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COPA NORTE

Piloto de Automobilismo volta
a competir no fim-de-semana

• PÁGINA 8

EMPREENDORISMO

Empresa familiar, localizada
no Bairro Jaraguá 89,

comercializou cerca de 500

maços de crisântemos esta

semana em função do Dia de

Finados. A produção de flores
de corte vem sendo

estimulada pela Epagri, já que

Santa Catarina, apesar de ter

condições climáticas e de solo

para esse tipo de cultivo,
ainda importa de São Paulo

99% do que é vendido aqui.
O único produtor de

crisântemos de corte de
Jaraguá do Sul pretende

colher até 12 mil maços de

flores ano que vem. Este ano,

a produção está estimada em

sete mil maços.

Margareth Ueker

aproveitou o projeto de
conclusão do Curso de

Administração para iniciar o
cultivo de flores
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Produção de flores de corte
. .

deve atingir 144mil unidades
/

.

centro
aberto. () trecho
tUbulação de esgoto ..

e exalar mau cheir
.

ama

transtornos às fê\mílias q�e residem próximas. Elas cç)ntam
que já pediram pl'ovid�,nfias ao setor responsável da
Prefeitura, inclusive em reUi:)iões com prefeito e secretários,
mas nenhum medida foi tqamda. • PAGINA 5
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Vestindo o corpo e

a alma das passoas

Cass I'U I Advogados Associados S/C
OAB t se 397/99

. (47) 371-7511
DlIeito Ttabalhista Empresarial

! www.marisolsa.com.br www.duasrodas.com
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PROGRAMA

Dionei defende o 'Fome Zero"

naAssembléia Legislativa
O deputado Dionei da Silva (PT) ocupou a tribuna da
Assembléia Legislativa defender o Programa Fome Zero,
dó governo federal.
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ESPETÁCULO

Sesc traz para os palcos da
Soar o teatro de Marie Koltês

• PAGINA 6

Comercial

Venda

2,8655
Paralelo 3,0800
Turismo 2,9200

Venda

3,6559

• Cot�ção Euro Corppra .

3,6484

R$: 807,56 (o�tubro}
·Indices

Bovespa
Pontos Oscilação
22.928 1,05 %

10.004 0,03 %

1.975 0,29%

Dow Jones

Nasdaq
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OPINIÃO

Motivo de grandes de
bates políticos e pano de
fundo para as mais di
ferentes disputas e diver
gências, a dívida externa

brasileira começa a ser

'esmiuçada. A "Auditoria
Cidadã" do Sindicato Na
cional dos Auditores Fis
.caís da Receita Federal
revelou que, nos últimos
35 anos, o Brasil pagou a

bancos e organismos inter
nacionais US$ 170 bilhões
a mais do que recebeu. E,
mesmo assim, neste p e-

. dodo, o total da dívida
ficou cinco vezes maior.' Os
números são extremamente

'_reveladores, exigindo dos
, poderes instituídos meditas
'sérias e eficazes para ex-

., plicar o milagre da multi-
:" "-plicação. .

Se não bastasse
tamanha distorção, os

técnicos do Unafisco
�, descobriram ainda que a

maior parte dos US$ 120

Pecado original

FRASES

bilhões devidos pelo setor

público é de empréstimos
não autorizados pelo
Senado, portanto, ilegais.
Aliás, suspeita-se que

sequer existem contratos.

Assim, é lícito suspeitar
que, ou houve conivência

dos governantes anteriores
com os tomadores dos

empréstimos ou negligência

dã", não seguiu os ritos

normais, tampouco obede
ceu as regras definidas para
o setor. De acordo com os

auditores, ninguém sabe

quanto é pago a quem é

pago, com que juros, em

que prazos ou por quanto
tempo. Tanto segredo assim

é muito estranho, para
manter a elegância. Pelo

lil>Nos últimos 35 anos, o Brasil pagou a

bancos e organismos internacionais US$
170 bilhões a mais do que recebeu

dos órgãos responsáveis pela
fiscalização. Talvez a

abertura da caixa-preta da
dívida externa desperte
consciências em favor de
uma auditoria oficial em
todos os números. É o

mínimo que se espera.
Os pagamentos da

dívida externa são coman

dados pelo Banco Central.
Todavia, o controle, como
provou a "Auditoria Cida-

visto, 'há muito mais coisas

escondidas do que se pode
imaginar. Talvez pelo fato
da dívida ser uma das
maiores receitas dos
Estados Unidos, do FMI e

dos países ricos.

É verdade que a dívida
externa brasileira já não

desperta mais tantas pai
xões ideológicas nem aca

loradas defesas da mora

tória ou até mesmo do não-
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pagamento, como prefe
riam os mais radicais.

Todavia, são números tão

ex-pressivos - algo em

torno de US$ 270 bilhões -

que exigem um debate
nacional do problema que

possa revelar todos os

meandros do processo e

sinalizar novos rumos. Não
há mais como assistir pacifi
camente à tamanha ban
dalheira oficial, sem qual
quer reação da sociedade.

O combate à corrupção
precisa ultrapassar as fronteiras
dos discursos e se tomar é uma

política de Estado. O governo
Lula tem registrado avanços
nas investigações. Porém, deve
ter a coragem de enfrentar "as

forças ocultas" e abrir a caixa

preta da dívida externa - que
subiu assustadoramente no

governo passado. Ninguém
defende mais o calote, mas

também não quer pagar o que
não deve. Assim, uma audi
toria é indispensável.

"Os primeiros cinco anos foram muito difíceis. Começamos com uma idéia na cabeça e a vontade de
fazer o negócio dar certo até porque não tínhamos mais alternativas para continuarmos na agricultura':

• Margareth Uerker, administradora de empresa lamentando a falta de apoio para o setor agrícola.

Mundo I Pessoas & Fatos I
iii> PALESTINA

VasserArafatserá
levado hoje para Paris
o presidente dà Autoridade Nacional Palestina,

.

Yasser Arafat, será levado hoje para Paris, onde
será tratado de um grave problema no estômago.
A transferência se deve a uma oferta do

presidente Jacques Chirac, colocando à

disposição o sistema médico-hospitalar francês.
.

' "O comunicado oflcial do Palácio do Eliseu fala

.,,;;,em pedido da Autoridade Palestina, mas na

.
_ origem dessa transferência encontra-se a de

.

-

Arafat, Suha, que vive em Paris, Os integrantes da
.

junta médica constituída por tunisianos, eglpcios
.• � jordanianos, alguns dos quais formados na

, ,

'França, aprovaram a indicação de Paris como o
-: ':melhor local para o tratamento. (AE)

iii> PALESTINA

Soldados israelenses
matammenina de 8 anos
Soldados israelenses assassinaram ontem

Rania Iyad Aram, uma menina palestina de oito
anos, que estava a caminho da escola em um

campo de refugiados na Faixa de Gaza. Em

Jenin, no extremo Norte da Clsjordânla, um
adolescente palestino foi assassinado por
soldados israelenses durante uma incursão

militar.

--Enquanto isso, militantes palestinos
dispararam morteiros contra um assentamento

judaico na Faixa deGaze.deixando um soldado
israelense morto e oito pessoas feridas,
disseram autoridades israelenses. (AE)

e CORREIO DO POVO
Dlretora/Presldente: Yvonne Alice Schrnõckel
Diretor editorial/administratlvor Francisco Alves

iii> AFEGANISTAo <'

Mais 3 estrangeiros
são seqüestrados
Aproximadamente cinco homens armados
vestindo uniformes militares pararam um

veículo da em uma rua de Cabul ontem,
espancaram o motorista e seqüestraram os três

agentes eleitorais que viajaram ao Afeganistão
para supervisionar o recente pleito presidencial
realizado no par. O seqüestro, em plena luz do

dia, ocorre menos de uma semana depois de
um atentado suicida ter resultado na morte de
um tradutor americano numa rua comercial de
Cabul e depois de a milfcia fundamentalista
islâmica Talibã ter ameaçado seqüestrar
estrangeiros, a exemplo do que vem ocorrendo
no Iraque. (AE)

lil>IRAQUE

Guerramatou 100mil

iráquianosem 18meses
Uma pesquisa sobre as mortes entre famílias

iraquianas estima que até 100 mil pessoas
podem ter morrido no país nos 18 meses que
se seguiram à invasão dos Estados Unidos tendo
como base a taxa de mortalidade normal do

Iraque antes da guerra.
Não existe nenhuma contagem oficial do
número de iraquianos mortos desde o início do

conflito, mas estimativas de organizações não
governamentais ficam entre 10 mil e 30 mil.
Até ontem, 1.081 soldados dos Estados Unidos
tinham sido mortos no Iraque, de acordo com o

Departamento de Defesa americano. (AE)

iii> EUA

ONU condenaembargo
dos EUA contraCuba
Pelo 130 ano consecutivo, a Assembléia-Geral da
ONU aprovou resolução exortando os Estados
Unidos a suspenderem o embargo que mantêm
contra Cuba há mais de 40 anos. A resolução,
intitulada"Necessidade de se pôr fim ao bloqueio
econômico, comercial e financeiro imposto pelos
Estados Unidos contra Cubafoi aprovada por 179
votos a favor, quatro contra e uma abstenção,
Estados Unidos, Israel, Ilhas Marshall e Palau
votaram contra, a Micronésia se absteve. No
debate que antecedeu a votação, o chanceler
cubano, Felipe Perez Roque, afirmou que os EUA
mantêm o embargo porque "têm medo': (AE)

iii> URUGUAI

Pesquisas indicam
vitória deVázquez
Em grande estilo, reunindo em um mega
comício, mais de 25% da população da capital
uruguaia (ou o equivalente a 10% de todo o

país), Tabaré Vázquez, candidato à presidência
da República pelo Frente Amplio, encerrou a

campanha. Representante de um coalizão que
reúne socialistas, democrata-cristãos e ex

guerrilheiros tupamaros,Vázquezfoi ovacionado
por mais de 300 mil pessoas na Avenida dei
Libertador, em pleno centro de Montevidéu.

Vázquez disse que o paIs está à beira de uma

"virada histórica'; já que, se vencer as eleições
de domingo, põe fim a 174 anos de alternância

partidos Colorado e Blanco. (AE)
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Odontologia em fase de

ajustes
Edgar Líchacovskí Filho*

Os dadosmais recentes divulgados peloMinistério da Saúde
indicam que há, no Brasil, cincomil adolescentes desdentados
e sem prótese na boca. Somente 10% dos idosos têm 20 ou mais
dentes na boca. Entre os adultos, este percentual sobe para
54%. Na faixa etária entre 15 e 19 anos, apenas 55% dos
adolescentes têm todos os dentes. i

São indicadores preocupantes, ainda que se admita quea
Odontologia no Brasil tenha avançado nos últimos anos. Mas
ainda há um longo caminho a percorrer para que o País possa

alcançar índices satisfatórios para a promoção da saúde bucal,
como um direito de todos os cidadãos. Por este caminho passa
não só a vontade política do poder público, mas uma visão mais

consciente dos agentes que fazem parte do sistema educacional
e profissional.

A realidade é que hoje vivemos a ambigüidade do exercício

profissional privado ou público. A atuação da Odontologia
privada experimenta uma fase de fracas possibilidades de

expansão, pois a cárie dental, doença responsável pelamaioria
dos atendimentos odontológicos, está em declínio na camada da

população que visita os consultórios particulares, especialmente
dos jovens e crianças, educados desde cedo para a prevenção.

De outro lado, há um mercado inchado, devido ao grande
contingente de profissionais que ingressam no mercado de
trabalho semestralmente. Em Santa Catarina, são 8 cursos de

Odontologia que irão formar dentistas anual ou semestralmente.
É um contingente expressivo que vai enfrentar a falta de cliente
nos consultórios particulares.

O que preocupa é que não existe ummecanismo regulatório
por parte dos conselhos Federal ou Regional de Odontologia
disciplinando a entrada de novos profissionais, sem uma avalíaçío
mais cuidadosa sobre quem efetivamente está apto a ingressar
nomercado. Vale lembrar o exemplo da Ordem dos Advog�dOl
do Brasil, que realiza um teste com os formados para separar

quem deve atuar ou não na profissão. Aomeu ver, a falta deste

mecanismo conduz por vezes, além do' inchaço do mercado de

trabalho, a situações que premiam o profissionalmal-preparado,
dando-lhes omesmo direito do seu bom colega .

Não se trata de corporativismo, mas o acesso a uma graduação
tão importante é fácil e ampla, diferentemente do que foi no

passado. Há cursos com sobra de vagas e os interessados deve0; •

apenas ter condição financeira de pagar pelo ensino oferecido. E

lamentável, pois estamos falando de uma profissão que cuida de

pessoas, do seu bem-estar e auto-estima.
Não fosse apenas a situação causada pela quantidade de

dentistas que as escolas descarregam, há muitos profissionais
formados que necessitam de emprego. É positivo neste sentido o

investimento feito pelo governo federal em centros especializados
em todo o país para atender a camada da população meno�
favorecida, que não pode pagar pelos serviços odontológicos. Há
discursos e promessas de injeção de 1,3 bilhão de reais até 2006,
o que permitiria ao setor público abrir novos postos nomercado
de trabalho paramuitos dentistas.

Este trabalho de base émuito importante, e devemos torcer

para que o plano dê certo. Já que a presença de tanta gente no�a
no mercado não tem sido um remédio eficaz para cuidar e

tantos doentes, ao menos não nos sentiremos tão inconformados
ao ver colegas competentes desiludidos com a profissão.

*Presidente da Associação Brasileira de Odontologia
-

Regional Joinville

05 textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo �
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direlt� a5
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

ecrn

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA

�Encontro ,

O prefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL), e o

overnador Luiz Henrique da Silveira
9 , 'd(PMDB) estiveram reuni os por quase uma

hora, na noite da última quarta-feira, na

cidade gaúcha de Canela, onde participam
do encontro de prefeitos eleitos do Rio

Grande do Sul e Santa Catarina.

Fontes da comitiva que acompanha
Bertoldi informaram que o governador
reforçou a promessa de atender as

reivindicações da cidade.Segundo eles, Luiz
Henrique da Silveira disse que pretende
aproximar o governo do Estado da

administração municipal.

� Aliás
O presidente do Diretório do PL,
Leónidas Nora, que integra a comitiva
disse que o governador demonstrou
interesse em conhecer melhor o

projeto de "Gestão Profissional"

apresentada por Bertoldi.
Nora informou ainda que o Conselho
Político e Administrativo da equipe de
transição vai divulgar, na próxima
semana, o organograma da futura

administração. Pelo jeito, vem

novidades por aí. Perguntado, Nora
não confirmou, mas também não

negou as mudanças.

�Marcha lenta
Se não bastasse o ritmo lento característico
de final de ano, o fim da atual legislatura e

a certeza de não retornar no próximo ano
têm desmotivado os nobres vereadores
de Jaraguá do Sul, que devem completar
o período legislativo apenas "pra cumprir
tabela':
Dos atuais 19 vereadores, apenas seis -

incluindo o Gerente de Habitação, Afonso
Piazera (PSDB) - voltam à Casa de Leis. Q
chororó é grande, o que tem contribuído
sobremaneira para o marasmo geral;
mesmo com projetos importantes para se

analisar e votar até dezembro.

� Phoenix
o vereador reeleito Pedro Garcia (PMDB)
promete empenhar-se para resgatar das
cinzas o partido, moribundo depois do
resultado das eleições. Enquanto que,
em 2000, lançou candidato próprio ao

Executivo e fez 12.375 votos para
vereador, este ano, a legenda foi vice do
PT e reduziu em quase 30% a votação
dos vereadores, fazendo 8.818 votos. Há

quatro anos, o PMDB elegeu cinco

parlamentares, este ano um.

Garcia é o único que pode ressuscitar o

partido, os antigos líderes já eram no

cenário local.

�Previdência
Os regimes próprios de previdência
social de Estados e municfpios vão ter
mais liberdade para aplicar recursose,
dessa forma, garantir a rentabilidade
necessária para o pagamento das

aposentadorias e pensões dos servidores
públicos.
O Conselho Monetário Nacional.aprovou
ontem resolução para disciplinar: a

aplicação dos recursos já capitalizados
pelos funcionários e setor público e que
alcançam R$ 20 bilhões. Hoje, os Estados,
Distrito Federal e mais de 2,2 mil

município possuem regimes próprios.

Propaganda eleitoral deve ser

retirada das ruas até o dia 3
JARAGUÁ 00 SUL - Encerrada

a campanha eleitoral e conhecidos
os resultados das eleições, resta
agora aos candidatos, derrotados
ou vitoriosos, a tarefa pós
campanha: retirar a propaganda de
rua exposta em locais públicos. Os
pa�tidos, candidatos e coligações
têm até o dia 3 de novembro para a

remoção domaterial de campanha,
conforme prevê o artigo 85 da

Resolução 21.610, do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral). Caso
as placas, faixas ou similares não
venham a ser retirados dentro do

prazo estipulado, as penalidades
serão aplicadas baseadas na

legislação de cadamunicípio.
O chefe do cartório da 17ª Zona

.. Eleitoral, Pedro Kremer, informa
que a legislação eleitoral
estabelece que cabe aos candidatos
a tarefa de retirar das ruas as peças
de propaganda política colocadas
durante o período de campanha
eleitoral. Segundo ele, os

candidatos têm o prazo de 30 dias

após a proclamação oficial dos
resultados da eleição para

providenciar a retirada de seu

material. Em caso de
desobediência à determinação
legal, Kremer esclareceu que a

Justiça Eleitoral notificará os

candidatos que não obedecerem à

Lei, intimando-os a cumprirem-na,
sob pena de aplicação de multa de
acordo com o critério do juiz
eleitoral. Na avaliação do chefe do
cartório, a grande maioria dos
candidatos toma a iniciativa de

providenciar a retirada de suas

peças de propaganda de rua no

período indicado.
Com a questão dos outdoors,

os políticos devem obedecer às

regras de contrato com as empresas

responsáveis pela instalação do
material e a retirada ocorre dentro
do prazo legal. Os bens públicos
que sofrerem danos devem ainda

passar por uma restauração, a cargo
dos responsáveis pela propaganda
afixada.

ctSAR JUNKES

ANÁLISE

Educação e Urbanismo na mira
.

