerges que vai se
casar com quem ele quiser. Emerenciana diz a

Boanerges que não vai perdoá-lo se Belinha for
infeliz. O Vigário pergunta a Belinha se ela tem

certeza do que está fazendo. Belinha garante que
sim. Macário pede a mão de Belinha em casamento

em nome de seu filho e ela aceita. Boanerges e

Macário comemoram. Generasa teme que haja
fofoca sobre o relacionamento de Mariquinha com

Tobias. Neco começa a discursar para os caboclos
com toda a vontade. Belinha diz a Ritinha que quer
que Neco a veja de aliança no dedo. Neco confessa
para Zaqueu que não suporta pensar em Belinha
noiva de outra. O Vigário não gosta de saber que
Mariquinha está pensando em se casar sem o

consentimento de Justino, mas Neco garante que
não há problema. Boanerges fala para Zé e Bina que
Luís não está mais doente. Joaquim conta para
Edmundo que Luís já marcou a data do casamento,
mas fala que não vai poder ir porque vai estar em lua
de-mel com Pequetlta.

SEXTA - Emerenciana percebe que Lufs está

co m febre.Zuca recebe u ma carta de Joaq uim
dizendo q uea bençoa ocasa me nto.Lu ís não se

conforma de ter voltado a ficar doente.Zuca
diz a Bi n a q ue não quer se casar com o mesmo

vestido que ia usar para se casar com Tobias,
pa ra não d a razar.Zaque u percebequeJusti n o

SÁBADO·
Boanerges diz a Emerenciana que vai ter que
a rruma r uma descu Ipa pa ra justifica r o sumiço
de Luís para Zé e Bina. Pepa tenta convencer

Mariquinha a usar um vestido de noiva, mas ela
afirma que nãoq uer.Generosa temequeJustino
vá fazer algo para atrapalhar o casamento.

Zaq ueu sugere aTomé eTobias que eles rou bem
um boi deJustino eassem no dia do casamento,
mas eles dizem que não querem arrumar

confusão. lufs recebe uma carta de Joaquim
abençoa nd o se u casamenta efi ca fel iZ.B i n a d iz a
Zuca que está mais calma agora que sabe que
Luís não está mais doente. luís continua

passa ndo mal.Boanerges fala para Zé e Bina que
Lufs vai ficar alguns dias fora vendo a fazenda

que pretende comprar. Zuca fica desconfiada e

pergunta a Nastácio se é verdade .' Nastácio
desconversa. Justino sofre por estar brigado
com Mariquinha e Pepa o aconselha a engolir
seu orgu lho e ir procu rá-la.Zaqueu explica para
Neco que estava querendo pegar um boi de

! J ustinoparafazerumafesta pa raMariquin ha.

I
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SEGUNDA- Xavier explica a Lázaro queAndrei está

querendo saber algumas coisas do passado.Lázaro
diz que não pode revelar nada ou será morto por
uma mulher. Ele se lembra de quando Lucrécia o

subornou e entra em transe. Anselmo finge para
Letfcia que está culpado por ter tratado Pedro mal
esses anos todos.Júlia fica arrasada por Andrei ter
mentido para ela e decide irembora de Ouro Negro.
Dimitri e Carlos pedem que ela converse com

Andrei primeiro e ouça o que ele tem a dizer.Mário
dá uma flor para Arda, que tenta se convencer de

que sua implicância com ele é bobagem. Márcia
Anita dá um beijo em Betinho e fala que ele vai ter

que escolher entre ela e Teca. Maria pede que
Letfcia lhe diga porque Pedro ficou chateado, mas
ela explica que não pode.Xavier pergunta a Andrei
se ele é Miguel Arcanjo.Andrei confirma, mas pede
que Xavier não conte a ninguém. Xavier manda
Andrei tomar cuidado e garante que ele tem todo o

seu apoio. Letícia diz a Joana que nunca terá

condições de se separar de Anselmo.Andrei revela
a Dimitri que Lázaro sabe que ele é Miguel Arcanjo.
Lázaro pede para verAndrei.

