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�emana que vem, diz Schunke
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CONQUISTA
o atleta jaraguaense

Samuel Lopes voltou da

Argentina 'com o vice

campeonato do Sul

Americano de Tiro

Olímpico, conquistado pela
seleção brasileira na

categoria Carabina Deitado.

Além dele, faziam parte da

equipe o mineiro Mauro

Salles e o catarinense Luís

Bork. Foi a melhor

conquista do Brasil nos
últimos anos, numa

competição que foi

dominada pela equipe da
casa.

Lopes agora se prepara para
a última etapa do

Campeonato Catarinense,
nesse fim-de-semana, na

cidade de Blumenau, onde
busca o título da Carabina

Ar Cornprimido..

DIVULGAÇAo

Lopes disse que foi
uma das principais

conquistas do país no
Esporte

Samuel volta da Argentina
com a prata no Tiro Olímpico
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Inte.9�aptijsi���" Ct""bes de Idosos de Jaraguá do Sul
�artlclpararn da&16-a Schützenfest na tarde de ontem. Os
Idosos participam d� Fest� dos"Atiradores há cerca de cinco

��os. Eles re��pe� i!;'lgresso;�F.�ti�. ê um refriger.��te. Ade oferecl�? a<,?s i' � ...• '.'.� �Jll�form? d� valorizar o

�essoal W� n;lais de €) �I;:�':�ueainda gosta de festa e

d��ança. �.p aç�
"

os ... ido�os.?lotou dóis pavil�ões
arque Mu I tíe Eventos. • PÁGINA 4
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PROMESSA

Leu garante funcionamento do

hospital municipal em 2006
o prefeito eleito de Massaranduba, Dávio Leu (PFL),
promete que a construção do hospital municipal será a

principal meta na próxima gestão, com previsão para 2006.

• PÁGINA 3

PROMOÇÃO

Concurso de Decoração Natalina
foi lançado oficialmente ontem
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Seja qual for o resul uld,)
das eleições n o s ht ,ld",

Unidos, no próximo u 1 .J,
nada ou muito PU\!( I

dará no cenário 111

Isto porque o 111. l.',

poderoso país d'l 1, \CC:! é,

Johncomo escreveu

Micklethwait, "urna n<l�;,,'
= de' direita, e porque os

Estados Unidos 530 di
ferentes". Além do mais, lá
existe apenas único um

partido político com duas
vertentes. As divergências
entre democratas e republi.-'
canos são de conteúdo, e

não de forma. As duas

"legendas" se revezam no

poder desde sempre e man

tém praticamente o mesmo

estilo. de política, com

enfoque no belicismo
exacerbado ..

Apesar de o país ter sido
dominado pela doutrina
liberal nos anos de 1950 e

1960, o eixo central elu
. ,- debate político nos Estados
I
,

I

o

sperança à vista
l lnidos atualmente está na

direita cio espectro, Talvez a

i n s ist
ê

rici a à direita seja
resultado das pesquisas que
"l,"ntC1m que 41% dos
Cl'.. .daos estadunidenses se

iCkl,rifkam como conserva

<1\ ii',. S e apenas 19%, como
,,1''), Os outros 40% se

dividem em várias tendên
cias políticas-ideológicas,

ções entre o discurso oficial
e as ações impetradas. Ao
mesmo tempo em que posam
de defensores da humani
dade e guardiões da demo

cracia, os EUA recorrem à

força de sua máquina de

guerra para se impor ao

mundo. Em função disso,
independente de quem
vencer as eleições - o atual

. 1
"

',' e

Il'-Independente de quem vencer as eleições,
a política externa de Washington permane
cerá inalterada. Talvez alguns ajustes internos

inclusive neonazistas. São
essas nuanças que definem
o perfil da América e

explicam a opção de metade
elo eleitorado por George
Bush, que meteu o país em

duas guerras inexplicáveis.
Para se entender porque

a sociedade estadunídense é

predominantemente
conservadora, é preciso
penetrar nas entranhas do

p8ÍS, e perceber as contradi-

presidente George W Bush
ou John Kerry -, a política
externa de Washington per
manecerá inalterada. Talvez

alguns ajustes internos e um

pouco mais de respeito à

ONU.

Enquanto o mundo torce

por uma derrota de Bush,
apostando numa nova e

promissora fase para o Plane

ta, os discursos entre os dois

principais oponentes se

afinam. É o prenúncio
da continuidade da era do
medo. É importante lembrar

que, assim como Bush, o

democrata Bill Clinton tam

bém promoveu guerras e

abusos, como o antecessor,
Bush pai, e os outros, que
fizeram as guerras da Coréia,
do Vietnã, m in ararn os

portos da Nicarágua, invadi
ram outros países, sustenta
ram ditaduras militares,
entre outras arbitrariedades.

Caso eleito, Kerry, quan
to muito, se limitará a mudar
a posição do governo em

relação aos direitos civis,
como o aborto, por exemplo.
A natureza imperialista não

permitirá à adesão aos acordos

internacionais, como o Trata
do de Kyoto ou o Tribunal
Penal Internacional, nem

mudar muito a estratégia de
combate ao terrorismo. Não se

trata de pessimismo, mas de
admitir que, na melhor da

hipótese, mudará as moscas ...

-1 FRASES I�-----------------'----____,----------,
liAs eleições comprovaram que o PSDB de Jaraguá do Sul perdeu mesmo o rumo.Quando abordávamos
o assunto éramos criticados, mas a população percebeu e votou pela retomada de rumo':

.Denilson de Souza, ex-presidente doConselho de Ética do PSDB de Jaraguá do Sul, aproveitando o clima para tirar uma casquinha dos desafetos

tucanos.

Mund I Pessoas & fatos I
� EUA

Kerry coloca 3ush {j;:1

:' defensiva nO.3° debate
, O candidato democrata, senador John Kerry,

acusou o presidente George Bush de ser

-: responsável por uma guerra precipitada e mal

, o'
conduzida no Iraque, pela perda de postos de

": trabalho nos Estados Unidos e pelo crescente
.

'
,

número de cidadãos sem assistência médica.
" Já Bush, novamente na defensiva no terceiro
'/.

e último debate entre os candidato- antes da
.;, eleição de 2 de novembro, Cêlrôct·, .:,1) seu
,r; adversário como um esqueroista Ir, linado a

�..
'

aumentar os impostos e os gastos do governo.
.': "Há uma corrente principal na política
:,:' americana e você está bem na margem

esquerda" disse Bush, dirigindo-se i Kerrv. (AE)
-----------_._._-_._---

� CAMBOJA

Ex-bailarino é nomeado
,o" Rei após renúncia do !pai

o príncipe Norodom Sihamoni foi nomeado
novo rei do Camboja ontem herdando o trono

do pai, Norodom Sihanouk, que surpreendeu o

país na semana passada ao anunciar que abdicaria
por causa de sua frágil condição de saúde.

Sihamoni, um ex-bailarino e embaixador cultural

que passou a maior parte de sua vida no exterior,
- foi aprovado pelo Conselho do Trono, dizia um

comunicado lido por Chea Sim, presidente do

órgão composto por nove membros. Sim

ocupou interinamente o posto de chefe de
Estado entre a abdicação de Sihanouk e a

aprovação do nome de Sihamoni. (AE)

Il-- PAQUISTÃO

Musharrat permanece no

comando das forças armada
Parlamentares paquistaneses aprovaram o

projeto de lei que permite ao general Pervez
Musharraf, presidente do país, que continue no

comando das forças armadas do Paquistão,
apesar de ele ter prometido no passado recente

que renunciaria ao posto. A aprovação da

proposta foi denunciada pela oposição, para a

qual 'a medida dá poder demais a Musharraf e

reforça as alegações de que o Paquistão é

governado por uma ditadura militar. Musharraf
assumiu o poder pormeio de um golpe palaciano
em 1999. O governo alega que o projeto de lei

garantirá a estabilidade de um país com extenso

histórico de turbulência política. (AE)
.

.. IRAQUE

, Explosõesmatammais
três soldados dos EUA
A resistência iraquiana conseguiu infiltrar-se
ontem na fortemente guardada Zona Verde de

Bagdá, atacando um mercado e um café,
causando a morte de oito pessoas - três militares
dos Estados Unidos - e ferindo outras quatro. O
ousado ataque teve como alvo uma ampla área
de Bagdá isolada por abrigar embaixadas e os

escritórios do governo interino do país.
No quartel da Guarda Nacional iraquiana, em AI

Oaim, perto da fronteira com a Síria, a resistência
matou 15 agentes. Nas últimas 48 horas, seis
pessoas morreram e 33 feridos, nos confrontos
entre tropas invasoras e a resistência. (AE)

<'
� CHINA

País põe fim à dis

fronteiriça com a Rússia
A China e a Rússia encerraram ontem a última
de suas disputas de fronteira e concordaram em

compartilhar seus recursos energéticos e naturais

no início de uma visita do presidente russo,

Vladimir Putin, a Pequim. A viagem é vista como

um novo estágio na transição de rivais da Guerra
Fria para parceiros políticos e econômicos. A
China também endossou a candidatura russa

para que o país seja aceito na Organização
Mundial de Comércio (OMC). Pequim e Moscou
assinaram os acordos políticos e econômicos

numa cerimônia que contou com a presença de
Putin e do presidente chinês, Hu Jintao. (AE)

.. SUíÇA

Meio-irmão de Sin Laden
ataca com perfumes na Europa
Enquanto Osama bin Laden é procurado em todo

o planeta e seu futuro é debatido nas salas de

reuniões das nações mais poderosas do mundo,
um de seus 54 meio-irmãos toma uma iniciativa

no mínimo curiosa em Genebra. Yeslam bin

Laden, que vive na Suíça, lançará uma marca de

perfumes, em versões masculinas e femininas. O

lançamento oficial do primeiro produto
cosméstico ocorre dia 18, em uma feira em

Cannes (França). Yeslam afirma ter investido soo

mil euros (R$ 1,7 milhão) na elaboração da

fraqáncia, a base de jasmin e narciso. O perfume
chega ao mercado europeu ao preço de 60 euros

(R$ 190 00). (AE)
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Estado precisa planejar
.-

e rever açoes
Dionei Walter da Silva *

Muito mais do que fazer uma discussão pura e simples
sobre a utilização dos recursos da Conta Única pelo governo
do Estado, precisamos começar a discutir com profundidade
o estado falimentar em que se encontra o Estado de Santa
Catarina, que não é diferente dos demais estados brasileiros.
A reengenharia de recursos, na busca de receita adicional,
já foi feita no passado com as Letras, pelo governo de Paulo
Afonso; e também ocorreu no governo Amin, com a

federalização das dívidas. Agora o governador Luiz Henrique
tenta utilizar os recursos da Conta Única, 'uma nova

tentativa de fazer frente às despesas que estão além da

arrecadação.
Mas esse assunto não vai se esgotar e o problema do

Estado não se resolverá, mesmo que sejam utilizados 100%
dos recursos que estão na Conta Única do Estado de Santa

Catarina, porque o problema é que o caixa não fecha. Nós
temos mais despesas do que arrecadação. Os recursos da
Conta Única poderão servir apenas como paliativo, mais

uma vez, porque todo empréstimo deve ser devolvido. Não
será fonte permanente de recursos e acabará endividando
ainda mais o Estado.

Corno deputados, precisamos enfrentar este assunto e

discutir uma nova forma de relação do EStado com a União

e com os municípios. Não podemos aceitar que não se faça,
devido à situação em que o Estado se encontra, um grande
planejamento de governo. É preciso avaliar a arrecadação e

elaborar medidas de combate à sonegação, enxugamento da

máquina estatal e, principalmente, uma forma de fazer com

que os grandes contigentes de pessoal técnico que temos na

capital sejam distribuídos pelo interior do Estado, porque
assim poderemos gerar mais riqueza e mais economia em

Santa Catarina .

Como responsáveis que somos pela legislação e pela
fiscalização do nosso Estado, temos o dever de criar fóruns

de discussão. E um desses fóruns deve abordar a sonegação
fiscal. Segundo avaliação do governo federal, em alguns
estados a sonegação de ICMS beira os 70%. Santa Catarina

precisa enfrentar a sonegação e fechar esse canal por onde

escoam os recursos públicos.
A atual estrutura das secretarias regionais também

precisa ser revista. Não defendo a extinção das regionais,
mas uma reavaliação de seu papel, para que o trabalho possa
ser aperfeiçoado e novas parcerias com os municípios
efetivadas. A descentralização é louvável, mas da forma que

ocorreu acabará não tendo efeito prático. É preciso
descentralizar de fato as ações do Estado para gerar
economia. Um exemplo é \) Fundo de Desenvolvimento
Rural. Centralizado na capital, não permite que os gerentes

,

de agricultura possam faze� a distribuição dos recursos, e

são eles que conhecem a realidade de cada região.
O governo do Estado deve ter capacidade autocrítica,

que não é deselegante, de rever atitudes e voltar atrás em

algumas ações. Afinal, o homem público que revê seus atoS

demonstra grandeza.

*deputado estadual pelo PT

,',
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»"será?
O vereador eleito Afonso Piazera (PSDB)

mostra irritado com as especulaçõesse _

m tornO da nomeaçao dele para

essumir uma secretaria na administração
�oacir Bertoldi (PL). Diz que ninguém
conversou com ele sobre o assunto e

ue pretende, na Cãmara, trabalhar em

�rojetos de planejamento urbano, etc.

e tal.
pode ser.Mas,quem conhece a trajetória

política dele sabe que serviu a todo: os
gov,ernos, independente do partido.
Aliás, já disse que tem "bom rela

cionamento" com o prefeito eleito.

.... De novo'
Outra especulação que se faz em

relação ao futuro secretariado de
Bertoldi refere-se à vereadora reeleita·
Maristela Menell (PFL). cotada para
assumir a pasta de Educação.
Segundo fontes, ela deve deixar o

partido se filiar ao PL, do prefeito eleito.
Caso se confirme a troca de legenda,
será a segunda vez que Maristela se

elege por um partido e depois o troca

por outro. Em 2000, foi eleita pelo
PMDB, mas, setembro' do ano

seguinte, se filiou ao PFL, onde foi
candidata a deputado estadual.

....Crescimento
Em âmbito nacional, o PT foi o partido
que mais cresceu nas eleições deste

ano em relação às de 2000, passando
do quarto para o primeiro lugar,
conquistando 16,3 milhões de votos.

Todavia, em Jaraguá do Sul a legenda
que mais cresceu foi o PL. Em 2000,
integrando a coligação "Mais Jaraguá"
conquistou, juntamente com PTB e PTN,
algo em torno de 4,6 mil votos. Este ano,
o partido elegeu o prefeito com 26.726,
aumento de 581 %. O PT vem em

segundo lugar, com crescimento de
213.6%.

.... Nopé
Se depender do diretório do PT de

Schroeder, o primeiro vereador eleito

pelo partido no município, Manoel
Burgardt, terá trabalho de sobra. A

legenda pretende transformá-lo em

"Cavalo de Tróia" para conquistar o

eleitorado.

Segundo fontes do partido, uma equipe
deverá assessorar Burgardt na Câmara

para que o parlamentar"seja referência
e comprovar que o PT se preparou para
administrar a cidade': A primeira
reunião do diretório e o vereador eleito
está marcada para semana que vem.

....Brincadeira
O Juiz da 20a Var a Cível do Rio de

Janeiro, Rogério de Oliveira Souza,
condenou o Bradesco a pagar
indenização de R$ 110 mil, por danos
morais, à aposentada Elvira Nicoletti

Tosca,81 anos.