.

das equipes deMoacir Bertoldi
FABIANE RIBAS

....Projetos em

andamento e

convênios atuais
serão ainda avaliados

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de transição do futuro

governo esteve reunida, ontem
pela manhã, na Prefeitura, com
o prefeito lrineu Pasold (PSDB)
e os secretários de Educação e

Desenvolvimento Urbano. Essas
foram' as duas primeiras pastas
analisadas pelos próximos
gestores, que foram atrás de
dados considerados relevantes

para saber a situação em que
cada setor está, conhecer os

projetos em andamento e

convênios firmados. Com as

informações, a equipe do

prefeito eleito (Moacir Bertoldi
- PL) vai estudar a viabilidade
de dar continuidade a

determinados projetos e

possibilidade de investimentos.
O presidente do PDT, um

dos partidos que integram a

aliança "Viva Jaraguá", Rui

Lessamann, acredita que o

poder público não terá condições
de fazer investimentos no

próximo ano, apesar das

expectativas da população com

os projetos prometidos em época
de campanha. "2005 será um

ano de manutenção da

administração pública. Primeiro

secretários, Lessmann disse que

aproveitaram para .discu tir
medidas urgentes que refletirão
no próximo governo municipal,
como a necessidade de

contratação de ACTs para o

ensino público. "Vamos analisar
essa questão porque se houve
necessidade, será preciso
concurso de seleção", informou.

Lessmann: "Prefeitura não terá condições de fazer grandes investimentos em 2005"

vamos acertar o que
consideramos prioritário para
então passarmos a direcionar os
investimentos", destacou,
frisando que o primeiro ano de
mandato será de dificuldade e

que terão de trabalhar conforme
as possibilidades de recursos.

"Temos de ser realistas", reforça.
Na reunião com os

N a próxima semana, a equipe
de transição irá se reunir mais
uma vez com o prefeito e mais
três secretários de outras pastas.
"Acredito que a secretaria de
Gestão é a mais importante.
Depois de avaliarmos essa pasta
teremos um raio X da situação
real da atual administração'

pública", considera.

}ARAGUÁ DO SUL - O

deputado Dionei 'da Silva (PT)
ocupou a tribuna da Assembléia

Legislativa para defender o

Programa Fome Zero do governo
federal. O parlamentar leu parte de
uma entrevista publicada na revista
Carta Capital, com a doutora em

política social Laura Tavares, na qual
critica as acusações de desvio de
verbas do programa e defende sua

universalização. Segundo a

entrevista, a matéria exibida pela
Rede Globo foi exagerada e o

caminho é apostarno Bolsa Família,
e não derrubá-lo.

Dionei emendou ao discurso
outra leitura, desta vez uma nota do
PT, de esclarecimento sobre o

POlíticos têm seis dias para retirar as propagandas' eleitorais das ruas Dionei vai à' tribuna defender o Programa Bolsa Família

Associação dos Grupos da
Terceira Idade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL

A Associação dos Grupos da Terceira Idade de Jaraguá do Sul -

AGTI, convoca todos os Presidentes dos clubes de idosos do

município, para a Assembléia Geral a realizar-se no dia 22 de
nOvembro de 2004, às 14 horas no Salão Cristo Rei da Paróquia
São Sebastião, nesta cidade, para deliberarem a seguinte ordem
dOdia:

-Eleição da nova diretoria para o biênio 2005/2006

Regina Feustel - Presidente

programa. A nota esclarece pontos
como a rápida expansão do
atendini.ento -em setembro, o Bolsa
Família atendeumais de 5 milhões
de famílias pobres e extremamente

pobres - e a racionalização dos

procedimentos de cadastramento e

pagamento de benefícios. "A.lém

disso, após a unificação, o valor
médio do benefício por família

triplicou, crescendo de R$ 24 para
R$ 72,80 e omontante de recursos

orçamentários investido em

programas de transferências de
renda aumentou de R$ 2,3 bilhões,
em 2002, para 3,4milhões, em 2003,
e alcançou R$ 5,7 bilhões, em 2004",
contabilizou Dionei,

Segundo o deputado, para

continuar a receber o benefício as

famílias se comprometem amanter

suas crianças na escola e a

comparecer aos postos de saúde para
o acompanhamento das gestantes,
nu trizes e crianças menores de sete

anos. "O governo federal, em

parceria com estados e municípios,
garante a oferta de serviços de

educação e saúde e acompanha o

cumprimento das condicionalida
des' pelas famílias beneficiadas",
informou.

''A partir da criação do Bolsa
Família, o cadastramento único dos

programas sociais do governo

federal, que apresentava inúmeros
problemas, começou a ser

aperfeiçoado", completou Dionei,

• Em setembro, o Bolsa

Família atendeu mais de
cinco milhões de famílias ',.

pobres e extremamente
)

pobres.

• Para continuar a receber'

o benefício, as famílias se �
comprometem a manter as
crianças na escola e a

comparecer aos postos de,
saúde para o

acompanhamento das

gestantes, nutrizes e

crianças menores de sete:
anos.
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Flores de corte é alternativa

para pequeno produtor rural
MARIA HELENA MORAES

....Empresa familiar,
no Jaraguá 89,
produziu sete mil

maços de flores

: }ARAGUÁ DO SUL - A produção
de flores de corte jáé uma realidade
na !cidade. Até o final deste ano, o

único produtor de crisântemos deve
alcançar amarca de setemilmaços
(ramalhete com uma dúzia, em
média) desse tipo de flor, preferidas
pata o dia de Finados, uma das
m�lhores épocas do ano para quem
comercializa crisântemo. Somente
na manhã de ontem, empresa
familiar localizadano Bairro Jaraguá
89:, vendeu 200 maços de
crisântemos "macarrão", conside
rados os preferidos para a

homenagem aos mortos. No total,
cerca de 500 maços da flor foram

vendidos exclusivamente para o dia
deFinados.

: A produção de flores de corte

ahlda não é significativa ernjaraguá
do'Sul, mas já começa a atrairnovos

adeptos. No caso de Margareth
Ueker; do Jaraguá 89, a idéia surgiu
a 8artir do trabalho de conclusão do
Curso de Administração daUnerj,
erú 1996.Oresultado é estimulante.

Embora admita que a situação ainda
é rifícil devido à falta de apoio,
Margareth afirma que a empresa já

Esta semana, a família Ueker vendeu cerca de 500 dúzias de crisântemos, flores preferidas para o Dia de Finados

caminha com as próprias pernas e

que desde a sua fundação cresceu

bastante.
A família Uecker tem

atualmente 10 estufas de 300metros,
mas começaram com apenas uma

,estufa, investimento de R$ 10mil e
nenhum funcionário.Atualmente
duas pessoas estão contratadas para
ajudar no trabalho e a família
contraiu recentemente dois

empréstimos para a construção de

mais duas estufas. Desde fevereiro
do ano passado está colhendo as

flores denominadas popularmente
de "mosquitinho", que há dois anos
está sendo cultivada pela família
Uecker. "Já colhemos doismilmaços
dessa flor", exemplifica Margareth.

A empresa é administrada por
Margareth, que conta com a ajuda
dos pais, Renaldo e Isolde, que são os
proprietários do terreno. "Na época
meu pai estava pensando em vender

a terra porque viver da agricultura
não dava certo. Tive a idéia das flores
e eles me apoiaram. Na época, não
tivemos apoio de ninguém.
Atualmente contamos com ajuda
técnica da Epagri deJoinville, porque
em Jaraguá do Sul não existe

agrônomo especializado em flores",
resume a empresário. Para o ano que
vem, ameta deMargareth é produzir
até 12 mil maços de crisântemos,
mosquitinhos e folhagens de corte.

�pagri incentiva produção de flores de corte através de projeto
,

I

I

: }ARAGUÁDOSUL-O engenheiro
agrônomo da Epagri de [oinvílle e

consultor do projeto Flora Brasilis,
Gilmar Jacobowiski, afirma que
atualmente SantaCatarina importa
99% das flores de corte

comercializadas no estado. A

situação, segundo ele, poderia ser

inversa caso os produtores rurais

apóstassem na idéia e investissem no

cultivo de flores de corte. De acordo
cotnJacobowískí, dos 372 produtores
de flores de Santa Catarina, apenas
umaminoria cultiva flores de corte,
salientando que 60% de toda a área

plantada está na região Norte do

ctSAR JUNKES

Peixoto pretende aumentar produção com a instalação do laboratório

estado. "Temos todas as anuas para
sairmos da condição de importador
para a de exportador", assinala o

engenheiro agrônomo.
Em Jaraguá do Sul, o também

engenheiro agrônomo Alcides da
Nova Peixoto está investindo na

produção de copo-de-leite em pro

priedade noAlto da Serra. A produ
ção atual é de aproximada-mente 120
dúzias por semana, vendidas para
floriculturas e casasde eventosm toda
a região. Peixoto está instalando um
laboratório para clonagemde plantas,
que deve entrar em funcionamento
a partir do ano que vem. Ana Eloisa F. Wolf e Humberto Wolfl, proprietários da Wolfpar

Medidores individuais de água
garantem economia aomorador a

}ARAGUÁ DO SUL - Foi entregue garagem para cada apartamento O
na noite de ontem oResidencial Bela Residencial BelaVista têm opçã� de
Vista. A obra foi realizada pela duas garagens para a metade d

Ru

Wolfepar Empreendimentos e
" os rei

apartamentos ,ressalta. ,

Participações e conta com 28 A Secretaria de Saúde Pública
ve

bá
apartamentos, divididos em sete recomenda que todos os reservatóriC\l xii
andares. No total são 2.866 metros de água sejam limpos a cada seismeses. tul
quadrados de área construída em Para que os moradores não fiquem do
terrenocom 1,7milmetros quadrados, sem o abastecimentode água durante pri
que proporcionam aos novos a limpeza, o residencial possu; urna
moradores área de lazer e jardim caixa d'água superior, bipartida, que afi
agradáveis. evita o corte no fornecimento.

paLocalizadonaRuaArthurGurnz, Além destes diferenciais eco. pr
próximo à região central da cidade, o nômicos, a necessidade de repintura en

prédio foi construído com recursos da externa foi prolongada durante a I ·'0

própria construtora. O projeto foi concepção e elaboração do projeto pn
desenvolvido priorizando os custos de Residencial Bela Vista. A pintura rel

manutençãodo imóvel após aentrega. conta comuma proteção de um beiral at'
OResidencial BelaVista é o primeiro na cobertura e a tinta utilizada é da
prédio construído em Jaraguá do Sul texturizada. Segundo Wolf, esta
commedidores individuais de água. técnica garante vários anos extras à
HumbertoWolf, sócio da Wolfepar pintura.
empreendimentos destaca ainda AWolfepar Empreendirnentose
que, além de reduzirem o custo do Participações foi fundada em 1993.
condomínio, osmedidores individuais Este é o 11º prédio entregue, em 11
de água geram um importante anos de atuação em Jaraguá do Sul.
processo de conscientização das Para os próximos anos três residenciais
pessoas quanto ao uso desta riqueza já estão sendo construídos - Reside,
natural. cialPortoSeguro, ResidencialBaepen.

Outro ponto forte do projeto é o di e Residencial Sebastião Kamma
conforto por isso todos os prédios A construtoraatinge vários públicos-
construídos pela Wolfepar têm alvo: "trabalha com apartamentos de
elevadores emais garagens do que a dois e três quartos, sempre com

lei determina. 'Aprefeitura exige urna acabamentode primeira", afirmaWo[

INFORMECP�-- �

: .... ECONOMIA

: Eficiência energética
: o Instituto Euvaldo Lodi, entidade da

: Federação das Indústrias de Santa
: Catarina promoveu ontem, o

: workshop"Aumento da produtividade
: e ganho econômico pela eficiência
I enerqética.Na mesma oportunidade,
i a Eletrobras apresentou aos

:empresários o convênio firmado
entre o instituto e a holding, em
:novembro de 2003. O acordo de

� cooperação técnica e financeira, no

�valor de RS 806,2 mil, tem o objetivo
:de promover a eficiência energética
. em empresas do setor industrial do

:-estado, bem como treinar e capacitar
,'profissionais para atuarem nesta área.
r
.'

� CRESCIMENTO

Balanço positivo naWeg
No terceiro trimestre deste ano a Receita

Operacional Bruta foi de RS 700,1 milhões, o
que represe,nta crescimento de 11,4% em

relação ao segundo trimestre. Nesse mesmo

período o mercado interno gerou RS 421,2
milhões, o que representa um crescimento
de 15,1%. A Weg obteve crescimento de
vendas e participações de mercado em todas
as linhas de produtos, com destaque para
motores elétricos, transformadores e tintas.
O crescimento em' reais foi de 32,8%. O

maior crescimento ocorreu na América do
Sul e Central, com 77,9% de incremento em

relação ao ano anterior, representando 18,0%
sobre as vendas do mercado esterno de
2004.

ÓCIOS

eração comercial
o clu e de negócios internacionais doWorld Trade Center,
o WT Club de São Paulo, fechou acordo de cooperação
come cial com o WTC de Hong Kong. O tratado, que tem
por o jetivo incrementar a relação e estreitar as ligações
come ciais entre as duas nações, também vai refletir

positi amente na balança comercial de ambos elevando
o nú ero de importações e exportações entre os países.
Estim -se que por intermédio dessa parceria, empresas
nacio ais e asiáticas de diferentes segmentos
estab leçam potenciais ligações, através de missões

come ciais ativas e receptivas entre Brasil e China,
organ zadas bimestralmente pelos respectivos WTC's.

Pelo a ardo, ficou estabelecido que ambas as instituições
deve dar suporte logístico, a fim de facilitar e ampliar a
rede e relacionamentos entre os associados brasileiros
e asiá icos.

� INICIATIVA

Banco Carrefour
o Banc-o Carrefour começará a operar em 2005.

O novo banco já está entre os 50 maiores do

mercado, com ativos de RS 1 bilhão e

patrimônio de RS 150 milhões. A carteira é de

RS 6 milhões de clientes portadores do cartão
de crédito da rede de supermercados, que já
financia um terço do faturamento do Carrefour,
ou aproximadamente RS 3,5 bilhões do total
de RS 11,2, um terço do faturamento do

Carrefour, ou aproximadamente RS 3,5 bilhões
do total de RS 11,2 bilhôes. O terceiro maior

banco do mercado, o Unibanco, tem 6,2 milhões
de correntistas, número que chega a 16,6
milhões com a inclusão dos clientes das

operações de varejo, como a Fininvest,
PontoCred, Luiza Créd e Hiper Cardo

"'�" . .,.��.,.....� "::����{�-�,�·'"".'�·��i��;;i�t::.1í���·'!;'lf"\r:�f���n��,/j�.��,tttI,{f'
A

•
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Moradores reclamam de esgoto
a céu aberto em rua do Centro

SClIROEDER
- Moradores da

E nesta Krogel, no Centro,
Rua r

Iam da falta de in
reC am

, entoS em saneamento
vesum

, Um trecho de apro-
básICo.

, damente 30 metros sem

xlfua -

b I ção de esgoto vem
causan-

tu u a
.

do transtornos
e mau cheio,

, 'palmente em dias de chuva.
punCl .

O morador João Reis Filho

annna que desde que se mudou

a rua há cerca de 13 anos, o
para' .

"J
-

problema ex�ste., a

aminhamos OÚClO, falamos
enC

I 'om prefeito, secretário, e o

problema persiste. Não tivemos

resposta", garante Reis Filho, que
até ano passado era o presidente'
da Associação de Moradores do

, Centro. "Atrapalhamuito, porque
tem sempre cheiro ruim.

Esperamos uma providência.
Vamos ver se sai alguma coisa",
acrescenta a moradora Norma

Krugel.
Reis Filho questiona a

administração municipal que,
segundoele, propõe uma política
de prevenção, mas deixa a desejar
na execução das propostas. "Sabe
se que todo real investido em

saneamento básico se economiza
sete em saúde", completa,
informando que se �té final do '

ano nenhuma providência for
tomada, o bairro vai chamar a

imprensa para comemorar os 14
anos de esgoto a céu aberto.

RAPHAEL GÜNTHER

Reis ressalta que problema do esgoto se estende há mais de 13 anos

Sociedade Esportiva Clube Santo Antônio
EDITAL DECONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAGERAL

A Diretoria da Sociedade Esporte Clube Santo Antonio, convoca
seus associados para a Assembléia Geral, que acontece no próximo
�Ia 7 de novembro de 2004 (domingo), em primeira convocação
as 9 horas e 30 minutos e em segunda convocação às 10 horas
Com qualquer número de sócio para deliberar sobre os seguintes
aSSuntos.

A Diretoria

GERAL

PERFIL

Pesquisa identificará idosos
com hipertensão.e diabetes

CAROLINA TOMASELLI

�Projeto vai traçar
perfil e propor
tratamento com

acompanhamento

GUARAMIRIM - A Comissão
Técnica Provisória de Saúde iniciou
levantamento para identificar os

idosos portares dehipertensão arterial
e diabetesmellitus domunicípio, que
deve ser concluído até final do ano,
envolvendo, inicialmente, 220
cadastrados no Clube Feliz Idade.