TERÇA - Dimitri percebe que Lázaro estava

apenas se fingindo de cego. Andrei pede que
Lázaro lhe diga o que sabe. Lucrécia ameaça
contar mais verdades sobre o passado de
Anselmo se ele voltar a lhe desobedecere exige
que ele volte para o Rio para cuidar do negócio
que deixou pela metade. Doidona diz a Doidão

que contou para Sidarta que ele tem uma filha
morando no Rio. Doidão pede que Doidona vá
com calma, pois sabe que Sidarta e Isadora vão
sofrer com essa história. Betinho pede outro

beijo a Márcia Anita,mas ela avisa que ele precisa
escolher entre ela e Teca. Abel fica pasmo ao ver

como Branca ficou bonita com suas roupas
novas. Anselmo garante a Letfcia que vai
encontrar Pedro de qualquer jeito. Lázaro conta
a Andrei que Lucrécia mandou matá-lo e a seus

pa is co m a aj uda deOlavin h o,Anselmo e Ademar.

Ele se recusa a contar quem está enterrado 1)0
luqar de Miguel"Arcanjo. Andrei exige�lquV
lázaro o leve até o local onde estão os corpos de
seus pais. Pedro nada numa praia deserta do Rio
de Janeiro e vê uma mulher se afogando. Ele vaI
salvá-Ia e fica espantado ao perceberque

é Júlia.
Xavier revela a Andrei que seus pais foram
e nterrados como i n d igentes.

QUARTA - Dimas confessa para Andrei que
enterrou seus país numa vala a mando de Lucrécia.
Pedro reanima Júlia, que estava desmaiada. Lúcia
acha estranho que Lucrécia esteja tratando Branca
tão bem. Joana comenta com Dimitri que tem

certeza de que Xavier e Andrei estão escondendo
algo dela. Júlia conta para Pedro que está tudo
terminado entre ela e Andrei. Andrei praticamente
se declara para Letfcia, deixando-a
perturbadfssima. Júlia percebe que Pedro está
triste com algo, mas ele se recusa a dizer o que é.
Pepê conta para Kiko e Dudu que os marcianos
estão procurando um novo líder e diz que Márcia
Anita, que na verdade é a Princesa Amla, escolheu
Betinho. Anselmo e Tenório vão para o Rio atrás de
Pedro. Simone conta para Lucrécia que Lázaro foi
visitar Andrei no SPA. Sidarta manda Doidona não
falar mais em marcianos com Pepê, pois acha que
ele anda pensando demais nisso. Letfcia confessa
para Joana que ficou muitomexida com as palavras
de Andrei. Joana aconselha Letfcia a não se sentir
culpada pelo que sente. Tenório segue Pedro de

lonqe.Lézaro levaAndrei atéa cova onde estão seus
pais.Andrei vê o fantasma de seu pai.

QUINTA· O fantasma de Mikhail mostra a Andrei
como ele e sua mãe morreram e pede que ele os

vingue.Andrei entra em transe e se lembra de tudo
de sua vida como Miguel Arcanjo, para espanto de
Xavier e Lázaro. Dim"itri visita Letícia e lhe diz que
ainda vai haver muitos problemas, mas no fim duas
pessoas serão felizes como poucas. Letícia fica
muito perturbada com as palavras de Dimitri.
Miguel Arcanjo diz a Xavier que vai se vingar de
todos os que o prejudicaram. Lázaro aconselha
Miguel a não buscarvingança,o que odeixa furioso.
Miguel explica a Dimítri que não é mais Andrei,pois
sua memória voltou completamente. Ele garante
que agora iniciará sua vingança, deixando Dimitri
assustado. Anselmo encontra Pedro no Rio. Pedro
pergunta a Anselmo quem é seu verdadeiro pai.
Anselmo fala para Pedro que Letfcia ficou grávida
durante uma viagem e nunca lhe disse dequem.Ele
fala que aceitou casar com Letfcia porque a amava

demais, mas diz a Pedro que agora o casamento
deles está em crise por causa de Andrei. Pedro
decide voltar para casa para ajudar o casamento de
Letfcia e Anselmo.Júlia liga para Andrei,que a trata
friamente. Afda vai até a casa de Lucrécia. Júlia
chora por Andrei. Pedro dá um beijo em Júlia.
Miguel Arcanjo vai até seu falso túmulo. Letfcia o

encontra lá.

