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Samantha disputa competição
nacional de Futsallnfantil
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CONHECIMENTO
ALEXANDRE BaGO

é) desc9nhecimento técnico

sobre a utilização correta da

cal tem causado problemas
em obras da construção

civil. O professor .do Curso

de' Edificações, do Centro

politécnico Geraldo

Wernighaus, arquiteto
Carlos Engel, alerta pessoas

físicas e jurídicas para que

respeitam as regras básicas
de uso desse material,
amplamente usado na

construção civil. Esta

semana, o comerciante Jair
Cani disse que o uso da cal

compromete a estrutura das
obras.

Cal deve ser armazenada
a uma distância de 20

centímetros do chão e da

parede. Ao contrário do que
mostra a foto

'" • PAGINA 4

Mau uso da cal compromete
obras da construção civil

Vestindo o corp.o e

�. alma das peSSQas

www.marlsQls�.com.br

ORIENTAÇÃO

Instalação hidráulica é tema
de curso para profissionais

III PÁGINA 5

SAÚDE

Idosos vão ao Parque Malwee'
participar de atividades físicas
Encontro reuniu cerca de 800 pessoas na sexta edição
da Caminhada dos Idosos. A atividade fez parte do
encerramento dos Jogos Integrativos de 2004.

• PÁGINA 6

Venda

2,8211
3,0800

Turismo -2)000

:€ompra Venda

3,6328

tp'ontos
23.879
10.307

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:12 1
_._-__�----ilI-------------

SEXTA-FEIRA,S de novembro de 2004 I CORREIO DO l)üVO ,1

iA natureza do escorpião
,

'(1& �eguidos seqüestros
�,�; lOfl1 rHJ'lgeiros no Iraque e

:a d�l-llJ)itação de alguns
de les 10m suscitado re

flexões e protestos. O ato

extremo é condenável sob
itodos os aspectos. Todavia,
é preciso reconhecer que a

'guerra em si é uma afronta
:à natureza humana. Não se

itrata de defender a reação
'da resistência à invasão do
país e aos constantes

bombardeios - que já ma

taram, segundo dados da
Anistia Internacional, 100
mil iraquianos -, mas

incitar corações e mentes a

enxergar o conflito com

outros olhos e provocar
também reflexão a respeito
dos métodos utilizados pela
? • A •

resretencra.
,

Ao decidir, unilateral
[mente, iniciar a guerra
:contra o Iraque, os Estados
Unídos, além de ignorar o

Conselho de Segurança da

lONU, desafiou a co-

FRASES I

m un id ade e as leis in

I �'rnacionais, abrindo pre
cedente para ações ilegais
de outros países, seguindo o

princípio da igualdade de
direitos - ou, neste caso, da
falta deles. Assim, o desafio
atual da humanidade é

estabelecer os princípios e o

conceito de democracia que

sejam aceitos e respeitados

vídeo o classficou de

"perturbador". Nas imagens,
a diretora da ONG Car e

aparece implorando pela
• vida e depois desmaia. Um
balde d "

água é esvaziado
sobre sua cabeça, e a refém
é filmada no chão, molhada
e desfalecida. Ela então
volta se levantar, aos

prantos. É mais uma prova

""No caso dos Estados Unidos, o problema é
a natureza do escorpião, O DNA bélico que
define o perfil da mais rica e poderosa nação

por todos. A discussão

ultrapassou as fronteiras da
lógica para se enveredar

pelas sendas da abstração,
reforçada pelo autoritarismo
estadunidense.

Esta semana, a Rede AI-

'jaze era recebeu um novo

vídeo da refém britânica

Margaret Hassan, mas

decidiu não divulgá-Fo por?
considerar as cenas muito
fortes. Quem assistiu ao

cabal da cultura de ódio,
ingrediente essencial que
mantém os ânimos das

tropas invasoras e dos
resistentes iraquianos.

N o caso dos Estados
Unidos, o problema! é a

natureza do escorpião, o

DNA bélico que define o

perfil da mais rica e

poderosa nação. As torturas

aplicadas aos prisioneiros em
Abu Greib revelam o

caráter, e a política
agressiva, que lhe arroga o

direito de agir pre ven

tivan.cnte e sozinhos, ata
cando potenciais adver
sários, reforça a cons

tatação. As decapitações
têm como objetivo chocar e

provocar pânico. Na outra

ponta, os constantes bom
bardeios americanos bus
cam quebrar a resistência

dos iraquianos.
O viés político coloca os

resistentes na condição de
terroristas. Todavia, ter

rorismo é tudo aquilo que
causa terror, impõe o medo,
destrÓi as coisas materiais e

aniquila a alma. Mais ou

menos tudo o que os

Estados Unidos fizeram nas

guerras da Coréia, Vietnã,
Casava, etc. A insistência

dos países da colisão em

manter as tropas no Iraque
alimenta a cultura do ódio,
que deve continuar man

chando de sangue o Planeta.

'Deixou de haver sentido Porto Alegre ser a sede permanente, o que sempre defendi. O que
nos atraiu foi a natureza das administrações públicas. Não é revanchismo':

• EmirSader,coordenador do Fórum Social Mundial,defendendo a transferência do fórum para cidades como Recife,Belo Horizonte ou
Fortaleza. O FSM fica em Porto Alegre em 2005

� {.\.

Mundo I Pessoas & Fatos I
,

:"" BÉLGICA

iMSF anuncia fim da

[missão no Iraque
:o grupo humanitário internacional Médicos
Sem Frontelras anunciou ontem o fim da
mtssão no Iraque por causa da escalada da
violência e dos ataques contra agentes
humanitários. "Tornou-se impossível para o

MSF garantir um nível aceitável de segurança
para a equipe, sejam de membros iraquianos
ou estrangeiros';declarou GorikOoms, diretor
geral do grupo humanitário. Koen Henckaerts,
dlretor de operações do MSF no Iraque, disse
gue a medida afeta os três centros de ajuda
humanitária operados pelo grupo em Bagdá
é um quarto que vinha sendo contruído em

Faluja para ajudar as pessoas da região. (AE)

� AFEGANISTÃO

:Seqüestradoresencerram
negociações sobre reféns
;Rebeldes afegãos que dizem estar em poder de
'três agentes eleitorais da àNU anunciaram ontem

:0 encerramento sem acordo das negociações
'para a libertação dos reféns e avisaram que decidi
: rãoemanhã qual será o destino dotrio. Um suposto
�comandante do Jaish al-Musllmeen, grupo
: dissidente da milíciaTalibã,disse que representan
;tes da ONU e do governo afegão entraram em

; contato com ele por telefone, mas "não estavam

: prontos para negociar':'Decidimos que não nego
:ciaremos mais, pois eles não estão fazendo esfor
ços sérios pela libertação dos reféns� disse um

: homem que se identificou como SadirMomin. (AE)

"" ISRAEL

Comandante pede
afastamento do cargo
Um alto comandante militar israelense pediu
afastamento do cargo depois de não ter passado
no teste do polígrafo por suspeita de ter revelado
à imprensa detalhes do desentendimento entre
o Exército e o primeiro-ministro de Israel, Ariei
Sharon.
O general de brigada Shmuel Zakai, comandante
israelenses na Faixa de Gaza, é suspeito de ter

reveiado a jornalistas que Sharon insistia em

manter tropas ocupando o Norte da Faixa de
Gaza apesar de estimativa militar de que não era
mais necessária. A ocupação começou no fim
de setembro, durou 17 dias e resultou na morte

de 110 palestinos. (AE)

"" VENEZUELA

Oposição perde batalha
pelosgovernos locais
Os aliados do presidente Hugo Chávez
comemoravam ontem o anúncio das autoridades
eleitorais que colocou fim à disputa entre

candidatos rivais no pleito de 31 de outubro,
oficializando a vitória dos seguidores do

presidente em 21 dos 23 Estados da Venezuela.
Uma recontagem dos votos mostrou a vitória do
candidato de Chávez no Estado de Carabobo,
região central do país. Oposição e situação
praticamente dividiram ao meio os votos do
Estado, comentou Jorge Rodríguez, diretor do
Conselho Nacional Eleitoral, mas o candidato de
Chávez saiu vencedor. (AE)

"" BÉLGICA

União Européia revela
lista dos executivos
o recém-empossado presidente da Comissão