A pesquisa é a primeira 'ação
proposta pela comissão de caráter

paritário, formada por quatro
membros que integram o Cmdig
(Conselho Municipal dos Direitos
dos Idosos deGuaramirim).O grupo
elaborou o projeto, que foi

apresentado aos idosos durante

palestra no último dia 20 e que teve

adesão completa dos participantes,
apesarde não ser obrigatória. "Nosso
projeto tenta identificar portadores
de hipertensão arterial e diabetes

mellitus, que são doenças que
acometem o idoso e normalmente
numa fase de seqüela e de uma

gravidade avançada", afirma a

coordenadora da comissão, Ivone da
Luz.

A entrevista é realizada
individualmente, onde o idoso passa
por uma consulta médica, com
exame físico geral, e responde a um

questionário com perguntas sobre a

história de enfermidade, an

tecedentes patológicos, entre outras.
Ivone explica que ele será

classificado pelo risco que apresenta
ou grupo 'e encaminhado para

Laura, apesar de já saber que não tinha hipertensao e diabetes, foi estimulada pelos filhos a participar- .:1

participar de a tividades físicas
orientadas e com monitoramento

médico, de acordo com o casá

individual. "Os bons hábitos terão

que ser estimulados, para que
tenham saúde, auto-estima e

diminuindo doenças. Isso tudo tem
um reflexo muito grande na

qualidade de vida", resume a

proposta do projeto.
A coordenadora da comissão de

saúde salienta que aspectos como a

importância da sociabilização,
diminuição da ansiedade e

depressão, considerados não tão

relevantes, serão resgatados com a

proposta. "O foco principal não é

fazer consulta médica, mas um

inquérito para que se visualize vários

aspectos entre os idosos, e não apenas
o físico", revela.

Mutirão de entrega de cartões

do Bolsa-Família termina hoje
BRASÍLIA - Termina hoje o

mutirão nacional das agências da
Caixa Econômica Federal para
entrega dos cartões do Programa
Bolsa Família. Cerca de trezentas

agências daCaixaestão funcionando
emhorários especiais para receber os
beneficiários do Bolsa Família, em
todoopaís.Noprimeirodiadeplantão,
sábado dia 23,mais de 30mil cartões
foram entregues. Com a senha
devidamente cadastrada, 28 mil
brasileiros puderam sacar seus

benefícios somando um total de R$
2,7milhões.

Omutirão está sendo realizado

para garantir a entrega dos cartões

que se acumularam nas agências
devido ao período eleitoral e que
estavasuspensa desde 20de setembro,
alémdos cartões recém-emitidoS.Um

1- Prestação do Balanço Financeiro do exercício da atual

diretoria;
2- Eleição da nova diretoria;
3- Assuntos Gerais de interesse da Sociedade.

dosmaiores obstáculos à entrega dos
cartões do Bolsa Família é a falta de

endereços completos ou incon

sistentes. De um universo de 13,6
milhões de cartões dos benefícios
sociais já emitidos pelaCaixa, houve
problemas de entrega para cerca de
3%.

Quem foi selecionado pela
prefeitura municipal para receber o
Bolsa Família e está nas listagens
afixadas pela Caixa nas agências e

locais públicos, mas ainda não tem o

cartão magnético para sacar o

benefício, pode ligar gratuitamente
para o 0800 574 0101 ou procurar
uma agência, levando qualquer
documento. Pelo telefone, o cidadão
selecionado pelo programa poderá
saber se o seucartão estápronto, e em

queagência ele pode ser retirado.

A criação de comissões técnicas, que podem ser provisórias ou

permanentes, integram o artigo 15° do regimento interno do Cmdig, .,

elaborado a partir da lei municipal do conselho, que definiu : ,�,

competências e responsabilidades ao município, com base no :: ,;
Estatuto Nacional do Idoso. "O conselho queria a realização de ..:_:

algumas ações ainda esse ano. Então nós, da saúde, que o integramos, ,',

fizemos uma proposta de comissão técnica, de forma paralela entre
. -�

seus componentes'; declara a coordenadora Ivone da Luz.
, ..

'

Segundo Ivone, a escolha pelo (entro Feliz Idade foi pelo local se .. �
tratar de uma referência em termos de infra-estrutura, inclusive":'
com clínica de fisioterapia, já que o programa conta com dois: ::

fisioterapeutas, além de clínico-geral, auxiliar de enfermagem e ',;'iÍ

professor áe educação física.
A proposta da comissão para o próximo ano é a de desenvolver o
levantamento também em outros centros de terceira idade,

'

-_
�
... -�

atendendo todos os idosos do município. "O que não queremos é'
'

c

vincular o conselho apenas aos idosos organizados nos clubes, mas
zelar pelas políticas públicas que atendam a todos'; acrescenta.

'.::'"

--------------------------'-',)

�------------------------------------------------�:iT)

o eclipse total da lua pode ser observado na noite de quarta
feira também em Jaraguá do Sul, quando milhões de pessoas' no
continente americano permaneceram acordadas para assistir o

fenômeno, visível na maior parte da América do Norte e da América
do Sul, da Europa, África e da Antártida. --

Os eclipses totais só acontecem durante a Lua cheia, quando o

satélite atravessa parte da sombra da Terra. O próximo eclipse lunar
total acontecerá em março de 20Ó7.

�VIAÇA�CANARINHO_.���1I!IIIiiiiía
Uma Transportadora de Vidas.

lO Turismo ..
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MUDANÇAS

Secretaria de Saúde implanta
novo sistema de atendimento

Weber: "Não podemos repor os especialistas por causa do ano eleitoral"

&�;CELICE GIRARDI

�f.:�
.

::>�,
��::� Consultas com

���specialistas serão

��substituídas por clínico
�:�geral nos postos
�!;�
!,...-:.......

;:;::!:: }ARAGUÁ DO SUL - A

�!vendedora de telemarketingK).�

�,q�Melani Guse reclama que, desde
��agosto, não consegue agendar
��:: atendimento médico em

���� especialista. Ela conta que a

�;�::primeira consulta foi realizada em
f.;�. fevereiro com retomo em abril para
i:-::::�avaliação dos exames. Após a
t��><»'"

t:: análise o cardiologista lhe pediu
�� .novaconsulta em outubro. As

i.",:. tentativas de agendamento
c-

�::�:iniciaram em agosto e a resposta
�.:- . era sempre a mesma no INSS: o
I

�'" sistema estava fora do ar. Ela conta

C;'" que insistiu para conseguir
i-" 'consulta, no que a atendente

informou que o médico na qual
Melani esperava consulta não

Jo;" atendia mais pela rede pública.
,)r. "Ela disse que eu teria que ir ao '

, -,

posto de saúde do meu bairro,
,,1:�:.marcar nova consulta com um

i-o n clínico geral, que me repassaria ao

�:� : especialista. Achei uma falta de
.- "

"L.!_respeito incrível, mas acatei o que
::os . ela disse", relata, informando que

no Posto de Saúde no Bairro Vila
-- -Nova a atendente declarou que

�:� ela deveria tentar obter uma ficha,

F�:�chegando às 4 horas da manhã.

���� "Não entendo porque não posso Silva, acrescentou"que a demissão
��:�ser encaminhada para outro de alguns profissionais agravou a

�i���:cardiolOgista, já que o médico na situação. "Como estamos em ano

�::::qual estava me consultando não eleitoral não foi possível a

I��:� atende mais pelo SUS", desabafa. contratação de especialistas",
t';:;:: A gerente de saúde da explicou.

r�:---------------------------------------�-----------
r ,;Biblioteca pública realiza
! I=mais um 'Canto do Conto'
�
!
1
E
l
!

i
,

Secretaria Municipal, Nanci
Zimmermann, explica que este

problema pode acontecer com

outras pessoas em virtude da saída
de dois médicos cardiologistas que
atendiam pela rede pública,
Segundo ela, o reenca

minhamento a um clínico geral se
deve ao longo tempo de espera para
nova consulta. "Isso irá ocorrer

:1[1I'
I

porque temos que enxugar um

pouco o número de pessoas que são

enviadas para especialistas sem

necessidade", argumentou. O
Secretário de Saúde, AirtonWeber

}ARAGUÁDOSUL-Uma vez por
mês, a FundaçãoCultural realiza na
biblioteca o "Canto doConto" com

Cristian, 4, para conhecerem as

histórias. "Fiquei feliz empoder trazer
as crianças para um pouco de lazer e
diversão. Eles adoram ouvir histori-crianças.O projeto de "contação" de

histórias iniciou em 1992 comaFeira nhas ou ler livros infantis. Gosto de
incentivar a criatividade deles", disse.

A "contação" de histórias
acontece também nos hospitais, nas
terças-feiras, na ala pediátrica do

Hospital [araguá. Uma equipe da

FundaçãoCultural leva recreação aos
pequenos enfermos. E nas escolas as

histórias também são contadas, com
pré-agendamento.

do Livro. Ontem, a auxiliar de

biblioteca, DianeChiodini, contou
histórias de bruxas e animais durante

quase uma hora, para um público
atento e participativo.

A pequenaSuelen Lellí, 5 anos,
não tirava os olhos da "contadora"
vestida de bruxa. A mãe, Márcia

j' Marques Lelli, trouxe Suelen e

�::.: .��

�:Y'
�... :: .>
!
r.:
�t)j
�

.�.

,

l
. .'

: �'. "Contação" de histórias acontece uma vez por mês na biblioteca

I'i

A Gerência de Saúde apontou dois dos problemas mais sérios
enfrentados na rede pública. O primeiro seria a demanda reprimida
da rede saúde que é limitada nos atendimentos. As especialidades
têm grande número de retornos para consultas, o que resulta em

pequena oferta de novas consultas para comunidade. Outro

problema é' a mudança de um sistema obsoleto, para outro mais

seguro, cornpletoe atual. Para mudar o quadro a Secretaria de
Saúde anunciou que as pessoas que procurarem as unidades de
atendimento continuarão sendo consultadas por clínicos gerais,
que irão analisar a necessidade de repassar ao especialista. Caso a

resposta seja positiva o especialista deverá solicitar os exames e

retornar o paciente para o clínico geral. Segundo Nanci

Zimmermann, estas ações permitirão um desafogamento no

número de consultas aos especialistas, abrindo mais vagas para
outros pacientes. E acrescentou que o clínico geral estará mais

próximo do paciente, acompanhando o histórico de saúde da
cornurüdade.

Peça de dramaturgo francês
será encenada amanhã na Scar

}ARAGUÁ DO SUL - O Sesc

(Serviço Social do Comércio)
apresenta amanhã, apartir das 20h30,
no grande teatro da Scar, a peça "Na
solidão dos campos de algodão", do
dramaturgo francês Bernard-Marie
Koltês.Um espetáculo que se associa

com a impossibilidade de co

municação entre seres humanos e

que agora chega a cidade com a

quarta etapa do PalcoGiratório.
Dois homens, uma incerteza,

um conflito e tudo o que disso
decorre: dor, prazer, necessidade do
outro, solidão, afirmação individual,
jogo. Assim pode ser definida a

peça. No palco, os atores Adriano
Garíb e Paulo Trajano vivem dois
homens que se encontram num

lugar e hora indefinidos. Para
esconder a solidão que sentem,
Koltês os coloca para conversar sobre
o desejo, criando um dos mais

cultuados textos do teatro francês

contemporâneo. Um deles quer
vender algo, mas nunca revela o

objeto que vende. O outro deseja
obter algo, mas nunca assume o que
realmente quer. Garib interpreta o

vendedor e é o responsável pela
faísca que detona a ação. Trajano,

o cliente, tem uma interpretação
vigorosa sem perder a clareza e o

seu sentido de abstração.
Kcltes, que viveu entre 1948 e 1989,
tomou evidente em sua dramaturgia
o quanto se importava com a

construção verbal bemelaborada'.Na

peça há um verdadeiro embate

filosófico, no qual as paranóias de dois
homens são colocadas emconfronto.
A direção da peça é do ator Paulo

José, que evitou uma interpretação
que pudesse estabelecer qualquer
tempo ou lugar, ou que atribuísse

motivações aos personagens. Dessa
. maneira, provoca um espaço
dramático abstratomuito próximo do
universo de Koltês.

OEVENTO - OPalcoGiratório
é uma alternativa para intercâmbio
e circulação de espetáculos de artes
cênicas produzidos por grupos ou
artistas independentes e atuantes

nas mais distantes regiões do país.
Possui o objetivo de aproximar o
teatro do público através de
itinerância dos espetáculos por várias
cidades do Estado. O projeto é uma

iniciativa do SescNacional trazido

para o Estado através do Sesc de
Santa Catarina.

CP JURíDICO
.. Da afixaçao de preços nos produtos

De tempos em tempos ouvimos notícias que dizem respeit
afixação de preços diretamente nos produtos, sejam qua

Oa
. .

ti' d d' ndoexpostos em vttnnas, ou nas pra e eiras e acesso ireto ao pÚblic(mercados, por exemplo). °

Por vezes recebemos a informação de que os comerciantes .

obrigados a colocara preço individualmente em cada produto'
sao

outras, que basta relacioná-los a um código que demonstre o p/or
e que esteja próximo ao produto (etiquetas nas prateleiras) po:ço

I
-

d
.

dlvld I t d
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co ocaçao os preços In IVI ua men e nos pro utos, os encarece'
tendo em vista a necessidade de contratação de mais funcio'náritla,
Diante dê) diversidade de informações não sabemos, ao certo,O�
que está valendo!
Pois bem! Em 13 de outubro de 2.004, foi publicada a Lei 10.962/
2003, que dispõe justamente sobre"a oferta e as forma's de afixaçà
de preços de produtos e serviços para o consumidor':

°

Nesta Lei foram admitidas as seguintes formas de afixação de preço
em vendas a varejo para o consumidor em !luto-serViçoss
supermercados, merceárias ou estabelecimentos comerciais ond�,
aquele (o consumidor), tenha acesso direto ao produto, sem
intervenção do comerciante: a)impressão ou afixação do preço
diretamente no produto; b)afixação de código referencial; ou
c)afixação de código de barras.
No entanto, quando forem utilizadas a afixação de código
referencial ou código de barras, o comerciante deverá expor, de
forma clara e legível, junto aos itens expostos, informações relativas
ao preço à vista do produto, suas características e código.
Quanto da utilização do código de barras, deverá estar disponível
ao consumidor equipamentos de leitura óptica para consulta de
preços, localizados na área de vendas e em outras de fácil acesso,
No comércio em geral, a afixação de preços será por meio de
etiquetas ou similares fixados diretamente nos bens expostos a
venda e, em vitrinas, mediante divulgação do preço à vista em
caracteres legíveis.
Vale lembrar que esta lei, apesar de já estar em vigor, ainda sera

regulamentada, principalmente para esclarecer alguns pontos
essenciais, como a quantidade de leitores ópticos necessários para
cada estabelecimentos, de acordo com seu tipo, tamanho, etc.

Julio Max Manske é advogado da Cassuli Advogados Associados
SIC e professor de Direito Penal da UNERJ

N TAS
.. BICHO GRILO

Marcada nova data para encontro de bandas
Devido o mal tempo do dia 23 de outubro o Encontro de bandas Bicho
Grilo na Praça Ângelo Piazera não pode ser realizado. As nove bandas
se apresentarão no dia 6 de novembro, sábado, a partir do meio dia,O
evento é uma oportunidade de mostrar e divulgar o trabalho. O

Encontro é promoção da escola de Música Bicho Grilo em parceria da

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, juntos desde 1998.

.. MISSÂO TÉCNICA,_
Adiada viagem paraCuritiba
A viagem técnica para Curitiba que aconteceria dia 29 de outubro foi

transferida para 6 de novembro, com saída às 5h30 e retorno previsto
para às 17 horas.Os pontos que serão visitados serão: Praça Tirãé1entei;
Jardim Botânico; Bosque Alemã; Santa Felicidade; e Setor Histórico,O
investimento é de RS 40,00 por pessoa. Mais informações podem ser

obtidas no 371-7843

.. CURSOS

Inscrições abertas
o Centro Politécnico GeraldoWerninghaus está com inscrições abertas

de 8 de novembro a 8 de dezembro para os cursos de Técnico em

Eletrônica - habilitação em acionamento - no período noturno,TécnlcO
em Informática - com habilitação em Sistemas da Informação - nOS

três períodos, e Técnico em construção civil - com habilitação em

edificações - à noite. As matrículas acontecem de 8 a 10 de dezembro,
O custo da inscrição é de RS 20,00. A mensalidade é de RS 215,00 que

devem ser pagas no ato da matrícula. Mais informações sobre oS

documentos necessários podem ser obtidas no fóne 273-5267.

.. ROTARY

Almoço das Nações
o Rotary Club Jaraguá do Sul realiza no dia 7, a partir das 12 horas,;:
Salão da Igreja Matriz São Sebastião, a sexta edição do AlmOÇO

S

Nações. O Rotary Club Jaraguá do Sul torna a prestigiar as sabO�OS:a
tradições da culinária chinesa, espanhola e árabe. A cozinha chlneo'

d A zBranc,está representada pelo Frango Xadrez, acompanhado e rro
lia.

a árabe, pelo Tabule e Kibe Cru e, a espanhola, pela disputada pa�as
Mais informações, valores e cartões para participar do AlmOÇO

m
Nações com os integrantes do Rotary Club Jaraguá do Sul OU CO

Hélio. Garcia, Presidente, pelo fone 376 1783.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
.. FUTSAL lfínal doCatarl

.

hr

desc nas semi mais o atarmín a
A
Adesc, de S�hroeder, disputa às 1 O ho�as de hoje a sem.ifinal doA

io Catarinlnha de Futsal lnfanto-Juvenil.que esta sendo disputadoTorne dversá
. ..

d fi IJoaçaba. O a versano sera o time a casa e a outra vaga para a ma

em, decidida entre Seara x Chapecó. O time do técnico Glauco Behrens
sera

eu na estréia, o Atlântico de Erechim (RS) por 4x1. Depois perdeuvenc ,

'I .,

3x1 para Chapeco e go eou Salto Veloso por 9x1."0 Importante e

po: estamos testando todos os jogadores e eles estão se saindo bem.