SEXTA· Miguel debocha do amor de Letlcia por
Miguel Arcanjo, desprezando-a por ter se casado
com Anselmo. Letfcia fica muito magoada com as

palavras de Miguel. Doidona percebe que Doidão
sumiu e encontra um bilhete dele dizendo que foi
abduzido. Doidão pede que Xavier não conte para
Doidona onde ele foi e garante que está fazendo
tudo para o bem dela. Anselmo diz a Letfcia que
encontrou Pedro. Dimitri diz a Miguel que ele
acabará destruindo Letícia se destruir todos a sua

volta. Miguel fala que nem mesmo isso o impedirá
de se vingar. Afda manda Lucrécia deixar que
Olavinho tome uma decisão por conta própria uma

vez na vida e garante que assim val continuar
guardando os segredos dela. Carmem fala para
Murilo que queria veroepisódio do seriado em que
Júlia vai aparecer.Murilo garante que vai fazer algo
para ela assistir. Carmem lhe dá um beijo e o deixa
profundamente perturbado.Mário dá um pingente
de presente a Aída, que promete que vai dar um
jeito de ajudá-lo.Margarida eJa,iro vêem queTeca e

Lucas estão conversando e ficam preocupados.
Letfcia fala para Joana que imaginou que Andrei era
outra pessoa.Joana diz a Letfcia que tem algo para
confessar. Xavier conta para Miguel que Lázaro foi
assassinado.

SABADO - Mig"uel não fica nem urh pouco abalado

pensão de Maria do Carmo. Nazaré sai do motel
escondidadentrodocarrodeoutrocasal.Madruga
não percebe nada. Edgard confessa que Vera
Robinson costumava ser sua musa. Isabel finge
estar com ciúmes. Viriato comenta com Eduarda
queVeravaijantarnorestaurante,masgaranteque
sótem olhos para ela.Vera se produz para ojantare
fica deslumbrante. Thomas leva Vera até o

restaurante. Leandro dá o contrato de sociedade
do salão para Rita ler.Plfnio pede desculpas aMaria
do Carmo egarante que não queria tê-Ia magoado.
Maria do Carmo o perdoa. Regina Ido diz a Viviane
que seu advogado prometeu que vai conseguir a
pensão para Josivaldo. Rita assina o contrato.

Maria do Carmo fala para Josivaldo que vai deixar
que ele fique, mas manda que ele não lhe dirija a

palavra.Madruga encontraGilmarmorto.Viriato e

Edgard ficam pasmo s com a beleza deVera ..

QUINTA·Cláudiafala para Dirceu que quer conversar
sobre Lindalva. Madruga avisa para Giovanni que
Gilmar está morto. Madruga diz a Giovanni que não
viu Nazaré sair do motel. Dirceu percebe que a

história de Cláudia faz sentido e decide ligar para
Maria do Carmo.Maria doCarmo se recusa a falar com
Dirceu. Dirceu fala para Cláudia que vai procurar
Arture ela pede para ir junto. Isabel avisa Edgard que
ele não pode ficar muito tempo conversando com

Mrs. Robinson. Edgard fica encantado com o ciúmes
dela. Mrs. Robinson se insinua para Viriato. Rita
encontra Constantino e o convida para conhecer o

....

salão do qual vai ser sócia. João Manoel tenta fazer
com que Jenifer fale mais sobre sua amizade com

Eleonora,em vão. 8runovê Daiane de longe,mas não
tem coragem de falar com ela. Rita e Constantino se

beijam, Cigano vê, Nazaré vê que Cláudia está feliz e

fica cismada. Mrs. Robinson pede para conhecer a

adega com Viriato e deixa sua bolsa lá de propósito.
Dirceu observa Isabel de longe e fica pasmo ao ver

sua semelhança com _Maria do Carmo. Angélica diz a

Maria do Carmo que quer marcar a data do
casamento o quanto antes.Maria Eduarda vai sair de
casa,mas encontra Leonardo acordado.