Européia, José Manuel Barroso, apresentou
ontem à aprovação do Parlamento a nova lista
do executivo da União Européia, incluindo O

ministro das Relações Exteriores da Itáiia, Franco
Frattini, como candidato à Comissão de Justiça.
Frattini substitui o italiano Rocco Buttiglione,
que ganhou a antipatia de grande parte da
Câmara por suas polêmicas declarações sobre
homossexualidade. O catóiico conservador
havia dito em sua audiência de confirmação
no mês' passado que o homossexualismo era

"um pecado" e posteriormente criticou as mães
solteiras. (AE)

e CORREIODO POVO
Diretora/Presidente: Yvoune Alice Schmdckel
Diretor Ildltorlal/admlnlstrntlvo: Francisco AI,,",

"" JAPÃO

Terremoto de 5,2 graus
atinge o Nortedo país
Um potente abalo sísmico sacudiu uma região
do Norte do Japão, que se recupera de uma

série de tremores registrada em outubro,
I

matando. O terremoto de 5,2 graus de

magnitude levou os moradores das casas a se

esconderem sob mesas e deixou pelo menos

uma pessoa ferida.O abalo foi registrado às 8hS7
locais. O epicentro foi situado 20 quilômetros
abaixo da superfície da província de Niigata.
Especialistas qualificaram o tremor como reflexo
do tremor de 6,8 graus registrado em 23 de

outubro, que desencadeou a devastadora série
de terremotos. (AE)
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Os textos para esta coluna devem ter; no máximo, 35 linhas, de cor. �el
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlrelt�all
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A sinfonia inacabada
comLuiz henrique da Silveira*
para
CânDurante minha vida pública, seja como deputado legí'estadual, prefeito, deputado federal, deputado Car

constituinte, ministro ou governador, pude comprovai, gan
mais de uma vez, a tese do sempre genial George Bernar�

car:
Shaw de que "Para todo problema complexo existe uma aco

solução clara, simples e ... completamente errada",
Ao longo desse período, tive de dar respostas e PFl

encontrar soluções para problemas os mais diversos, com
amplitude nacional, estadual e municipal, envolvendo
todas as áreas e setores da vida humana. E, ao contrário
do que reza a cartilha dos voluntaristas, nunca fOI tão

simples quanto, pura e simplesmente, ter a mítio
"vontade política", que, utopicamente, "tudo resolveria".
Infelizmente, a realidade executiva é sempre muito mais

difícil e árdua do que o exercício fácil da crítica.
Lembro-me de um texto publicado no jornal alemão I

Frankfurter Allgemeine Zeitung que ilustra bem esse

mau hábito de sugerir soluções fáceis para tudo.
O diretor de uma grande empresa ganhara dois

bilhetes para assistir a uma apresentação da "Sinfonia
Inacabada", de Schubert, obra que ganhou esse nome

porque o genial compositor vienense, por algum motivo,
deixou de compor os dois últimos movimentos que
faltavam.

Por não poder comparecer ao concerto, o diretor deu
suas entradas para um colega extremamente sério e

competente, especialista em sistemas e métodos de

organização de trabalho. No dia seguinte, surpreso,
encontra sobre sua mesa um minucioso relatório sobre a

apresentação:
"Os membros da orquestra repetiram várias vezes as

mesmas notas, unia duplicação desnecessária de trabalho.
O número de membros desse grupo deve ser reduzido
drasticamente caso realmente seja necessário um volume
forte de som, que poderia ser obtido através de

amplificadores eletrônicos".
"Custou, também, considerável trabalho tocar as

notas sernifusas, um refinamento desnecessário.
Recomendo que todas as notas sejam arredondadas para,
cima ou para baixo, e, se essa recomendação for seguida, Pa
será possível admitir-se temporários e ajudantes sem

qualificação". ,"Também é inútil que os metais repitam as mesmas

passagens que já foram tocadas pelos instrumentoS de

,corda. Se todas as passagens fossem eliminadas, o

concerto de 25 minutos de duração poderia ser reduzido
a quatro minutos".

E a conclusão do minucioso executivo de sistemas e di

"5 v'
métodos não poderia ser mais clara, simples e direta: e '

Schubert tivesse utilizado esses dados, provavelmente �I
teria tido condições de acabar a sua sinfonia".

Ci

Deve 'ser por isso que Aristóteles classifiCOU a
eI

Matemática como a mais simples e a Política como a

mais complexa das ciências, pois só ela pode dar conta p
das angústias, aflições, ambições, paixões e emoÇóes t(

humanas. t(

1

mer

*Governador do Estado de Santa Catarina
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,"Troféu ...

t'tuto Barriga Verde de Opinião e

O Ins I
.

isa promove, no dia 14 de novembro,
pesqUl ,

C ntro Cultural de Jaragua do Sul, a
no e

d f' "O
t' das 20h30, a outorga o tro eu

par �r
a Verde do Brasil Empresarial 2004';

Bartlg ., .

dremiará cinco projetos nacionais e

que P "

S' Paulo, Paralba, RIo Grande do Sul,
�

C
.

'h
Paraná e Tocantins - Santa atanna e ors

(Ours - e as 40 empresas destacadas

(o�o porte da Fiesc (Federação das
� d r C

.

)
I dústrias do Estado e Santa atanna.

;Iénn dos governad.ores, est� sendo

aguardado o vice-presidente Jose Alencar
(PL).

� Para pensar
Não resta nenhuma dúvida que

depredações em bens públicos é, antes
de tudo, uma grande burrice. Os recursos
para a manutenção ou substituição saem
do bolso do contribuinte. Dinheiro que

poderia ser investido em saúde ou

educação, por exemplo.
Todavia, no caso das depredações dos

semáforos em Jaraguá do Sul, talvez o

vandalismo possa ser "explicado" pela
revolta contra os caça-níqueis e a falta de

critério na colocação deles. Com certeza

não são obras de gangs organizadas, que
as executam apenas por prazer.

�Cartório
Na próxima semana, o vereador Beta

Gonçalves (PP) vai aoTribunal de Justiça do
Estado, em Florianópolis, para acompanhar
os trâmites do processo sobre a

implantação de um outro cartório em

Jaraguá do Sul. Antiga reivindicação da

comunidade.

O processo está nas mãos do desem

bargador Vitor José Ferreira, que aguarda a

aprovação do novo Código do Judiciário,
em trâmite no Congresso Nacional.

A novela do cartório, que se arrasta há anos,
foi e é mote de campanha de muitos

políticos.

� Descompasso
Durante a campanha eleitoral, a

coligação PSDB/PFL/PP prometeu
implantar o Instituto de Planejamento,
nos moldes do IPPUC (Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano de

Curitiba), apresentado quase que como

solução para os problemas de Jaraguá
do Sul':
Todavia, logo ali do lado, em Blumenau,
o prefeito eleito, João Paulo Kleinübing,
do PFL, anunciou que pretende extinguir
da nova estrutura administrativa da
Prefeitura o IPPUB, reintegrando-o à

Secretaria de Planejamento.

POLíTICA

�De olho em 2006
Os governadores do PMDB se reúnem

hoje, em São Paulo, para discutir o apoio
ao governo Lula e, conseqüente, a

permanência em cargos da administração
.

federal. Desde o início, Jarbas'

Vasconcellos, de Pernambuco, é contra."
e agora, Germano Rigotto, Rio Grande do .

Sul, também quer o afastamento do )

partido da base governista.
Dia 10, em Brasília, se reúnem com,
ministros, presidentes de diretórios

estaduais, deputados federais e:
senadores no encontro "Quantos somos';
e para onde vamos em 2006':

Pavanello diz que não vai

'brigar' pela Presidência
]ARAGUÁDO SUL - Apontado

como um dos possíveis nomes

para assumir a Presidência da

Câmara Municipal na próxima
legislatura, o vereador reeleito
Carione Pavanello (PFL)
garante não ter interesse no

cargo. Segundo ele, há um

a acordo entre os futuros parla
mentares da coligação PSDB/

PFL/PP para que bloco aponte
um candidato. "Eu não quero.

Tenho coisa mais importante pra
fazer, do que brigar pela
presidência", declarou.

Em relação às atividades

parlamentares para a futura

legislatura, Pavanello revelou

que pretende continuar com a

proposta de "democratização" do
atendimento nos postos de
saúde. "O que a população mais
reclama é a falta de e s

, pecialidades médicas nos postos
lia d h' , .

dirnento"e e oranos para aten irnento ,

lembrou. Mesmo reconhecendo
a importância da área, Pavanello
admite que é muito difícil
solucionar o problema. "O futuro

prefeito é médico e sabe muito
bem onde e como investir para a

melhoria da saúde. Se depender
de mim, terá apoio", prometeu.