6u eremos todo o grupo preparado para disputar a vaga às semifinais

d� Estadual':disse Behrens. A decisão .será no sábado.

.. TRAVESSIA. ._

Abertas asmscnçoes
J' estão abertas as inscrições para a 22aTr�vessia Internacional da Lagoa
:a Conceição, evento tradicional da Fesporte que acontece dia 4 de

dezembro em Florianópolis. Os interessados em participar devem se

'nscrever na sede da Fesporte à Rua Comandante José Ricardo Nunes,

�9 Capoeiras, ou através do www.fesporte.sc.gov.br. Para a elite estão

disponíveis 80 vagas (30 reais a inscrição) e 1,040 para a categoria
participação (10 reais). Já para os portadores de necessidades especiais
foram reservadas 30 vagas (10 reais). A Fesporte recebe lnstriçâo até o

dia 26/11.

.. TtNIS
Guga satisfeito com tratamento
O tenista Gustavo Kuerten continua nos Estados Unidos, onde está se

recuperando da artroscopia a que foi submetido no quadril direito, no
dia 21 de setembro, em Pittsburgh. "Estou legal, dando uma

incrementa'da nos exercícios da semana passada, em 10, 15% e o

pessoal aqui está bem contente com a minha evolução;disse Guga. Há
10 dias ele iniciou a segunda fase da reabilitação, com ênfase no

fortalecimento muscular,através de exercícios em aparelhos.O trabalho

está sendo feito em Pittsburgh, no mesmo local onde ele foi operado.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

NATUREZA Central de Tratamento de Resíduos
Industriais Ltda. CNPJ n° 85.178.549/0001-23 comunica
o extravio de Notas Fiscais nOs 2455 a 2540,2547 e 2550

a 2554 - Série Única, a mesma não se responsabeliza
pelo usb indevido.

E MAIS:
TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS

OU PINTURA METÁLICAGRÁTIS

GERAL/ESPORTE

ESTADUAL

Vitória contra o Colegial dá
a liderança geral à Malwee

JULlMAR PIVATTO

... Jaraguaenses estão
dois pontos atrás
na classificação geral
do campeonato

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

semana com a Ulbra e já se

transferiu para o time gaúcho.
"Estamos tentando a contratação
de alguns jogadores, mas por

enquanto não tem nada de
oficial", disse. Além de Malwee
e Colegial, jogam tambémUnivali
x Anjo, em Itajaí.

JASC - As semifinais do

cUo AUTHENTIQUE 1.0 8V 2P 04/05
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico,
Vidros Verdes.

Liberte
BLUMENAU

322·8800
ITAJAí

346 -7400

JARAGUÁ DO SUL - Mesmo

garantida na semifinal, aMalwee
quer a vitória na noite de hoje
contra o Colegial para superar o
time de Florianópolis na

classificação geral do

Campeonato Estadual da Divisão
Especial. O jogo está marcado

para às 20hl0, no Ginásio
WolfgangWeege. Com 67 pontos,
o Colegial está dois pontos à

frente do time jaraguaense.
Nessa fase, a Malwee somou 13

pontos contra apenas dois da

equipe da capitál.
Chico, Leco e Augusto

cumprem suspensão e não jogam,
além de Falcão e Franklin .na No último confronto entre as duas equipes, a Malwee venceu o Colegial por 4x1
seleção brasileira. O supervisor
técnico da Malwee, Kléber
Rangel, não acredita que o mau

momento vivido pelo Colegial
possa se refletir em quadra. "Eles
têm um bom time e podem nos

vencer seja qual for a situação
do campeonato", comentou.

Rangel também informou

que o ala Pica-Pau acertou essa

Campeonato Estadual ainda não
têm data definida, mas

acontecem depois da realização
dos Jase Oogos Abertos de Santa

Catarina), que se realizam de 4 a

13 de novembro em lndaial,
Timbó e Pomerode. Para essa

competição, cinco jogadores não
poderão participar: Márcio,

Valdin, Fiu, Franklin e Falcão.
Os dois últimos estão na seleção
brasileira.

Já os outros três chegaram este

ano na equipe e não podem
participar. O regulamento prevê
que só possam participar os atletas
inscritos até 31 de dezembro de
2003.

Toda Linha Clio e Scénic com Pintura Metálica GRÁTIS ( veículos em estoque) (3)

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

��\Preço a vista doClioAuthentique 2 portas 1.0 8V 04/05 semAir Bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veiculas adquiridos pela Internet. Frete incluso para todo o Brasil. (2) IPVA+ Licenciamento Grátis e mais Travas e Vidros Elétricos ou Pintura Metálica,
K

Idos somente para o Clio Authentique 1.0 8V 04/05. (3) Toda Linha Clio e Scénic em estoque na Concessionária com Pintura Metálica Grátis. (4) Taxas de juros válida para as Linhas Clio ( exceto Authentique 04/04) e Scénic 04/04 e 04/05, Megane 04/05 e anteriores e

FangoO 04/04 e anteriores, O km, nas seguintes condições: Financiamento peloCDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor a vista + saldo financiado em 24 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário.
�n�nClamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC) não inclusa, consulte o valor para sua região. As taxas poderão ser alteradas se houver
A�hanças significativas noMercado financeiro sem prévio aviso. (5) Preço a vista do ScénicAlizé 1.6 16 V 11 Ocv 04/05, cor sólida sem opcionais. Não estão inclusos os valores de frete, pintura rnetállca e opcionais Pintura metálica e opcionais. (5) Preço a vista dó Clio
al� en!lque 2 portas 1.0 8V 04/05, sem Air Bag duplo, cor sólida. sem opcionais.Fotos para fi.ns publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou referem-sê a versões especfficas. Modelos. código valores estão sujeitosaeraçoes conforme politica de comercialização da Fábrica. A Renault reserva -se ao direito de alterar as especificações de seusVeiculas sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

JOINVILLE
435·3700

(5) Fabricados noBrasil.

SCéniCAli� 1.6 16V 110 cv 04/05
Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Computador de bordo,
Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos.

2 ANOS DE GARANTIA

TAXAO,49� ONT.+24x
a uardado em São an

'

rio
mas foi demovido da idéia pel

e

Val�tW}1fa.;dl��N-t\!1l'S�rtid

JARAGUÁ DO SUL impm"nte,wIFI,m,ngo.
370 - 6006 Financeira Renault

groupe: RCI Buque
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Pilotos da região se enfrentam
no autódromo da cidade

JULlMAR PIVATTO

� Prova é válida pela
ga etapa do
Norte Catarinense de
Automobilismo

JARAGUÁ DO SUL- Mais de 60

pilotos são esperados, neste fim-de
semana, noAutódromo do Jaraguá
Motor Clube, no Bairro Nereu

Ramos, para a disputa da 8a etapa
do Campeonato Norte Ca
tarinense de Automobilismo. No

sábado, os corredores fazem os

treinos livres e as tomadas de tempo
e, no domingo, as baterias finais
valendo" pontuação para o

campeonato em quatro categorias:
Trações Dianteira e Traseira, Kart
Cross e Gaiolas -.

Há duas etapas do fim da

competição, a briga pelo título

esquenta cada vez mais. Nas

Gaiolas, a liderança está com

Carlos Vaz, com 73 pontos,
seguido de Edílson Spezia, com 56
e José Serpa, com 30. No Kart

Cross, Romir Roeder está em

primeiro com 169 pontos. Em

segundo lugar está Jair dos Santos
com 131 e em terceiro Dorival
Serv com 106.

Com 68 pontos, Paulo Krutzch

!

Autódromo vem recebendo reformas para melhorar a visibilidade do público durante as provas

é o líder da categoria Tração
Dianteira. Cristiano Rosa está na

vice-liderança com 44 pontos,
seguido de perto por Iverson Sasse,
com 33. Outra categoria bastante
disputada é a Tração Traseira.
Cinco pontos separam o líder João
Tambozetti (44 pontos) do segundo
colocado Orlando Tambozetti

(39). Jairo Muller (32) e Carlos

Dequech (30) vêm logo atrás na

briga pelo título.
Além dessas categorias, haverá

demonstração da Stock Car

(Opala e Ômega) e da Marcas N

(Gol) com pilotos que disputam o

Campeonato Estadual. O

organizador da prova, Antônio

Wurst, informouque o autódromo
. passou por reformas para dar uma

São Paulo e São Caetano se enfrentam dia 3
RIO DE JANEIRO - A partida

entre São Paulo e São Caetano
- suspensa no segundo tempo
em conseqüência da morte do

zagueiro Serginho .

- será

disputada no dia 3 de no

vembro, às 20h30, no Morumbi,
com portões abertos ao público,
segundo decisão anunciada na

tarde desta quinta-feira pela
CBF (Confederação Brasileira
de Futebol). O departamento
técnico da entidade decidiu
ainda que serão jogados apenas
os 31 minutos que restavam para
o final da partida.

A CBF decidiu também
alterar a data da partida que o

São Caetano jogaria amanhã,
contra o Paraná, pela 39ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. Este' jogo foi

transferido para o dia IOde

novembro, no estádio Anacleto

Campanella, em São Caetano.
O horário inicial, 20h30, foi
mantido. A CBF decretou luto
oficial de uma semana e

determinou que todos os jogos
dos campeonatos da Série A, B
e C deverão respeitar 1 minuto
de silêncio na rodada deste
final de semana.

O zagueiro Serginho, de 30

anos, morreu na noite de

quarta-feira em conseqüência
de uma parada c ar d ior

respiratória sofrida durante a

partida que es ta va sendo
realizada no estádio do
Morumbi. O jogador desmaiou;
chegou a receber atendimento
médico ainda no gramado -

inclusive com respiração boca-

_·"''''-'"1 BOLETIM DO ESPORT 1--

,

!

�DECISÃO
FinaisdaCopa Dipil de FutsalMenor
Neste domingo, o Ginásio Poliesportivo Alfredo

Jacobowski, em Massaranduba, recebe os jogos
decisivos da 2a Copa Dipil de Futsal Menor. As
finai das quatro categorias começam às 13h30,
com a decisão do Pré-Mirim entre Juventus e

Marisol, Às 14h 10 a decisão do terceiro lugar do
Mirim, entre Mestre em Jogo x Mancha Negra e,

na seqüência, a final entre Cachoeira e Águia
Dourada. Às 15h20 acontece a disputa do terceiro
lugar da categoria Infantil, entre Águia Dourada

e Independência. A final está marcada para às 16

horas, entre Atlético e Cachoeira. Às 16h50,
Amizade x Universal decidem o terceiro lugar do
Sub-17 e, na seqüência, 1° Braço/Cruzeiro x

L�u:uca,
fazem

a_
final.

� FIGUEIRENSE

Jogadores voltam aos treinos
A delegação do Figueirense retornou às 11 h30
de ontem de Curitiba e às 15h30 os jogadores
já estavam no estádio Orlando Scarpelli. Quem
jogou contra o Paraná Clube fez trabalho

regenerativo. Os demais foram para o CT do

Cambirela, para treino técnico. Hoje haverá
trabalho somente no período da tarde, no
estádio Orlando Scarpelli com a realização de
um treinamento técnico, apronto para o

compromisso de sábado (20h30) contra o São

Paulo, pela 39a rodada do Campeonato
Brasileiro da Série A. Para esta partida o técnico
Júnior terá o retorno do zagueiro Cléber e do

lateral-esquerdo André Santos, que não atuaram

contra o Paraná Clube.

I
II

a-boca - mas em seguida foi
levado ao Hospital São Luiz,
onde morreu algum tempo

depois.

• O corpo do zagueiro
deverá ser velado no ginásio
de esportes do Clube Casa
de Campo, na cidade

Ipatinga, vizinha a Coronel

Fabriciano, em Minas Gerais,
onde será enterrado.

• O sepultamento está

previsto para as 9 horas de

sexta-feira, no Cemitério Vale
da Saudade. Serginho havia

completado 30 anos no

último dia 19 de outubro.

€)I rar1�mefiltb' a Impildso qlll�
véU pô� a gareMída f1l1'a ptlfafl

estrutura melhor para o público.
"Na pista não mexemos. O que foi
melhorado foi O local para

acampamento e os pontosmelhores

para se assistir acorrida", disse.
Wurst também lembra que haverá
estrutura completa de bar e

cozinha. O valor da entrada é de

R$5,00.

o Jump Ieen misturo diversão, saúde utilizando
mlnl"trarnpolins,es:>a atividade foi projetado
especelmente para <IS condições 'íSlcas da

criançada. O Jump Ieen é indicado par a crianças
a partir dos 7 anos de idade, estando os pais
matriculados na Impulso ou não.

Valde se prepara para disputar
provas de Velocidade na Terra

Valde pretende brigar pelo título a partir do ano quê vem

JARAGuÁ DO SUL - O piloto "Da prova. urante esse tempo
jaraguaense Valde Pakuszewcki fiquei melhorando meu carro
prepara, para este fim-de-semana, acertando detalhes e testando a;
a volta às competições na Copa melhorias. Não fiquei parado e

. Norte de Velocidade na Terra.
Sem participar de provas desde o

ano passado, Valde vai aproveitar
as duas últimas etapas daCopa para
treinar e voltar a ter ritmo de prova.
O objetivo do piloto é lutar pelo
título na próxima temporada.

Em 2003, ficou em terceiro

lugar na categoria Fórmula
Chevrolet, na qual pretende
continuar. "Vou aproveitar que os

. pilotos que competem na Stock
Car do Catarinense vão participar
e testarmeus limites", comentou.

Valde acredita que, mesmo

sem competir há quase um ano,

não vai sentir dificuldades durante

sempre procurei manter Oi

treinamentos", informou o piloto,
que competiu durante quatro
anos. "Espero voltar com força total
para o ano que vem e conseguira
título", disse.

24 "16h3Dmin até 17h15min <. L...

14h3Droin IJté 15h15olÍo <. 5',6'
,
•

o Jump Ieen deserwolve a coordenaçêe motora.
e libera a eQergla da garotQda, melhorando a

capacrdAde de concentração e o humor.

Q ,Ju p Teeo reduz os efeitOJl negaJ;vos da vida
5 deneána tirando a crionca q" rotina dos' íjA.S
eletrônico;; e da TV.

f lrnpdlso
e ERlttleio Pes,sojl 1 fl)31 , Centro

DEP 882'51-1 Otl . Jaraguá do Sul ,se
br

4 2'65 862. se Lfiie i.ajropu!so@teJ'ra.com,
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DA
Fábio César Montibello, vice-reitor da uner], abrindo
o Circuito de Identidades Latinas, etapa Brasil

A estética brasileira está na mira dos criadores. Gingada,
calorosa e versátil, a imagem nacional serve de

inspiração para a moda e a arte dos grandes centros de
. expressão cultural do mundo. Vivemos um momento
propíclo para pensar, com mais profundidade, numa
questão fundamental: que país o Brasil quer ser?
A possibilidade de estender esse foco de atenções a

todo América Latina e trocar experiências com as

nações vizinhas une, estilistas, empresários e estudantes
de moda e design de cinco países com um obletlvó
comum: a busca de uma identidade latina.
Universidades e organizações governamentais e não
governamentais do Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e

Uruguai participaram da primeira edição do Circuito
Identidades Latinas.
O laboratório cultural itinerante surge da necessidade
de revelar facetas escondidas da produção de moda e

design dos povos da América Latina. A iniciativa

promove um intercâmbio de informações, idéias,
perspectivas e técnicas entre os setores que criam e

pensam o desenho na América Latina. Os estilistas
Ronaldo Fraga (Brasil), Martin Churba (Argentina),

MÁRCIA BENTO

Fernando Escuder (Uruguai),
Juana Díaz (Chile), Claudia
Escobar (Chile) e Maria Luisa Ortiz

(Colômbia) são alguns dos
profissionais que trocaram
experlênclos e ministraram
workshops e palestras fora de
seus países.
As sedes dos trabalhos foram

instituições de ensino reunidas a
partir da certeza de que esta

aproximação aumenta muito o

sucesso do desenvolvimento
profissional, para estudantes. e
professores também. Na

Argentina a Universidde de
Palermo, no Chile o INACAP, no
Uruguai a Universidad de La

Empresa, no Brasil a UNERJ,
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, e na Colômbia, La Salle

College.
Com esses ideais, o Circuito
Identidades Latinas pretende
apoiar as manifestações de
identidade no desenho e

contribuir para o

reconhecimento e valorização
da imagem de uma América
Latina criativa, inovadora e

empreendedora.

MAWIA I::>� cl'tJA'OA'I-l'A

.

Ser voluntário é doar parte do seu
�-........,!E

tempo e de seu talento para me-

lhorar a qualidade de vida das
pessoas. Existem diversas formas
de ser voluntário: trabalhando em

organizações
sociais, par
ticipando de

campanhas,
realizando
ações indivi
duais e ou
tros .. Ser vo

luntário é uma

ótima forma
de se desen
volver como

pessoa.