SEXTA· Leonardo pergunta onde Eduarda estava
indo escondida; ele pega a chave de Eduarda e diz
que ela não vai sair de casa sem dizer para onde
estava indo, Isabel pede que Edgard a leve até seu

quarto. Leonardo explica para Gisela que aquilo faz
parte de seu plano. Edgard e Isabel ficam juntos.
Eduarda avisa Viriato que não vai poder encontrá-lo.
Mrs.Robinson liga paraViriato dizendo que esqueceu
sua bolsa no restaurante e pede que ele o abra para
ela, Edgard e Isabel se declaram um para o outro.
Thomas fica na porta do restaurante com um

cinegrafista. Sebastião diz a Venâncio que vai
procurar um advogado para decidir o que fazer com o

quadro. JoãoManoel pensa que Giovanni vai dar um
escândalo quando souber que Jeniferestá envolvida
com Eleonora. Mrs. Robinson entra com VIriato no

restaurante. Thomas liga para a polícia e diz que viu
uma movimentação estranha no restaurante. Mrs.
Robinson tenta agarrar Viriato, que não deixa. Mrs.
Robinson rasga a própria roupa efala para os policiais
que Viriato tentou violentá-Ia. Dirceu e Cláudia vão
até o hospital tentar falar com Artur, Edgard, lsabel,
Giovanni, Ma.ria do Carmo e Eduarda vêem Viriato
sendo preso na TV.

SÁBADO· Eduarda diz a Leonardo e Gisela que não
acredita na acusação contraViriato.Edgard teme que
ninguém mais vá querer ir ao restaurante depois do
escândalo. Isabel tenta acalmá-lo. Maria do Carmo
manda um advogado ir soltar Viriato. Giovanni se

oferece para ir com Maria do Carmo até a delegacia.
Thomas vai atéa casa de Leonardo eGlsela edizqueo
plano foi um sucesso.Nazarédescobreque Isabel não
dormiu em casa e se dá conta de que ela deve ter

passado a noite com Edgard, Dirceu pede para falar
com Artur sobre Nazaré. Ele entra em pânico, sal
correndo e acaba morrendo atropelado. Viriato se

desespera ao pensar que Eduarda vai achar que ele
tentou agarrar Vera Robinson. Thomas leva Eduarda
até a delegacia. Cigano exige que Constantino lhe
pague para poder ficar com Rita. Constantino pede
que Cigano nunca mais bata em Rita e concorda em

lhe dar o dinheiro.Nazaré acusa Isabel de terdormido
com Edgard porque precisava de um aumento,
deixando-a chocada. Cláudia encontra dentro da
caixa o envelope com o exame de Nazaré.lsabel diz
que está apaixonada por Edgard, deixando Nazaré
perturbada. Cláudia descobre que Nazaré é mesmo
estéril.Eduarda entra na cela deViriato.
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Novidades para
as peles maduras
Chega ao Brasil o primeiro creme à base de
isoflavona com exclusivo complexo de plantas
medicinais para pele de mulheres maduras.
Desenvolvido sob a inovadora forma tópica,
Isovale é ideal para mulheres maduras que não

buscam somente disfarçar as marcas de

expressão, mas também combater o
relaxamento da pele e reestabelecer o contorno
do rosto. A exclusiva formulação do Complexo
Stéroflavone®, patenteada pelo laboratório
Uriage, traz todos os benefícios das plantas
medicinais para combater os efeitos do
envelhecimento cutâneo induzido pela
menopausa. Isovale restaura a firmeza, a
luminosidade, a elasticidade e a plasticidade,
proporcionando melhor conforto para a pele.
Melhora a micro-circulação cutânea, hidrata e

nutre. A marca garante que, a partir de quatro
semanas de uso, nota-se a remodelagem da
forma 'oval' do rosto.

Desde o mês de agosto a empresa francesa está

comercializando no Brasil o Isovale, que traz

em sua composição o exclusivo Complexo
. Stéroflavone®. associação do princípio ativo

do Yam, planta nativa do México, usada há
séculos na reposição hormonal natural, que
auxilia na produção de hormônios e tem

estrutura química semelhante a da

progesterona, com o Trevo vermelho,
leguminosa proveniente da Europa com ativos

Isoflavonas, flavonóides e cumarínicos,
indicado por estudos clínicos para aliviar os

sintomas da menopausa e a Sophora japonica, árvore
símbolo do Japão, com alta concentração de quercitina,
potente antioxidante. Além dessa

combinação única, o Isovale traz as

propriedades hidratantes e

nutritivas dos princípios ativos
dos fitoesqualenos e fitoesteróis,
o princípio ativo da

antimetaloproteinase, além da
milenar água termal de Uriage.
O novo produto promet�
manter ou restabelecer a

hidratação da pele; respeitar a
barreira cutânea restaurando o

filme hidrolipidico; acelerar a
renovação celular; melhorar a
tonicidade e elasticidade
cutânea; restabelecer a
troficidade (nutrição);
favorecer a microcirculação
cutânea e a luminosidade da

pele; e ainda é anti-oxidante e

tem uma ótima aceitação
cosmética.