Pavanello, que presidiu a

Câmara de Vereadores no ano

passado, negou que seja pré
candidato a deputado estadual
em 2006. Na opinião dele, é

prematura a discussão. "De
fendo que haja um en

tendimento para que a região
possa eleger pelo menos dois

deputados. Enquanto continuar
o lançamento de v ar io s

pretendentes, vamos ter apenas
um", justificou, aproveitando
para alfinetar o deputado Dionei
da Silva (PT), o qual acusa de
não ter trazido nenhum
benefício para a região.

Vice-presidente' substituirá
Viegas no Ministério da Defesa
da B�SÍLlA - O vice presidente
Repubhca, José Alencar (PL),

valasSuml'r M' . ,.

d D J:o trusteno a eresa

emsubsti '
.

6 ,tulçao a José Viegas Filho,2 anos, que pediu demissão do
cargo O díd. pe Iode demissão foi
encaminh d 'P idêncí

.

22 d
a o a resi encia no dia

eOutubro e aceito ontem pelo
president L I' e u a (PT). Alencar, quetem bom tA.transito com militares
oma

'

Ilh
POSse na segunda-feira, às

, no Palácio do Planalto.
As primeiras informações dãoCOnta

Y' que, nos últimos meses
legas

'

,

estava desgastado com o
preSide t L I

.

A
n e u a e com as Forças

rmadas D' I1
d

. ip omata de carreira
eveser' d" d

'

11
in ica o para comandar

gUmae baí drn atxa a brasileira no

exterior.

A mudança pode ser apenas a

primeira de uma reforma
ministerial. O presidente Lula

analisa, desde o período pré
eleitoral, substituirministros ainda
neste ano para adaptar o governo
ao novo mapa político brasileiro.
Também deverão ser substituídos
ministros que não atenderam às

expectativas do presidente.
Em carta enviada a Lula,

Viegas atribuiu a demissão à nota

divulgada pelo Exército as fotos

que supostamente eram do

jornalista Vladimir Herzog, mas
que depois acabaram sendo
identificadas como sendo de um

padre canadense.

MUDANÇA

Assembléia altera lei sobre

subvenções aos bombeiros
�Proposta do

deputado Dionei da
Silva garante mais

recursos para JS

FWRIANÓPOIlS - AAssembléia

Legislativa de Santa Catarina

aprovou, porunanimidade, o projeto
de lei que regulamenta a concessão

de subvenção social para as

associações de bombeiros voluntários
e comunitários. Com isso, fica
alterada a leiemvigor, que estabelece
tetomáximo para a distribuição de
verbas, de acordo com a população
de cada município. O projeto
aprovado pelos 22 deputados
presentes em plenário resultou de

articulação política liderada pelo
deputado Dionei da Silva (PT) para
eliminar o teto previsto, permitindo
que o governo possa destinar mais
recursos às corporações de bombeiros
das cidades maiores.

Na opinião de Dionei, a lei que
disciplina o assunto, de autoria do

deputadoRomildoTiton (PMDB),
de certa forma tornou mais justa a

distribuição dos recursos entre os

bombeiros voluntários, porque
estabeleceu uma divisão da verba

segundo critérios populacionais.Mas
essamesma lei acabou prejudicando
as corporações dos municípios
maiores, que recebiammais recursos

quando não havia regulamentação.
"A lei beneficiou muitos

municípios, onde as corporações de

RAPHAEl GONTHER

)

)

Jark está confiante que a alteração na lei possa beneficiar o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul.,
bombeiros jamais tinham recebido A proposta original, do deputado mil a R$ 25 mil. Enquanto os
recursos do Estado. Mas acabou petista, acabou sendo apensada a municípios com mais de 60 mi]
prejudicando outros como Jaraguá projeto idêntico de autoria do habitantes receberão nomínimo R$1
do Sul, que no ano anterior havia deputadoTiton. 36 mil. "Isso significa que não hg
recebido R$ 130 mil e com esta lei Pela nova lei, as corporações de mais limites para os valores que a
receberia no máximo R$ 36 mil", bombeiros dos municípios com até Estado pode destinar aos rnunícípíos
explicou, lembrando que apresentou _ 20 mil habitantes continuam maiores. Garantimos o mínimo �
a proposta para retirar o teto, o que recebendo R$ 18mil de subvencão. permitimos que o governo repassq
possibilita que o governo destinemais Nos municípios entre 20 mil e 60 mais recursos", esclarece o deputad� .

recursos para osmunicípiosmaiores. mil habitantes, recebem de R$ 18 petista.

do Estado, em função do impasse
acerca da lei aprovada, no final do
ano passado, na Assembléia

Legislativa, que redístribuiu os

recursos para liI§corporações em
Santa Catarina. Antes da lei, a
corporação de Jaraguá do Sul

recebia, em média R$ 130 mil

por ano. "Mas não havia
nenhum crité.rio nem garan�ilil.
do repassen, garantiu o

deputado Dionei.
DESPESAS - Atualmente,

as despesas do Corpo de
Bombeiros Voluntários

jaraguaense giram em torna de
R$ 85 mil por mês, gerando
déficit mensal de R$ 15 mil. A

Subvenções aos bombeiros chega a R$ 70 mil mensais
}ARAGUÁ DO SUL - As

subvenções ao Corpo de
Bombeiros Voluntários de }araguá
doSul chega aR$ 70mil pormês.
etntl1édía,A corporação recebe
R$ 27 mil da Prefeitura,
aproximadamente R$ 30mil de
contribuições da população,
através da fatura de energia, R$
10mil de empresas eR$ 1.650,00
de convênio comaPrefeitura de

Schroeder, alémde contribuições
esporádicas, para compra de

equipamentos de trabalho, que
este ano somaram algo em tomo

deR$ 600mil.
Desde janeiro, a instituição

não recebeu o repasse do govemo

O s.ecretárío-executívo da1
corporação, Adolar Jark,8
recebe R$ 1,2 mil mensais. ,J

Jark acredita que a alteração:'
naJeibeneficiará �ão,
mas reclama da ex da do'�
certificado provisório de:'!
funcionamento, que submete a)
ínstítuíção à fiscalização daI

....

PQl�CiaMílitar. NliIêlpjJ;rião dele,';
cont;lnua sendo UIll empecilho �

pata o repasse das verbas.;
"Espero que o governador use,
das prerrogativas de chefe do.
Exec\J.tivo e determine ai
emissão desses certificados parai,
que Q voluntariado não acabe",'
conclamou. (Carolina Tomaselll) j

folha de pagamento é respon
sável por R$ 43 mil da receita.
Dos 185 bombeiros, J2 são

efetivos e recebem, em média,
R$ 700,00; além de Quttos sete

funcionários que ocupam cargos
administrativos. No orçamento
mensal, também incluem

despesas com uniformes, R$ 2

mil; CQ�pustível, R$ �2 mil;
alimentação, R$ 5 mil; encargos
sociais, R$ 4mil; planos de saúde,
R$ 6 mil; manutenção de

veículos, R$ 6 mil; energia
elétrica, R$1,5 mil; tele(one, R$
3,5 mil, e outros R$ 2 mil em
gastos gerais, distribuídos nas

quatro unidades da corporação.

o!.( Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UTILIZAÇÃO CDL de Jaraguá do Sul

promove 50 Fórum do speTécnico confirma eficiência,\

}ARAGUÁ DO SUL - Melhorar
os serviços e identificar os

problemas da categoria é o objetivo
do 5° Fórum do SPC, que acontece
no dia 11 deste mês, no auditório
do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. A promoção do evento é

da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) através da diretoria do
SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito). A estimativo do diretor
do SPC e coordenador do

evento,Waldemar Schroeder, é de
que aproximadamente 300 pessoas

ligadas ao comércio local e até

regional participem do Fórum.
O 5° Fórum do SPC é dirigido

a lojistas, proprietários, caixas,
crediaristas e demais profissionais
da área. O coordenador do evento

antecipa que serão discutidos
assuntos como; base operacional
nacional; agente de crédito; uso e

proveito do SPC; diferença entre
usuário e sócio e apresentada a

campanha nacional denominada
"SPC- O anjo da guarda do
crédito".