O magistrado entendeu que o banco,
uma das maiores instituições
financeiras privadas do Brasil, explorou
a boa-fé da senhora, induzindo-a a

contratar um plano de previdência cujo
resgate começaria a partir de 2014.

Ainda bem que existem alguns juízes
atentos a esses abusos.

Dávio Leu promete conclusão

da obra do hospital para 2006
MASSARANDUBA - o pre

feito eleito Dávio Leu (PFL)

promete que a construção do

hospital municipal será a

principalmeta na próxima gestão.
A previsão é de que a parte física

da obra seja concluída até o final

de 2005, e as ins ralações e

equipamentos estejam prontos
em 2006 ou 2007. Até lá, Leu
comunica que os projetos na área

da saúde prosseguem, principal
mente na medicina preventiva,
com o Programa Saúde da

Família, que contempla a todos

os munícipes. Até o fim de
novembro será ins talado um

posto de saúde na localidade de

Braço Direito.
"Para os casos mais graves

dispomos de UTI móvel, que
encaminha o paciente para

hospital da região", informa,
acrescentando que o pronto
atendimento no Centro da
cidade tem funcionamento

ininterrupto.

Na educação, o prefeito
garanteque haverá ampliação de
escolas e implantação de creches.
"Devido ao desenvolvimento
-industrial no Bairro Benjamin
Constant, vamos implantar um
centro de educação infantil

naquela localidade", comunica.
Leu disse que haverá mu

dança no organograma da admi

nistração pública, pois pretende
criar três super secretarias, que
seriam responsáveis pelo ge
renciamento dos dnco de

I partarnentos. "Teremos também
alteração no quadrei de fun-

cionários", destaca.
Sobre a campanha eleitoral

deste ano, o prefeito atribui à

vitória ao contentamento da

população com o governo atual.
"Não existe lugar para a mentira

e enganação. Através do voto, o

povo manifestou repúdio às ações
não éticas", critica, referindo-se
às denúncias feitas pelos
adversários políticos.

ARQUiVO/aSAR JUNKES

Leu garante que haverá ampliação de escolas e implantação de creches

Nota de agradecimento e

convite para missa de 1 mês

Saudade ... Sentimento que resume o que
Sentimos neste momento.
Conforto ... Na certeza de que estás melhor hoje
na presença de Deus.
Passamos por momentos difíceis e temos que

ag�adecer à Deus pela força e a todos que
estiveram sempre presente: o nosso muito obrigado à Equipe Médica
de Guaramirim e Joinville. Aos enfermeiros que foram muito mais
que profissionais.Aos vizinhos, parentes e amigos nossa sincera
gratidão.Convidamos para missa de 10 mês de falecimento de Avelino

�o .B�tistella. a realizar-se sábado dia 16/10 às 1 7:30hrs, na Igreja
ao LUIZ, bairro São Luís.
Que Deus abençoe e ilumine a todos, assim como a nós mesmo.

Ana L. Batistella Sandra Batistella

Esposa Filha

MELHORIAS

Transporte coletivo volta a

ser alvo de debate político
FABIANE RIBAS

....Felipe Voigt diz
que vai buscar a

diminuição do valor da
passagem de ônibus

SCHROEDER - o transporte
coletivo é uma das principais
reivindicações da população,
segundo o prefeito eleito Felipe
Voigt (PP). A escassez de linhas
e o valor da passagem têm

desagradado aos munícipes, que
esperam mudanças na próxima
gestão, apesar de os candidatos
eleitos serem do mesmo partido
do governo atual (PP e PMDB).
Nas últimas semanas, circulou
boato a respeito de um possível
aumento no valor da tarifa

intermunicipal, do ônibus que
faz a linha Schroeder - Jaraguá
do Sul. Entretanto, a empresa

que tem a concessão do

transporte urbano garante que
não haverá reajuste esse ano.

"Há quatro meses,

aconteceu acréscimo na

passagem de R$ 2,45 para R$
2,75 e o valornão será alterado.
Em termos de aumento no

número de linhas, não depende
apenas da prefeitura ou da

empresa, temos de analisar a

parte legal com o Deter",
explica Antônio Blunk, fun
cionário da Canarinho. "De

qualquer forma, pretendemos
trabalh-ar em parceria com a

Voigt vai se reunir com vereadores e representamtes da Aciag para discutir melhorias no transporte

administração pública", garante.
No próximo ano, Voigt

promete que vai se reunir com os

responsáveis pela empresa para
analisar a viabilidade de
aumentar a freqüência de

circulação dos ônibus na cidade

para evitar que os veículos
transitem superlotados. "Essa é

uma de nossas preocupações.

Também vamos reaver o valor da

passagem e tentar diminuir a
I

tarifa", destaca, lembrando que
não tem autoridade para alterar
o sistema que opera atualmente.
"Por enquanto o que' estamos
ouvindo a comunidade para
saber quais as principais
necessidades", disse.

O prefeito eleito comunica

que uma das primeiras medidas
será a realização de uma reunião
entre líderes do poder Executivo,
Legislativo e da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Schroeder. "Vamos estudar
esse caso em conjunto e então

buscar uma solução para
melhorar o transporte coletivo 'de
Schroeder", informou.

Dionei avalia resultado das eleições no 'Fala deputado'
]ARAGUÁ DO SUL -- O

deputado estadual Dioriei da,
Silva (PT) fez avaliação dos re
sultados das eleições municipais
no programa Fala Deputado, da
TVAL, que foi ao ar ontem ao

.m e i o dia. Ele comentou o

resultado da disputa eleitoral em
Jaraguá do Sul e o desempenho
do PT em Santa Catarina�
Mesmo não tendo vencido a

disputa a prefeito de Jaraguá do
Sul, o deputado mostrou-se

satisfeito com o resultado das
urnas.

"Toda eleição é um mo

mento de democracia. A cam

panha eleitoral nos proporciona
um contato direto com as pessoas

e o debate de idéias, que deve
ser a essência da disputa polí
tica", disse durante a entrevista.

"Eu fiz 23 mil votos nesta eleição.
Em 2000 eu havia feito 11 mil
votos. Então considero que obtive
um reconhecimento fantástico da

população", afirmou.
Sobre o desempenho do PT

nas eleições em SC, o deputado
,

ressaltou que é preciso observar
a disputa -sob dois ângulos. "É
inegável que sofremos uma

derrota em três municípios
importantes, Chapecó, Rio do
Sul e Blumenau. Por outro lado,
no somatório dos votos o PT
saltou de quarta força política
do Estado para segunda,

passando de 13 para 24
prefeituras. Além disso, ven
cemos no município de Itajaí,
que é hoje o terceiro pólo
econômico do Estado", analisou.
No geral, Dionei considera que
o PT se firmou como um partido
nacional. Manteve sua força nas

capitais, vencendo a disputa em

seis delas no primeiro turno, mas
interiorizou-se Brasil afora.

No programa transmitido

pela TVAL, Dionei mencionou
também os resultados da CPI da
Casan, cujo relatório final será
entregue nos próximos dias, e

sobre o andamento dos trabalhos

parlamentares na Assembléia
Legislativa.

• No somatório dos votos,
o PT saltou de quarta força
política do Estado para a

segunda, passando de 13

para ?4 prefeituras.

• Dionei considera que o

PT se firmou como um

partido nacional,
mantendo força nas

capitais, vencendo a

disputa em seis delas no

primeiro turno, e

interiorizou-se Brasil afor
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Planos de saúde pressionados
a aderirem ao novo modelo

MARIA HELENA MORAES

�Associação Médica do

município quer a

implantação da nova

tabela de procedimento

ctSAR JUNKES

]ARAGuÁ00 SUL - o presidente
daAssociaçãoMédica de Jaraguá do
Sul.: patologista Antônio Carlos
Scaramello, afirmou ontem que

espera resolver na semana que vemo

impasse gerado com as empresas

operadoras de planos de saúde, que
estão relutando em implantar o
CBHPM (Classificação Brasileira

Hierarquizada de Procedimentos

Médicos), que consiste em uma lista
atualizada contendo todos os

procedimentos médicos praticados.
De acordo com Scaramello, a

intenção é reunir-se com os

representantes dos planosUnimed,
União Saúde e Issem até o final da Presidente da Associação Médica, Scaramello, afirma que até o final da semana que vem situação será resolvida
semana que vem. Na avaliação do

presidente da associação, a tendência
é que as operadoras acabem
aceitando a implantação desse novo

modelo, que está sendo discutido há
seismeses em âmbito nacional.

Scaramello ressalta que Jaraguá
doSul está atrasada na implantação
dessa nova tabela. "SantaCatarina é

o 200 Estado a aderir aomovimento
de reação às operadoras, que consiste
em cobrar do paciente a consulta, dar
recebi e passar para o paciente a

incumbência de cobrada operadora
o valor gasto com a consulta", explica
Scaramello. Ele esclarece que, por

enquanto, essa práticanão está sendo
adotada pelos médicos de Jaraguá do
Sul, que continuam atendendo

normalmente, mas alerta que a

situação pode mudar caso as

operadoras se neguem a negociar.
Ainda de acordo com

Scaramello, a Unimed já deu sinais

de que está disposta a aceitar a nova

lista, que tem cerca de 1.200 novos

procedimentos. Ele ressalta que a

Unimed já aumentou o valor da
consulta para R$ 50,00, enquanto o
União Saúde continua pagando R$
34,00 e o Issem, R$ 25,00. "Nósnão
estamos cumprindo com o que foi
decidido em assembléia realizada no
início de outubro, em Florianópolis,
com todos os representantes da classe
médica de SantaCatarina", salienta.

Scararnello explica que a

mudança é necessária porque as

empresas operadoras de planos de
saúde não reajustamos honoráriosdos
médicos há 10 anos e a remuneração
dos profissionais é feita com base na
Tabela de Honorários Médicos da

AssociaçãoBrasileira, de 1992. "Nesse
mesmo período, as empresas

operadoras de planos de saúde já
reajustaram sue planos em até 418%,
sem repassar nada 'para os

profissionais", reclama.

Empresa brasileira assina contrata com o governo daVenezuela
BRASÍLIA - A Atech Tecno

logias Críticas, empresa 100%

nacional, assinou estemês, contrato
rio valor de US$ 1 milhão com o

governo da Venezuela. O objetivo é

prestar consultoria, participar do
processo de transferência e absorção
de tecnologia, além de apoiar na
extensão funcional do sistema do

Programa - Venehmet

Modernização do Sistema de

Prognóstico Hidrometeorológico
daquele país.

Trata-se de um programa para
monitorar a meteorologia e a

hidrologia de todo o território

venezuelano. Isso será feito a partir

INFOR
� OPORTUNIDADE.

de uma grande rede de sensores e

nove radares meteorológicos
espalhados pelo país. Todas .as

informações serão enviadas e

monitoradas por um Centro

Integrado de Operações, que já está

em fase de instalação.
O objetivo do governo

venezuelano é implementar um
sistema de observações e

prognósticos meteorológicos e

hidrológicos precisos e em tempo
real, visando, por exemplo, evitar
tragédias como a de Vargas, em
dezembro de 1999. Na época, por
causa de um desmoronamento
gigantesco na região serrana, que

E

contorna a cidade de <'Caracas,
morreram cerca 40mil pessoas.

O sistema também será'

gerenciado a fim de atender outras
áreas estratégicas para o de
senvolvimento da Venezuela,
como os setores agrícola, aero- ,

náutico, hídrico, hidráulico,
hídroelétrico, comercial e turístico.
Em setembro, os presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva e Hugo
Chaves se encontraram em

Manaus. Na reunião, Chaves disse

que a aliança comercial entre os

dois países daria início a um novo

modelo de integração latino
americano.

• Esteve presente na

assinatura do contrato a

ministra do Meio
Ambiente e dos Recursos

Naturais da Venezuela, Ana
Eliza Osório.

• O objetivo do governo
venezuelano é

implementar um sistema

de observações e

prog nósticos

metereológicos e

hid rológ icos.
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Prefeitura municipal promove
concurso de decoração natalina

}ARAGUÁ DO SUL - A
Secretaria de Produção em

parceria com a Fundação Cultural
promove este ano o concurso de

Decoração Natalina com o

objetivo de expandir o espírito
natalino além do comércio,
unindo a comunidade j a r a

guaense para o embelezamento de
áreas públicas, praças, ruas, trevos,
igrejas, escolas, empresas e

residências. Os interessados em

participar do concurso podem
obter a ficha de inscrição através

do e-mail eventur@jaraguadosul
.com.br, na Biblioteca Pública ou
no Museu Emílio da Silva. O
formulário também está disponível
na Secretaria de Produção, na

sede da Prefeitura, onde deve ser

entregue até o dia 20 de

novembro, até às 16 horas.
"O Natal é uma festa de todos.

Quanto mais pessoas envolvidas,
mais bonita ficará a cidade",
destaca o secretário de Produção,
Alessandro Vargas, lembrando
que as inscrições são gratuitas, mas
os custos de material ficarão ao

encargo de cada participante. O
secretário enfatiza que os inscritos

desistentes devem comunicar o

fato à organização através do

telefone 372-8093.
O concurso é dividido em três

categorias: fachadas, destinada a

pessoas jurídicas; jardins e

residências, para pessoas físicas.
ambientes públicos, escolas'
associações de moradores e afins'
sendo que cada associação dever�
restringir a decoração aos limites
de sue bairro. O secretário salienta
que a criatividade deve seguir as
normas de segurança. "É preciso
observar alguns cuidados, como
perigo de choque elétrico nas

instalações, perigo de incêndio
interferência na sinalização d�
trânsito e bloqueio de passagem",
excmplifica.

As decorações serão avaliadas
no período de três a nove de
dezembro por uma comissão
julgadora formada por pessoas da
comunidade ligadas ao meio
artístico. Os critérios a serem

avaliados são criatividade,
originalidade de trabalho, arte e

beleza na ornamentação. Re
cebem troféus os três primeiros
colocados de cada categoria. A
cerimônia de premiação está

agendada para 15 de dezembro,
às 20 horas, no Museu Emílio da
Silva.

Secretário Alessandro Vargas quer dinamizar a decoração de Natal

p�----------------------------------------------------------_,

Badesc promove leilão
A agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina realiza hoje leilão de imóveis,
veículos e máquinas. Serão leiloados ao

todo, 25 bens. Além de carros e

equipamentos serão arrematados 13

imóveis localizados .em nove municípios
do Estado (Água Doce, Blumenau,
Criciúma, Florianópolis, Ibicaré, Jaraguá do
Sul, Lages, Maravilha e Nova Veneza). Os
interessados em participar devem se

cadastrar no site www.badesc.gov:br. Os
pagamentos poderão ser financiados em

até 84 parcelas. Se todos os bens forem
vendidos, serão arrecadados cerca de R$
3,5 milhões.

� LANÇAMENTO

Sebrae em Brasília
cu diretor-técnico do Sebrae Nacional, Luiz
Carlos Narboza lançou ontem o Equinócio
2004, promovido pelo Sebrae no Amapá, entre
os dias 17 e 21 de novembro. Esta é a s- edição
da Rodada Internacional de Negócios. O
evento será realizado em Macapá e tem o

objetivo de reunir empresas compradoras
nacionais e estrangeiras e expositores do setor
de madeira, móveis e artesanato para a

realização de negócios. Com o Equinócio,
pretende-se estimular o desenvolvimento
econômico e social da Amazônia Legal por
meio do intercãmbio comercial, financeiro e

tecnológico - regional, nacional e inter
nacionalmente.