o creme Isovale é ideal para [>
mulheres maduras que não
buscam somente disfarçar as
marcas de expressão, mas
também combater o relaxamento
da pele e reestabelecer o contorno

do rosto .. O preço sugerido é de

R$ 123,44

o verão é agora

6Conforto e sensualidade serão os grantes
hits da moda Verão 2005. Pensando nisso, a
Mar Rio lança sua coleção de roupa de

praia. Bustos bem marcados e o fio dental
são os destaques da temporada

Áries - Sucesso no trabalho, poderá receber uma ajuda inesperada.
Cuide de sua saúde. Surpresàs também na área afetiva. O período
favorece as viagens dedescanso, Harmonia com Virgem.

Touro - O período indica confusão no terreno amoroso. Aja com
diplomacia. Não se atormente por causa de assuntos ligados à
dinheiro. O período é propício para novos negócios ou mudanças
no trabalho.

Gêmeos - Seja paciente. O período é bom para resolver assuntos de
dívidas e de dinheiro.Tente relaxar e meça sempre suas palavras.
Cuidado com pessoas falsas e mal intencionadas. Evite exageros
alimentares.

.

Câncer - Aproveite o período para reorganizar a sua vida.Tenha
sempre em mente os seus objetivos. No amor, o período é favorável
para os entendimentos, enterre os mal entendidos. Bom para a

saúde.

Leão - Bom para as viagens de descanso.Cuide de sua saúde e

procure repousar. Período muito negativo para as mudanças em

geral e especialmente para os assuntos ligados à dinheiro.

Virgem - Este é o melhor momento para escolher em quem
realmente vale a pena confiar. Procure ter os pés no chão. Saúde
boa. O período é propício para entendimentos com a pessoa
amada.

� Apesar de estarmos ainda em plena Primavera, o
� Verão já chegou em algumas regiões do Brasil, que já
§' registram temperaturas altas para este período do
o

� ano.

� Sol, verão, tempo de praia e de biquíni novo. É claro.
o
A grande tendência é valorizar o busto, enquanto
que na parte de baixo vale tudo, desde os mais

comportados ao eterno fio dental, pàra aquelas que
estão com as medidas "em cima"..
Seguindo esta linha, já está no mercado a linha
Verão 2005 da Mar Rio. Seguindo o conceito de fazer

'roupa de praia para todos os tipos físicos eestilos de
.

vida, oferece biquínis, maiôs, saídas de praia,
completa linha de natação e de sungas masculinas.
A padronagem dos tecidos é de dar água na boca.

Alegres e coloridos, vem com flores, borboletas,
românticas listrinhas, bolinhas, paisagens e desenhos
abstratos. Tudo com muita sensualidade e

romantismo.

As peças são trabalhadas com Lycra, tule e telas e

vestem mulheres de qualquer idade e forma física.
Tem desde a calcinha fininha ao topo cortininh�
para tomar sol ao clássico maiô preto para as mais

conservadoras, aos belos belos modelos dos tops
amarrados e torcidos que podem ser combinados
com calcinhas maiores, tangas, slips e até o fio
dental. A coleção tem ainda cangas, camisas e

shortinhos.

Libra - Para a sua boa saúde, evite excessos alimentares. O período

I indica possibilidade de viagem de curta duração mas bastante
revitalizadora. Harmonia com a pessoa amada.Cultive o bom

II :�::;iãO "Você precisa de férias urgentes. A estabilidade
.

financeira é uma questão de tempo, os seus projetos brevesI começam a produzir frutos. O período indica certa impaciência com

a pessoa amada. Tenha calma.

Capricórnio - Grandes surpresas estão reservadas para os assuntos

I do coração. A saúde está sujeita a abalos principalmente estomacais.
Bom para o amor e para as novas amizades.