Entre os temas de maiOt A lojinteresse, Schroeder destaca � .

independência do SPC locai cller
devido a alterações na bas nOVE

• e

operadora nacional, que desde]1 nOSS
de julho deste ano funciona em 376-
sistema que permite que �

cobrança das informações prestada, 01-1 (
seja feita no mesmo valor para�
duas partes, tanto para quem pede
como para quem fornece.

O coordenador do Fórum
salienta que a intenção é provffi

- Sal
que o SPC é um suporte para quem 04-1vende a crédito 'e deve ser Matlvalorizado como um "verdadeiro 05-1
anjo da guarda" ,já que permite ao

lojista prevenir-se contra maus
06-1

d d -Hil
paga ores e manter um ca astro
de informações completo e

07-1

atualizado. 08-1

Ainda de acordo Com
10-1

Schroeder, a base estadual presta 11-1

uma média de 2 milhões de 12-1

informações por mês. Em J araguá 13-1

do Sul, o SPC prestou, em outubro, 14-1

43.457 consultas, 9%amaisqueno 15-

mesmo período do ano passado, Wol
16-'
17-

da cal na construção civil
FOTOS: ALEXANDRE BaGO

MARIA HELENA MORAES

�Uso do material foi

questionado por
comerciantes de

Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - O
comerciante Jair Cani questiona a

utilização da cal nas obras de

construção civil. Segundo ele, o
material deveria ser substituído por
massa grafitada, que não acarretaos
problemas detectados em obras
construídas com cal. "Setenta e

quatro por cento das residências
construídas com a cal apresentam
problemas na estrutura", garante
Cani, apostandonodesenvolvimento
de : alternativas que não

comprometam as edificações.
O professor do curso de

Edificações do Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus, arquiteto
Carlos Engel ensina que não se

deve generalizar. Ele aconselha o

uso dessematerial, mas alerta para
a necessidade de cumprimento das

regras básicas de utilização da cal.
Entre as normas técnicas a serem

observadas, Engel cita o tempo de

secagem. ''A cal demora a secar a

argamassa. Para dar início ao

reboco, o correto é esperar, no

mínimo, sete dias e para pintar, mais
30", exemplifica o arquiteto. Para
saber se a cal está em boas

Professor Carlos Engel alerta para a necessidade de utilização correta da cal, usada na construção civil

condições, bastamisturaro produto
com água. Se a água adquirir uma
tonalidade escura, é sinal que a cal
é de péssima qualidade e não deve
ser usada.

Com 25 anos de experiência na
profissão, o arquiteto afirma que os

. problemas 'acarretados pela cal são
devido à pressa e procedimentos
errados. "Nosso problema é o

procedimento incorreto, gerado pela
falta de conhecimento de pedreiros,
construtores e do cidadão que

contrata a obra", comenta oprofessor.
Ele enfatiza que amaioria dasmarcas
está fora do padrão e que é

fundamental observar a garantia do
produto e as especificações técnicas
das embalagens. Outro detalhe
determinante é o armazenamento e

acondicionamento do produto. ''A
embalagem não pode ser

comprometida e não pode ser

guardada direto no sol e encostada
em paredes.A distância entr� o solo
e a parede deve ser de 20

centímetros", explica o.professot
Naavaliação do professor; existem

pesquisas no sentido de encontrar

materiais que substituam a cal, mas
não se chegou a um preço que valha
a pena. Engel informa ainda que o

Brasil está passando por uma revisão
das normas técnicas dos produtos.
Segundo ele, o que mais preocupa
são as edificações de obras públicas,
feitas a partir de licitações, onde não
existe a obrigatoriedade de

especificações técnicas.

Horário de verão altera encerramento de apostas em vários estados
BRASÍI1A - Em alguns estados, os feira para tentar a sorte no concurso qualquer tentativa de aposta para

apostadores dasLoteriasCaixadevem doLotofácilque serásorteado a noite. sorteios no mesmo dia uma vez que FATOS
ficar aindamais atentos ao horário de Um apostador do Piauí ou do todas asmáquinas são interligadas a • As apostas em todas as
encerramento das apostas. Desde a Maranhão terá até às 18h (horário esse sistema loterias da Caixa são
última terça-feira (02), entrou em local) de quarta-feira para concorrer central. As apostas em todo o captadas nas casas lotéricas
vigor o horário oficial de verão. Em aoconcurso daMega-Senadomesmo Brasilencerramnomesmo horário (às e transmitidas a um

todos os estados das regiões Sul, dia. Em todos os estados doNorte e 19 horas de Brasília). Para a Loteca e computador central que
Sudeste e Centro-Oeste e também Nordeste os horários de término das o Lotogol, as apostas são encerradas às trabalha no horário oficial

noDistrito Federal os relógios foram apostas foram modificados. 14 horas de sábado (horário oficial de de Brasília.

adiantados emumahora.Nas demais Captação de apostas - As apostas em Brasília). O horário de Brasília
regiões, os horários forammantidos. todas as loterias daCaixa são captadas (utilizado como parâmetro tanto para

• Depois do horário de

Nospróximosmeses, oBrasil terá fusos nas casas lotéricas e transmitidas a um captação de apostas corno para
encerramento, os terminais

horários de atéjrês horas de diferença computador central que trabalha no realização de sorteios) pode ser
lotéricos de todo o Brasil

rejeitam qualquerde um estado para outro. Um horário oficial de Brasília. Depois do conferido nos terminais das casas tentativa de aposta para
apostadordoAcre, porexemplo, tem horário de encerramento, os terminais lotéricas. Ohorário de verão termina sorteios no mesmo dia.
até às 16h (horário local) de segunda- lotéricos de todo o Brasil rejeitam no dia 20 de fevereiro de 2005. Waldemar Schroeder espera participação de cerca de 300 lojistaS
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� CRESCIMENTO

Empresas de tecnologia
Mesmo sem contar com as compras governamentais, o
setor de tecnologia. aponta crescimento médio de 35%

no faturamento das empresas. Os motivos que levam a,

esse bom resultado no primeiro semestre e que gerou

expectativas ainda maiores para o encerramento do ano

estão no crescimento estrutural e sustentado da
economia. Desta vez não foi o governo que alavancou a

oferta de tecnologia da informação. O movimento se

deve, principalmente, a três fatores: demanda das

indústrias, necessidade de sistemas que suportem o

crescimento da oferta de crédito e maior movimento de
entrada e saídas em supermercados e grandes
distribuidoras.De acordo com pesquisa do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), a indústria brasileira
exibiu taxa de crescimento de 6,7%, dando continuidade
ao movimento de retomada.

� CRESCIMENTO

Melhoria estrutural
o crescimento sustentado da economia é

o que anima as empresas a esperar melhor
colheita no final do ano. O diretor comercial
da D-Link, Daniel Kanaoka, acredita que o

mercado voltará a investir com mais força
em tecnologia nos próximos meses,

mantendo a seleção criteriosa dos

fornecedores, já que os investimentoS
estiveram represados nos últimos dois anos
e devem voltar porque a conjuntura é

favorável. Algumas empresas projetam
investimentos em tecnologia de até 6O,iJ,

Muitas estão apostando no segmento de

agronegócios. Apenas uma empresa, a

Sisgraph, cresceu cerca de 20% na

primeiro semestre deste ano.

.... SANTANDER

Seguros agrícolas
O Santander Banespá lançou
recentemente três seguros agrícolas com

duas modalidades de cobertura (custeio e

produtividade), que permitem ao produtor
rural escolher o que melhor atende as

necessidades e o que lhe dá melhor custo
benefício. A, grande novidade dos

lançamentos é a "colheita qarantide; que
assegura uma indenização sobre a

produtividade das culturas em decorrência
de eventos climáticos como incêndio, raio,
tromba d'água, ventos fortes e frios, granizo,
chuvas, seca, geada e variações excessivas

de temperatura. Nesse caso, são cobertos
os cultivos de soja, milho, cevada, algodão,
cana-de-açúcar e trigo.

�SIMPLES

Mais acesso
As micro e pequenas empresas do setor de

serviços para reparação de veículos,
informática e eletrodomésticos terão a

oportunidade de aderir ao Simples (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições). O governo estendeu a esse

ségmento a possibilidade de adotar o sistema
simplificado de pagamento de impostos. O
efeito da medida é retroativo ao dia 10 de

janeiro deste ano. As empresas de

manutenção e reparo de veículos, de

máquinas de informática e de aparelhos
eletrodomésticos serão beneficiadas. O

.Sirnples é um sistema tributário diferenciado
e simplificado que se aplica às pessoas

jurídicas de micro e pequeno porte.
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Loja Tailanda
aiol A loja Tailanda par�beniza com �uito prazer seus

caa I' tes aniversariantes do mes de outubro e
c len _ .