� LIDERANÇA

BoxerLine
Única empresa brasileira no ramo do empacotamento
e enfardamento que possuí o certificado da ISO 9001,
a Reumak promove, no dia 20 deste mês, workshop
que terá como foco principal a divulgação do primeiro
conjunto compacto produzido no Brasil para
encaixotamento automático, batizado de "boxe r line"
Na oportunidade, será apresentada aos visitantes e

participantes do workshop toda a empresa, que está
há 23 anos no mercado, sempre na busca do

aperfeiçoamento e lançando soluções para o setor

em que atua. Neste workshop estarão presentes
representantes de grandes empresas de âmbito

nacional, como a Nestlér, Mabel, Tigre S.A, Unilever,
Nestlé, Procter Gambe, Linhas Círculo e Bunge
Alimentos.

� PRODUÇÃO

Safrade alcachofra
Terceiro produtor de alcachofras no Estado
de São Paulo, São Roque espera colher este

ano entre 6ÓO a 700 mil unidades da

hortaliça. O forte apelo das alcachofras para
a atração de turistas fez até a tradicional
festa de São Roque mudar de nome. A

antiga Expofloral foi rebatizada de Festa das

Alcachofras,.Flores e Vinhos, destacando no

nome os três produtos agrícolas mais

importantes da cidade. Os produtores do

município, alémda venda da flor in natura,

comercializam as folhas da alcachofra para
a indústria farmacêutica, para a fabricação
de produtos de beleza, medicamentos e

conservas.
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Turismo divulga resultado

do 10 Concurso de jardins
DER - o Conselho

SCHROE ,

" I de Turismo divulgou o

MunlClpa , -

d entregou a premIaçao
ulta oe

dires
,

' Concurso de Jar 111S

d PrImeiro ,

o
" dia 25, após a NOIte

no ultimo G'
, '

I olizada no masio

Cultura rea

Alfredo Pasold, ,
'

NacategoriaJardms Re�lden-
" _ ornamentaçao e

a� ,
' d-

o propna
- o vence ar

roanutença
{ , Arlindo piske, que ganhou
101 I' k' d

di 'a em hote ,um it e

uma lan ,

'd' rn e assinatura de revista,
lar Inage 'I

id de Arlete Laube e SI vana
segui o

k ky que ficaram com a
Re ows ,

_

da e terceira colocaçao,
segun
respectivamente,

Cladis Tomaselli ganhou a

categoria Jardins Residenciais_
ornamentação e manutençao

terceirizada - e recebeu como

prêmio uma diária
em hotel e um

kit de jardinagem, O segundo
colocado foi Odete Nardelli e o

'terceiro HilmarHertel.

JánacategoriaJardins Escolares
o destaque foi para o Centro de

Educação Infantil Girassol,

premiado com um passeio em

parque aquático, um kit de

jardinagem e assinatura de revista.

Um painel ilustrativo e brinquedos
foram entregues àEscolaMunicipal
Castro Alves. pela segunda
colocação e o Jardim de Infância
Chapeuzinho Vermelho recebeu
pelo terceiro lugar material de
jardinagem no valor de R$l00,OOe
assinatura de revista,

A empresa Marisol foi a

vencedora da categoria Jardins
Empresariais e foi premiada com
um kit de jardinagem e assinatura
de revista, A categoria Jardins
Entidades Comunitárias não teve
inscritos,

Uma comissão julgadora,
formada por conselheiros de
turismo, empresas de jardinagem
e representantes da associação
comercial, analisou durante três
meses os itens harmonia, cor,

manutenção, motivação
(valorização da flora local) e os

recursos utilizados pe los

participantes, O concurso

pretendia embelezar a cidade e

proporcionar um espaço mais

aconchegante tanto para os

moradores quanto aos turistas,
atraindo maior número de
visitantes, (Carolina Tomaselli)

DIVULGAÇÃO

"cio do Cristianismo é tema

dernini-curso em Florianópolis
FLORIANóPOLIS - Encerra hoje Chevitarese, professai-adjunto doO prazo da '

,_s mscnçoes para o mini- Laboratório de História Antiga do
curso"U
o I ' ,

rnOlhar daHistória sobre Departamento de História da UFRJnlCIO do C' ,
,

nstlamsmo" que ,(Universidade Federal do Rio de
aCOntec '

,

era entre os dias 20e 22 de' Janeiro) e professor do ProgramaOUtubro '
,

(e
no aUditoria do Faed de Pós-Graduação em História

entro deC' ,

ddaUd lenClas a Educação) Comparada da mesma instituição.esc (Un' dd S
iversí ade do Estado As palestras terão como' eixose antaC '

organ' d
atanna), O evento é temáticos a documentação para oIza o e

PrOjetos V' promovido pelo estudo do Jesus Histórico; Galiléia

Filocin Ideo e Educação e e Cristianismo antigo; Judaísmos,ema do DEstudo B," epartamento de Jesus e Messias na Palestina Judaica
Pela S

s aSIC,Os da Faed/Udesc e do século L
ecret '

RSociedad
ana egional Sul da A inscrição deve ser feita no

Class"
e Brasileira de Estudos setor de protocolo da FaediUdesc,lCOS,

Para abad'
na rua Saldanha Marinho, 196,

Cristian' r ar o início do Centro, Florianópolis. Mais
h ISmo do�tórico I"

pon to de vis ta informações podem ser obtidas peloe Iter" ft'prOfeSSor d ano, OI escolhido o e-mail su l@classica.org,br ou pelo
OUtor André Leonardo telefone (48) 222-5722.

. . " 'I.
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COMEMORAÇÃO

Tarde dos Idosos movimenta

Parque Municipal de Eventos
aSAR JUNKES

MARIA HELENA MORAES

� Cerca de 3 mil

pessoas com mais
de 60 anos foram
à Sch ützenfest

JARAGUÁ 00SUL-Aproximada
mente trêsmil idosos compareceram
ao ParqueMunicipal de Eventos na
tarde de ontem para comemorarem

a 16ª Shützenfest.A participação de
pessoas de terceira idade na Festa dos
Atiradores acontece há cerca de
cinco anos graças a sensibilidade da
Comissão CentralOrganizador, que
concede entrada grátis e um

refrigerante para cada idoso,
De acordo com a coordenadora

do Centro de Convivência da
Terceira Idade, Natália Petry, são
beneficiados com ingresso livre os

integrantes dos 27 clubes de terceira
idade que existem emJaraguá do Sul.
"Trata- se de mais uma oportunidade
de lazer e diversão aos idosos, A

participação é sempre expressiva",
salientaNatália.

Apesar da idade a maioria dos
idosos que foram à festa na tarde de
ontem não se intimidou e dançou a

Edite e José Schiochet conservando a tradição alemã na Schützenfest

tarde toda ao som da Banda da juntas à festa e dançaram também
Terceira Idade, O chope gelado juntas, como é comum acontecer,

também foi bastante apreciado, Nair é viúva e afirma gostar muito

especialmente pela ala masculina. De de dançar. Já Paulina ainda tem

acordo com a caixaMárciaHeinzen, marido, que não pôde comparecer
somente em seu guichê foram em virtude do estado de saúde, que
vendidos quase 100 copos de chope não lhe permite caminhar. "O meu

e apenas 15 de refrigerante. marido não se incomoda que eu saia
As aposentadas Paulina Lazzáris, um pouco para me distrair", afirma

83 anos e Nair dos Santos foram Paulina.

Escola de Teatro Bolshoi se

apresenta em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ 00 SUL - Na'próxima

quinta-feira, dia 21, a empresa de

especialidades químicas Rhodia

promoverá uma apresentação especial
da Escola de TeatroBolshoidoBrasil,
comoparte das comemorações de 85
anos de instalação da empresa no país,
a serem completados em dezembro. O
evento será realizado no Centro
Cultural da Scar (SociedadeCultura
Artística) e contará com a presença
de 600 clientes, além de autoridades
locais e regionais.

A Escola de Teatro Bolshoi do

Brasil, instalada em Joinville, foi a
primeira e única filial da tradicional e
secularEscolaCoreográficadeMoscou.
Sua inauguração, no dia 15 demarço
de 2000, foi um acontecimento

histórico para a Rússia, para oBrasil e
para omundo. Para a Rússia porque,
pela primeira vez, em 227 anos de

história, a Escola doTeatro Bolshoi de
Moscou transíeriu aoutropaísométodo
de ensino de balletque a tomou amais

respeitada instituição de ensino no

mundo. Para o Brasil porque, pela
primeira vez, ametodologia completa
de ensino russo está sendo adaptada e
aplicada às nossas condições, sob a

supervisão russa e com a presença de
mestres doTeatroBolshoideMoscou,
que passaram a residir no Brasil para
implantar ametodologia.

Graças à credibilidade, tradição e

eficiênciadométododoTeatroBolshoi,
um aluno formadopela EscolanoBrasil
terá oportunidade de colocação
profissional em qualquer companhia
de dança do mundo. A missão da
Escola deTeatroBolshoi do Brasil é, a

exemplo do que é feito na Rússia,
proporcionar a crianças e jovens a

• A Escola de Teatro Bolshoi

do Brasil foi inaugurada no

dia 15 de março de 2000 em

Joinville, Foi a primeira e

única filial da tradicional e
secu lar Escola Coreog ráfica
de Moscou,

• A missão da Escola de

Teatro Bolshoi do Brasil é

proporcionar a crianças e

jovens a possibilidade de se

inserir no mundo da cultura
e ter acesso a uma formação
profissional em dança
clássica,

possibilidade de se inserir no mundo
da cultura e ter acesso a uma formação
profissional em dança clássica, com
elevado padrão de excelência. Além
de formar artistas de ballet, o projeto
visa formarnovos cidadãos,mais cultos
e conscientes de, seu papel na
sociedade,O patrocínio dos Correios
permite que 94% das vagas sejam
disponibilizadas para alunos bolsistas, a
maioria de risco social.

RHODIA - A empresa foi
instalada oficialmente no Brasil em

1919, como início da implantação de
uma unidade de produtos químicos e
farmacêuticos na cidade de Santo

André, na região do ABC paulista.
Atualmente, tem cinco conjuntos
industriais em São Paulo, nos

municípios de Santo André, São
BemardodoCampo,Jacareíe Paulínia.
Emprega atuamente 3 mil pessoas e

em 2003 obteve um faturamento da
ordem deUS$ 600milhões,

'O casal José e Edite Schiochet,
de 66 e 60 anos, apesar de serem

descendentes de italianos, participam
da festa trajados com roupas no estilo
alemão, '1\ tradição é essae a gente
incorpora, pelo menos na época da
Schützenfest", assinala José. O casal
mora no Bairro RibeirãoGrande do
Norte e sempre participa da Festa dos
Atiradores.

Balanço da Bananenfest será

divulgado na próxima semana

CORUPÁ - Os organizadores da
Y Bananenfest, realizada entre os

dias 8 e 12 de outubro no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, avaliaram
positivamente o evento, apesar de
ainda não teremconcluídoo balanço
oficial, que será divulgado no início
da próxima semana.

Segundo o presidente da
Comissão Organizadora, Carlos
Schunke, a Festa da Banana deve
ter atingido o público da última

edição, 25 mil visitantes, mas não foi
superado em 30%, conforme a

expectativa inicial, principalmente
em função da ampliação de três para
cinco dias de evento. '1\ chuva de

domingo atrapalhou um pouco",
revela.

Schunke, no entanto, considerou
a terceira edição 'muito boa',

principalmente pela variedade do

público-caracterizado como familiar
-, com mais de 60% deles de fora do

município. "Tivemos pessoas de toda
a região e diversos estados como Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, e até
visitas da Bolívia eArgentina", revela.
O presidente da Comissão

Organizadora acredita que as

comidas típicas à base de banana e as

exposições de cachos da fruta e de

plantas ornamentais foram os

principais atrativos da festa, realizada
anualmente pela Prefeitura, Rotary
Club e Asbanco (Associação dos
Bananicultores de Corupá) para

divulgar o principal cultivo do

município, que tem o título deCapital
Catarinense da Banana, com 4,5 mil
hectares e cerca de 750 produtores.
(Carolina Tomaselli)

ALEXANDRE BOGa

Exposição de cachos de banana chamou a atenção dos visitantes

'/
- __ . __ .'--__ �. __ . I
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Governo destina R$ 2,2 bi

para recuperar estradas

� Promessa é restaurar
60% das rodovias no

ano que vem e toda
a malha até 2006

BRASÍLIA - o Ministério dos

Transportes terá um reforço de
caixa em 2005. OOrçamento deve
pular dos atuais R$ 2,7 bilhões para
R$ 6 bilhões, montante inédito na
história de investimentos em infra
estrutura de transportes brasileira.
Com isso, a expectativa é que no
ano que vem 60% da malha
rodoviária federal seja recuperada.
Até o final de 2006, toda a malha
estará em boá condição de tráfego.

Dos R$ 2,2 bilhões previstos
par� a recuperação de estradas, o
Ministério dos Transportes já

empenhou R$ 1,9 bilhão. Isso'

significa a retomada de obras em
todo o país. Até março de 2005,
estará concluída a recuperação de
20 a 25% da malha rodoviária
federal - o equivalente a pouco
mais de sete mil quilômetros - e o

restabelecimento da

trafegabilidade em até 80% das

estradas, com ações de

restauração, tapa-buraco e

conservação.
Nos primeiros dez meses de

2004, o governo repassou a estados
e municípios mais de R$ 1 bilhão
da arrecadação da Cide,
cumprindo determinação
aprovada pelo Congresso Nacional
no âmbito da reforma tributária.
Estados e municípios recebem 29%
da arrecadação deste tributo,
dinheiro que deve ser injetado em
ações na infra-es tru tura de

transporte.
Parceria entre o ministério e o

Taxa de empréstimo pessoal
registra primeira alta do ano

SÃO PAULO - A taxa média
de empréstimo pessoal registrou,
em outubro, a primeira alta desde

junho de 2003, segundo pesquisa
realizada pela Fundação Procon
de São Paulo. Das dez instituições
financeiras consultadas pela
Fundação, apenas o HSBC elevou
a taxa de empréstimo pessoal,
fazendo com que a taxa média
subisse de 5,14% ao mês em

setembro para 5,19% ao mês no
início de outubro, um 'acréscimo

deO,05%.
O aumento é pequeno, mas a

fundação avalia que esteja
relacionado ao aumento da Selic
no mês passado feito pelo Comitê
de Política Monetária, de 16 para
16,25% ao ano.No ano, a correção
do HSBC é equivalente a 83,55%.
O HSBC subiu o índice de juros
para empréstimo pessoal de 4,54
para 5,01% ao mês, elevação de

10,35% no período.
Mesmo com a mudança, o

banco não lidera ranking de taxas

mais altas. Em primeiro lugar,
empatados, estão o Banco Real e o
Itaú (5,70%), seguidos pelo
Unibanco (5,65%), Banespa e

Santander (5,60%) e Bradesco

(5,57%). Abaixo do HSBC e da
marca dos 5% ao mês estão Banco
do Brasil e Caixa Econômica
Federal (4,49%) e Nossa Caixa'
(4,1O%).

A taxa média dos juros nos

bancos pesquisados pelo Procon
não sofreu qualquer alteração no
período, permanecendo em 7,99%

ao mês e em 151,40% ao ano. Este
é o terceiro mês consecutivo que o

índice de correção permanece
neste nível. A taxa mais alta, de
8,25%, é praticada tanto no Banco
Itaú quanto no Real e a mais baixa,
de 7,30%, na Caixa Econômica
Federal. Os dados foram coletados

pela Fundação nos dias 5 e 6 de
outubro e referem-se a taxas

máximas pré-fixadas para clientes
não-preferenciais

A Fundação Procon alerta aos

consumidores interessados em

obter empréstimos pessoais ou usar

o cheque especial que as taxas

bancárias ensaiam ummovimento

de elevação. Segundo a Fundação,
esta alta pode ser interpretada
como uma reação do mercado
financeiro ao aumento da taxa

básica de juros em setembro.