I
Aquário - Procure relaxar e aproveitar os momentos a dois. Bom
para o relacionamento com os familiares. Bom para tratar de
assuntos de trabalho. Os assuntos financeiros ainda precisam de
cautela.

Peixes - O período é propício para os relacionamentos com
familiares. Não alimente tensões. Fase boa para o amor e para o

I trabalho. Cuide de sua saúde. Os assuntos financeiros pedem
! cautela.

I Sagitário - Período propício para mudança de residência. No
entanto, haja com cautela e diplomacia para não enfiar os pés pelas

I mãos. Evite discussões desnecessárias com familiares ou com a

I pessoa amada.

Um palco para a moda jovem.

Apostando em novos talentos que estão in�ciond
no mundo fashion, a grife brasileira Santa Constânci
,administrada por Constanzia Pascolato ,em parceri
com outras duas empresas do segmento têxtil Glow
Covolãn Jeans, abriu espaço através de u
concurso para dez. jovens estilistas e estudantes I

moda interessados em divulgar seu talento atrav'
de trabalhos em produção de vestuários. Aliados
indústria? do ramo têxtil catarinense, o concurso Ira
oportunidades para aqueles .que estão a procura d'
um lugar ao sol a fim de expor suas idéias e criaçõel,

Durante doze m-eses, os participantes desenvolve
três coleções que são apresentadas na cidade d
Brusque, no chamado Espaço Alternativo, e e

seguida seguem â São Paulo para sere
comercializadas através da Santa Constância.

o concurso que está limitado apenas ao estado d
Santa Catarina, repercutiu de mcneiro espantosa
atraindo muitos interessados, trazendo um novo oln
fashion sob o nosso estado, e dando um d

primeiros passos na formação de um novo conceil
da moda catarinense.

Participando também do evento, o Cenrr
Universitário de Jaraguá do Sul,' está send

representado pelo acadêmico Adriano JO!
Kerscher da quarta fase do curso de moda.

Adriano, produziu suas peças nos laboratórios d
trabalho e estudos da Instituição jaraguaem i
mostrando que os acadêmicos tem a oportunidad
de estar desenvolvendo e formando novas idéia

produtos e criações nos ambientes da Unerj.

Além dos laboratórios de informática, tem- se

espaços para a modelagem, para a área da costur
e também para o desenvolvimento das estampas,
foi trabalhando durante um certo período sobre se

projeto para o Santa Inovação nestes espaços que
Adriano apresentou há cerca de duas semanas su,
mini coleção juntamente com os dema�.
participantes do evento em Brusque.

o resultado desta primeira exposição trouxe um

grande satisfação e contentamento para
criadores e instituições participantes pois além o

estar oferecendo uma excelente oportunidade a,
interessados, o evento está trazendo um cartaz mal

para as indústrias do setor têxtil em Santa Catarina,
qual está procurando juntamente com as instituiçõ
de graduações deste segmento, formar uma noY

imagem e um novo conceito da moda produzida e

nosso estado.

M,oda Unerj por Daiana Rlechel e." fase
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Indústria e comércio demadeiras

L
312-0280

15:00 h ·laço de Patrões de CTGS

,f,;ÚO h • laço de Patroes de Piquetes
Uk30 h • Início Inscriçáo Vaca Gorda

17 :00 h • VOco Gorda (20% das Inscrições). se
hOW&f1empo

18:00 n . Áve· Moóa

2(1 :00 h • Fandango com (WgJ!j)J!rMQ!911)
e Criado em Galpõo

10 DE OUTUBRO· DOMINGO

U7 :30 h • lnscrtçôea de Pl6 Guri e Prenda

0$;0011' Inicio do laço Pl6 Guri e Prenda'

(ellmlnat6r1o)
1)1':0,1:11) ··In,criçõ... Vaca Gorda
09:00 h -lnleJo voca Gorda (20% das Inscrições,
1,();;}O 1) .Inlclo Laço PtJplos(3° volta)
1'1:15 h • Desfile do> CIGS et 'IS Bandeiras C/

Dr. Miguel Mafra
h • CUBa Ecunilmlcd

Por Vanessa Raquel vanessactg�Yig.com.br www.ctglj.com.br

Copa Catarinense de

Laço esta suspensa...