I'
,

ocal mbro Caso seu nome nao esteja na tsta e e
b nove .

faie
o cliente favor entrar em contato com o one:

lell nOS5 '
• .

1 em 376-0419.Gratos loja Tailanda.
le a

ada, 01-10- Simonha Volkmann- JuniorVõlz- Brigitte
A.F. Barcelo -

raal Lourdes K. Rux;
.

'

.

)ede 02-10- Diane Geisleir l.aube
- Agnaldo Ruediqer - LUIZ Reche-

Ademir Langa;
.

rum 03-1 O-Iria Konell - ReginaGreuel- RosildaVõlz - Joice Oestreich

)val
_ Sandra Marcela Dalpiaz;

uem 04-10- Elvira Baumgartel - Rosângela Mass Machado -

sei Matheus Henrique Horongoso;
eiro 05-10- Adelir Glatz;

.

eao 06-10- Leonir Regina Pangratz
- Olir da Silva- Marli GiséMathias

laUI
_ Hilário Kannenberg - Anna Letícia Hornburg;

stro
07-10- Andréia Gaedke - Wilson E. Schneider;

o e
08-10- Larissa Laís Rueder;
10-10- Anderson Gruetzmacher;

oro
11-10-AlvinoTait; •

�sta

de 12-10-Geraldo Enrath - Fabiana Raduenz - RicardoVanzeslau;

gua 13-10-Elia D. Rõeder;

b 14-10- Rosangela Gnewuch - Fridolin Flõh - Marlize Utpadel;lO,
�no 15-10- Gerdi Grützmacher - Roseli Grosklass - Vanessa

Wolodasczyk - Cesar Müller;
16-10- Marlene Braun - Marlete Braun - José Daiane Viergutz;
17-10- Andreia Mara Wienen - Ademir Lange - Marlene

Grossklass Schmidt -

18-10-lracema Kõpp - Eleite H. Utpadel- Larissa Stenger-
19-10- Silvana Daltnann - Loni Kõpp - Andressa Michls;
20-10- Cláudia Grützmacher - EnoWeiss - VanderleiW. H. Lenz
- Sônia V. Grahl -

21-10- Edith Velz - Maria Ivanilde Reinhold -

23-10- Misson Baungartel- Sueli Hornburg Kannenberg-
Rafaela Borchardt -

24-10- Cristiane Braun-
25-10- SilvinoWiergutz-
26-10- Marcilene Bananini - Lurdes Gaedke-
27-10- Tânia Utpadel Hornburg - André Jordi Volkmann -

28-10- Vivian Stutz - Verônica Marquadt - Caroline Beatriz

Hornburg - Antonio de Oliveira-
30-10- Rosangela Ritter - Sonia Hornburg-
31-10- Oralina Siewert - Janete Bernardo da Rosa - Jaime

5tenger
01-11 - Silvino Grützmacher - Natália Milena Küster-
02-11- Andréa F. Froehlich - João Maria Serenini-
03-11- Edamara Aparecida Flor - Lindamir Barcela - Marli Barg
�m�-

.

04-11- Alexandra T.S. Borchardt - Udo Uptadel- Lenir Hass
Nelson Borchardt - Ademir Andrin - Adriana Grützmacher
Klemann - Leoni Laube Wolodosczyk -

05-11 - Paulo Rodolfo Michels-
06-11- Valdecir Aparecido Diogo - Franklin Josias Porath -

07-11-lnvald Siewerdt -

08-11 - Revelino Michels _

09-11 - Liliane Oestreich _

,10-11-Gersino Ruediger - Laurena Dalmann - Tatiane Sell-
11-11- Maiki Borchardt - Santilha P. Martendal - Stephen
Siewerdt - Nelson Krinke - Ruth Kempczynski -

13-11_ Gládis Schulz Porazzi - Magrid Rahn - Marcionei
Plotegker

.

14-11-NadirLaubeMüller-Valmir5teinclak-Marcio Borchardt
- Martin A. Borchardt _

15-11- Edla Ruediger - Cleonice Lerssa Ferreira -

16-11':' Elvira Baungartel- Rubia Aparecida Machado - Rufino
Dichrnann _

17-11- João Carlos Konell - Ademir Konell - Patrícia Volkrnann

Sl�-ll- Viviane Gêiser - Guilherme Velz - Antonio Ntunes da
Ilva

�9-11-Arlete K. Borchadt - Rosane Ehlert - Elizandra Schinke
arena Volkmann Manke-
20-11- Lauro Volkmann _ Irio Siewert-

��:11- Arthur Sell _

,

11- Adernar Marquadt _

23-11- Bernadete Nazário - Isolde Hornburg - Clauber

2
Ferreira

24-11- Dulisete Finger - Edir D. Dumke-
5-11 R r
Ilb -. os.e I Rietter Strelow - Jean Cario Konell - Ana Eduarda

Uroo Pinheiro

�6-11- Alex Sell- ,

2�:11- Claudia Gaedke - Reinvaldo Krüger - Vânia Usbanski -

30
11- Ruy Utpadel- Janice Nazário Vercino - Elaine G. Romig-11- Claudinei Steinert _ Selma Steinert-

ATUALIZAÇÃO

Curso orienta para cuidados
com instalações hidráulicas

JARAGUÁ DO SUL
Profissionais ligados às áreas de

Arquitetura e Engenharia
encerraram ontem o curso de

atualização nos trabalhos e

cuidados com instalação
hidráulica. O objetivo é

acompanhar a elaboração de

projetos, execução e manutenção
de instalações hidráulicas de
combate a incêndio� Promovido

pela AEAJS (Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul) em parceria com
o Crea/SC (Conselho Regional de Curso de atualização reuniu profis�onail-'de diversas partes do Estado

Engenheiros e Arquitetos), o
passo a passo de dois projetos de carência de atualização do

curso foi realizado no auditório da chuveiros automáticos. Os estudos assunto. Segundo ele, os associados
CPL (Centro de Profissionais proporcionam a atualização para a viram a necessidade tanto na

Liberais) e contou com 65
, elaboração de laudos técnicos, . regiãoquantonoBrasildesefalar

inscritos de diferentes cidades do perícias, consultorias, entre outras a respeito. "Esta é uma área em

Estado. atividades, de acordo com as que a qualificação profissional é
O palestrante foi o engenheiro legislações municipal e estadual e extremamente importante para a

civil Telmo Brentano, do Rio também com as normas brasileiras, segurança de uma edificação",
Grande do Sul, que abordou americanas, instruções técnicas e disse N egri frisando que o

assuntos técnicos sobre hidrantes propostas de revisão de 2004, do palestrante é consultor em

e mangotinhos, sistemas de Corpo de Bombeiros de São Paulo. engenharia de incêndio e autor do
chuveiros automáticos e de O presidente da Aeajs, Luiz livro "Instalações hidráulicas de
bombas de incêndio. A atividade Antônio Negri, informou que o combate a incêndios nas

demonstrou o dimensionamento curso foi realizado em função da

.... Evento contou

com 65 profissionais
ligados à Engenharia
e à Arquitetura

Alfabetização sobe para 880/0,
mas erradicação está longe

RIO DE JANEIRO - A meta de
erradicar o analfabetismo
estabelecida pela Constituição
Federal de 1988 está longe de ser

conquistada. Os números da

pesquisa, na avaliação da
Coordenadora de Indicadores
Sociais do IBGE, Denise

Kronemberger, mostram que será

necessária mais uma década para
chegarmos até lá. A taxa de

alfabetização das pessoas de 15 anos
ou mais de idade no Brasil subiu
entre 1992 e 2002, passando de

82,8% para 88,2%, ritmo conside
rado pela pesquisadoramuito lento
para concretizar a universalização
em curto e médio prazo.