Carol G .

ev arcla, consultora internacional que abriu o
ento

rnund� apresentando um panorama sobre a moda no

Valéria Maurer, destacou-se po: utilizar a

geometria e simplicidade em seu -abalho,
aluna da U ner] que viaja ao Chi le onde

LlmrmliDl'1!lIiIinlJiL ...r;_ ;.;._..J......!a:Ep:.cre�s�e!2.:nta a sua co I eção
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I CIN MA PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 29 de outubro a 4 de novembro

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

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Rei Arthur
14:00 -16:30 -19:00 -21:30 Exorcista O Infeio

14:30 17:00 19:30 22:00
O Espanta Tubarões
15:15

Paixão A Flor Da Pele
14:00 16:30 19:00 21:30Show de Vizinha

17:00-19:15

Chamas da Vingança
21:15

O Espanta Tubarões
14:15 16:15 18:00

Resident Evil 2 Apocalypse
20:00 22:00

Mar Aberto
15:00 16:45 18:30 20:15 22:00Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO Yu-gi-oh O Filme (dub)
13:45 15:30Rei Arthur

14:00 16:30 19:00 - 21 :30
Kill Bill Volume 2
18:1521:15

O Espanta Tubarões
13:45 15:45

Mar Aberto
.

17:45 19:45 21:45 Billabong Odyssey
13:30 15:45 17:45 19:4521:45Yu-gi-oh O Filme

13:30 15:15
O Enviado
17:00 19:30 22:00

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ e-eomédia/P - Policial/ S-Suspense/ De - Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/Fle-Ficção

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO I
.:» SOCIEDADE CULTURA ARTíSTiCA

Contato: 2752477 - 370 6488FUNDADA EM 08-06-HI56

Espaço Horário-

SI

Tradicional Festa da Paróquia São
Judas Tadeu
Marque na sua agenda e participe!!!
Nos dias 6 e 7 de novembro acontece a tradicional festa
da Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Água Verde.
'fi" festa inicia no sábado às 19h com a santa missa. Logo
após os festejos populares com animação do Musical
Evolução.
No Domingo, a santa missa será as 1 0:30h e a animação
da festa fica por conta do Musical Movimento. Às 17hs
haverá um bingo especial, com uma novilha e diversos
prêmios.
Haverá completo serviço de bar e cozinha, com o

tradicional churrasco, galinha assada,
sortido, salada, strudel, bebidas. Jogos, cama elástica,
piscina de bolinha, balão pula pula, tobogã, pescaria,
bingo e rnúslca ao vivo serão atrações garantidas para
.toda sua famflia.
::::Benove sua fé, deguste o tradicional churrasco e divirta
(se muito na festa da Paróquia São Judas Tadeu.
.

Uma festa pra toda família. Não perca!!!

Informativo Paroquial

30/31 de Outubro de 2004

Missas
SÁBADO DOMINGO

16H30-Matriz(1
A Comunhão)

19hOO- Matriz
17h30- S.LuizGonzaga
17h30- Rainha da Paz

07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz

NOSSA MENSAGEM

Em Cristo semanifesta amisericórdia do Poil

O poder de Deus é manifestado na obra da criação,
que é fruto de seu amor. Só um Deus que cria por

amor pode ser misericórdia, porque chama
continuamente seus filhos e filhas á vida (1 a leitura).

Assim, se cremos que Jesus é o filho de Deus,
temos a certeza de que nele Deus assume nossa

história e-nos resgata do pecado (Evangelho).
Proclamar essa esperança é afirmar que, se

procuramos realizar o bem, antecipamos o dia de
Cristo, que será vida e redenção para todos.

Louvorzão com Banda Ressureição
de São Bento do Sul
Local: Igreja Evangélica Luterana Apóstolo Pedro -

Centro

Data: 31 11 0104
Horário: 19:00

I

CINE AE
Da Redação/GB Edições

I
Alienados do Espaço
My-ik (Diedrich Bader, de "O Império do
Besteirol Contra-ataca") e Du-ug (Chris
Parnell, de "Abaixo o Amor") são aliens
endiabrados do planeta Kabijj. Armados
com duas espadas mais penetrantes que
eles próprios, esses dois extra-estúpidos
têm apenas dois dias e meio para dominar a
Terra. Eles têm certeza que conseguirão, mas
são desviados de sua missão por mulheres

gostosas, vacas malvadas, Supertramp e sua

própria burrice.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 88
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Sexo, Amor & Traição
Carlos e Ana vivem no sétimo andar de um

edifício localizado no coração do Rio de
Janeiro.Ana necessita de mais carinho do

que seu marido lhe dá. Inesperadamente,
Tomás, um amigo do casal, chega depois de
muitos anos de viagem e se hospeda na

casa dos dois. Andréa e Miguel vivem num

edifício em frente, também no sétimo andar.
Andréa está cansada da indiferença de seu

marido e ressentida por que ele a vê apenas
como um objeto a ser exibido. Em uma festa,
se encontram com Cláudia, o primeiro amor
de Miguel.Cláudia, não tendo lugar para
ficar, acaba passando a noite no

apartamento de Miguel.A presença dos

recém-chegados é o grande detonador de
infidelidades, separações e reconciliações
numa espécie de duelo em que todos os

envolvidos terão de lidar com uma série de

I
conflitos na busca da realização pessoal e
do amor.

Comédia - Ano: 2003 - Duração: 89
l minutos - Cor 14 anos - Lançamento em
)' Vídeo e OVO

�--------------------------------------------------�----------------- I A Deusa de 1967

III JM é um jovem consumista de Tóquio.Além
de hacker, ele é um apaixonado por carros.
Seu sonho de consumo é comprar uma
"deusa'; como é conhecido um Cltroén

projetado nos anos 50, uma raridade
considerada por muitos, o carro mais '

perfeito já produzido. Em suas buscas pela
Internet, recebe uma resposta da Austrália e

viaja em busca do carro. Ao chegar lá, JM
encontra a proprietária do automóvel, uma
linda jovem, cega, de 17 anos, por quem se .

apaixona e com quem parte para uma

grande aventura em busca de emoção.
Além de uma belíssima fotografia, a atuação
de Rose Byrne e a direção do filme são

esplêndidos.
Aventura - Ano: 2003 - Duração: 118
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

As Três Marias
Filomena Capadócio (Marieta Severo)
recebe a visita de um compadre com uma

notfcia devastadora. Seu marido e seus dois
filhos foram violentamente assassinados
pela famflia de Firmino Santos Guerra
(Carlos Vereza), um antigo caso de amor de
Filomena,que não se conformava ter sido
abandonado por ela há mais de trinta anos.

Sem derramar uma lágrima, a matriarca
espera.o velório e o enterro dos homens de
sua famflia e convoca suas três filhas, Maria
Francisca (Julia Lemmertz), Maria Rosa

(Maria Luisa Mendonça) e Maria Pia (Luiza
Marlanl), para dar cabo de seu plano de

vingança. Um plano perfeito, mas que não
contava com os ventos do destino.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 90 minutos
Cor 16 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO
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I
Bolo Delicioso de Milho
Ingredientes: 4 espigas de milho; meia
xícara (chá) de óleo; 1 xícara (chá) de
leite; 1 xícara (chá) de açúcar; 3 ovos; 1

colher (sopa) de fermento em pó; 1

xícara (chá) de farinha de trigo; meia
xícara (chá) de água.
Preparo: Retire os grãos de milho da

espiga. Bata no liqüidificador com a

água e depois passe na peneira.
Recoloque o creme de milho no

liqUidificador,junte o óleo, o leite, o
açúcar e os ovos. Bata bem. Despeje
essa mistura numa vasilha e acrescente

a farinha de trigo,misturando bem. Por

último, adicione o fermento. Unte e

enfarinhe uma fôrma redonda de

buraco no meio, despeje a massa do
bolo e leve ao forno preaquecido por

aproximadamente 30 minutos.

Batatas Assadas com

Queijo
Ingredientes: 6 batatas
grandes; 1 xícara (chá) de queijo
mussarela ralado; 1 colher

(sopa) de manteiga; sal e
pimenta-da-reino a gosto; leite
suficiente para dar liga.
Preparo: Leve e esfregue bem
as batatas. Faça um corte no

sentido do comprimento das
batatas. Leve-as para assar em

forno quente até ficarem
macias. Retire do forno e escave

o centro das polpas, sem
estragar as cascas. Amasse a

polpa retirada e adicione o

queijo, a manteiga, o sal e a

pimenta. Junte o leite até
formar uma pasta. Recheie as

batatas com esta mistura e leve
ao forno novamente para
derreter o queijo. Sirva em
seguida, em pratos individuais.

I -

..J

Torta Julieta
Ingredientes: 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 1

pitada de sal; 1 xícara (chá) de margarina; 2 xícaras (chá)
de mussarela ralada fina; 5 a 6 colheres (sopa) de água
fria, Recheio: 2 colheres (sopa) de margarina; 1 cebola

grande, cortada em rodelas; 3 cenouras cortadas em
rodelas; 1 lata de milho; 1 lata de ervilhas; 2 talos de
aipo picados; 1 xícara (chá) de vagens picadas; salsa
picada a gosto.
Preparo: Misture bem a farinha de trigo com a

margarina até formar uma farofa.Coloque o sal e o

queijo. Amasse bem,colocando colheradas de áqua até

que a massa ligue. Deixe descansar durante uma hora,
embrulhada em papel alumínio. Derreta as duas
colheres de margarina e refogue a cebola com a

cenoura.Coloque as vagens e cubra levemente os

legumes com água.Quando estiverem macios,junte o

aipo picado e a salsinha,Quando tU9qestiver cozido,
acrescepte o milho e as ervilhas e desligue o fogo.Abra
a massa e forre uma fôrma, deixando uma parte da
massa para cobrir a torta.Coloque o recheio e polvilhe
com uma xícara (chá) de queijo parmesão ralado. Cubra
a fôrma com o restante da massa aberta, se quiser faça
desenhos decorativos. Pincele com ovo batido e leve

para assar em forno preaquecido, até ficar dourada.

11"-4<� Atendimento

-v� Secretaria
• • Comunicamos que no período
� �v de 08 a 12 de novembro de 2004,
�4GUÁ oO� que não haverá atendimento na

. secretaria, por motivo de a

secretária estarem curso.

Atendimento normal, a partir do dia 16 de novembro,
das14hOOàs19hOO.

.

Encontromensal
Parabéns a toda equipe, cora listas, diretoria e

cozinheiras, por mais este alegre e concorrido encontro,
dia 22 de outubro de 2004:
A toda essa equipe nossos agradecimentos, bem como a

todos que estavam presentes, razão principal dos
encontros.

Convidamos aqui, todos para o último encontro do ano

de2004,que acontece no dia 26 de novembro.Agende.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

am

muito

apetitosa
se recheada
com frango
desfiado e

ervilhas

Farofa de feijão
Ingredientes: 2 xícaras (chá) de bacon cortado em cubinhos; 1

cebola grande picada; 2 tomates médios sem pele e sem sementes,
picados; 2 xícaras (chá) de feijão cozido e escorrido; 2 envelopes �e
Sazón Marrom; 2 colheres (chá) de sal; 1 xícara (chá) de farrinha de
mandioca crua; 1 xícara (chá) de farinha de milho; 2 ovos cozidos e

picados; meia xícara (chá) de cebolinha verde picada; 4 colheres
(sopa) de vinagre de vinho branco; 3 colheres (sopa) de azeite de:
oliva;:2 dentes de alho espremidos; 1 maço de couve cortado enr�
tiras finas; 2 cebolas médias cortadas em fatias grossas; meia colljer
(chá) de Aji-No-Moto.
Preparo: Prepare a farofa: numa panela grande; doure o bacon 'em

fogo alto por cerca de 10 minutos,junte a cebola picada e refogue
por mais quatro minutos ou até murchar. Acrescente os tomates e

o feijão e tempere com o Sazón e com 1 colher (chá) de sal.
Cozinhe em fogo médio, por aproximadamente 5 minutos,
mexendo de vez em quando. Retire a panela do fogo, adicione a

farinha de mandioca, a farinha de milho, os ovos e 3 colheres (sopa)
de vinagre, e misture bem. Reserve. À parte, prepare 6 couve:
aqueça 1 colher (sopa) de azeite em fogo alto e refogue o alho ãté
começar a dourar.Junte a couve, tempere com o sal restante e

refogue até murchar ligeiramente.Tampe a panela e reserve. Em
outra panela, aqueça o restante do azeite e frite as rodelas de

.

cebola até que fiquem transparentes. Adicione o vinagre restante e

o Aji-No-Moto, misture e retire do fogo. Sirva a farofa acompanhada
com a couve e a cebola.

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

Terminando o Caminho Real chegamos ao Barbacan que trata-se de uma

fortaleza circular, peça de defesa construída em 1498 como uma proteção
adicional ao portão da Rua Florianka. Poucas estruturas deste tipo ainda _.

existem no mundo, mas o Barbacan de Cracóvia e o maior de todos e -\
considerado o mais bonito deles.

1
r�

Fizemos o carnlnhq
de volta, paramos ';
para almoçar dep9.!s
seguimos por outro
lado do Castelo de,;
Wawel para aprec'i�r
esta magnífica ,'i

construção ;C.
medieval.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o apresentador que tem um

coração "tamanho família"
Por Erica Guarda/GB Edições

FOTQS:GB IMAGEM

jornalístico que lidava com os.

problemas diários da população de São
Paulo e Região. Depois disso, Gilberto
foi convidado a apresentar o programa
"Cidade Alerta" e o fez durante alguns
meses, até que a emissora lhe desse a

incumbência de estrear o programa
. "Leão Livre". Com o fim do "Disque
Record", Gilberto se dedicou somente

Gilberto Barros com seu carisma conquistou o telespectador e apresenta dois

programas na Rede Bandeirantes que é sucesso absoluto de audiência

Nascido no dia três de dezembro de 1958 em

Piracicaba (SP), filho de professores, casado e

pai do Gilbertinho, o comunicador Gilberto
Barros, cujo nome é em homenagem ao pai,
começou a sua carreira na Rádio Difusora de

Lucélia, interior de São Paulo. Passou por Lins
onde cursou a Faculdade de Engenharia
enquanto trabalhava paralelamente na Lins
Rádio Clube. Mais tarde, tornou-se
apresentador da Rede Globo, trabalhando ao

mesmo tempo em emissoras de rádio de Bauru

(Bauru Rádio Clube - da Rede Bandeirantes e a

Terra Branca - 710). Na Rede Globo trabalhou
durante dez anos. Foi apresentador do entre
outros programas do "Jornal Nacional" e do
"Vídeo Shaw".
Gilberto Barros veio para São Paulo a convite da

direção da Rádio Globo. Os números

alcançados no Ibope com seu programa aos

domingos surpreendeu a todos. Isso o levou a ter

programas diários na parte da manhã e

posteriormente no período da tarde, sempre
com índices de audiência extraordinários
fazendo de dele o líder de audiência em todos os

horários que lhe foram designados.
Sinceridade é o ponto forte do Leão, que muitas

vezes não mede esforços para provar a verdade.
Foi este jeitão do comunicador que mudou a

história do rádio e

que vaimudar a
história da
televisão. No rádio,
fazia do seu

programa uma

tribuna para
acordar todo o

Brasil, com as

notícias do dia e

com música

gostosa e popular,
<l Além de radialista,
jornalista e apresen
tador de televisão,
Gilberto Barros
também é cantor e
escritor

I· DIC S DE lEIT R

bem povão, assim como ele.
Durante onze anos, o

"Programa Gilberto Barros"

apresentou uma revista de

rádio, sempre inédita a cada
dia.
O slogan "Me faz um carinho"
é usado pelo comunicador
desde 1988. Isso porque,
numa ocasião, quando o

comunicador morava em

Bauru, foi chamado por uma
família amiga para visitar uma

criança - um menino que
estava muito doente. Este

menino, num momento de
tristeza e dor, disse ao

.

Gilberto:"- Tio Gilberto, me
faz um carinho?". Essa frase
marcou a vida pessoal e
profissional do comunicador.
Gilberto Barros dedica parte
de seu tempo a entidades
assistenciais, visitando

creches, casa de repouso,
hospitais. Poucos sabem, mas
Gilberto tem estado mais

perto do povo carente do que
se possa imaginar. Desde que

chegou a São Paulo, realiza
eventos artísticos como o

"Projeto Carinho" (show),
produzido pela Carinho
Produções que reverte parte
da renda em favor das
entidades que cuidam de

crianças excepcionais. É não

é só isso! Gilberto além de
comunicador, é empresário e

cantor.

Há três anos Gilberto Barros
trabalhou na Record, foi
convidado pelo falecido
diretor Eduardo Lafon para

apresentar o "Disque
Record", programa

I

ao "Leão Livre",
isto porque, já
estava previsto o

Como Leão, Gilberto

projeto "Quarta-
Barros começou sua

carreira artística como
Total". Este mais locutor da Rádio
descontraído que Difusora de Lucélia
os anteriores. O

novodesafionoco�andodeum Jogo Rápido com o
Game show consolidou o

sucesso de audiência e uma

r
Leão G i I be rto Ba r ro5:

�-"""""'"._",-""...._-

nova vertente na carreira do

apresentador. Assim, o Qual foi o momento mais feliz de sua vida?

carisma tamanho família de Vivo de vários momentos.Todo artista tem seus momentos de êxtase. O nascimento

Gilberto consolidou a
do meu filho, meu primeiro baile cantando,minhas conquistas profissionais etc.

confiança perante a família IIda Rede Record e foi um

pulinho para o lançamento
do "Domingo Shaw",
diversão garantida e bem
humorada para todas as

idades.
O Leão em julho de 2002
encerra o contrato com a

Rede Record e é convidado

pela Rede Bandeirantes. Na
nova emissora, Gilberto
Barros começa a apresentar e
atual sucesso das tardes de
sábado, o "Sabadaço". E
devido a esse grande sucesso, I!
o apresentador, em 12 de

li..maio de 2003 ganha outro
programa, o "Boa Noite

Brasil", que vai ao ar de terça I
à sexta feira às 22 horas. IHoje, Gilberto Barros, ,

fica mais de 16 horas no ar

por semana, mas ele não

pára por aí, outras novidades
ainda vão surgir...