• A taxa média de

empréstimo pessoal
registrou, em outubro, a
primeira alta desde junho
de 2003, segundo pesquisa
realizada pela Fundação
Procon de São Paulo.

• A fundação avalia que o

reajuste esteja relacionado
ao aumento da Selic no

mês passado feito pelo
Comitê de Política

Monetária, de 16 para
16,25% ao ano.

TCU (Tribunal de Contas da

União) foi fundamental para a

retomada de obras que estavam

impugnadas. O esforço do governo
para retomar as obras também

contempla ações estruturantes.

Uma das mais emblemáticas é a

duplicação do trecho Sul da BR
IOl. Planejada há anos, a obra
finalmente sairá do papel e será

retomada em novembro. O
ministério tem R$ 160 milhões em

Orçamento para este fim. A outra

obra importante é a BR-101

Nordeste, que liga Natal a

Palmares, que será executada em
2005.

O resultado dessas ações
passará a ser notado ainda este

ano. Pesquisas recentes realizadas
pelo setor privado mostram uma

discreta melhora no quadro geral
das rodovias brasileiras. É preciso,
entretanto, continuar e

intensificar o ritmo' de trabalho

• A malha federal tem 58

mil quilômetros de
rodovias pavimentadas e

14 mil quilômetros de
estradas abertas e ainda
não pavimentadas.

• Uma rodovia tem vida

útil estimada em 10 dez.
No Brasil, 80% das estradas
federais têm mais de dez

anos; 15% têm entre cinco
e dez anos; 5% têm menos

de cinco anos.

para corrigir os defeitos. Por conta
da falta de manutenção do

patrimônio existente, o atual

governo herdou uma situação
crítica e mais de 50% das estradas
federais estão em más condições
de tráfego.

"Voz do coração' estréia
hoje em circuito nacional

SÃO PAULO - Com 6,7
milhões de espectadores na

França, ''A Voz do Coração", que
também estréia hoje, é a grande
aposta da distribuidora PlayArte,
que acredita no potencial do
filme de Christophe Barratier.

Antes, ''A Voz do Coração" terá
de quebrar uma escrita - com

exceção de "O Fabuloso Destino
de Amélie Poulain", os filmes
franceses Çlue mais faturam no

Brasil não são exatamente

aqueles que estouram no país de
origem. Existem alguns que
viram fracassos monumentais.

Não há de ser o caso de ''A Voz
do Coração". A dosagem de
humor e emoção torna o filme

palatável para (quase) todas as

platéias. Os/críticos não contam,
é claro.

Talvez uma forma simplista
de definir o filme seja dizer que
o diretor Barratier fez o "Música
do Coração" da França. Veja que
até 'coração' os dois filmes têm
no título. "Música" era aquele
filme de Wes Craven com Meryl
Streep como a nova-iorquina
solitária que dá um novo sentido
à própria vida ao formar uma

orquestra com crianças carentes
de um bairro pobre. É mais ou

menos o que faz o personagem
de Gérard [ugnot em ''A Voz do

Coração". O filme começa com

Jacques Perrin, atar que também
é produtor (com Arthur Cohn, o
parceiro internacional de Walter
Salles). Perrin faz o maestro que,

• Estréia hoje no circuito

nacional de cinema, o
filme fr.ancês "A Voz do

Coração': Assintido por 6,7
milhões de espectadores
na França e grande aposta
da distribuidora PlayArte.

• A dosagem de humor e

emoção torna o filme

palatável para (quase)
todas as platéias. Os
críticos não contam, é
claro.

momentos antes de um concerto

recebe um telefonema anun

ciando uma morte na família. Ele
volta à cidade em que nasceu

para enterrar o ente querido e

reencontra um antigo-colega dos

tempos de internato, que o

presenteia com um diário.
E começa o flash-back. O

diário é de Clément Mathieu, o
inspetor que chega à escola pata
garotos carentes (e pro

blemáticos). O diretor é o

autoritário Rachin. Mathieu é
músico e cria um coro. Vence a

resistência das crianças, ganha
apoio dentro e fora da escola,
mas tem um forte inimigo em

Rachin. Quando lhe interessa

usar o prestígio do coro, o diretor
diz que a idéia foi dele.
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CP JURíDICO
� DesobedecerConstituição é

negarvitória sobreabsolutismo*
Anterior ao Direito Positivo, o Direito Natural já garantia ao ho
direitos, entre eles o mais importante: o direito à vida. Em 1215 n��mcenos
os barões aliados à burguesia e ao povo, obrigaram o rei JOã� 5 nglaterra,
assinar um pacto. Conhecido como Magna Charta Libertatum fOiem :erraal
documento formal oponível à excessiva concentração de POd�rd��nrneirol
representante do Estado Absoluto. onarQ
As revoluções liberais burguesas dos séculos XVII e XVIII consol'd
movimento do constitucionalismo, cuja essência era limitar o

I

�arno
Estado Absoluto em favor dos direitos e garantias individuais gPO erdo

.
. , ravand�os em documento solene e formal, denominado constituição.

O registro da importância das constitu ições para a configuração d E
moderno consolida-se no texto do artigõ 16 da célebre DeClarO :tado
1789, cujo conteúdo anunciava: "Toda sociedade na qual n�çaode
assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separaa? esta

d
- . . - n çao dos

po eres, nao tem constttutçao:
A c,onstituição de um país é o conjunto de normas e prinCípios cod'lfi d'. a.
em um texto formal, que organizam e regulamentam a estrutura J'u 'd'

I'
,

drni iva d E d nica
po ItlCO e a mtrustratrva e um sta o, preservando sua sobera '

'

conseqüente autonomia aos direitos e garantias do seu povo É a nlale
máxima,

' sua el

Percebe-se pela leitura preliminar do presente texto a importânêi d
conhecimento e respeito de um país ao seu Código Supremo, Expre� _o

máxima do direito positiv�, a constituição representa, além das vitÓ�i::1seculares de batalhas, muitas vezes sangrentas, das várias geraçõesd Idireitos sobre o absolutismo, verdadeiros registros oficiais codificados d
e

anseios.direitos e deveres do povo de cada país impressos em document:1
, , ' I

propnos,
A divisão clássica dos poderes, proposta porMontesquieu é parte integrante
das constituições modernas de países soberanos e liberais, A eVentual1
desobediência às normas e princípios constitucionais representa, enue
outros riscos, a negação de todas as seculares conquistas, previament1
abordadas, permitindo a regressão a tormentosas e intempestivas dúvidal
sobre os direitos e garantias do povo e das instituições democráticasd1
determinado país,
O problema se agrava, na medida em que, for praticado por representant�
de um dos três Poderes, A redação do caput do artigo 37 da Constituila�1
Federal de 1988 é de clareza hialina quando determina expressamente
que: a administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes dai
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedeça aDI

principias da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência.
-

O Princípio da Legalidade consagrado no início da redação do caputdo
dispositivo constitucional é norma cogente para a administração públic\
vale dizer, todos osatos praticados por qualquer representante de um dOI
Poderes, seja em que esfera for, deverá, inexoravelmente, estar previstonoll
restritos limites da lei.

Algumas indagações de ordem prática emergem, naturalmente, do ventre

do debate de tão polêmico e imprevisível tema, como por exemplo:qua!
são as infrações mais freqüentes à Lei das Leis e as corresponders
conseqüências decorrentes de seus efetivos cometimentos? quais as razôel

que induzem as autoridades a atentarem de forma irresponsávele
recorrente contra as espécies normativas constitucionais, dandoa impressio
de governarem em causa própria? será o exercício do recurso ao Pod�

Judiciário uma eventual solução para minimizar reiterados equívocosconirl
a viga mestre do ordenamento jurídico pátrio?
No Brasil é pública e notória a titularidade pela incômoda estatística da

administração pública pela autoria, em suas várias esferas, do maiornúmelOl
de infrações às normas constitucionais,

Analisando-se, mesmo que superficialmente, surpreendente estatístic\
verifica-se a existência dos mais variados tipos de ocorrências, entre eles�1

mais freqüentes são: desconsideração aos direitos e garantias individuail
conflito direto com a hierarquia normativa disposta no processo legislativ�1
federal; questionamento da eficiência do Supremo Tribunal Federal em

sua precípua função de guardião da Carta Magna; afronta à autonomll

harmônica e efetiva invasão na esfera de competência dos Poderes, quando
por exemplo, os representantes de uma das esferas do Legislativ�1
restabelecem a validade de normas vetadas pelos respectlvol
representantes do correspondente Executivo; desestabilização da seguran�
jurídica; risco de submissão a privilégios governamentais; questionament�1
da soberania, elemento institucional dos Estados liberais modernosn;
cenário internacional e o conseqüente e indesejável afastamentodocaplt
externo.

"
' ' I d'

Desobedecer a Lei Maior significa o questionamento tnJustlficave ,

, ,

ir d 'ia compl��validade das normas tecnicamente elaboradas a partir e prev,
I'

e específico processo democrático, como é o caso de uma Assembell
Nacional Constituinte, que tem por princípio, meio e fim, a fundamental::
ética, política e social, pressuposto básico da existência de determtna
Estado,

" I ntl
A preservação de determinados direitos imemoriais, de altlsslmo ereevadal
interesse público, componentes indispensáveis à manutenção daSgara;,V!
e liberdades inegociáveis passam a integrar a fórmula de uma tnla

equação,
,

, dare
Destarte pode-se concluir que, ao desafortunado país desconhece

cti1i
desrespeitador de sua constituição, restará a sombria e nefasta perspe

tiO
de incerteza sobre o futuro de suas instituições delnocratlcal,
bravamente construídas,

d A ociados S/C
* Romeo Piazera Júnior, Advogado na Cassuli Advoga os, 55

da UN[Rl
Mestre em Direito pela U�VALI e professor no curso de Direito brade
reproduz texto publicado na Revista Consultor Jurídico, 14 de outu

2004.
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ESPORTIVAS
FUTSAL I "f"

�

hroederbusca c assi icaçaoSe
. AdesdAngerô /Grameyer/Mlme de futsal infanto-juvenil, busca

AeqUlPfie ai de semana, a classificação para a semifinal do estadual
neste ln .

B I
..

C b
..

d
. se A rodada acontecera em a neano am onu e to as as

catannen .

( . -

atro equipes apresentam chan�: d: classificação. A P"lanor �e São
qu

d Sul é a equipe mais tranquila ja que ganhou as tres partidas do
senta0 inkio d

ue aconteceu justamente no IniCIO a semana. Com nove pontos
turnO q . .

L
'

ADESC
I r aparece em primeiro. ogo apos vem a com quatro,

a pano "

B I
"

C borit
SS Chapecó com tres, e a neano am onu com um ponto apenas.

MS
ípe de Schroeder apresentou muitas falhas no setor ofensivo e

A eqUl . it t t "N I
-

b U dando origens a mUI os con ra-a aques. ossas conc usoes na
aca o

. h 4 não funcionaram e acabamos favorecendo os contra-ataques.
hn a

'I" I Id d
os tentar corrigir isto no u timo treino e evantar o mora a garota a

Vam
confirmar a participação da ADESC na próxima fase':Alguns pro

�ra as de ordem física podem atrapalhar os planos da equipe, já que

F ��e fraturou o antebraço e está vetado. Além dele, ainda existem
e Psem observação, já que o espaço de tempo é muito curto para uma
casa

peração A equipe é composta por: Rafael, Lombardi, Leandro, Cezarrecu·. .

eDiego.Airton, Eder, Leonel, Felipe, Leonardo, Eduardo,
Rafinha e Ricardo.

Um alarme falso de incêndio deslocou, na tarde de ontem,

dois caminhões do Corpo de Bombeiros Voluntários até o

EdifícioMarketPlace, na Rua Reinaldo Rau, 60,CentrodeJaraguá
do Sul. Sequndo os bombeiros, o sensor do segundo andar

estava mal posicionado e uma pessoa tentou arrumá-lo e o

disparou acidentalmente.

GERAL/ESPORTE
&4 1"*;;.'UI

TIRO OLíMPICO

Brasil é medalha de prata no

Sul-Americano de "Ilro'
JULlMAR PIVATTO

....0 jaraguaense
Samuel Lopes
integrou a equipe
brasileira no torneio

JARAGUÁ DO SUL - o atirador
Samuel Lopes (Cosmos/FME)
conquistou a medalha de prata no
Sul-Americano de Tiro Olímpico,
disputado no último fim-de
semana em Buenos Aires, na
Argentina. O jaraguaense fez parte
da equipe brasileira que ficou em

segundo lugar na modalidade
Carabina Deitado, juntamente
com o mineiro Mauro Salles e o

catarinense Luís Bork. O ouro

ficou com a Argentina e o bronze
com a Venezuela.

No individual, o Brasil não
obteve boas colocações e as provas
foram dominadas pelos argentinos.
Segundo Lopes, o clima estava frio
e ventava muito durante as

competições, o que fez com que os

brasileiros tivessem muito trabalho

para conseguiram a prata. "Foi um
dos melhores desempenhos
intemacionais do Brasil nos últimos

tempos", informou o atieta,
lembrando que o domínio

Medalha de prata da seleção brasileira (E) foi o melhor resultado da equipe nos últimos anos

argentino já era previsto.
"A Argentina tem uma

estrutura muito boa para

treinamentos, ao contrário do Brasil.
Mesmo assirn, a diferença foi de
.' l J' _. J .),j ',,'o Ii ..... .iil

apenas 11 pontos", disse Lopes.
Como previsto no regulamento do
Circuito Nacional, as pontuações

obtidas por atiradores brasileiros em

competições intemacionais oficiais
também foram validadas para o

Ranking Brasileiro.
Neste fim-de-semana, o

jaraguaense'disputa a dl'tini.a etapa
do Campeonato Estadual, em

Blumenau, no Estande da

Federação Catarinense de Tiro

Esportivo.Na categoriaCarabinaAr
Comprimido, Lopes já tem a garantia
do título. Na Carabina Deitado, o
jaraguaense está um ponto a frente
de Paulo Müller, de Tirnbó, com
quem decide o título, já que o terceiro
colocado não pode alcançá-los.

FisioculturistaconquistaobronzenomSul-Brasileiro
}ARAGUÁ DO SUL - O fisíocul

turista LuísCarlos Krenke, oChips,
conquistou, no último fim-de
semana, o terceiro lugar do III
Campeonato Sul-Brasileiro, dis

putado em Balneário Camboriú.

Chips, que é também campeão
catarinense, pratica o esporte há dez
anos e diz que essa é a sua conquista
mais expressiva, Seu próximo desafio
é no dia 4 de dezembro, onde disputa
oMadsonClass, uma etapanacional,
em Curitiba.

Segundo o atleta, são avaliados
três critérios na competição: volume
muscular, definição e simetria.

"Simetria é ter o corpo bemdefinido,
em conjunto. Todos osmembros tem
que estar na mesma condição fsíca",
explicou Chips, que treina quatro
vezes por semana, sendo uma hora

por dia. 'Além do treinamento, faço
uma dieta balanceada que começa
12 semanas antes de cada

competição.A alimentação se toma

mais importante que os próprios
exercícios", informou.

Chips disse que Curitiba vai ser
sua última competição e que sá deve
voltar a participar desses torneios em
2006. 'Apartir de então, estarei na

Chips diz que o terceiro lugar foi sua melhor conquista no esporte

categoria Master, onde acredito ter
mais chances de conquistar títulos.
Quero também começar a trazer essas

competições para [araguá do Sul",
informa.