A comparação dos dados por
Estado mostra uma característica

que vem se repetindo nos

levantamentos feitos no Brasil: as
intensas desigualdades regionais.O
Nordeste tem uma taxa de

alfabetização de 76,6%, bem
abaixo da registrada no Sul

(93,3%). Nos dois extremos estão
Alagoas, com 68,8%, e Rio de

Janeiro, com 94,9%. São Paulo

aparece em quarto lugar, com

94,1% atrás de Santa Catarina

(94,5%) e do Distrito Federal

(94,3%).
Na análise porraça, os números

mostram que as diferenças vêm

diminuindo, mas ainda são

significativas. Em 1992 a taxa de

alfabetização entre brancos era de
89,4% contra 74,3% de pretos ou

• A meta de erradicar o

analfabetismo estabelecida

pela Constituição Federal de
1988 está longe de ser

conquistada. Será necessária
mais uma década para

chegarmos até lá,

• O Nordeste tem uma

taxa de alfabetização de

76,6%, bem abaixo da

registrada no Sul (93,3%).
Nos dois extremos estão

Alagoas, com 68,8%, e Rio
de Janeiro, com 94,9%

pardos. Em 2002, 92,5% contra

82,8%.
Escolaridade - Apesar de um

aumento de mais de 20% entre

1992 e 2002, Denise considera a

taxa de escolaridade no País, a

quantidade média de anos de
estudo para a população de 25 anos

ou mais, muito abaixo da ideal, de
11 anos, tempo necessário para a

conclusão do ensino médio. A
média nacional é de 6,1 anos."É
inferior até ao necessário para a

conclusão do ensino fundamental,
ou seja, oito anos", ressalta a

pesquisadora do IBGE.Distrito
Federal (8,5), Rio de Janeiro (7,4)
e São Paulo (7 1) estão acima da
média nacional.

RAPHAEL GÜNTHER

�;J\

-"í-�
O comandante do Corpo dé,J�(

Bombeiros de São Bento do SuV'ú
, '1

Jesiel Alves, esteve presente no-"-'
P 1 I' - "I"'f_,curso. ara e e, a atua lzaçaQ e

. J.

edificações" .

importante, uma vez que as (1(;.'J

informações são utilizadas na';l� '':;

prevenção de incêndio. "E nós'Q:>:
bombeiros temos que estar atentos ;;d

as normas rígidas de segurança e'crÍc>
prevenção. Nosso próximo passo e;':a?

comparar nosso projeto com ai�';"
novas normas de orientação parid:n
segurança", destacou 0"1m
comandante. ,"OE

.dE(

Tim Festival pretende reunir
34 mil no Jockey Club de SP

SÃO PAUID - Festival bienal em
São Paulo e no Rio de Janeiro (um
ano numa cidade, outro na outra),
o Tim Festival começa hoje, às 21
horas, no Jockey Club paulistano,
com a expectativa de reunir 34 mil

pessoas. É, de longe, omaior e mais
importante evento de música
internacional do País, alternando'
estrelas do pop rock mundial com

jazz tradicional e grupos

experimentais.
Este ano, são 32 atrações,

algumas delas no auge da

consagração, caso da cantora

inglesa PJ Harvey e do grupo
também inglês The Libertines. Por
outro lado, o festival também se

dedica amontar shows inéditos de
nomes que poderíamos nomear

como "núcleo histórico" damúsica
(como a Bienal de Artes fazia salas
de Van Gogh e Picasso, tiro certo

de público).
Amostra tem corno principal

atração o veterano cantor,

compositor e multiinstrumentista
BrianWilson, de 62 anos, criador
da s�rf music, lendário líder dos
Beach Boys, rival dos Beatles em
sua fase áurea. Wilson chega com
dez músicos a bordo do disco
"Smile", cujo show estreou há
algumas semanas no Carnegie
Hall, emNovaYork, e foi aplaudido
de pé pela platéia, com casa lotada
e cambistas.

Haverá uIT).a diferença entre o

show de Nova York e o queWilson

<3( ,\'Tr
fará no Tim: não vêm ao Brasil os

.

\
'"f'"-.:)lJ

oito músicos do Stockholm Strings
.�

.")0:::
"N' Horns, que o acompanham em

,,:'I,J
cena. Ele estará só com sua banda. ,

d " '1 ')gl"VOutro representante o nuc eo
fl

histórico" é o grupo alemão':' (��
Kraftwerk, surgido em Düsseldor(:lJc

_; I';[J
no fim dos anos 60, que retorna:;;,hc,
depois da aclamação que recebeu'i,'�,.
aqui em 1998. O grupo chega a',,:�,:
bordo de um novo show, "Tour de',

'

;
'-'I'� )()

France", que tematiza aspectos c

visuais e sonoros da famosa corrida' �'JJ

"(_"�J-'
de bicicletas que toma o continente, ,

�' ,j;..;
europeu no verão.

• Festival bienal em São

Paulo e no Rio de Janeiro,
o Tim Festival começa
hoje, às 21 horas, no
Jockey Club paulistano,
com a expectativa de
reunir 34 mil pessoas.

• Serão 32 atrações,
algumas delas no auge da

consagração, como PJ

Harvey e do grupo The
Libertines. O festival se
dedica a montar shows
inéditos de nomes do
"núcleo histórico':
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Caminhada dos Idosos encerra
"

as atividades esportivas do ano
CELlCE GIRARDI

���onfratern ização
riéalizada ontem,
"

Ihó Parque Malwee,
�" '

r�ê�niu 800 pessoas
�t.. ,

�};-,'f""t]ARAGUÁ DO SUL - A sexta

�Jção da caminhada da terceira
y� ...

��de reuniu, namanhã de ontem,
'n.�:Parque Malwee, aproximada
in�nte 800 idosos de diversos grupos
dj!:Cidade.O programa faz parte das
;;:fi�dades esportivas relacionadas ao
}f,fl Gagos Integrativos da Terceira
td�de) que iniciaram em abril e
êri'cerra nomês de novembro.
;�::Trajados d� roupas leves,
calçados confortáveis e muita

�iStJosição os participantes fizeram
itl�hgamento com os professores
�iú.ar e Giovana, do Centro de
�tlVivência da Terceira Idade e

�;kam para a caminhada. Após as

atividades os idosos se serviram de

�gua e frutas e ainda tiveramenergia
���a dançar ao som da Banda da

Terceira Idade. Outros preferiram
participar dos jogos demesa. Esta foi
�segunda caminhada realizada este
��9.A primeira reuniu cerca de 600

A caminhada iniciou com a reunião dos idosos para o alongamento

pessoas, emmaio.

O casal de aposentados,Antônio
Guedes Silva, 69 e Léa Lúcia de

Alencar, 63; participam há quatro
anos das atividades esportivas e

Projeto 'Todos os Sons' do Sesc

apresenta o músico Duda Georg
]ARAGUÁDO SUL - No domingo,

di<)-,7, a partir das 18h30, o cantor,

compositor e músico Duda Georg
Ha.�cipa doprojeto "Todos os Sons",
qJl.e o Sesc (Serviço Social do

Comércio) realiza desde agosto na

praça de alimentação do Shopping
G.:,epterBreithauptComaparticipação
qQ:músico Mazinho, Duda Georg o

trabalho, influenciadoprincipalmente
R§lF Cazuza, LegiãoUrbana, Djavan,
�ulu Santos, Lobão e muitos outros.

Paulista de nascimento e carioca de

vivência Duda Georg, tem uma

qagagemmusical acumulada, através
da, convivência com músicos de

IHf).ome da "CapitalCultural" do País.

/_Georg foi produtor artístico de

Sandra de Sá, RenatoRocketh, autor
do.sucesso "Uma noite e meia", que
esjourou em todo o País na voz de

lr1�rina Lima e Marquinhos Art,
parceiro de ArthurMaia, baixista de
Gilberto Gil. Há quase sete anos

radicado em Jaraguá do Sul, tem o

primeiro CD independente "Bons

rrl�'mentos - acústico", (gravado no
:Ri�, no EstúdioGroove).OCD tem

'produção musical de Fernando

iHungria ex-guitarrista de Sandra de

iSá.Oartista lançouomaterialnoNorte

IdoEstado e realizou apresentações em
.eventos especiais e casas noturnas da
'cidade. O segundo CD, de mesmo

nome, traz como novidade, além de
violãoe voz, omúsicoexecuta também
bateria, guitarra ebaixo.

O projeto "Todos os' Sons", de
produção e realizaçãodo SescJaraguá
doSul, busca levar aos espaçospúblicos,
música instrumental de qualidade,
buscando quemúsicos locais tenham

composições nesta linha e possam ter

umespaçoprivilegiadoparaapresentar
o trabalho. O projeto tem apoio do
Shopping Breithaupt. Inscrições e

informações para participardoprojeto
em 2005 podem ser feitas pelo e-mail
cajaraguadosul@sesc-sc.com.br ou
pelofone371-9177.