Mais conhecido I>

E o mais triste?
Um dos mais tristes foi quando eu tive que sair da casa dos meus pais para estudar
fora. tem também o dia em que soubemos que papai estava com câncer. Ele foi
curado e está mais forte que eu.

Qual foi a maior besteira e o maior acerto?
A maior besteira foi ter comprado um carro zero na semana do meu casamento.

Quase morri quando lembrei que faltava pagar muitas contas. Por isso não tive lua-de·
mel. O maior acerto foi largar a faculdade de Engenharia e seguir a carreira artística.

Tem alguma coisa no mundo que te falta para você se sentir um homem
definitivamente feliz?
Ainda falta muita coisa. Eu estou só começando. Como ser humano eu não fiz ainda
muita coisa que precisarei fazer. Ajudar, ajudar e ajudar. Deus tem sido muito bom

comigo. eu preciso arrumar uma forma de agradecer.

Qual a personalidade da atualidade que você mais sente admiração?
Não tenho uma especificamente mas tem várias pessoas em suas áreas que merecem

destaque. O Roberto Carlos eu admiro. Sei de histórias que ele ajuda muita gente. O
Sérgio Reis etc. O empresário Antônio Ermírio de Moraes é outro grande homem mas

minha maior inspiração é meu avô, sapateiro que formou uma grande família de
doutores e professores.

Gilberto, pra terminar esta é a pergunta que o ser humano tenta responder há
milhares de anos: por que viemos ao mundo?

Com certeza eu tenho a resposta: viemos e estamos aqui e sempre estaremos para
servir de laboratório para Deus. Ele nos fez segundo vossa imagem e semelhança.
Temos que nos aperfeiçoar e aprender a ser um pouco Deus para depois merecer a
vida eterna, quer dizer, ter a honra de conviver com ele e todos os anjos do Cé.U'::JFUibem, né? (risos)
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> Não Leve a Vida Tão a Sério
A vida não precisa ser tão complicada quanto insistimos em
torná-Ia. A simples decisão de não se agarrar aos problemas pode
melhorar e muito nossas vidas. É isso o que Hugh Prather nos
mostra, com humor e clareza, neste livro. Ele escreve sobre as

dificuldades do dia-a-dia e nos dá ferramentas para contorná-Ias,
mudando o que há de mais importante na vida: nossa atitude
mental e a forma de reagir aos inevitáveis contratempos. Seus
ensinamentos são baseados ém histórias reais que nos deixam
com a sensação de já ter passado por aquela situação ou
testemunhado algo parecido.Você aprenderá soluções práticas
para dar um basta às preocupações e ao medo, e se libertar de
tudo aquilo que impede sua felicidade. O livro têm 160 páginas e

é da Editora Sextante.

>Filtro Solar .

í Irreverente e emocionante, este livro foi feito para você que
deseja colorir a vida com uma dose extra de inspiração, otimismo
e bom humor. Publicado originalmente como um discurso de
formatura, "Filtro Solar" traz uma série de conselhos espirituosos
sobre temas importantes como aparência, amigos, trabalho,
família,juventude e saúde. Com lindas ilustrações, cada um deles
lhe mostrará uma forma mais leve, terna e sábia de ver a vida.
Escrito por Mary Schmich, o livro é um lançamento da Editora
Sextante e têm 96 páginas.
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Da Redação/GB Edições'Banquete
O que acontece quando nos reunimos

para jantar? Mais do que apenas comer,
acredita o historiador Roy Strong, que
nesse "Banquete" analisa cinco milênios
de refeições cerimoniais - dos antigos
babilônios até os dias atuais -,mostrando
como os costumes que cercam os grandes
jantares espelham de maneira privilegiada
a estrutura sodal.Tendo como foco aquela
que durante séculos foi a principal refeição
do dia, o jantar, o autor examina, apoiado
em narrativas literárias e farto material

iconográfico, o desenvolvimento das
maneiras à mesa.O tema central de

"Banquete" é a conexão entre o que
acontece às refeições e a estrutura da
sociedade,mostrando como o ritual que
cerca a alimentação é um teatro no qual
se representam de maneira clara a

estratificação social e as relações de poder.
Ao mesmo tempo erudito e cheio de
curiosidades, esse livro - ilustrado com

gravuras e quadros consagrados - reúne
todos os ingredientes que contribuem
para o fenômeno das refeições
cerimoniais e recupera detalhes que
ganham significado e desvelam um dos
mecanismos sociais mais eficazes da
hierarquização em classes no Ocidente. O

lançamento é da Editora Jorge Zahar e
têm 300 páginas.

"A caridade desafia a Matemática. Ela mostrou

que é dividindo o amor que ele se multiplica"
(Da atriz Karina. Bacchi)

"Minha filosofia é: não fazer da vida um fardo.
Vou atrás do que me deixa feliz" (Da atriz Taís

Araújo)

"Vocês não têm idéia de como nossa vida juntos
é boa. Paulo (Serra) é muito bacana, me dá força
em tudo" (Da atriz Vera Fischer sobre seu novo
namorado)

"Gosto tanto de crianças que, se não fosse

modelo, seria babá" (Da Globe/eza Valéria
Va/enssa)

"A mulher já nasce atriz. Engana os homens, e a

gente não entende como e quando ...

" (Do ator
Dado Do/abel/a, o Plínio de "Senhora do
Destino")
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MALHAÇÃO
SEGUNDA-Letícia diz a Zé que vai ter vergonha dele se

ele se recusar a fazer o exame só por preconceito. Zé
concorda em fazer o exame. Bel se assusta ao ver que
todos ficam indignados com sua coluna. Gustavo diz a

Catraca que eles foram chamados para uma entrevista
que vai ser reportagem de capa numa revista. Bel
confessa que não tem certeza se as fofocas que
publicou são verdade e Oscar manda confiscar os

jornais.Gustavo vê Letícia e acha que ela voltou de vez.

letíciaexplica que só voltou até que seu pai resolva um

problema de saúde, deixando Gustavo decepcionado,
Pasqualete diz que vai autorizar a publicação do jornal
se Bel prometer só publicar fatos. Diogo se preocupa
com Beatriz. Catraca se atrasa para a entrevista e os

rep?�eres vão embora. Os pagodeiras chamam a

poh:.la e pedem que eles revistem os gringos que
frequentam o Giga.Natasha dá uma bronca em Catraca
pelo atraso e diz que é por isso que querem tlrá-lo da
banda.

�E,RÇA • Gustavo conta a Catraca que Fernando quer
ura·l?da banda.Catraca pergunta seGustavo e Natasha
eli�l?ra.m com Mateus porque estão pensando em

substltu.I-lo na banda. A polícia prende James. Os
pagodel_ros contam para Vilma que foram eles que
des.c?bnram que James era ladrão e chamaram a

pollclâ.Natasha garante a Catraca que Mateus é amigodela. Catraca promete que vai se empenhar e tocar
melhor. Vil�a convida os pagodeiras para fazer um

�how no .Glga. Fernando diz a Natasha que vai tirar

(at�ca da banda de qualquer jeito, Diogo fala para

d:�lla que Rodrigo terminou com Beatriz por culpa
B

. ,Camlla se oferece para conversar com Rodrigo.
eatnz fi�a emocionada, mas garante que terminou

(Ot� Rodngo por incompatibilidade. José descobre que
�s a com um tumor na próstata. Fernando conta para

e�staevo que conseguiu um shaw para a banda, mas
9 que eles toquem com outro baterista.

QUARTA -f'
-

lua ba ernando diz a Gustavo que o contrato de
nda vai ser cancelado se ele não concordar em

�r o baterista. O médico explica a Zé que ainda não

�t��� O t�mor dele é maligno ou n.ão, Gustavo diz a

baterista
e atasha que topou ensaiar com o outro

(alrac par? Ir .ga�hando tempo. Natasha garante a

indic � que e cOinCidência que Mateus seja o baterista

nove�a o pela gravadora, mas ele fica desconfiado. A

decid �m que Beatriz estava trabalhando acaba e ela

Natas� Ir procurar outros trabalhos. Catraca pergunta a

qUenã��eela armou para tirá-lo da banda e ela garante
Catraca d·afa tenta arrumar uma namorada na internet.

paraGu: a Natasha que, se ela o trair, ele vai contar

em sab! VQ todas �s suas armações. Marcelo fica feliz

meninosrdque B�a�nz terminou com Rodrigo. Alguns
numa bri

o col�g�o pr�vocam Catraca, que se mete

umamaté��. DOIS Jornalistas vêem e decidem fazem

���TA'OSjornalistas tiram fotos de Catraca brigando
gara�t�o::�a a ficar mandona demais com Murilo. Bel
edição do .

me e Fabrfcio que sua coluna na segunda
insiste em J�nal vai estar diferente da primeira, mas
mUdou d dzer surpresa. Marcelo diz a Beatriz que

perturbad:s Feb9u,e eles se separaram,' deixando-a
coluna de'B � nco e Aline se desesperam, pois a

COntinua n'
e fala bem de todos no colégio, .mas

insatiSfaÇãoa� Ipublicando fatos, Bel não entende a

recebeu � es. Rafa se decepciona ao ver que não

Gustavo p:�n Um e-mail de garotas interessadas,
e que Catraca se esforce para provar a

bom baterista. Oscar manda Bel
o extra sobre ética, por causa de sua

.

nta para Gustavo que seu pai está com
110 descobre que seus amigos acham

u, o o que Flávia manda. Sai o resultado do
se.

SExrA - O rnéd' .

�ta, mas !CO dIZ a José que ele tem câncer de
manda pOde se curar com um tratamento. Gustavo
rnanlê10 �r em como convencer Fernando a

Klko e Tedebê chamam Murllo de pau
. sem graça. José fica preocupado,

dldnhel,? para fazer o tratamento. Letícia
� .

dIZ a Felipe que José está com
letkla, Letícia conta para Gustavo sobre

a cons?la e rola um clima entre eles, mas
. M�nlo diz a Flávia que ela é muito

I� nao leva a sério. Letícia fala para sua
vai voltar para seu colégio enquanto José

te bom.Cabeção repara que Rafa não
e fica curioso, Murilo começa a ficar

n dPacho de Flávia. Fernando mostra a

5A
ga e Catraca saiu no jornal.

BADO •

·NAO HA EXIBiÇÃO

Par romântico
Ainda sem título definido, o especial que terá a

participação de Gianecchini foi escrito por Euclydes
Marinho e mostrará o romance entre os personagens
interpretados pelo ator e Adriana Esteves. A história de
amor entre o casal começa em 1971 e vem até os dias
atuais.Também estão no elenco Vladimir Brichta, Ary
Fontoura, Marcos Palmeira, Vera Holtz e Milton
Gonçalves.

Vale a pena rever
o público poderá matar a saudade de Dercy Gonçalves.
É que a Globo vai mostrar a novela "Deus Nos Acuda",
no "Vale a Pena Ver de Novo".

Marieta Severo está mais do que
empolgada. É que a atriz vai interpretar
Dona Nenê no cinema, uma vez que "A
Grande Família" vai mesmo virar filme.

Composição de peso
Caetano Veloso fez uma canção
especialmente para o novo disco de
Marisa Monte, cuja gravação será no

início de 2005. A música tem o título
provisório de "Tiranizar".

Madrinha Campanha de prevenção a AIDS
Tudo confirmado. Hebe Camargo será uma das madrinhas Luciano Huck e Angélica foram escolhidos para serem

de casamento da apresentadora Eliana.Já era de se esperar, as estrelas da nova campanha de prevenção a AIDS e

uma vez que as duas loiras são amigas inseparáveis. outras DST's do Ministério da Saúde.

Dona Nenê no cinema

Roberto no Rio. Abel dá um anel a Branca .e a pede
oficialmente em casamento,

r

TERÇA - Anselmo dá um escândalo e Letícia,
constrangida, decide ir embora com ele. Miguel conta a

Fernando sobre as atividades ilegais de seus inimigos,
mas pede que ele aguarde mais provas antes de tomar
providências. Fernando manda Miguel não fazer justiça
com suas próprias mãos. Maria acha que Pedro está
diferente, Abel fala para Lucrécia que ama Branca e não
vai se separar dela nunca, deixando-a furiosa, Abel vê
Anselmo pegando no braço de Letfcia com força e

manda que ele se afaste dela. Carlos diz a Miguel que
Júlia perdeu o emprego por causa dele.Miquel percebe
que Carlos está tentando lhe dar um golpe e fica furioso.
Carlos descobre que Miguel tem uma filha. Murilo
garante a Carmem que eles vão encontrar' Paulo
Roberto, Abel conta para Letfcta que ficou noivo de
Branca e está apaixonado por ela'. Lucrécia manda
Adernar pensar numa maneira de obrigar Abel a fazer o
que ela quer depois que se casar com Branca. Abel
garante a Letícia que não vai se casar por causa de
Lucrécia. Linda conta para Dandara que vai inventar que
tem outro pretendente para fazer com que Rico fique
com ciúmes,

QUARTA - Miguel explica a Letícia que aconteceram

coisas graves com ele em Ouro Negro e pede desculpas
por seu comportamento confuso. Dimitri fica pasmo ao

ver Letícia e Miguel conversando.Anselmo pede a ajuda
de Joana para reconquistar Letfcia.Joana diz a Anselmo
que não acredita que ele possa fazer Letícia feliz,
deixando-o furioso. Letícia fala para Andrei que jamais
esquecerá Miguel, mas garante que ele foi o único
homem por quem também se apaixonou intensamente.
Ademar mostra a Lucrécia uma caneta cuja tinta pode
ser apagada e diz que eles podem usá-Ia para fazer com
que Abel assine sem saber um documento que o

obrigue a se separar de Branca. Abel é cada vez mais

gentil com Branca,que não consegue gostardele.Letfcia
confessa Miguel que veio ao Rio vê-lo.Miguel beija

paparica Doidona, achando que ela está

grávida, Carmem encontra Artur e pede para tirar uma
foto com ele. Artur é um pouco pedante com Carmem,
deixando Murilo indignado. Dandara vai visitar Pepê,
Carmem diza Murilo que Paulo Roberto é o homem mais
maravilhoso do mundo. Miguel· dá um vestido para
Letícia e a convida para jantar. tetkta e Miguel ficam
juntos.Carmem volta para casa e Ademar chora ao vê-Ia.
Pedro pergunta a Lucrécia quem é seu pai, mas ela se

recusa a dizer. Letfcia confessa para Miguel que
quemeleé.

QUINTA - Miguel beija Letícia com paixão. Joana fala
para Pedro que não sabe quem é seu pai e fica morrendo
de culpa por mentir. Miguel diz a Letfcia que nasceu de
novo para ficar com ela. Moacir fica perturbado ao

perceber que não é Eurídice quem está lhe fazendo a

massagem. Elvira diz a Moacir que é amiga de Eurídice,
ma.s ao mesmo tempo se esforça para seduzl-lo.Sonya se

apresenta para Letícia e fica radiante ao descobrir que
ela já sabe que André! é Miguel Arcanjo. Letícia decide
não falar de Pedro para Miguel por enquanto. Pedro
explica para Moacir que acha que não va! conseguir se
casar com Maria.Miguel diza Dimitri que não sabe como
fazer para ficar com Letlcia e se vingar de tantas pessoas
próximas a ela.Dimitri aconselha Miguel a esquecer sua
vingança,mas ele fala que não pode quebrar a promessa
que fez aseus pais.Artur diz a Júlia e Carlos que vai dirigir
um filme. linda manda bilhetinhos para si mesma,
deixando Rico passado, Betinho confessa para Teca que
não gosta de vê-Ia com Lucas, mas ela não dá bola.
Anselmo tenta fazer com que Pedro sinta pena dele, em
vão.Mari-a diz a Pedro que está cansada dojeito que elea
trata.

SEXTA - Letíciatenta convencerMiguel a desistir de sua

vingança, em vão. Pedro vai visitar Júlia, deixando Artur
com ciúmes. Mérilin paquera Pedro, que não lhe dá a

menor bola. Maria conta para Anselmo que brigou com

Pedro. Anselmo trata Maria de um jeito paternal. Pedro
beija Júlia.Letkia diza Miguel que vai embora, pois sabe
que vai ser um empecilho para sua vingança.Miguel não
consegue dizer nada para evitar a partida de Letícia.
Joana planeja fazer uma festa de aniversário para
Pimenta. Moacir conta para Xavier que o acidente de
Joana foi mesmo causado por alguém, Xavier aconselha
Moacir a não dizer nada a Joana, pois ela pode tentar

tomar satisfações com Luuécia pessoalmente. Pedro e

Júlia combinam de se 'encontrar novamente. Linda
continua esnobando Rico, que fica cada vez mais
interessado nela. Branca sai para dançar com Abel, mas

Cleptomaníaca
milionária
Christiane Torloni
interpretará Haydeé,
uma mulher milionária,
em "América", mas que
sofre muito por causa da
doença que a obriga a

roubar coisas. Este será
mais um problema
abordado por Glória
Perez na novela.

"No Tom da 'Saudade - Um Tributo a Tom
Jobim"
Trata-se de uma coletânea feita pela BMG para lembrar os
dez anos.da morte do compositor. O trabalho conta com a

participação de Beth Carvalho, Ângela Rô Rô,Antonio
Adolfo, Lenine, a imortal Maysa cantando "Praias Desertas",
Gal Costa com "Caminhos Cruzados", Miúcha em "Falando
de Amor", entre outras intérpretes da MPB.