-,.
";

<,

Infelizmente a bactéria do Mormo causou agravantes
no estado obrigando assim a comissão organizadora do
evento a suspender as etapas que estariam por vir.

A copa terá prosseguimento em 2005, a partir da
última etapa realizada, começando pelo rodeio do CTG

Laço do Bom Vaqueiro, na cidade de Brusque.
Essa medida visa colaborar e acatar ordens da SAR -

Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural e
CIDASC Companhia Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina, juntamente com

o MTG/SC Movimento Tradicionalista
Gaúcho de Santa Catarina.
Tanto os CTG -

S, como os laçadores que
pagaram suas inscrições, em 2004, estão
assegurados sem nenhum ônus no ano de
2005. Aqueles que por ventura ainda não

prestaram os devidos pagamentos ficaram

sujeitos a atualizações financeiras em 2005.

Dia 30 de agosto, membros do
MTG/SC foram recebidos pelo
Secretário da Agricultura de SC,
Moacir Sopelsa e técnicos da

Cidasc, entre eles: Gecio Meler

(Diretor Técnico da Cidasc),
Tarcisio Kock (Delegado Federal)
e Carlos Alberto de Melo, ambos
do Ministério da Agricultura. O
encontro serviu para sanar

dúvidas e prazos determinados

pelo Ministério da Agricultura
impostos com o aparecimento do
Mormo no estado catarinense.

Sopelsa pediu maior interesse por

parte dos tradicionalistas para que
se possa controlar e livrar o
estado o mais rápido possível da
bactéria do Mormo.

Édio Schweitzer, presidente do

MTG-SC, solicitou a Sopelsa
maior empenho junto ao

Ministério da Agricultura para

que seja revisto o prazo da
Certidão de Propriedade Livres de
Mormo em Santa Catarina e que

Cidasc e MTG discutem
a doença do morrno

seja instalado ou

credenciado, o mais

breve possível, um
laboratório especializado
na doença. Édio
solicitou também, custos
mais acessíveis quanto ao

preço cobrado pelos exames de
Mormo e Anemia Infecciosa.

Quanto aos exames serem

feitos no estado catarinense,
Meler diz que depende da

definição de uma rotina de
laboratório e técnicos

apropriados. O exame de teste

deste laboratório está previsto
para o mês de novembro,
podendo ser antecipado de
acordo com as possibilidades
do Ministério da Agricultura
em Brasília, responsável por
projetos técnicos científicos.

Moacir Sopelsa reconhece

que a Cídasc encontra-se
desfalcada desde 1984,
necessitando da contratação

de novos técnicos, mais que isto é ,!

compensado com a força de
vontade dos profissionais que a

empresa possui. Moacir frisou aos

tradicionalistas presentes: "Não
vamos ter vida fácil com o Mormo
a curto prazo".
O Deputado Sopelsa disse que vai:
cobrar maior homogeneidade entre; .

todos os escritórios da Cidasc, para:
que não haja diferenciação entre ;
um e outro município.
Sopelsa terminou a reunião com a

seguinte frase: "O poder publico
não tem cavalos, mais quer
proteger o patrimônio dos
tradicionalistas".

Fandango para encerrar o ano de 2004 com chave de .

E mais, para quem adquirir seu ingresso
antecipado, receberá um cupom que
concorrerá a um lindo Vestido de Prenda e uma'

Bombacha.

ouro.

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

promete balançar o salão! Em breve maiores informações ...

Anuncie aqui. ..
Se você quer vender, comprar ou mesmo

alugar, anuncie aqui.
Fale com a gente, ligue para 371-1919.

Vende-se Agenda Gaúcha

Vende-se um lindo vestido de prenda, valor
a combinar.Tamanho 38.
Maiores informações pelo telefone: 370-
9132 após as 18:00 hs.

�_1i'lPi=-"
Cidade: Jaraguá do Sul

g�2.�!10 à_l.QIIº- . c

t :�'�>Wjg10%**1$JkrnlNrl·'"••...g$_$ljl:q�#%'�,*wg1!&I'tt;lf'f�!íªJ1:1Yq:�!�[�K{º!!!Jg,;·.�· 'i��mª,I1�(j(lJlbíft®�[. I}?L .ªªÍl.JitI,
Cidade: Rio Negrinho

'

De 15/10 à 17/10

DEMARCHI
CARNES

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO
E OVELHA

. Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

Bananinha, Contra Filé,
Filé Duplo, etc .....