- O projeto "Todos os

Sons'; de produção e

realização do Sesc Jaraguá
do Sul, busca levar aos

espaços públicos, música
instrumental de qualidade.

-Inscrições e

informações para

participar do projeto em

2005 podem ser feitas

pelo fone 371-9177 ou no

caja rag uadosu I@sesc
sc.com.br.

culturais. Ele toca atabaque' na
banda, e ela participa dos grupos de
dança. Para eles, o Centro de
Convivência foi a oportunidade de
fazer amigos e se integrar à

comunidade. "Viemos do Pará e

deixamos filhos, parentes e amigos.
Participar das atividades do CCTI
nos encheu de energia e nos

possibilitou conhecermuita gente",
conta Léa. Antônio viu na Banda
da Terceira Idade a oportunidade
de continuar com a música. "A

dança e a música nos enche de

vitalidade", completa Silva. Já as

amigas Cecília e Herta Engelmann
eAmélia Braier, preferiramaguardar
Os participantes. Problemas de saúde
as impediram de caminhar.
"Preferimos não arriscar um esforço
maior, por isso ficamos aqui
conversando e vendo os outros

chegando do passeio", confessa o trio
emmeio a sorrisos.

OCentro de Convivência possui
outros projetos cobllo o coral, abanda,
a oficina de cozinha experimental,
oficinas de artesanato, atividades
físicas diárias, dança de salão e

recreação. De acordo com a'

coordenadora do CCTI, Natália
Petry, o encerramento geral
acontece no dia 26, quando será

lançado o livro de receitas da cozinha
experimental. E entre os dias 6 a 8 de
dezembro as festividades de Natal

prevê a reunião dos 2.500 idosos dos
30 grupos existentes.

Alunos fazem viagem de estudo e

apresentam -soluções ambientais
]ARAGUÁ DO SUL - Depois da

viagem para Campo Magro e

Curitiba, no dia 15 de outubro, os
alunos da sétima série doColégio São
Luís apresentaram o relatório do

passeio.A idéia era apresentarem sala
de aula, soluções para problemas
ambientais. Commaquetes, cartazes
e criatividade, os estudantes

apontaram a "cidade do futuro",
apresentando as soluções para

problemas ambientais urbanos, como
impermeabilização dos solos,
desmoronamentos, encostas ocupa
das, lixo, coleta, tratamento de esgoto
e até congestionamentos de trânsito.

Segundo a professora da

disciplina de Geografia, Tarcila
TomaseIli, o objetivoda viagem é fazer
com que os estudantes percebam as

conseqüências da interferência
humana no meio ambiente e

apresentar possíveis saídas com a

preservação domeio ambiente.
Os alunos Pedro Vanin, Isabele

doCarmo, LetíciaCoelho eGabriela

Siqueira apresentarammaquete. As
visitas ao Centro de Reciclagem e

outros pontos turísticos, serviram de
incentivo para criar a "cidade ideal".
"Vimos que algumas soluções são

possíveis de aplicar. Falta apenas aboa
vontade dos governantes e da

comunidade", destacou o grupo.

Alunosapresentaram na sala de aula soluções para problemas ambientais

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer • Turismo • Fretamento

CP JURíDICO -I-_
.... Projeto de Lei Bizarro

De tempos em tempos, enquanto cidadãos, somos surpreendido
com notícias que nos causam sentimentos de espanto, indignaçã�1
esperança, surpresa e indiferença, dentre outros que aqui POderia�'
meramente adornar, com maior ou menor ênfase, o qu
pretendemos tornar público com o presente artigo.

e

Alguns leitores poderiam até mesmo indagar a pertinência deste I
artigo, com o conteúdo semanalmente veiculado através desta
Coluna Jurídica. Contudo, exatamente movido por sentimentos
como os que acima foram apontados, é que entendi absolutamentel
oportuno escrever o que segue.
Tramita perante a Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei
Complementar n= PLP-137/2004, de autoria do deputado federal INazareno Fonteles (filiado ao Partido dos Trabalhadores do Estado
do Piauí) que, de forma resumida, objetiva estabelecer o Limite
Máximo de Consumo, bem como a chamada Poupança Fraterna,
além de estabelecer outras providências.
É exatamente isto caro leitor. Com o mencionado Projeto de Lei
Complementar, aquele deputado federal está propondo que seja
criado um Limite Máximo de Consumo, sendo este o valor máximo
que cada pessoa física residente no País poderá utilizar
mensalmente, para custear sua vida e as de seus dependentes,o
parãmetro a ser utilizado para definição do pretendido Limite
Máximo de Consumo, ainda consoante o referido Projeto de Lei
seria definido como sendo o valor equivalente a dez vezes o �alo;
da renda per capita nacional, mensal, calculada pelo IBGE, em relação
ao ano imediatamente anterior.

O projeto não para por aí. Pela proposta descrita no art. 2° do
mencionado Projeto de Lei, por um período de sete anos, a partir
do dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao da publicação da Lei
(caso venha a ser aprovado o Projeto de Lei), toda pessoa física
brasileira, residente ou não no País, e todo estrangeiro r'esidenteno
Brasil, só poderá dispor, mensalmente, para custear sua vida e a de
seus dependentes, de um valor menor ou igual ao Limite Máximo
de Consumo.
A ainda tem mais. O bizarro Projeto de Lei, na forma em que se

encontra tramitando perante a Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados, notadamente no seu art. 3°, esta

determinando que a parcela dos rendimentos recebidos por

pessoas físicas, inclusive os que estejam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou definitiva, excedente ao Limite Máximo de
Consumo será depositada, mensalmente, a título de empréstimo
compulsório, em uma conta especial de caderneta de poupança'l
em nome do depositante, denominada Poupança Fraterna.

Os valores depositados nesta Poupança Fraterna, segundo o arUo

do Projeto de Lei, seriam devolvidos aos seus titulares nos catorze

anos seguintes ao período mencionado no art. 2°, com prestações
mensais de valores equivalentes à metade de cada um dos

depósitos realizados, devendo ser respeitado a ordem em que os

depósitos foram feitos, mais os juros acumulados do período.
Sinceramente, após ler atentamente as razões apresentadas pelo
deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), que servem de justificaçâo
para as proposições apresentadas pelo mesmo, ainda que tenha
realizado um' exercício hercúleo objetivando captar as intenções
daquele representante do povo, não obtive êxito no meu intento,

O que ficou latente, e que não posso represar, foi o sentimento de

espanto, indignação, esperança, surpresa e indiferença, dentre

outros, que me levaram a uma séria reflexão: O espanto deveu-se
a coragem de um representante do povo, levar adiante uma idéia

bizarra como a que está estampada no Projeto de Lei. A indignação,
é fruto de uma análise que fiz, ao verificar quantos assuntos
realmente de interesse do povo, que voluntariamente não fazem

parte da pauta de projetos da Câmara dos Deputados. Por sua vez,

a esperança reside na desejada possibilidade, de que os próprios
colegas daquele deputado piauiense, auxiliem-no, fazendo-o ver

que não vivemos em um mundo irreal. Já a surpresa, refere-se ao

fato de que, embora saibamos que de uma Casa de Leis tudo se

pode esperar, um mínimo de bom senso, ética e moral, além de

não fazer mal a ninguém, é o mínimo que poderíamos esperar
como conteúdo das leis apreciadas. Por fim, a indiferença ficoU

representada na necessidade de, cada um do seu modo, manifestar
o repúdio a mais esta tentativa de estelionato legal, do-qual estamOs
sendo potencialmente vítimas.

Este Projeto de Lei, caso quebre a casca e dê origem a uma Lei, por
certo 'estará a produzir efeitos monstruosos, de fazer inveja a

qualquer roteirista de filme de terror.

E para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desta

bizarrice, recomendo o site www.camara.gov.br. apontando como

item a ser pesquisado o PLP-137/2004.