Sobre os recentes casos de jovens
quemorreram usando anabolizantes,
Chips alegou que eles não têm

consciência dos perigos e nemmesmo

orientação de profissionais. 'Agrande
maioria não é atleta, quer apenas ter
o corpo esculpido de forma mais

rápida", comentou..

Em todas as competições de
fisioculturismo existe o exame anti

dopping, que geralmente é feito
no campeão, já que Ó custo é muito

alto. Chips disse que algumas
p.essoas o procuram para saber dos
procedimentos corretos para
utilizar os anabolizantes, mas que
ele se sente na obrigação de não

informar, visto os efeitos colaterais

que, até mesmo uma aplicação
considerada "correta", pode trazer
para o corpo.

i

____J
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Inauguração do Supermercado Brasã
A grande inauguração do

segundo Supermercado
Brasão, no último dia seis, foi
uma loucura de ofertas. Mais
de cinco mil pessoas
aproveitaram as 200 ofertas de

inauguração, que até o dia 25
desse mês vai fazer você
economizar muito!
O supermercado Brasão aceita

os cartões de crédito
American Express,
Redeshopp, Dinner Clubb
Internacional, Mastercard e

,

Vis a Vis. Para maior conforto
dos clientes oferecemos,
também, entrega gratuita em

compras acima de R$ 100,00.
Venha fazer uma visita e

comprove que o

Supermercado Brasão tem as

melhores ofertas para você!
Aberto de segunda a sábado,
das 8 às 21horas e aos

domingos, das 8 às 13 horas.

SAL REFINADO MARFIM
Sal pura mesa e cozinha.
SAL REFINADO PLUMA

Sal especifico para ind TIL\T1L.
SAL MOIDOMIMOSAL

Sal para Agropecuária, Frigorifieo e Rações.

Rua Antonio Ribeiro N" 80
Bairro llhu da Pigueira
Jaraglllí do Sul o •• se
CNl>J 09.400.227/000J·óO
INSC 254.541.712

A festa de inauguração teve distribuição de chopp e pipoca

r.

Conforto: Amplo estacionamento facilita o acesso dos clientes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Mu�eu di ferramenta d'affari dei
nonm completou 11 anos em
setembro deste ano

Altardap' . • •

em 1970 ;Imelra Igreja de Santa Luzia, demolida
. s peças são em madeira

Ac rv
o Museu de Santa Luzia possui um acervo de
ap

.

ro�madamente 1.600 peças que remontam à

�� epOca de dificuldades, especialmente no
ra alho pesado da lavoura. Em um espaço de 700

metros quadrados podemos ver como era a cozinha.

�t�f a,OS quartos e a as ferramentas de trabalho

r ;.I�ad�s pelos imigrantes, bem como a sua forte

pe.lgl�Sldade, representada pela reconstituição da

Dflmelra igreja de Santa Luzia, demolida em 1970.

Pe acordocom Lauro Rosá, aproximadamente 100
essoas por

• " . .

esr
mes VIsitam o museu,a rnarona

a c ud�ntes do ensino fundamental, que são levados

int
on :cer como viviam os antepassados.A

tra�nçao,de acordo com Lauro, é investir em um

impalh? d� conscientização na comunidade sobre a

cant�rta.ncla de resgatar a história e instalar uma

"T
ma Junto ao museu, com vinho e queijos.

pr:n:os planos, mas para colocá-los em prática
res�lsamos do envolvimento da comunidade';

me. São aproximadamente 1.600 peças que revel�.m o

modo de vida dos colonizadores e de suas farníllas

MARIA HELENA DE MORAES

Fundado m setembro de 1993, o Museu di
ferramenta d'afari dei nonni é pouco
conhecido em Jaraguá do Sul. Talvez por
estar localizado no Bairro Santa Luzia, há
cerca de 15 quilômetros, o fato é que o local

recebe poucos turistas, embora esteja aberto

todos os dias, exceto nos finais de semana,

quando é preciso avisar antes e marcar hora.

Junto ao museu funciona a agência local dos
Correios, instalada no local para dar mais

dinamismo ao museu através dos serviços
prestados pelos Correios.
Idealizado pela família Rosa, através da
iniciativa do frei Álido Rosá, que atualmente

mora no Mato Grosso, o museu é

�dministrado por uma associação, integrada
por moradores de Santa Luzia. Quem
coordena a associação é o aposentado Lauro

Rosá, irmão de Álido, que não tem medido

esforços para dinamizar o local, que a

primeira vista parece abandonado. A maioria

da peças não tem identificação e a poeira
toma conta de tudo. Outro problema é a falta

de um funcionário para receber os visitantes

e a ausência de placas indicativas na estrada

geral de Santa Luzia.

De acordo com Lauro Rosá, todo o histórico

do acervo (são milhares de peças) está
informatizado, mas a identificação das peças
ainda depende da conclusão da história de

Santa Luzia, relato que está sendo escrito por
frei Álido. Quanto ao atendimento, Lauro
explica que a pessoa que atende na agência
dos Correios também é responsável pelo
atendimento ao museu.

Na avaliação de Lauro Rosá, o que falta é

mais interesse da comunidade e

conscientização dos mais jovens em relação ao

passado. Segundo ele, todo as peças foram

coletadas na região e pertenceram a famílias de

imigrantes italianos, alemãs, húngaros e

poloneses. "Todos ajudaram a construir a

história de nossa cidade", argumento Lauro,
que tem 68 anos de idade e mora no Bairro

Jaraguá Esquerdo, mas foi criado no Santa

Luzia. O terreno onde está o museu pertence a

sua família.

MAl-JIA 'DE- CIDADANIA

Trabalho é a forma que cada cidadão
tem para suprir suas necessidades.
Escolher uma profissão é a opor
tunidade de exercitar o trabalho que
tem mais a ver com você. Não importa
qual trabalho você exerça, o impor
tante é se sentir útil naquilo que faz.
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I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 15 a 21 de outubro

Rpi,m:g·,ar,gith a u P�.
.�""lI!t�"··,,,. ,. ,

. ",': ",', , . '.

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HOR��IO_ G�NERO
Anaconda 2
14:45-17:00-19:00-21:00

AV

A Supremacia Bourne
14:15 -19:00

A Vila
16:45 - 21:30

D/S

D/S

o Espanta Tubarões
14:00 .. 15:45 - 17:30

Joinville - Rua Visconde de Taunay

� ,SALA/, FILME/HORÁRIO GtNERO'

Rei Arthur
14:00 16:30 19:00" 21:30

........__:..........__:.-_._._----_.. __._-_._-------

AV

o Espanta Tubarões
13:30 15:30 17:30 19:15

DS

OTerminal
21:15 D

Resident Evil 2 Apocalypse
13:45 15:45 18:00-20:00 22:00

T

"

.
'

Cine ShoppingN�prnarket
B I umenaÜ·�"Ru;S'�t�..:d�;"Se-t"e-m·""b-r"'o·"'i1@"�·:,::,,:,

SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

T

DS

D

A

R

AV

T

AV

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

I Scar

1 Resident Evil 2 Apocalypse
13:45 15:45 ll:45 19:45 21:50

O Espanta Tubarões
13:30 15:30 17:30 19:30

2
O Terminal
21:30

,3
Chamas Da Vingança
13:30 16:15 19:0021:45

�,.,.Ü,., .. _., ... ., .... ':
.. M ...

:-
•• -.,., ••••••

A Dona Da História
20:00 22:00

4
Anaconda 2
14:00 16:00 18:00

5
o Enviado
14:15 16:45 -19:1521:50

6
Rei Arthur
14:30 17:00 19:3021:55

I Programações sujeitas a alteração

Pl�( lGRJ\MAÇÃO OUTUBRO I
.Ensaio do 3° Gradual em Moda

manhã/tarde

In;rb,ioda Montagem do Balé Bolshoi - de Joinville/SC

7h30 às 22h

EnsãiO'AbEirto do BaléBolshoi - de J6inville/SC

7h30 às 22h

,Dia Oficlal do Grande Evento: Balé Bolshoi - de
Joinville/SC

7h30 às 22h

,
'

ES;U�J���!��e�� ���e;:�s��a�:T;:;;�de Iteatro preparadas nas escolas que realizam projetos de
teatro. Neste ano terá a participação de 15 grupos de
10 escolas das redes particular, municipal e estadual. Os
espetáculos são o resultado do trabalho de 8
diretores/coordenadores e 265 alunos atores. O

objetivo principal é a troca de experiências e a

valorização da arte dramática como promotora de

humanização. Dia 19 das 8h às 18h acontecerá os

reconhecimentos de palco. Dias 20/21/22 acontecerão
as apresentações no turno vespertino (Das 13h às
17h30) Nesses três dias também, acontecerão às 18h o

debate avaliativo sobre as peças apresentadas em cada
tarde com pessoas experientes ou profissionais na área.

13h às 18h

..l " 5" Cultural com: REX JOI'lNSON

Não basta tocar blues para ser considerado um

"bluesrnan". O norte-americano Rex Johnson (Vocalista,
gaitista, e compositor) é uma das feras que merecem

carregar esta alcunha.

20h30

à partir 18h

FormatUra UNERJ

3° Gradual em Moda - Palestra com Sarnira Campos c

Tendências para o Inverno 2005 - Desfile e apresentação
de Vídeo.
19h

C/Coquetel

Informativo Paroquial

Nossa mensagem

"Ter Fé é sentir - se gratuitamente amado e

agradecer':

Nossa vida perde todo seu encanto se a

reduzirmos a obrigações ou deveres para
com Deus. Sim, o que antes de tudo nos

acontece na vida é o amor gratuito de
Deus. Por iniciativa, tudo ele nos

presenteia, a começar pela própria. Essa é
nossa primeira e fundamental experiência
de fé. E, diante disso, nossa mais esperada
reação deve ser a ação de graças, que o

Evangelho de hoje chama também de fé:
Receber gratuitamente e de coração
agradecer!

i CI
Da R�çlaçªº!GJ:Lt;:c:liçº�s

Friends - O Episódio Final
Com emoções de todos os tipos, o episódio
final de "Friends" se depara com Rachel,
Monica, Phoebe, Jcey, Chandler e Ross

prontos para embarcar nos próximos
capítulos de suas vidas. Em todas as

dificuldades que existem no processo de se

tornar adultos, os seis estiveram uns pelos
outros. Agora, é o último dia deles juntos,
um dia de eventos memoráveis e surpresas
de última hora, Mesmo quando os amigos
tomam as maiores decisões sobre seus

futuros, há um laço entre eles que durará

para sempre - não importando para onde
seus caminhos os guiarão. Fique sabendo
tudo: quem vai ficar com quem, quem vai
mudar para onde, quem está grávida. Assista
a duas versões do episódio, a que foi ao ar

na TV mais uma versão estendida com

cenas inéditas e também ao piloto oriçinal
da série, de 1994.Tudo isso em um DVD

imperdível.
'

Série de TV - Ano: 2004 - Duração: 98
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

í
Madrugada Dos Mortos
Após mais um dia cansativo de trabalho,
tudo que Ana quer é tomar um banho ao

lado do marido e dormir. Mas nas primeiras
horas da manhã, ela é violentamente
atacada por uma legião de mortos vivos e se

descobre num pesadelo real: o mundo
inteiro está tomado por zumbis. Em um fuga
.desesperada,Ana se une a um pequeno
grupo de sobreviventes, que se refugiam
num shopping center enquanto o mundo lá
fora se transforma literalmente no inferno.
Terror - Ano: 2004 - Duração: 109 minutos'
- Cor 18 anos - Lançamento em OVO

King Kong
Esta refilmagem de"King Kong"(1976)
tornou-se um dos filmes mais famosos de
todos os tempos, com nova roupagem e

mais efeitos especiais em relação ao

primeiro (1930). Durante uma expedição de

prospecção de petróleo numa ilha, um
gorila gigantesco é encontrado pelos
exploradores. Gananciosos, eles decidem
capturar a estranha criatura e levá-Ia para a

cidade grande. As conseqüências serão

catastróficas."King Kong" agora está

dispohível em DVD,em uma edição especial
para colecionador com vários extras

disponíveis.
Ação - Ano: 1976 - Duração: 136 minutos -

Cor Livre - Lançamento em OVO
,

'-.,"
Pack Todo Mundo Ama Mickey
Pateta e Donald-Triplo
Mickey, O personagem mais amado do
mundo está de volta com histórias
escolhidas entre os grandes clássicos
Disney, toda a família vai amar.Viaje "Através
do Espelho ao ver Mickey" entrando no

mundo da imaginação.Todo mundo vai
adorar ver o Pateta sair de uma trapalhada e

entrar em outra nesta coleção que reúne
suas histórias mais divertidas. O dia está
lindo e tudo vai muito bem até que o Pateta
resolve demonstrar seus talentos atléticos
em "A Arte de Esquiar" e em "Como Pescar': E
finalmente Donald, o pato mais adorável e
também o mais ranzinza do mundo vai
mostrar porque os resmungos divertidos de
Donald fizeram dele um pato tão famoso.
Em "O Decorador'; um zangão faz a maior

bagunça na reforma da casa de Donald.
Infantil" Ano: 2004 - Duração: 160
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO

s I
..

--.

MADRUGADA
DOS

MORTOS
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Sobremesa Zás-Trás
Ingredientes: 1 pacote de gelatina no sabor de sua preferência; meia xícara (chá) de frutas frescas

picadas; 1 1/2 xícara (chá) de gelo picado.
Preparo: Dilua a gelatina em meia xícara de água fervente e bata no liqüidificador por 5 minutos.
Acrescente as frl1tas picadas e o 'gelo, ligando e desligando o aparelho. Coloque em taças e leve à

geladeira por uns 10 minutos. Sirva a seguir.

CONVITE Jantar

Típico Italiano

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, tem o prazer de convidar
você e sua família para participar do Jantar Mensal, com o

tradicional prato típico, regado a um bom vinho,

Data: 22/outubro/2004 (sexta-feira)
Hora: 20:00 horas

Local: Sede Social, Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila
Nova

Adquira seu ingresso antecipadamente,
com membros da Diretoria, Conselho, Coral

Italiano, e na Sede (370-8636),

"Venha comer uma deliciosa polenta e

saborear um bom vinho"

I

Frango Assado na Cerveja
Ingredientes: 1 frango cortado em pedaços; 3 colheres (sopa) de vinagre; 2 colheres
(sopa) de óleo; 2 dentes de alho amassados; 1 lata de cerveja sem gelo; sal e pimenta-do
reino a gosto;fatias de bacon a gosto.
Preparo: Prepare uma vinha-d'alho com o vinaqre, o óleo, o sal e a pimenta e deixe os

pedaços de frango neste tempero durante uma hora, ou mais, para tomar gosto. Enrole
cada pedaço de frango numa fatia de bacon e prenda com palito. Arrume os pedaços de
frango numa fôrma refratária, regue com a vinha-d'alho e despeje a cerveja. Leve ao forno
quente para assar. Retire os palitos e sirva.

.

. Dica: Se quiser, use apenas carne de peito de frango.

Passeando por Cracóvia
(Uma familia na Polônia artigo da internet"PIEROGI BRASILEIRO")

Saímos do Castelo e seguimos para o caminho
Real que liga o Castelo de Wawel ao Barbakan.A
primeira parte do caminho Real é a Rua Grodska,
cheia de restaurantes, lanchonetes, lojinhas e

principalmente cheia de turistas. Esta rua liga o

Wawel a Praça do Mercado que é a principal da
cidade.