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

Confira nossgs
ofertas ímperdlveís

Coxão Mole R$ 7,55.
Costela Ripa(Cong.) R$ 2,99
Filé Americano R$ 4,55
Dobradinha (Bucho Bovino) .. R$ 1,99
Cupin Bovino "A" R$ 4,99
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VITOR HENRIQUE

COMPLETE A

CRUZADINHA COM AS
FIGURAS INDICADAS

PIADINHA
RECLAMAÇÃO
- A99IM NÃO DÁ! - RECLAMA O
PRI910NEIRO QUE'PEDE PARA FALAR COM
09 GUARDA9
- QUERO RECLAMAR DA COMIDA! NA
9EMANA PA9SADA ENCONTREI UMA LIMA NO

PÃO, ONTEM ENCONTREI UM REVÓLVER NA
90PA E HOJE APARECE E9TA FACA NO
BOLO... A99IM NÃO DÁ!

QUE ENROSCO! SIGA
AS LINHAS E

DESCUBRA DE QUEM
É CADA CARRINHO!

OLHO VfVOt ANDRÉ E
PEDRO .SÃO VtZlNH09 E
APESAR DF gUA9· CASA,9
QEREM B� PARECI'DA9,
HÁ SETE DIFERENÇAS
E .lRE EtAS. VAM09
P�OCURAR1

o gatinho Darian
Matheus Pedri
completou 3 a�inhos
no dia 19/09. Para

r

alegria de sua mãe
Mônica e seus
padrinhos Gilmar e
Dolores Voltolini.
Parabéns!

Nasceu dia 12/08 a bela

Mariana Voos, o vô Mira

e vó lsa, os pais Débora
e marcos e o tio babão

Ou desejam muitas
felicidades

Indo nossa
Embe eza• Alisson
coluna,os gemeos
Ricardo de Sou�a � de
Alexandre R�����am mais
souza,com�·o no última
um aniversan

/09 Quem lhes .

dia 29 '.. es e muita
deseja f:ItCld��pais Dirceusaúde sao se

e Isabel

o sorridente Guilherme Correia,

completa no dia 03/10, seus 4

aninhos.Quem deseja toda .

felicidade do mundo são.seus pais
Cristiano e Simone Correia e sua

irmã Luana

As madrinhas Josiane e Ana Paula e C
'

mUito felizes com
s ao

�ninho do lindo e ;0�����0::�!0 do l' .

ennqueWeller, no dia 21/09.E tarnbs

�:����:Jb��: dar os parabéns para
em

ani,versário no ������e;,�rou o seuAniversário! . e IZ .

AJUDA EXEMPLAR!
- O DIRETOR DE UM A9ILO DE LOUC09 DIZ A 0019 DELE9:
- PEDRO, LEVE E9TE ARMÁRIO LÁ PARA CIMA.
E VOCÊ, JOÃO, AJUDE-O, 91M?
AO VER O PRIMEIRO DELE9 CARREGANDO O ARMÁRIO
SOZINHO, JÁ COM A LíNGUA DE FORA, PERGUNTA:
- MA9, CADÊ O 9EU AMIGO QUE DEVERIA E9TAR TE
AJUDANDO?
- PUF! ELE E9TÁ ME AJUDANDO.. PUF! E9TÁ DENTRO DO
ARMÁRIO 9EGURANDO 09 CABIDE9!

A encantadora Patrícia de Oliveira,

completou 12 anos, no d�a 2� /?9. Sua
mãe Janete deseja a voce felICidades

Fone:3719622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branca 20'

Centro - Jaraguá do Sul

2752701
"

��jlª, 1'l.a�AQ doQ Rk. �. �Co", 7531�OO I

j<l�a9JUi<l. ciQ Sl.l� • se:· ClaP:t!92

Dra, Voígt Schwart1
Odomopediarra CRO 2290

Embelezando nossa coluna o gatinho,Carlos Eduardo Bernardino, que .1'

complet?u dia 29/09, seu primeiro
ano de vida. Para alegria de seus paisJosé Carlos e Nice
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