CABOCLA

SEGUNDA· Pepa confirma que Mariquinha está

esperando um filho de Tobias. Justino diz que não
deseja que Tobias fique com Mariquinha por pena.
Soanerges cobra de Tobias e Tina o fato de
venderem as terras para o seu desafeto. E garante
que cobrirá qualquer oferta feita I por Justino.
Ritinha não quer voltar para a fazenda com Chico,
Zucadiza Ritinha queChicoa ama deverdade.Chico
não quer levar Ritinha, mas é obrigado por Bina,
Zuca sente uma tontura e Sina diz que vai fazer um
caldo bem forte para ela, Macário fica furioso
porque recebe uma carta do filho dizendo que se

encrencou com uma mulher que está exigindo 50
contos. O Vigário não acredita. que Neco possa ter
mentido sobre a visita do Governador, mas Macário
aposta que ele não vem. Xexéu conta a Neco que
Macário está fazendo a aposta.O prefeito diz que ele
foi um péssimo conselheiro e que devia tercontado
a verdade. Neco lê a carta que Gustavo escreveu ao

pai. Tina adora saber sobre a gravidez de

Mariquinha. Tobias banca o indiferente, mas chora
depois que Tina sai, emocionado com o filho. Luís
reclama da chatice da amiga de Pequetita e manda

que Ruth dispense-a sempre que ela ligar.
Emerenciana estran ha o jeito de Chico e Ritinha.

TERÇA - Ritinha diz que Chico a agarrou e beijou,
mas Emerenciana exige que ela conte a verdade,
Boanerges chega e manda Chico ir par.a a sua casa,

Emerenciana avisa que Chico vai ter que se casar

com Ritinha, Chico diz que é inocente. Soanerges o

leva para a delegacia e obriga-o a se casar. Nastácio
diz a Belinha e Maria que não vai voltar para a

fazenda e que vai estudar em Vitória. Nastácio e

Zaqueu ficam supresos ao saber do casamento.
Macário avisa Boanerges que vai para o Rio de
Janeiro se encontrar com o filho. Mariquinhà tem

certeza que Tobias não se preocupa com o filho e

pensa em ir embora. Julieta diz que vai com ela,
Tobias pede notícias de Mariquinha a Nastéc!o. Zé,
Bina e Zuca reagem espantados quando Chico diz
quesecasou com Hitinha.Justlno sugere a Necoque
Xexéu seja deputado.Zédlz que Necodesembarcou
muito triste e Boanerges confirma a sua

desconfiança que o prefeito não falou com o

governador. Chico e Ritinha fazem planos para o

futuro. Zuca se diverte ao saber que eles armaram
para casar na delegacia e não ter despesas.

QUARTA - Macário tenta disfarçar quando Xexéu

pergunta se ele conhecia o atirador, Emerenciana
estranha não receber notícias de Luís, Boanerges
garante que vai permitir o noivado de Belinha.
Belinha diz que se casará com o autor de cartas tão
bonitas. Tobias insiste em se vingar de Desidério,
Tina 'reclama porque Tobias não faz o serviço no

sítio. Tobias passa por Mariquinha, como se não a

visse. Ela pergunta como ele está e Tobias responde
mal. Ele reage quando Mariquinha fala que ele
correu atrás de Zuca como um cachorro. Tobias

garante que Zuca não volta com ele porque está
doente e Mariquinha talvez tenha umá chance se

ela não se recuperar. Luiz pensa em voltar para Vila
da Mata, mas teme atrapalhar a vida de Zuca, que
não escreveu para ele. Edmundo aconselha-o a

esquecer a caboda.Boanerqes comenta com Zé q ue
o noivo de Belinha manda cartas diariamente.Zé diz
que o Capitão Macário não recebe notícias do filho
há tempo. Zuca conta sobre as cartas que os pais
queimaram para Emerenciana, que se compadece.
Xexéu conta a Neco que mandou a carta e que
Macário não desconfia 'de nada, Maria e Ritinha
acham que a história das cartas vai acabar mal.
Mariquinha sente uma tontura e teme estar grávida.
Tina chora lembrando-se de Torné.Julleta acha que
Mariquinha está grávida, mas ela nega. Chico conta
a Bina queZuca está tendofebreetossindo.

QUINTA - Emerenciana tenta acalmar Bina. Felício diz a

Tobias que vai vender o sítio. Tobias sente-se culpado.
Zuca perde a paciência com a mãe e diz que tem só uma

gripe. Zuca garante a Emerenciana que não precisa de
médico. Luís comenta com Ruth que não entende
porque luca não respondeu às suas' cartas. Bina é

agressiva com Boanerges, mas acaba pedindo desculpas.
Boanerges vai buscar o médico. Macário entrega a carta

para Belinha e garante ao Vigário que seu filho será o

novo líder político da região. Dr.Teles acha que Zuca tem
só uma gripe forte, mas Bina e Zé ainda acham que ela
deve fazer o teste, Chico gosta quando Emerenciana fala
que vai mandar Ritinha para ajudar Sina. Ritinha reclama.
Justino brind� com Xexéu a chegada do novo filho. Neco

j mostra-se preççuP?ldo com a falta de dinheiro na

! prefeitura, Boanérçes se diverte ao saber que Neco está
! com problemas, Neco decide ir conversar com o

I governador.Justino aconselha-o a manter segredo, porque
Boanerges pode interferir.Tobias se preocupa ao saber que

! Marqiuinha não se sentiu bem.Julieta acha que Justino vai
\ ter um ataque quando souber que a filha está grávida,
! Generosa não quer que o sítio seja vendido, mas Felício

! está decidido.Bina reza para que Zuca melhore.Chico tenta
j animar Zé, mas sofre com a possibilidade de Zuca estar
j doente.Boanerges diza Emerenciana que quer ler as cartas

I do filho de Macário. Zuca acorda melhor. Neco dá de cara

com Boanerges na estação. Neco não responde quando
<

i ele pergunta aonde o prefeito vai.

I SEXTA· Justino acha que Xexéu contou tudo e pergunta se

! Boanerges vai mandar um telegrama ao governador,

'1
pedindo que não receba Neco. Boanerges confessa que
não sabia nada e que também não vai tomar atitude
alguma.Depois, comenta com Zé que dificilmente Neco

ii
será recebido pelo governador. Belinha mostra para
Emerenciana que as cartas são assinadas com o nome de

. Gustavo e que pode mostrar ao pai. Pepa acompanha

'I
Mariquinha até a escola, Dr, Teles examina Zuca, Zé acha

que eles se preocuparam à toa, Ritinha comenta que a

doença é traiçoeira. Zuca diz ao médico que sentiu muito

! enjôo. Ele constata que ela está com a garganta inflamada,

j Pepa reage ao saber que Felfcio pensa em vender o sltio.Dr,

! Teles faz perguntas sobre o noivado de Zuca e se preocupa
! ao saber que houve um rompimento.Mariquinha engasga
! quando Julieta comenta que ela deve estar grávida e pede

'I que nada-seja comentado com o pai.Tobias diz que só vai
embora depois de acertar contas com Desidério.Justino e

, Iobias discutem e quase usam suas armas, Felício avisa ao

i filho que pretende vender suas terras para Justino,
! Boanerges insiste em ler as cartas e Emerenciana diz que já

I as leu, que o noivo trata 8elinha muito bem e ele desiste,
Generosa diz que não se opõe mais à venda do sítio.TIna

I
conta para Tobias que está esperando um filho de Tomé.
Ele garante que vai dar a criança o amor queTomé não vai

! poder dar.

I SÁBADO - Justino tem um acesso de raiva ao saber da
! gravidez de Mariquinha: Luís decide que precisa esquecer

I Zuca, mas sofre, Zuca coloca a duas alianças de volta no

dedo.Ritinha diz que dá azar bancar a viúva. Sina arranca as

I
alianças da mão da filha. Neco conta para Xexéu que não
foi recebido pelo governador. Neco lê a carta de Belinha,

.
mas permanece desanimado, sentindo-se um fracasso

'I como prefeito. Soanerges comemora a derrota de Neco,
Neco lembra a Boanerges que a casa em que vive pertence

I
à Prefeitura e que vai precisar dela para receber o

!
Governador e sua comitiva. E diz que o governador

I· mandou lembranças, que o coronel é muito prestigiado e

que eles agora estão unidos em prol do povo. Boanerges

I convidaNeco para tomar uma cerveja. Boanerges confessa
! a Emerenciana que jamais foi recebido pelo governador e
j que 'acredita que Neco poderá fazer alguma coisa pelo

II povo. E tem certeza de que ele mentiu sobre o governador,
assim como ele mentiu tantas vezes, porque o que deseja

II mesmo é que o.povo não perca as esperanças. Neco conta
ao pai que nem falou com o governador e que está prestes

I
a desistir de tudo. Boanerges declara o seu amor a

Emerenciana. Belinha acorda assustada depois de sonhar

que Macário matava Neco. Luís marca encontro com a

l amiga da Pequetita, Justino garante que vai comprar as

l·
terras e arremata que será para o neto de Felício e

Generosa.Os dois levam um choque.

(>COMEÇAR DE NOVO
I SEGUNDA - Joana fala para Letícia que sempre
desconfiou que Pedro fosse filho de MigueL,Miguel
encontra Carlos e não pergunta por Júlia. Júlia diz a

Carlos que não se importa que Andrei não tenha
perguntado por ela e garante que o esqueceu. Letícia

explica para Joana que só se casou com Anselmo
porque Lucrécia a obrigaria a tirar seu' bebê. O estado
de saúde de Pedro melhora e ele fica fora de perigo,
Letícia impede Lucrécia de visitar Pedro no hospital.
Lucrécia ofende Letfcia, mas fica furiosa por não
conseguir deixá-la abalada. Chegam os dossiês sobre
Lucrécia, Anselmo, Adernar e Olavinho que Miguel
havia encomendado aos detetives. Pepê fala de sua

família para Dandara.Dandara promete que vai visitar a
casa de Pepê. Doidão diz a Doidona que não saberia
viver sem ela, deixando-a perturbada.Letfcia descobre

que Anselmo tem tentado espioná-Ia efala que quer se
separar imediatamente. Miguel pergunta a Dimitri se
Anselmo seria capaz de fazer mal a Letícia. Dimitri
garante a Miguel que Anselmo é o mais perigoso de
seus inimigos. Miguel revela a Dimitri que vai usar a

paixão de Carmem por Paulo Roberto para destruir
Adernar. Carmem e 'Murilo procuram por Paulo

não consegue tirar os olhos de Rico. Spock foge de
casa, deixando Pepê; inconsolável. Doidona fica

magoada com Doidão por ele ter guardado segredo
sobre a presença de' Dandara em Ouro Negro, mas
depois o perdoa.Dandara dá um beija em Murilo para
impedir que Doidona a veja. Carlos convida Sonya
para sair,mas ela foge dele.

SABADO - Dimitri diz a Miguel que ele não deve amar
Letícia tanto assim, Miguel garante a Dimitri que é
muito difícil para ele abrir mão de Letícia, mas diz que:
não acha que seja possível ficar com ela. Letícia conta
para Joana que Miguel acusa Lucrécia de ter matado
seus pais,mas fala que não acredita que sua mãe fosse
capaz disso.Lucrécia escreve com a caneta de Adernar

que matou Mikhail por ele não amá-Ia e depois apaga
o que escreveu, Miguel diz a Dimitri que vai voltar a
Ouro Negro como AndreLJúlia beija Pedro,Sidarta diz
a Doidão que é impossível que Doidona esteja grávida,
Pepê decide vender limonada para ganhar dinheiro e

oferecer uma recompensa para quem devolver Spock.
Miguel fala para Dimitri que vai tirartudo de Ademar,a
começar por Carmem. Doidona diz a Dandara que ela

precisa parar de ser egoísta e pensar apenas em seu

próprio sofrimento, deixando-a sem graça. Albert, o
motorista de Mário,se veste demaltrapilho efinge que
é pai dele. Mário diz a Albert que descobriu que Alda é
mentirosa. Letícia garante a Joana que seu casamento
com Anselmo acabou apesar da história com Miguel
não ter dado certo.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Leandro jura para Cláudia que não sabia
de nada. Nalva acorda e diz que o estava esperando.
Cláudia não aceita os argumentos do namorado e vai
embora. Leandro manda Nalva sair, mas ela o beija.
Leandro consegue se livrar do abraço e a expulsa.
Jacques chora ao saber da morte de Djenane. Leandro
sai atrás de Cláudia e Nalva entra de novo em sua casa.

Josivaldo espreita quando Maria do Carmo insiste que
Dirceu durma em sua casa, Dirceu vai ao quarto de
Maria do Carmo e os dois se amam. Edgard abraça
Isabel e promete protegê-Ia sempre.Alberto pede que
Cláudia dê uma força para ele entrar na equipe do
Diário de Notícias.Nalva pede que Leandroa ame e ele
não resiste. Josivaldo olha com ódio Maria do Carmo
dormindo nos braços de Dirceu. Rita descobre
Constantino dormindo no carro e avisa que não vai
deixar mais que ele trabalhe tanto. Daiane vai com
Carmem até a academia e diz a Shao Lin que irá ao

baile com ele. João Manoel ironiza quando Jenifer diz
quevai tomarcefé da manhf. com Eleonora,

TERÇA - Dirceu reclama por Giovanni ter entrado no

quarto e fica mais furioso ainda ao saber que ele e

Maria do Carmo vão a um jantar de famllia juntos,
Dirceu decide ir embora e continuar somente amigo
de Maria do Carmo. Janice se aborrece porque
Sebastião decide ir trabalhar. Leandro manda Nalva
arranjar alguém, caso não queira ficar sozinha no

apartamento, Giovanni explode com Flaviana e

Danielle. Ernestina reclama de cuidar do filho de Vara
de graça, mas ela garante que está para arranjar um
bom emprego. Ela sugere que Vara procure o pai da
criança e consiga uma pensão. Nalva avisa que vai se
mudar para o apartamento. Reginaldo pede ajuda 8

Bianca para que ele se torne um polftico melhor.
Nazaré fica com ódio ao ver Edgard dormindo em sua

casa.Cláudia quer 'saber quem vai reclamar o corpo de
Djenane. Edgard pede que Isabel desça com ele, para
enfrentar Nazaré. Bianca gosta da idéia de dirigir um
comitê jovem na campanha do pai. Reginaldo manda
que ela guarde segredo. Cigano pergunta por
Constantino para Merival. Maria do Carmo percebe
que Crescilda está com ar de cansada.Artela comenta
com Crescilda que não é mole trabalhar e cantar em
churrascarta.Yara aborda PHnio.Angélica chega e avisa

que é a noiva dele, Dirceu diza Rodolpho que acabou
com Maria do Carmo. Viriato começa a

preparar ojantar.Giovanni e Flaviana pegam Maria do
Carmo. Rita resolve descobrir porque Cigano está
prócurando por Constantino. Daiane descobre que a

mãe saiu e não sabe o que fazer porque está na hora
do baile.

QUARTA - Leonardo diz que Gisela se expressou mal e
pede desculpas a Maria do Carmo. Giovanni pede
bebida e tudo volta ao normal. Gisela chama as

mulheres para conhecer o resto do apartamento, Um

casal briga no Monsieur Vatel, porque a mulher está
interessada emVtrlato.lsebel comenta que admira Maria
do Carmo e que ela deve ser parecida com sua amiga
Maria,mas Edgard desconversa.Rita fica furiosa ao saber
que foi comprada por Constantino. Gavião observa de
longe. Nazaré implica com Cláudia dizendo que ela não

consegue segurar homem, assim como a mãe. Claúdia
marca encontro com Leandro.O Barão induzGiovanni a
comprar uma escultura. Sebastião comenta que vale
menos que um Cézanne e Leonardo ironiza, Giovanni
vibra com a idéia de construir um museu, Shao dá um

dinheiro a Gato para que ele suma com Larissa naquela
noite, Daiane acende uma vela no quarto de Carminha
quando a luz acaba e sai com Shao para o baile. Rita não
aceita a explicação de Constantino e diz que ele a tratou
como a uma escrava.Shao e Daiane se divertem no baile.'
Rita,desiludida, reencontra Gavião,o traficante da área, e

....

acaba aceitando o que ele lhe oferece. Alfred começa a
,

servIr o jantar.Giovanni espeta a codorna com o garfo e

ela voa.
-

QUINTA � Rita tem uma recaída. Carminha começa a

chorar por causa da fumaça e do caiar. Eleonora penteia
os cabelos de Jenifer. Nazaré finge entusiasmo ao ver

Shirley e Jacques em sua porta. Bianca diz a Reginaldo
que ainda não se decidiu sobre a sua proposta. Bruno
acha que a irmã deve conversar com a avó. Viriato
aparece na sala para receberas cumprimentos.Jandira e

'

Merival percebem o fogo, Constantino salva Carrninha.
Maikel se desespera ao ver o estado da mãe e a casa.:

incendiada. Viriato supreende a todos quando pede a

mão de Eduarda, Leonardo concorda com o casamento,
embora deixe claro que não é o que sonhava para a filha,
Viriato propõe que o casamento seja realizado em três
meses.Thomas se embebeda em um bar. Nazaré diz que
conheceu Djenane no pensionato de Madame Berthe,
Jacques e Shirley reconhecem o nome da cafetina e

Nazaré diz que eles entenderam errado. logo em

seguida, explica que se enganou porque Edgard é neto
da madame. Sebastião implica ao ver Regina e João
Manoel se beijando. Giovanni e Flaviana dão de cara

com Jenifer e Eleonora dormindo no chão da sala, Elas
dizem que estavam lendo um livro e adormeceram.