A Praça do Mercado data de 1257, é a maior da
Polônia e uma das maiores da Europa. Sua
arquitetura foi sendo modificada ao longo dos
séculos e hoje tem um estilo neoclássico. Dentro da
construção principal da Praça do Mercado
encontramos dezenas de lojas de. artesanato local.
Ainda na Praça do Mercado encontramos a Igreja
de Santa Maria conhecida entre outras

peculiaridades, como a Igreja de João Paulo II, que
é polonês e re:zava missas nesta Igreja antes de ser

Bispo e depois Papa.
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SEXTA-FEIRA,

Escrava Isaura, a novela de maior sucesso
de todos os tempos está de volta
Por Erica Guarda/GB Edições

Tudo se complica na vida dela, quando volta para a fazenda o

senhor Leôncio (Leopoldo Pacheco), filho do Comendador,
que desenvolve uma paixão louca pela linda escravinha.
Leôncio é obrigado a se casar por interesse com Malvina

(Maria Ribeiro), filha do rico Coronel Sebastião (Paulo
Figueiredo), mas mesmo assim tenta seduzir Isaura, querendo
que a donzela seja sua amante.

.

Gertrudes tem muita vontade de dar a liberdade à sua querida
Isaura, mas morre antes de conseguir realizar este objetivo.
Pouco depois da morte de Gertrudes, o Comendador Almeida
também morre. Leôncio queima o testamento onde ele deixava
a alforria para Isaura e torna-se assim o dono de escrava.

A vida de Isaura piora muito com a morte de Gertrudes e do
Comendador. Leôncio se torna cada vez mais insistente, e sua

paixão secreta pela escrava é descoberta. Leôncio se recusa a

vender Isaura para Miguel, o pai da escrava, que há 20 anos

junta dinheiro, com o maior sacrifício, para comprar a
liberdade da filha. Muito magoada Malvina então volta para a

casa de seu pai, o Coronel Sebastião. Com isso, Isaura fica à

mercê de Leôncio, que ameaça castigá-la, se ela não ceder à

paixão que ele sente por ela. Isaura é obrigada a fugir com seu

pai para não ter que ceder a seu dono.
Isaura e Miguel são auxiliados nafuga pela Condessa Tomásia

(Mayara Magri), mulher que sofreu muito nas mãos de

Leôncio, foi abandonada por ele, sem um tostão quando ele se

casou com Malvina e depois se tornou muito rica ao se casar

com o Conde de Campos (Carla Briani) e virar a C�ndessa.
Isaura se refugia numa chácara perto de São Paulo,
onde adota o nome de Elvira, e vive longe de tudo e;

todos. Porém, o jovem abolicionista Álvaro (Theo
Becker) a conhece, porque gosta de nadar perto do

lugar onde Isaura vive. O amor nasce entre os dois

jovens.
Pouco tempo depois, Álvaro insiste em levar Isaura
a um baile, onde ela acaba por ser reconhecida por
Martinho, o capitão-da-mato, que estava à sua

procura. Álvaro protege Isaura e tenta impedir
Martinho de levá-la, mas o juiz ordena que Isaura

seja re-entregue ao seu dono, Leôncio, que vem

buscá-la.

Contudo, Leôncio já tinha reatado o seu casamento

com Malvina, que voltou à casa, e agora é ela quem

impede que ele

Finalmente a Record estréia nesta segunda, às 18h45, a tão
esperada nova versão da trama que conquistou milhares de fãs
em çentenas de países

Agora não é mais a Globo e sim a Record que vai exibir a novela
"Escrava Isaura". Com direção geral de Herval Rossano, o mesmo

que dirigiu a trama, na emissora carioca em 1976, "Escra�a Isaura"
está sendo adaptada livremente do romance de Bernardo
Guimarães por Tiago Santiago e Anamaria Nunes.
A novidade é que Rubens de Falco que viveu o maldoso Leôncio
na primeira versão agora dá vida ao Comendador Almeida, pai de
Leôncio, que por sua vez será interpretado por Leopoldo Pacheco.
A famosa escrava Isaura, que antigamente foi vivida por Lucélia

Santos, agora será interpretada por Bianca Rinaldi, a famosa
"Picara Sonhadora" do SBT.
A trama é a mesma da original. Conta a história de Isaura (Bianca
Rinaldi), que nasce em 1835, na fazenda do Comendador
Almeida (Rubens de Falco), em Campos. Ela é filha da bela

Juliana (Viviane Porto), escrava do Comendador, e do feitor da
fazenda, seu Miguel Oackson Antunes). Juliana morre pouco

depois do parto, e Isaura é criada e educada por Gertrudes
(Norma Blum), esposa do Comendador, que sempre quis ter uma

filha. Apesar da excelente educação e de ter a pele clara, Isaura é

escrava do Comendador, por ter nascido filha de sua escrava.

Depois de contar a história de amor entre a escrava Juliana e o

feitor Miguel e o nascimento de Isaura, a trama da novela avança

para 1854, quando Isaura tem 19 anos e é uma bela casta donzela.

<J Cena em que a

Escrava Isaura (Bianca
Rinaldi) faz uma visita a

senzala e se angustia com
o sofrimento dos escravos

continue a

importunar a escrava.
Malvina exige que

. Leôncio cumpra a

vontade de seus pais e

FOTOS: ANTONIO CHAHESTIAN

6. Bianca Rinaldi pode-se considerar uma atriz de sorte.

Conquistou o papel de Escrava Isaura, a personagem
mais famosa e conhecida da teledramaturgia brasileira

dê a liberdade a Isaura. Sem outra saída, falido, dependente do
dinheiro do sogro, Leôncio é obrigado a concordar, mas para se

vingar, resolve que vai dar a liberdade a Isaura, com a condição
dela se casar com o monstruoso e corc.unda Belchior (Ewerton
de Castro), o jardineiro da fazenda.

Contudo, a Condessa Tomásia, resolvida a fazer Leôncio pagar

por todas sua maldades, usa todo seu dinheiro para forçar a

falência, primeiro de Leôncio e depois do seu sogro, o Coronel
Sebastião. A Condessa e Álvaro resgatam a hipoteca de todos os

bens de Leôncio, inclusive a escrava Isaura, que deixa de ser

prioridade de Leôncio, no mesmo dia em que ia ser forçada a se

casar com o hor'rível corcunda Belchior:
Com a maioria das personagens ali presente, na fazenda, por
conta dos acontecimentos, Leôncio aparece assassinado,
misteriosamente, dentro do seu quarto.
Mesmo depois de descoberto o verdadeiro assassino de Leôncio,
Isaura ainda corre risco, por causa de Branca, que não se

conforma em .ter perdido Álvaro para ela. Mas a felicidade é o

destino dó casal apaixonado.
O fundo histórico da novela é a luta pela liberdade dos escravos,

ainda no começo da causa abolicionista, no florescimento da

cultura do café, em nosso País.

I DICAS DE LEITURAI
> No Coração da África .

í David Livingstone, um dos maiores explorado:es britânico:, foi o
I primeiro homem a atravessar o continente africano. Um feito de

I proporções épicas. Mas durante uma de suas viagens,
i desapareceu. Ficou meses sem dar notícias e deixou os

! espectadores de suas aventuras apreensivos. Henry Stanley, um
!

jornalista inglês, embarcou para o Continente Negro com a

missão de resgatar o lendário aventureiro. Uma jornada
empolgante que terminou com um emocionante encontro "No

I Coração da África". O lançamento é da Editora Record e têm 431

I
páginas.

\

�seduZidoS Pela Memó.ria
.

Os ensaios reunidos neste livro apontam o surpreendente
nascimento de uma cultura e de uma política de memória, e sua
expansão global a partir da queda do Muro de Berlim, do fim das
ditaduras latino-americanas e do apartheid na África do Sul.
Observando as transformações de Berlim, Huyssen explora as

construções de cenários urbanos, espaços virtuais e novos

sentidos da memória histórica. Juntos, estes ensaios sugerem qúe
o imaginário urbano e as memórias traumáticas têm um papel
chave na atual transformação, na nossa experiência de espaço e

tempo e nos conduzem muito além do legado da modernidade e

do colonialismo. O livro escrito por Andreas Huyssen é um

lançamento da Aeroplano Editora e têm 116, páginas.

Os Movimentos Simulados
Conforme Fernando Sabino revela na

apresentação deste seu romance, ao
.

remexer nos seus arquivos encontrou
os originais em 232 páginas
amareladas.Tinham sido por ele
concebidas no remotíssimo ano de
1946, aos 22 anos de idade, quando
morava de castigo em Nova York. Na
capa, escrita a mão, constava a

seguinte advertência: cuidado. Em vez

de seguir seu precavido conselho,
resolveu incluir o livro na divulgação
·preventiva de sua "obra póstuma
antecipada". Numa delas, as "Cartas
Perto do Coração" trocadas na época
com Clarice Lispector, refere-se aos

seus movimentos simulados de seu

colega: "Trabalhe bastante, Fernando,
dê um tempo largo aos seu

movimentos", sugeriu ela. Fernando,
instigado por sua querida amiga,
trabalhou bastante: deu um "tempo
largo" de quase 60 anos para o

movimento do livro. Agora o

movimenta, sem simulações,
.conservando literalmente a linguagem
original, "meio rebarbativa, mas sem
escanhoá-Ia". Pois o importante era

saber, conforme declara, que "naquele
tempo, o amor corria solto" - em meio
à toda espécie de movimentos
simulados". O lançamento é da Editora
Record e têm 270 páginas.

"As pessoas cansaram de ver Gugu e Faustão, e

gostam quando a gente mostra as armações por
trás das câmeras':Do humoristaMarcos Ghiesa,
o Bola de "Pânico da TV" (RedeTV!)

"Não gosto de falar sobre esse assunto. Só posso
dizer que está tudo bem':Da cantora Kelly Key
sobre a sua convivência com Latino, seú ex
marido.

"É um momento de felicidade e de

agradecimento a Deus':Do cantor Orlando
Mares sobre o nascimento de seu filho Bento.

"Quer tranqüilidade?Vai namorar um bancário':
Da cantora Ivete Sangalo

,

"Reality shows? Não gosto de nenhum deles.O
'Fama', por exemplo, é um programa de calouros
retocado': Do diretor globalDaniel Filho.
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Marinete no "Mais Você"
Cláudia Rodrigues já gravou o

episódio de "A Diarista" no qual
Marinete ganha um concurso

para preparar uma receita ao

vivo no "Mais Você". Mais
confusa do que nunca, ela
acaba se perdendo nos

estúdios da Globo e se mete em

várias confusões. Imperdível.

Vida real
Carolina Kasting, a
Mariquinha de
"Cabocla", está grávida
de três meses e para não

atrapalhar o andamento
da novela, as autoras
Edmara e Edilene
Barbosa resolveram que
a professora também
ficará grávida de Tobias

I (Malvino Salvador).

Reprisando os melhores momentos
Atendendo aos pedidos dos fãs, a Record decidiu deixar o

programa da Eliana até dezembro no ar. A idéia é reprisar
os melhores momentos da atração até o final do ano. Em

tempo, o novo programa da apresentadora deverá estrear

em março.

Bom de audiência
A Globo está tão contente com

o desempenho de Cláudia

Rodrigues em "A Diarista" que o

seriado deverá continuar sendo
exibido em 2005.

Adiado
O longa-metragem "A Diarista"
será filmado no segundo
semestre de 2005. Enquanto
isso, o diretor José Alvarenga Jr.
finaliza a continuação do filme
"Os Normais" e se concentra na

estréia de "Os Aspones" que
será em novembro.

Faturando
Sabrina Sato vai enfeitar as páginas da edição de

dezembro da "Playboy".Já tem marmanjo babando,
este será o segundo ensaio da morena para a revista.

SEXTA· zuca diz a Bina que vai morrer se não tiver nem
a esperança de rever luis. Zé fala para Sina que Zucu
tem o direito de saber que LUIS lhe mandou uma carta,

mas Bine garante que é melhor que ela o esqueça de
uma vez.Chico ouve tudo,mas decide não contar para
Zuca. Emerenciana entrega uma carta de Gustavo a

Belinha.mas ela não quer nem ler. Neco torce para que
Belinha leia logo a carta que ela pensa ser de Gustavo.
Justino se recusa a fazer as pazes com Belinha, pois
acha que ela cometeu um erro ao se casar com Tobias.
Tobias diz a Tina que gostaria de não estar cosado com

Mariquinha, para poder ficar com Zuca. Marlquinha
ouve e vai embora da casa de Tobias. Pepa leva

Mariquinha para a casa de Justino. Emerenciana

começa a ler a carta de Gustavo para Belinha. Belinha

percebe que a carta é de Necc e fica radiante. Justino
diz a que não Vil; admitir viva

Teleton
A edição do programa neste ano será nos dias 19 e

20 novembro, num total de 27 horas de

programação ao vivo, transmitida pelo SBT. Alguns
famosos já confirmaram presença.

Tudo como antes
Os fãs tanto pediram que Cabeção continuará na

nova fase de "Malhação, que começa em 2005. O

ator Sérgio Hondjakoff, que interpreta o

personagem, também está feliz com a idéia.

Atriz
Carol Magalhães está fazendo testes no 5BT. A ex

apresentadora do "Jovens Tardes" está cotadíssima

para integrar o elenco de "Esmeralda".

A minissérie do 5BT
Comenta-se que a emissora já estaria compondo o

elenco para a produção de sua primeira minissérie.

Por enquanto, outros detalhes da trama não foram

divulgados. É esperar para ver.

atrás de Zuce. Justino pede para conversar com

Mariquinha.

SÂ8ADO - Justino perdoa Mariqutnha e a aceita de

volta.Pepa conta para Neco que acha que esta grávida.
Luís se preocupa por nào ter recebido nenhuma

resposta de zuca. Tobias diz a Zuca que cometeu um

erro ao se casar com Mariquinha.luca deixa claro para
Tobias que não está interessada nele. Bina aconselha
Tobias a esquecer Zuca.BcanerqesmandaqueMacário
apresse a vinda de Gustavo, pois quer que ele se case

logo com Belinha.Zuca cantil para Tobias que pegou a

doença de Lufs, deixando-o muito abalado. Bellnha e

Emerenciana não entendem como Neco conseguiu
trocar urna carta de Gustavo pela sua.Justino diz a Pepa
que não vai agüentar ver Mariquinha infeliz por causa
de Tobias. Edmundo fala para Luís que ele·está quase
curado. Luís insi�te para que Pequetit<l pare de cuidnr
dele e saia em lua-de-me! com Joaquim. Pequetita
planeja apresentar Luís.para uma amiga e tentar fazer
com que ele esqueça luca. Luís escreve outra carta

para luca. Neco toma posse da prefeitura. Os caboclos
ficam ressentidos por não terem sido convi.dados para
a festa. Neco mnnda outra carta para Belinha em nome

de Gustavo. Tina pensa em Tomé. Tobias começa a

beber demais. Sina queima ii outra carta de Luís.

COMEÇAR DE NOVO
SEGUNDA - Miguel acorda atormentado com o sonho
com leticia. Letícia recusa o carinho de Anselmo.
Murilu se declara para Carmem, mas reconhece que
precisa ir embora casa de Ademar.lucrécia diz a Lucas

que não o quermais em sua casa.Teca diz que vai pedir
desculpas ao amigo. Olavinho manda a filha para o

quarto por ter destratado a avó a e a mãe.Abel reclama
do clima que existe na casa.Artur admira JÚlia.Carlos se
enche de Sofia, que nao o largü.Joana avisa Lelfcia que
vai se demitir, pois não agüent� ser tratada com friezil.
Joana sai da sala e chora. Linda aconselha Branca a não
se casar com Abel, se não gostar deh�. Teca pede
desculpas a Lucas. Ele avisa que ela deve procuraroutro
amigo e chora quando ela vai embora. Pepe não quer ir
ao psicólogo. Dandara avisa Neusa que esta indo.para
Ouro Negro. O promotor aconselha que Moacir reúna
testemunhas pilra processar Lucrécia pela morte do

ex-delegado Lázaro. Miguel fica feliz porque Leon vai
cuidar de seus negócios.

TERÇA - Sonya e Miguel se abraçam carinhosamente.
Ela estranha quando Dimitri chama o pai de MigueL
que promete contar tudo o que descobriu em Ouro

Negro. Leticia tem certeza que Miguel vai lhe ligar.
Pimenta garante a Pedro que Maria está bem. Lucas
conversa com Joana sobre r,1cisrno e chora.Adernar se
irrita porque Lucrécia ironizou a sua paternidade
tardia.Carmem se preocupa porque o marido quer um
filho homem. Simone conta para Leticia que Miguel
mandou construir dois tllmulos antes de voltar para a

Rússia.Miguel diz à filha que vai voltar ao Brasil para se

vingilr.Anselmo garante � leticia que Miguel não está
vivo.Abel conta que vai se casarcom Branca.Leticia fica

perplexa. Sidarta manda que Doidona pare de dizer

que ele tem uma filha bastarda. Adernar surpreende
Carmem com o põster de Paulo Roberto, rasga-o e

manda Rosário jogar os pedaços no lixo.Carmern beija
uma parte do põster e pensa em Murilo. Mo'Kir avisa

Miguel que os crimes contra ii. sua família
prescreveram. Lucrécia pressiona Adernar para que ele
descubra tudo sobre as sepulturas. Letícia insiste que
Anselmo impeça o casamento de Abel e manda ele
falar com Lucrécia.

QUARTA - Joana ameaça Lucrécia.Lucrécia manda que
ela saia pela porta dos fundos. Letícia pergunta se

FOTOS:JOAQ MIGUEl JR.

Controlada
Alinne Moraes confessa que não resiste à um bom preto e,

por isso, nos finais-de-semana costuma sair um pouco da

linha. Para compensar, nos outros dias fecha a boca e

controla a alimentação, assim consegue manter a

excelente forma.

Testando
A Globo está testando várias candidatas para substituir

Angélica no comando do "Vídeo Game",durante sua

licença-maternidade que começa em março. A VJ Fernanda

Lima já gravou piloto,enquanto isso Luana Piovanni e

Alinne Moraes também estariam cotadas para apresentar a

atração.

I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA· Marcela diz a Gustavo que o ama e

confessa que foi ela quem quebrou os instrumentos.

Miyuki acha que Cabeção dá mais atenção ao seu

carro do que ii ela. Marcela vai embora, mas diz a

Gustavo que não vai deixar que ele a esqueça.
Catraca fala paraGustavo que vai cobrar deMarcela o

conserto de sua bateria. Diogo e Camila se

preocupam, pois não vão ter dinheiro para pagar os
figurinos que compraram num leilão. Camila diz que
Gustavo é apaixonado por Letícia. Beatriz descobre
que Marcela fez perguntas à Camila e decide
denunciá-la à polícia. Marcela fala para Letícia que
precisa de sua ajuda com um menino de rua.Gustavo
descobre que teuca foi, com Marcela, a uma obra
abandonada. Drica avisa Cabeção que Miyuki está
com ciúmes do carro dele.Marcela ameaça empurrar
Letícia de um andar alto.

TERÇA· Gustavo chega na obra abandonada e

consegue impedir Marcela de empurrar Letícia.
Cabeção decide preparar uma surpresa para Miyuki.
Let�ciaagradeceGustavo porele ter salvo sua vida.Os
dOIS quase se beijam, Vilma organiza um

campeonato de sinuca no Giga. Marcela é presa.
Beatriz e Marcelo descobrem que Diogo e Carnila
gastaram mil reais no leilão. Fabricio se anima para
participar do campeonato de sinuca, mas ninguém
achaque elevaiConseguir jogar bem,pois ficou com

,..,
um problema na mão depois do acidente do

estillel�o. Beatriz coloca os gémeos de castigo.
(a�eçao convida Miyuki para um baile de .gala,deixando-a encanttida.Aline não sabe como dizer a
Fabricio que ele não deveria participar do

carnpeon�to. Rodrigo insiste para que Beatriz peça
que Camda aceite o namoro deles, deixando-a
(ha�l:'ada.Gustavo pergunta a Letícia se ela ainda vai
se��da.rdecidadeagora que eles pararam de brigar.LeuCladlzquesim.

�UARTA - Gustavo pergunta a Letícia se não há
c ancedelesvoltarem.Leticia diz a Gustavo que achaque eles nunca iriam dar certo, mas agradece por ele

�er 5a�v� sua vida. Catraca diz a Fabricio que ele vai

�a; Tldlculo tentando jogar sinuca. Fabrício não se

� a a e.garante que vai dar um jeito. Aline fica

���t�e:�lonada ii? ver. que Fabricio não ficou

pa od
.acom a brincadeira de Catraca.Um grupo de.9 eiras começa a tocar para os fregueses

��:'e��do Giga. Flávia s� i�rita, pois não consegue
o e

rporcausa da muslca.José se recusa a fazer

fi(a�rne de �róstata. por machismo. Letícia e Lúcia

nad
contranadas. VinIcius não quer mais sair para

(on;�s�aque come�a a deixar Beth chateada. Letici(1

Gustav �.ara FláVia que ficou balançada com o que

Guslavo IS5e. Fernando, o dono da gravadora, diz a

bateri�� qule. ele está querendo colocar outro
ano ugardeCatraca.

QUINTA'G
banda e F Ustavofala. que não pode tirar Catraca da

assinar
ernando diZ que a Vagabanda não vai

forma à
o CO�trato s� continuar com a mesma

urinár� o.Jose desconfia que esta com uma infecção.masacha que não precisa ir ao médico.Aline
a dupla de Fabricio no campeonato de

rti�e percebe que ninguém mais quer.

perdendo B
rica acham que VinIcius vai acabar

percebe qu
eth se n.'lo (Qrneçar iJ se animM mais. Bel

gorjetas
e o grupo de pagode está ganhando as

e Lúcia quegeralrnente iam para os garçons. Letícia

ROdrigo ���tam con.v�!ncer José a ir ao médico.

preoCUpad
Uma VISita para Beatriz e ela fica

Miyuki aco�' Com me�� 9ue Camila o veji:l lá. Drica e

legais COm Bselham VinICIus a fazer programas mais

fernandod' eth.Catraca e Nata�ha vêern Gustavo e
ISCutindo e perguntam o que houve.

SEXTA. Gusta d
.

avisa Gust
Vo a uma desculpa qualquer. Letícia

deixando.o
avo qUe vai viajar no dia seguinte,

uma noit ar.rasado,Vinícius decide levar Beth para

I.'stáfeliz�oanlmada. Flávi,1 percebe que Letícia nào

torcer.Lúcia: �ua mudanç�, mas ela nao dá o braço a

Conviver c
osé�c.all\<tn5tes ao pensarem em não

dei�ando �o�o Le�lcla. Fa.brício joga muito bem,
lehcia se d

S ImpreSSIonados. Os amigos de

e�td,jenli espedem .dela. Lúcia percebe que José

naOS;jbe Ige que eleva ao rnédico.Vilma
om os pagodeiras, pois metade

eth e a Outra metade odeia.vinicius e

SegUinte.Gust na dose e acordam cansados no dia
avo pede que Letícia não se mude.

SABAOO .

-Nao há exibição.

CABOCLA

QUARTA - Boanerges treina seu último discurso antes

da eleição. Neco incit,1 os caboclos t1 invadirem o

comlcio de Boanerges e ele nâo consegue terminar seu

discurso. Luís descansa em Petrópolis, aos cuidados de

Pequetita.Boanerges p'erde a eleiçáo para Neco. Belinl1<1
dá as costas a Neco, que fica chateado com o desprezo
dela apesar de sua vitória. Bina percebe que luca está
estranha e acha que ela está ficando doente. Boanerges
diz a Emerenciana que náo quer encontrar Justino, pois
não ia agüentar a cafa de felicidade dele. Justino
comemora a vitória de Neco com os caboclos. Xexéu

deixa claro para Macário que vai passar para o lado de

Justino de novo.Nastácio confessa que votou ern Neco e

Boanerges o manda embora da fazenda. Belinha

garante a Ritinha que està com ódio de Neco. Neco

convida seus aliados para ir cumprimentar Boanerges
por ele ter perdida a eleição com dignidilde.
Emerenciana diz a Boanerges que é melhor que ele
tenha�saido da politica, para poder levar uma vida mais

sossegilda. Boanerges náo se conforma em ter perdido
para Neco.Neco cumprimenta Boanerges.

QUINTA - Boanerges agradece o gesto de Neco, mas

pede que ele se retire de sua propriedade. Neco vai

embora, mas antes lança um longo olhar para Belinha.

f3elinha fica feliz com o gesto de Neco e achi'l que ele
voltou a s�r o me.mo. Ritinha i)vi�a Belinha. que ela não

pode mais sonhar com Neco, pOIS está nOiva de outro

homem. Emerenciana pede que Boanerges deixe
Nastácio ficar na fazenda,mas ele não muda de idéia de

jeito nenhum.Um caboclo chamado Desidério provoca
Tobias e admite que bateu em Felício.Tomé briga com

ele,!eva um tiro emorre.Pequetita garante a Luís que ele

estiÍ melhorando, mas ele não acredita. Luís !ê a notícia

da morte de Tome no jornal e fica muito chateado. O

delegado prende Desidério e tenta fazer com que ele

diga quem mandou que ele atacasse Felício.Desidério

garante que f"lou aquilo só porque estiJva bêbado.Tina

swre muito pela morte de Tomê. Tobias se sente

culpado, pois acha que ele é quem deveria ter brigado
com Desidério. Xexéu confessa para Neco que foi ele

quem escreveu todas as cartas de Gu�l'avo para Belinha.
Zuca espera por qualquer noticia de luis. Zé mostra a

Bina que Luis mandou uma carta para Zuca. Bina

queima a carta.

SEGUNDA· Pequetita aconselha Edmundo a levar

Joaquim para ver Luís o mais rápido possível. Chico
comenta com Tobias que Zuca está na fazenda de

Boanerges cuidando de Luis. Zuca diz a Emerenciana

que náo volta para casa enquanto Luís estiver ali.Ritinha
descobre que seus pretendentes a estavam ignorando
para fazê-Ia se decidir. Luís diz a Tobias que está indo
embora e vai deixar luca livre para fazer o que quiser.
Emerenciana percebe que Tobias ainda não esqueceu
Zuca.Tobias garante a Tomé que só sentiu pena de Zuca,
mas ele não acredita. Luis tenta fazer com que luca se

afaste dele, embora sofra com isso. Zuca diz a

Ernerenciana que luis não está respeitando seu

sofrimento. Mariquinha descobre que Tobias foi na

fazenda e fica furiosa.Bina pergunta a lé o que vai ser de
Zuca depois que Luis for embora.Zuca garante a Chico

que vai morrer se Luís nunca mais voltar. Joaquim e

Edmundo chegam. Tina fica chocada ao ouvir Tobias
dizerque gostaria de não ter se casado comMariquinha,
para ficar livre para Zuca. Luís diz a Zuca que esta

morrenoo.Joaquirn ouve.

TERÇA - Lufs fica espantado ao ver Joaquim e Edmundo.

Edmundo diz a Luís que ele tem chance de se curar, mas

terá que se cuidar bastante. Luís garante a Edmundo

que o mais quer na vida é ficar bom para poder se casar
com Zuca. Joaquim fala para Ernerenctana que culpa
Zuca pela doença de Luis, mas ela garante que luca

sempre fez questão que Luís se cuidasse.Edmundo diz a

Joaquim que quer levar turs para o Rio para fazer
exames mais detalhados.Zuca vai para o quarto de Luis

sem que ninguém veja e passa a noite com ele.

Boanerges leva Luís, Edmundo e Joaquim de carro até a

estação. luca ,)Companha o carro e manda um último

beijo para Luis.Maria dà a Zuca a aliança de noivado que
Luís esqueceu e ela coloca-a no dedo junto com a sua,

corno se fosse urna viúva. Zuca volta pura casa e avisa

l3ina que nao quer falar em Luís. Nastácio comenta com
Tobias que a despedida de Luís e Zuca foi muito triste.

T,obias diz a Mariquinha que ela não precisa ter cillmes
dele e eles acabam fazendo as pazes.Edmundo sugere a

Joaquim que eles mandem Luís p�ra sua casa de campo
em Petrópolis. Pequetita se oferece para servir de
enfermeira de Luís. Zuca chora pensando em Luís.

Pequetita garante a Luís que tudo vai acabar bem.

Branca está gr,lvida.e ela neqa.Ahelfica furloso an vera> SENHORA DO DESTINO
mãe conversando com Branca.Sonya pede para Ir para o ! '

BrasiljuntocomopaLCarlosdíspensaSofia.JÚliadizque í SEGUNDA
- Nazaré pede 35.000 dólares para dar

vai procurar um lugar para morar sozinha, longe do

I
informações. Angélica avisa a uma d�s namoradas

irmão, mas carros não acredita nisso. Lucrécia manda de Plinio que eles estác noivos e desliga o telefone.

Anselmo convencer a mulher a aceitar o casamento de Leandro não aceita Nalva de volta.Nalva pede ajuda
Abel. Dlrnitr! diz a Miguel que tem certeza que Letícia a Viriato para reconquistaramarido.Giovanni avisa
está sofrendo muito. Abel alega que Lucrécia sempre

I
Ubiracy que Nalva pode voltar a ser destaque da

ajud.o.lJ a empresa d� pai,embor�.il mãe n,'10 goste �el�. -escola. Haviana e Giovanni elogiam �_aniel.le
Rosario percebe o clima entre Munia e Carmem.Pepe diz sambando. Janice .estrunha que Sebastião nao

que nunca vai parar de fantasia.r com �arci�nos. �árcio tenha chegado na casa do barão. Sebastião diz a

Estrela qu�r saber qua�do .Betlnh� vai pedir ,? mao ?e , Dirceu que vai vender o quadro, reabrir o Diário de
Marcia Anita, mas depois .dlz que � só uma bnncadelra'l Notícias e o quer corno sócio, já que ele detém o

Anselmo acha q,:,� Letfcia susp.e�ta que ele tem um tltulo.Viriatc fala com Jostvaldo que ajudará Nalva a

acordo com Luc.reCla.e nega.L�tlcla se abala qu��d� � I reatar com Leandro.Cláudia e Leandro namoram ao
telefone toca e mnguem fala: �Iguel rectar:'a qu.eDlmltlI telefone. Alberto descobre que está apaixonado
não o deixa esquecer LetICIJ. Carmem' lO�a�lOa .um� ! por Cláudia. Cláudia não consegue contar para Bel
con.versa com �au.lo R�berto, �ue se declara. Teca �e

I
que está namorando Leandro. Nazaré tem um

Betlnh? com Marcl� Anita e abraça Lucas: .Dan�ara ?!z ataque ao ver Djenane dormindo em sua cama e faz
que vai ficar incógnita em Ouro Preto. Ménhn cvua Júlia

ameaças Aurélia vai para a maternidade com Shao
que ela foi �e.mitida por causa das fotos. Joana estranh� Lin. Todos aplaudem Nalva fantasiada. Leandro
quando Letícia recebe um telefonema e pergunta se e

I
.

IM' d C d 35000 dólares
Miguel no outro lado da linha, embora ninguém fale. reage ao �e- a: .ana. o armo pe e

'.
.