SEXTA - Gisela consola Leonardo, que está arrasado.
Merival liga para Reginaldo, certo que ele vai ajudar a

reconstruir o quarto de Carminha e leva uma bronca.
Daiane se desespera ao saber do incêndio e abraça a

filha. Leandro dá a sua palavra a Cláudia que está

separado e diz que não pode viver sem ela. Nazaré
escuta Isabel comentar com Edgard que a mãe está lhe
escondendo alguma coisa. Ela decide que vai tirar Isabel
da cidade e que vai conseguir dinheiro com o neto da
cafetina.Josivaldo olha Maria do Carmo dormir,cheio de
desejo. Constantino denuncia Gavião, o nocauteia
quando ele tenta fugir e o traficante é preso. Gisela
estranha quando Leonardo garante que nada fará
contra o casamento da filha. Dirceu avisa Sebastião que
uma casa de leilões de São Paulo ficou interessadfssima,.
Bianca pede para conversar com a avó, Maria do Carmo
avisa Reginaldo que a neta está em sua casa. Jenifer
estranha quando o pai pergunta o que significa a

amizade dela com Eleonora, Giovanni deixa claro que
Eleonora pode ter outro interesse que não somente uma
amizade' pura e Jenifer reage,João Manoel diz a irmã que
estão todos comentando. Jenifer tem um ataque de
fúria.Flaviana fIca abismada quando Giovanni diz que a

doutora está cercando a filha e ela deve ter armas para se
defender.

SÁBADO - Maria do Carmo diz a Bianca que Reginaldo
está querendo usá-Ia e que ela não deve aceitar. Bianca _

responde que quer participar. A avó sugere que ela s6
diga a verdade tanto para o pai quanto para os eleitores>
Dirceu se compromete a dar aulas de Sociologia Politica'
para Bianca. Reginaldo se tranquiliza porque acha que a

filha s6 procurou a avó para falar sobre sua primeira
menstruação. Constantino garante a Rita que tudo o

que fez foi por amor. Ela manda que ele fique long'e dela
até ela provar com seu trabalho, que não está à venda.
Daiane jura para mãe que não vai deixar mais a filha
sozinha. Eleonora confessa seu amor por Jenifer, que
reage mal e manda que ela nunca mais olhe em sua cara, <

Venânclo dá uma carona para Oanielle. Dirceu avisa
Sebastião que o leilão será em três meses e que
manterão o nome do dono do quadro em sigilo. Nalva
samba sensualmente ao ver que Leandro está olhando.
Reginaldo e Thomas se encontram, em meio a fogos e

cabos eleitorais. Nazaré vai almoçar no Monsiuer Vatel.
Viriato se choca ao ficar cara a cara com Nazaré.Thomas
se entusiasma em conhecer Giovanni e ao saber que él'e
é riqufssimo. Edgard não sabe o que fazer ao ver Maria
do Carmo chegando ao restaurante.
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Novidades para o verão
A sandália que
muda de cor
o modelo da sandália Melissa Papeete
Raimbow, sucesso no último verão,
volta com uma novidade que promete
tomar conta da temporada. Lembra
dela? Aquela com palmilha alongada,
esguia, de bico fino e influência
oriental? A Papeete Melissa Raimbow,
com ares de sandália emborrachada,
tomou conta das ruas do País no último
verão.

Agora, com a nova Papeete Melissa
Raimbow Glimpsy, as fãs da sandália
terão duas Melissas em uma sól A nova

versão faz com que a sandália mude de
cor de acordo com a luz. Na sombra,
uma cor e, no sol, outra cor

completamente diferente. Não é magia.
É pura tecnologia.
A intenção da marca foi de brincar
com efeitos que só são possíveis quando
a matéria-prima é o plástico,
reforçando ainda mais o lado divertido
da coleção.
Por que a Papeete Melissa Raimbow

Glimpsy muda de cor? De acordo com

Edson Matsuo, Gerente de Pesquisa e

Desenvolvimento da Grendene, o
efeito de mutação de cor é conseguido
com o uso de um pigmento sensível à
luz ultravioleta, presente nos raios de
sol. Não é incrível?
Incrível mesmo é o resultado dessa

tecnologia. O modelo, que tem quatro

opções de cores, já está à venda em

todo o país e custa, em média, R$
59,90.

sombra sol

Nova linha de cosméticos

sugerem uma "viagem à França"
c-

Formulada com ativos naturais que deixam a pele revitalizada, macia e suave como a seda, a nova linha
de cosméticos "Lavanda de Provence" é um dos destaques do mix de produtos da Contémlg. As
embalagens criadas pela marca já ficaram conhecidas como um dos maiores "hits" do segmento de
cosméticos e a novidade também ganha um charme especial com os vidros revestidos em tule,
surpreendendo pelo diferencial e criatividade, mesclando originalidade e sofisticação neste lançamento.
A fragrância, desenvolvida a partir da
planta da Lavandula Oficcinalis e

Lanvandula latifolia, é herbal e
refrescante, transmitindo uma agradável
sensação relaxante. Os produtos são

como um "sopro de lavanda" que evoca

um suave aroma, nos transportando para
os belíssimos campos de Provence, na
França. Reservando momentos especiais
para experimentar a nova linha Lavanda
De Provence, deixando a mente flutuar
nesta "ao mundo velho", é possível
encontrar um maravilhoso universo para
cuidar da beleza. Entre as novidades da
linha estão a Deo Colônia, Sabonetes
Líquidos, Sais de Banho, Emulsões e

muitos outros produtos que encantarão

as consumidoras.

I

ARlES - Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer
ou dizer a seu respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação do
que uma 'critica amarga. Pequenos problemas familiares. Favorecidas
todas as atividades ligadas à criatividade e a expressão.

LIBRA - Suas boas qualidades e habilidades o influenciarão de maneira

benéfica. Pessoas importantes para você, principalmente se estas forem de

Aries,vão ajudá-lo no trabalho. Fará oportunas amizades quemuito poderão lhe
ajudar no futuro, principalmente dentro da sua profissão.

TOURO - Se você precisa resolver algum problema de ordem verbal,
aproveite as vibrações planetárias e aguarde bons resultados. As
influências benéficas atingirão você neste dia, quando então, receberá

surpresas agradáveis, ouvirá boas noticias e até confissões que poderão
,

ajudá-lo nofuturo.Saúdefavorecida.

ESCORPIÃO - Excelente dia para as experiências psiquicas e para desvendar

segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao

nadar ou praticar qualquer esporte aquático.O seu lado mais prático e realista,
estará mais evidente hoje. Você poderá viver momentos significativos em

família.

GIôMEOS - Una-se àqueles que poderão tornar este dia alegre e feliz. Seja
prudente com assuntos de dinheiro, principalmente antes do meio-dia. A
influência astral, para aventuras e especulações devem ser razoáveis. O
momento é excelente para novos contatos pessoais.

SAGITARIO - Devido a magnifica influência dos astros, este será um dia muito

positivo para você, principalmente nos setores profissionais e amoroso.

Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida. Os astros prometem
muitas realizações neste dia. porém, você deverá ser mais paciente e menos

nervoso.

CÃNCER - Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de Iiquidos,de
modo geral,e de produtos quimicos para a lavoura e a veterinária.Todavia,
terá algumas dificuldades, mas, se agir com otimismo e inteligência, vai se
sair bem.

CAPRICÓRNIO - Não é um dia totalmente favorável para tratar de assunto de

viagens, pois há perigo de contratempos. Mas muito bom' para entabular

negócios e obter novos conhecimentos profissionais para serem postos em

prática brevemente.

LEÃO - Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes
e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e rnuito poderá
progredir, profissionalmente, neste dia.Fluxo neutro,contudo,ao amor.

AQuARIO - Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você
e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar

algum proveito. Inteligência clara e forte magnetisino pessoal.

VIRGEM - Evite, hoje, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio PEIXES - Viagem imprevista ou visita inesperada poderá modificar os seus

nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de I planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus interesses 'econômicos e

sucesso geral também serão evidentes. O dia estará muito mais também no trabalho e na vida sentimental e amorosa.Você poderá sentir uma

movimentado e bastante versátil. , pequena sensação de insegurança, portanto, nâo tome nenhuma decisão.
i

Acervo Iconográfico

Nosso curso de moda da 'UNERJ é bastante jovem
ainda não completou seu segundo ano. No entanto, �
leitor que vem acompanhando a coluna do Curso
nesses últimos três meses está ciente de quanto
estamos nos empenhando para o seu sucesso, que se
traduz na qualidade do que se oferece e do que
construímos juntos na instituição: professores e
estudantes. E dentro dessa perspectiva, de
oferecermos sempre' e mais qualificação à nossa
equipe, estamos colocando em andamento um projeto
que visa criar um acervo iconográfico que dê uma
maior visibilidade da realidade vivenciada em nossa
região por aqueles que a construíram e que a

constroem. Fotografias, revistas, pinturas, desenhos ,

material promocional da indústria e do comércio ,

catálogos, cartazes, filmes, cd ron, enfim, toda forma
de registro visual deverá ser a matéria-prima desse
laboratório de imagens que servira como fonte
histórica fundamental para a re-construção de nosso

passado e, especialmente, para o reavivamento de
nossa memória coletiva. "O tempo e o espaço estão
na memona e apresentam-se sob a forma de

imagens" .(LUCENA: 1999)
Nas imagens cristalizadas é possível pousar um novo

olhar sobre nossa cultura, um olhar atual que busca
descortinar e pontuar valores, condutas, técnicas e

tecnologias. É possível relacionar pessoas a pessoas,
pessoas a espaços, pessoas a eventos, pessoas
fazendo, pessoas usando, pessoas construindo,
pessoas em evidência, coisas em evidência, imagens
em evidência, práticas sociais em evidência. Pessoas
como nós, algumas quevieram antes de nós. Pessoas
com as quais estamos unidos por laços que nos

identificam socialmente. e que conformam uma

identidade cultural, seja ela local, regional ou

nacional. Nessa iconografia queremos olhar as

marcas culturais que nos caracterizam como nós,
"Ver é abreviar. Interromper a lógica linear das

palavras, escapar dos corredores do sintático e

abarcar, de uma só vez, toda a sua vida anterior."
.

(DEBRAY:1985)
Para a construção desse acervo nossa curso" de

moda está solicitando o apoio de todos aqueles que
se dispuserem a auxiliar, seja ofertando materiais
promocionais do comércio e da indústria, seja.
fotografias de família, seja revistas antigas' e atuais,
enfim, aquilo que recebermos da comunidade nos.
deixará imensamente agradecidos e oportunizará que
muitos dos.nossos estudantes se tornem efetivamente
pesquisadores.
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Por Vanessa Raquel vanessactg@)ig.com.br wwW.ctglj.com.br

Dia d s Finados .

data a ser lembrada em especial. Não com
Uma -'.

otivos para comemoraçoes,
mas sim con: motivosm

boas lembranças, momentos, acontecimentos e

para .

emoçao... idas.ami f'lh
. - .

T tas pessoas quen as, amigos, lOS, rrrnaos, pars,

anridos e esposas ... Infelizmente hoje não podem
maiS estar aqui. Por algum motivo o nosso Patrão lá
ma. d d
docéu quis assim e mesmo com ar e esespero,

• •

acabamos aceitando.
A saudade bate forte. A emoção derrama lágrimas. O tempo
machuca!
A vida é assim mesmo. É assim sua natureza.

Talvez eu não possa lembrar de todos os gaudérios e chinas

que hoje não estão mais nessa invernada conosco, porém a

saudade e a lembrança deixada de cada um permanecerá
dentro dos nossos corações para todo e sempre.

-Se eu morrer antes de você ...

Se eu morrer antes
de você, faça-me um favor.

Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus

por Ele haver
me levad�. _ .

Se não quiser chorar, nao chore. Se nao conseguir

chorar, não se preocupe.

Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos
contarem algum fato a meu respeito, ouça e

acrescente sua versão. Se me elogiarem demais,

corrija o exagero. Se me criticarem demais,

defenda-me.
Se me quiserem fazer um santo, só porque morri,

mostre que eu tinha um pouco de santo, mas

estava longe de ser o santo que me pintam. Se me

quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez

tivesse um pouco de demônio, mas que a vida

inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais

demim do que de Jesus Cristo, chame a atenção
deles, Se sentir saudade e quiser falar comigo, fale

com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o

suficiente para continuar sendo útil a você, lá

nde estiver. E se tiver vontade de escrever

alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase:

,"Foimeu amigo, acreditou em mim e me quis
mais perto de Deus!"

Aí, então derrame uma

lágrima. Eu não estarei

presente para enxugá-la, mas
não faz mal. Outros amigos
farão isso no meu lugar. E,
vendo-me bem substituído, irei
cuidar de minha nova tarefa

no céu.

Mas, de vez em quando,
dê uma espiadinha na

direção de Deus.

Você não me verá,
mas eu ficaria
muito feliz vendo
você olhar para Ele. E, quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí,
sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver, em Deus, a

amizade que aqui nos preparou para Ele.

Você acredita nessas coisas? Então ore para que nós dois vivamos

como quem sabe que vai morrer um dia, e que morramos como

quem soube viver direito.
Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se

inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas, se eu morrer antes de

você, acho que não vou estranhar o céu ...

Ser sua amigaío) já é um pedaço dele ...

ai Clênio Vargas o troféu de 3'

Cassia Giseli recebendo de seu �
C' lo do CTG Vaqueanos do

d XVI Rodela no .

lugar laço Pren a no

) Palhoça. Parabéns a prendmha
Litoral (15-16-17 de outubro em

2-0280 : Em Jar�9I.1à: Av. M3!. Deodoro da Fonscc>l.100 • Fone: 275-2419
.

Av. r..tal. üececrc da Fonseca. 135 • Fone; 275-2214,
Av Getúlio Valll&S, 268" Fone: 31n�1969,

L_e�Rua d� Prím,:iptl, 429· F'Df1�; 422·7276

Local: eTG Laço Ja;raglaen"
INGRESSOS:

'

.... �;i
�ntecipado R$ 12,00 I ,&v� · e

No Baile R$15,00

Postos de Vendas:
Demarchi Carnes! Smurfs Lanches! Casa Campeira
Casa Estância Gaúcha I Gauchita I Posto Marcolla

Jackson Fabricio Rosa e

Silvana Diemon completaram
no dia 26 três anos de
namoro. Parabéns

Parabéns ao Xirú Valdir oemarc��
ue completou mais um an� ?e VI a

�o último 23/10/04. A famllia e os

dam um forte
amigos lhe man

abraço ...
................. "."._ _ _ __ _ .. __ _-_ _ -._ _ .

�g�_�_9.9_�9.g�h9 __ _ _

Cidade: U rubici

Organizador:CTG Campestre Catarinense

Telefone(s):(049) 278-4632
...............................................................................................

Data:30/10/2004 a 31/10/2004

Cidade:ltaiópolis
Organizador:Núcleo do Contes, e Sindicato Rural

Telefone(s):(047) 652-2050

-
CARNES

-

DEMARCHI

CARNES
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicar.nes@netuno,com.br

Prove nossas

çarnes especiais:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
temperadas para

festas
Coxinho da Asa,

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

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Carne Suína Com Pele R$ 4,99'
Filé Simples .. , , R$ 5,99
Costela Ripa(Cong,) R$ 2,99
Filé Americano R$ 4,55
Dobradinha (Bucho Bovino) .. R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J � AJUDE ESSE ASSUSTADO
VISITANTE DO LA�IRINTO DO TERROR
A SAIR LONGE DOS PERIGOS

II
I

O gatinho Gustavo Felipe Carvalho,
formando do PROE:RD, comemora sua

Eucaristia do domingo, dia 30. Haverá

almoço no restaurante do Tureck
Garden Hotel, em Corupá. Beijos de
todos que te querem bem!

PÂGINA DA CRIANÇA

A bela Eduarda Luisa Francisca,
completou seus 9 aninhos no ültímo
dia 28.Os paisTerezinha e Laércio
desejam a você muitas felicidades!

2. - PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS AS

PALAVRAS GRIFADAS:
NO UNIVERSO DE MONSTROS OS MAIS

(ONHECIDOS SÃO A �RUXA E SUA

INSEPARÁVEL VASSOURA. (ONDE DRÁ(ULA FAZ
GELAR O SANGUE DE TODOS TANTO QUANTO O

TEMIDO LO�ISOMEM. OUTRA FIGURA
PAVOROSA É FRANKESTEIN QUE ASSUSTA

TANTO A MÚMIA E SUAS MALDiÇÕES
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2. - AGORA, QUE TAL ENCAIXAR
AS MESMAS PALAVRAS NA

(RUZADINHA AMIXO?
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"Senhor: vem comigo caminhar, não
posso esquecer de sempre te amar":
Foi com este propósito que Ingra
ManuelaMarangoni recebeu o
Sacramento da Eucaristia, no dia 23

que passou, na Paróqui� São

Sebastlão,juntamente com seus

pais, Norberto e Maristela e suas

irmãs, Ana Maria e Paula Fernanda

Embelezando nossa

coluna LuizaMenel
Roza! Dia 30 (amanhã)
ela comemora sUa
Primeira Eucaristia, na
Igreja São Sebastião,
com recepção no
restaurante Aurora.
Luiza é filha de
Maristela Menel E!

Luciano Roza (in'
memorian).
Felicidades!

GuilhermeVieira completa
amanhã, 30, seu oitavo níver.
Os papais Paulo e Raquel e o
irmão Eduardo mandam uma

tonelada de beijos!

Vejam o sorrisão que ilumina nossa

página! t o Guilherme Costa Pellis,
esse fofão que há 2 meses, torna a

vida dos orgulhosos pais Alessandra
eWanderlei Pellis uma doçura só!

Bruna Luiza Vavassani completou idade nova dia 16, e seu
irmãozinho Pedro HenriqueVavassani dia 22. Seus pais
Edson e Sandra estão orgulhosos

As gêmeas Emily e Tawani,
são a alegria dos pais
Vanessa Schalinski e
Amilton Junior Nunes.
Desde o dia 9,quando
chegaram, os papais são só
sorrisos. Parabéns!

2752701
Rua Barão do Rio Branco - 739·

Jaraguá do Sul- se· CEP: 89251·400
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