Miguel acha que Joana contou a Letícia a sua verdadeira falsos a Glovannl..J?slva!do conta para Reg�na!do a

identidade.Tenório espalha óleo na pista eJoana capota volta de Nalva. Viviane reclama que ele n�o deve

como carro.
' atrapalhara campanha com fofocas de tarnllia.

QUINTA- Tenório vêJoana inerte dentro do carro e avisa TERÇA· Maria do Carmo ajuda Isabel a catar

alguém que o serviço foi feito. Letícia se desespera ao algumas coisas que deixou cair. Isabel a reconhece

saber do acidente.Sonya quer saber quem é a mulher do do Monsieur VareI. Maria do Carmo convida Isabel

medalhão, mas Miguel desconversa.Letfcia se alegra ao para um café. Cláudia conversa com Dirceu sobre o

saber que Joana está saindo do hospital e providencia seu namoro com Leand rooViriato é assediado pelas
flores. Anselmo afirma que o acidente serviu para que as freguesas. Edgard se preocupa com a demora de

duas se reconciliassem. Lucrécia relembra o passado, Isabel e pede que Viriato vá procura-ta. Giovanni
quando pediu que Mikhail fizesse um retrato seu. pede que Madruga providencie os dólares falsos.
Olavinho conta paraa miie que Aída lhe deu um ultimato. Ojenane convida Nazaré para sair, mas ela não
Letícia e Joana se abraçam, comovidas. Pepé convida aceita. Maria do Carmo se decepciona quando
Kikoe Dudu para aguardarem a nave espacial nomeiodo Isabel comenta que ii rnâe é sua melhor amígõ.
mato. Teca e Lucas negam estar namorando, quando Isabel dá de cara com Viriato logo depois de se

Doidona pergunta. Maria escolhe um lugar para seu despedir de Maria do Carmo e volta para o

casamento. Aída diz que tilmbém vai se casar, mas por restaurante. Maria do Car-mo mente 'que está
enquantoo nome do noivo é segredo.Artur procura Júlia fazendo hora para ir à casa de Dirceu, quando se
no restaurante em que ela começa a traballlar C?ITIO encontra com o filho. Dirceu rnanda Claudia vigiar
garçonete e promete falar com o pr�duto� do senado. Nazaré e garante o seu estágio.Nazaré passa batida
Ademar reclama de Carmem, que nao _CUida da casa.

por Jacques e Shirley alegando que vai ao cinema.

Ca�mem,pr�s.trada pela perda do bebé,nao consegue se Danietle adora ° lay-out do outdoor.Joào Mr'Jnoel e

a/l!�a�..
Letlclil cOIl.fessa a Joa�a que só pensa .na

I Regina namoram. Sebastião pede segredo a

pOSSibilidade de .Mlguel estar VIVO e que nem deixa Venánciosobreoleilão.Janicechoralendoobilhete

A.n�elmo se aproxlmar.Lucas,B�uno eJefferson tocam na

I
de Josefa para Sebastião, mas disfarça quando ele

radloumrap contra o preconceIto. entra. Thomas garante que v.ai esperar a paixão de
. . , . Duda por Viriato passar. Gisela não se conforma

SEXTA - Xavier conta a Miguel que Letlcla e Joana se
quando a filha avisa que vai dormir na Baixada.

������ili��an�' ������i�eÁ����:rd�����;e:to���el�� Daiane decide chamar a filha de Carmem:pirceu
documentos falsos de óbito de Miguel Arcanjo. Lucrécia conta. para. seus �olab�radores que o. �Iarlo de

manda Teca se afastar de Lucas.Teca diz que a avó não é N?tfclas �al reabrir. Mana �o �arm? V�I a casa de

superior a ninguém e desilba em lágrimils. Lucrécia se Dirceu e e ap�:se�tada_ a Claudia.Claudia pede que

lembra do passado quando tentou seduzir Mikhail.Teca ela tenha P?ClenC�a e nao �onte logo a verdade para

confessa a Linda que gosta mesmo é de Betinho.Leticia Isabel. Mana do. Carmo VIbra ao saber do namoro

pede ajuda a Joana para encontrar Miguel. Pedro reage com Lea.ndro. DJenane a?re.a porta par.a L.eandro,
ao ver a reportagem escandalosa com JÚlia.Carlos conta que deCide agua,rda� CI.1udla. Albert? Insl�te .:m

para a irmã que Mérilin armou contra ela.JÚlia derruba I
conversar comClau.dla'�':'1a fregu�sa e contida por

um sundae na cabeça de Mérilin na frente de um Duda,quandoconvldaVlTlatoparalràadega.
fotógrafo. Joana promete co�s.eguir o paradeiro de ! .... .

Miguel. Anselmo entrega a Letlcla provas falsas de que I
QUARTA - Giovanni se chateia �o saber que Maria

Miguel esta sepultado em outri! cidade. Joana implora do Carmo contou com a ajuda de Dirceu.Nazaré não

para que Letícia não fale nada. Doidona da a�la de dança I
aceita se sentar no bar. Cláudia conta a verdade para

no Spa. Sidarta reclama da mãe e !sadora diZ que quern Leandro, mas pede que e�e se acalme. Leandro
precisa de p.siq�iatra é el�.Dandara preenche a sua ficha I insiste que o I�gar de Nazar� é na cadeia. Dje.na�e
nospaeantlpatlzacomSunone. agu�'a os OUVidos para ouvir a conversa. Claudia

1 insiste que eles $igam a estf(1tégia definida por
SABADO - Anselmo se ajoelha aos pés de Letfcia.Abel

I
Dirceu e Maria do Carmo. Nazaré enlra e cobre o

sofre com a cena e sai correndo de moto. Ana arruma em rosto com uma bolsa. Leandro insiste em conversar
sua ma.leta diversos recortes sobre os Kar�mazov. Xavier com ela.Nazaré encara leandro quando ele diz qu.e
encontra Ana. Pedro concorda que Abel fique morando está interessado em outra pessoa da casa. Ele dIZ
co� ele, desde gue trab�lhe na oficina. Piment.a faz u_m que esta namorando Cláudia. Cigano observa
brinde ?os nOIVOs. Miguel sab� �ue. Le.tt�l� n.a.? 1 Constantino. Angélica joga um livro em Plínio e

conseg�ulrá ficarcol!) ele,porque ele V�I �iestrUlr a famllla ameaça jogar um vaso se ele não parar de agarrá.la.
dela. Anselmo Implora que LetlCla espere pelo Edgard insiste que Isabel venha morar com ele.
casa�ento de Pedro para �e �eparar. Ela c.oncorda que Maria do Carmo diz que vai entregar os dólares
ele fique morando !la casa até a resta. Xavier .chega em

falsos para Nazaré e dar-lhe uma surra e pede que
ca�a com Ana. Pepe faz. plano.s para consegUIr pass�r a Giovanni vá em sua companhia. Nazaré gargalha
nOite fora com Dudu e Klko.Doldonaconta para o mando

nervosamente e debocha por Leandro não tê-Ia

ó��J�r�t��l�oC�srT�lt������d���i:I;�zop:�u��;� s�����· reconhe�ido. Giovanni gd.rante � Mariil do Carmo

familia do médico. Aida garante a Olavinho que tem que ela ainda s;rá dele. Dalane na.o.sabe o q.ue fazer
trunfos contra Lucrécia.Anselmo pega uma arma antiga, quando o bebe chora. Eleonora a�lsa que e fome.e
mas guarda-a de volta. Pedro dá força a Abel, o que q�e el.a tem que da� de �iI�.ar. Cigano .pe.de maIs

comove Letfcia. Lucrccia teme as ameaças de Alda. dmhelro. a Co�st�ntlno e a�lsa ao mOlorlSta que se

AdemarbrigacomCarmem,quechoraeéconsoladapor I
seu pedido nao for atendido, �Ie volta para �asa.

MuTilo. Branca procura Rico. Sid flagra os meninos ,!ara s.e lamenta com o b.ebe n� colo. ShH!e�
arrumando tudo p<Hil passar a noite Fon.!. Joana fica Incentiva Jacques a. conquistar DJenane. Nazare
intrigada com a pasta que Ana não larga.Sonya diz que I e�tron.ha qua.ndo DJenane garante que quer o

sabe o nome da mulher que o pai ama e ele olha feio para dinheirO para Ir embora de vez.

Dirnitri. Pedro pergunta à máe se ela estJ se separando
porcausadeAndrei. i QUINTA - Nazaré mente para Jacques que estava

tentando correr o cabelo de Djénane , Nazaré
destrói uma almofada com tesouradas. jostvatdo

exige uma pensão vitalícia e um beijo de Maria do
Carmo para ficarçalado.Ela concorda com a pensão,
mas hesita em dar o beijo. Josivaldo a beija e ela

acaba mordendo a sua boca. Leandro garante que
vai contar tudo para os irmãos, mas a mãe o proíbe.
Leandro sai para levar Cláudia ao ponto de táxi.

Nalva flagra os dois se beijando e arma. um

escândalo. Ubiracy tenta conter Nalva, Maria do
Carmo interfere e exige que ela respeite Cláudia.
Dirceu lê sobre a morte do primeiro marido de

Josefa e sobre li sua filha, Guilhermina, uma

importante designer de jóias, que mora na Europa.
Dirceu garant'e que é o dono do nome do jornal,
porque Guilhermina não renovou o registro.
Flaviana comenta, sem maldade, que Eleonora e

Jentfer vivem juntas. Gatto ironiza Eleonora e

Jenifer .venancto quase parte para a briga. Isabel
reage forte ao ver a mãe cercada pela espuma da
almofada destruída.Nazaré dizque não agüentou a

solidão. Rita e Constantino pegam Dai ane e

Carminha no hospital. Shao lin também aparece,
mas Dalane recusa a carona. Isabel e Cláudia
conve rsa m sobre leand ro.s e abraçam e Nazaré olha
com ód io.Yara se preocupa com quem vai fica rcom o

bebê. Viviane tem certeza que Josivaldo está

e s co n dendo alguma coisa. Nazaré promete a si
me sma peg a ro dinhe l ro e su mi rcom Isabel.

SEXTA - Reginaldo estranha que a mãe murmure o

nome de Isabel, enquanto dorme. Bruno e Bianca

planejam visitar Daiane. Janice garante a Regina que
ela ainda vai ser maqrinha da bateria. João Manoe!
avisa Giovanni que o oLJtdoor vai ser pregado e que
avisou os jornais. Viriato convida Maria Eduarda para
desfilar na escola de samba. Josivaldo conta para
Reginaldo sobre a pensão e sobre o beijo. Todos
aguardam na praça que o oUldoor seja colado.
Giovanni sugere que ela faça a mesma pose do cartaz

pa:ra os fotógrafos. Danielle hesita em tirar a roupa,
Giovanni garante que ela será urna celebridade
instantãnea. O Barão avisa Laura que vai convidar
Giovanni para o jantar em sua casa. Dirceu fala para
Sebastião que o leilão já está marcado e que o quadro
pode lhe render 30 milhões de dólares; Giovanni e
Daniellese impacientam porque o cartaz nãoé colado

logo. Constantino entrega dinheiro para Cigano, que
reclama e quer mais. Daiane se desespera por ter que
cuidar do neném. Dirceu briga com o editor e decide
não fazer mais a coluna. Depois, brinda com os

companheiros à reabertura do jornaL Eleonora

impede que Regina entre na quadra da escola.
Leandro se recusa a conversar com Nalva. Jenifer se
chateia ao ouvir comentário de Shao lin,que disfarça.
Edgard pede Isabel em casamento. Maria do Carmo e

Nazaré marcam um encontro. A galera grita paril
Danlelle tirar a roupa quando o outdoor finalmente é

colado. Ela tira o robe e é fotog rafada.Venâncio capota
ao se distrairolhando o cartaz.

SABADO - Danielle chora e se sente culpadaVentmcio
abre o olho e diz que Danielle parece um anjo. Nazare
marci'! encontro com Do Carmo no mesmo galpão
abandonrJdo.VenJncio diz que está bem porc<lusa do

anjo. Janice e Sebastião se preocupam com o filho.
Danielle insiste em ir ao hospital, contra a vontade de
GiovannLNo caminho,dá autó.grnfos.Maria do Carmo
se reúne com Cliludia, Lt'andro e Giovanni em seu

escritório. Maria do Carmo diz que Nazaré não pode
mais ser presa pelo seqüestro,mas sim quando passar
os dólares falsificados. Nalva choril ao silber que
CI�udia e�táem reuniâocorn Maria do Carrno.Djenane
promete sumir depois que receber a grana. Claúdia
vibra quando Maria do Carmo garante que vai dar uma

surra em NazMé. Danielle é reconhecida pelo pessoal
do hospital. Eleonofil garante ao� pais que Venâncio
está bem. Venâncio fica encantado com a visita de
DanielJe. Flaviana e João Manoel têm certeza que
Giovanni está com ciúmes. Janice e Sebastião acham

que Danielle foi mesmo culpada do acidente. O Barão
avisa a neta que vai convidarSebastião e a esposa para
o jantar.Gisela fica chocadissima.Leonardo garante a

Thomas que vai dar tudo errado no jantar e Maria
Eduard<l vai perceber êl burrada que está fazendo.
Shao lin convida Daiane para um baile. Vara observa
Plinio e Angélica. Maria do Carmo chama Nalva para
uma converSi:l. Rita surpreende Constantino dando
dinheiro para Cigano. Leandro e Cláudia se

constrangem quando dão de cara com Nalva na loja.
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I - SU�STITUA OS SíWOLOS PELAS LETRAS
(ORRESPONDENTES E DES(U�RA A MENSAGEM
QUE DEVE SER SEGUIDA POR TODOS!

A= e M:::Oc=� O::: ...
E= [gJ p::: oF= o R:::.1= 8 S::: �J= o T::: oL= +

-

2 - O�SERVE OS· DESENHOS A�AIXO COM IMSTANTE ATENÇÃO.
ENTRE ELES EXISTEM 7 DIFERENÇAS!

.

f'III'!��r'1Jj..
A

.

jJ"'!l'll
$0 .wI· '

A sorridente Natasha Ellem

Soares, completou di� 12/1 O;

7 anos. Seus pais Agul�a e

Sidney e seus av.ós Lorival. a
Rosalina e Rosalta, desejam
você felicidades

Completou 6 meses no dia
13/10 a princesinha
Manuella Forlin.Quem
manda um beijão é a

mamãe Flávia!

A bela Anna

Rúbia Karsten

nasceu dia 30/9

para ílumlnar a

vida da mamae
Marisa Batista e

do papai Egon

Embelezando nossa
coluna Pamela
Gabriela Possamai
Nunes. Ela completa
hoje seu 5°
aniversário. Os pais
Lucimara e Juarez
desejam a você
felicidades.

-===::!J Parabéns!!!

3 - EPA! TEM SIRI DEMAIS POR AQUI!
OLHE ATENTAMENTE E VEJA QUE TEM UM
SIRI QUE APARECE APENAS UMA VEZ!

o fofinho
Guilherme Splitter,
irá completar 6
meses no dia
16/10.sua mãe
Cristiane deseja
muitas felicidades

Olhem só que gatinhol É o
Guilherme Porzel Bau�le, quecom�letou 6 anos dia 14. A .

m�mae Cristiane, a dinda e os
avos I�m� eotro, mandam a eleum mllhao de beijos!

A radiante
Sophia Dias
Ballock
completará 6

meses no

próximo tfia
14/10/04, para
a felicidade

,
dos pais
Monizee
Juniore da
irmã Brenda.

Fone: 371 9622
Fone/Fax: 371 0485

Rua Barão do Rio Branco 20 -

Centro _ Jaraguá do Sul
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