Romeo Piazera Júnior, Advogado na Cassuli AdvogadoS
Associados S/C, Mestre em Direito pela U NIVALI e professor no

curso de Direito da UNERJ.
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ESPORTIVAS
d011 .. FUTSAL

d F t IM
;ào,[ Campeonato e u sa enor

ia�1 Resultados de ontem
IUe,

.. JASCI -

Futsalganhamaisespaço
A criação da 2a Divisão no Futsal Masculino é uma das novidades dos

440 Jogos Abertos de Santa Catarina. O objetivo com a criação dessa

divisão foi aumentar as chances de participação na modalidade que
historicamente tem maior número de inscrições na competição. Assim,
os segundos colocados nas etapas classificatórias ganharam vaga na

fase estadual dosJasc,disputando inclusive um troféu e somando pontos
para a classificação geral. Marcam os primeiros quatro colocados: 5, 3, 2
e 1 ponto, respectivamente. Participam 11 equipes divididas em três

grupos de quatro e um de três (Agua Doce desistiu), classificando-se
para a segunda fase os dois primeiros de cada chave, formando duas
chaves de quatro na seqüência.

31,

� MASSARANDUBA
DecisãodoMunicipal de Futsal
Neste sábado, o Ginásio Poliesportivo Alfredo Jacobowski recebe a

final doCampeonato Municipal de Futsal Adulto. Os jogos começam às
15h45,com a disputa do terceiro lugar entreDipil eRestaurante Zandoná.
A final será na seqüência, entre 10 Braço/Juil e Zandoná. Após as partidas,
haverá uma solenidade de encerramento com a entrega da premiação.

te

1i,
OI

io

lo
:il

� JASC II

Briga pelo troféu do BasqueteMasculino
_

A disputa pelo troféu no basquete masculino pode repetir o play off do
campeonato estadual que vai acontecer entre Lages e Joinville logo
após os Jogos Abertos. A informação é do presidente da Federação
Catarinense de Basquete e coordenador da modalidade neste Jasc,
José Alberto Pereira. Segundo ele, o favoritismo das equipes de Lages
e Joinville - que também são campeã e vice-campeã dos Jogos Abertos
de 2003 -, pode não ser confirmado se for levado em conta o fator Iasc'
Pereira explica que diferente do Campeonato Estadual, onde os jogos
são mais espaçados entre si, nos jogos é preciso jogar todos os dias e

isto pode ajudar outras equipes nesta competição.

� JASC III
Tênismasculino seráequilibrado
Com a participação de 16 equipes e um grande equilíbrio entre os

municípios com mais tradição na modalidade, começam nesta sexta
feira as disputas do tênis masculino dos Jogos Abertos. A primeira
rodada abre às 8 horas, nas quadras da Sociedade Recreativa Indaial,
com os confrontos entre Joinville e Jaraguá do Sul e Videira contra

Florianópolis. As maiores forças estão com Florianópolis e Blumenau,
campeã e vice do ano passado, respectivamente. Joinville, presente
e:n todas as decisões nos últimos anos e Itajaí, com tenistas qualificados,
sao os adversários mais importantes e que podem desenhar o quadro
das semifinais da modalidade.
Uma destas equipes pode aparecer um pouco desfigurada por causa
da concorrência dos torneios "futures" disputados nesta época. São
Competições com premiação de 10 a 15 mil dólares e que poderão,
eve�tualmente, desfalcar alguma favorita nestes Jogos Abertos.
FI?nanópolis tem inscrito' Bruno Rosa que vai novamente duelar com
DiegoCubas de Joinville, uma rotina nessa temporada. Blumenau conta

�om teni.stas como Lucas Engel, Márcio Carlson, Hélio Steiner e Roland

tto�.Tlago Alves, inscrito por Itajaí, esse ano já foi vice-campeão em

s.ul iabá, no Pantanal Open. A equipe tem ainda Juliano Cerimbelli, Júlio
I va e Júlio Silva.

� JASC IV

�rê�e�uipes brigam pelo títulodoHandebols �res pnmeiros colocados em 2003 - Itajaí, Florianópolis e Blumenau
- sao �s favoritos na disputa pelo troféu de campeão do handebol

�ascuhno nos 44° JASC que tem a primeira rodada nesta sexta-feira,
Ia S. Como este ano não houve Campeonato Estadual fica mais difícil

�Ist�belecer o estágio de casa equipe em relação ao rival, mas

d or�nóPolis chega com ritmo forte por estar disputando a Liga Nacional

ce ub_es. Entre os nomes de destaque do time estão o goleiro
c
aChorrao, o armador Felipe e o atacante Alemão, que este ano têm o

oomando do ex-técnico da Seleção Brasileira Juvenil, Délcio de Amorim.
d c�ordenador da modalidade e presidente da Federação Catarinense
Sãe andebol, Pedro Paulo Flores, acredita que a experiência e conjunto
ca�oolonto �orte dos times de Itajaí, atual campeão, e Blumenau. É o

Co
o goleiro Gerson Barbosa, o Palito, e o armador Drean, ambos

de�:�ssagem pela Seleção Brasileira e que defendem o município
o t'

Jal. Blumenau, que mantém a base de 2003 e começa a mesclar

ap
Ime com jovens talentos, é um time entrosado e que sempre

pr�esenta muita determinação durante os Jogos Abertos.A expectativa
devm:te crescer a partir da segunda fase, quando Florianópolis e Itajaí
de :rao se enfrentar numa das chaves definindo o provável adversário

urnenau na semifinal.

b
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COMPETiÇÃO

Parque Malwee recebe etapa
do Sul-Brasileiro de Blcicross

JULlMAR PIVATTO

.... Provas seriam
realizadas em Novo

Hamburgo, mas foi
transferida para JS

}ARAGUÁooSUL-Cercade 160

pilotos são esperados no Parque
Malwee, nesse fim-de-semana, para
a disputa da última etapa do

Campeonato Sul-Brasileiro de
Bicicross. As provas começam as 13
horas de sábado e seguemnamanhã
de domingo, a partir das 10 horas.
Seis atletas da Equipe Jaraguaense/
Duas Rodas têm chances de

conquistar o título, em suas

categorias.
i\etapaseriareahzadaem�ovo

Hamburgo (RS), mas a cidade não
teve condições de organizaro evento
e Jaraguá do Sul sediará pela
segunda vezno ano, já que o Parque
Malwee recebeu a primeira etapa da
competição. "Nós temos amelhor
estrutura do Sul do Brasil e uma das
melhores do país. Isso vem a

confirmar a força do esporte emnossa

cidade", disse o diretor da Equipe
Jaraguaense, ValdirMoretti.

ARQUIVO/CP IMAGHIS
-

Pilotos dos três Estados do Sul estarão presentes na disputa da última etapa da competição

Moretti informou que 25 atletas
da equipe participarão da

competição, onde seis deles têm

chances de conquistar o título em

sua categoria. "A. estrutura que

dispomos também nos dá a

oportunidade de criarmos bons

Alteração no regulamento do
Jasc

_

desagrada atiradores
FLORIANÓPOLIS As

alterações no regulamento geral
dos Jogos Abertos que uniu os

troféus do tiro armas curtas, tiro
armas longas e tiro ao prato, em
um só troféu, tiro, só aumentou
o desinteresse pela modalidade.
Segundo o presidente da

Federação Catarinense de Caça
e Tiro Esportivo, Oscar Schultz,
os municípios menores foram
prejudicados. Dificilmente eles
participam de todas as

modalidades, sendo que o que
conta para a conquista do troféu,
é a soma dos pontos em cada

prova.
Com este novo sistema, a

disputa do troféu será polarizada
entre Florianópolis e Timbó, com
Joinville, Blumenau e Rio do Sul,
brigando pela terceira posição.
Para Schultz, "cada modalidade
olímpica deveria disputar um

troféu, já que não são repetidos
os atletas. Quem atira no trap
americano, não atira bala, o

atirador de armas curtas, nem

pega em carabina e estes não

praticam o prato", explicou o

presidente.
A. Fesporte procurou unificar

o regulamento, já que
modalidades como o judô, o

caratê e outras, somam os

resultados de todas as categorias
para apurar o campeão. As
medalhas serão bastante
disputadas, já que no tiro ao

prato e na carabina apoiada, pelo
menos quinze atiradores têm

condição de levar o ouro. Nas
armas curtas, Florianópolis,
Timbó e Joaçaba, possuem no

• A disputa pelo troféu

começa nesta sexta-feira,
com a prova 'carabina
deitado; no sábado,
carabina ar comprimido;
domingo, carabina
apoiada; segunda, fogo
central; terça, pistola ar; e

na quarta e quinta-feira
acontece a prova de tiro
ao prato.

• Com este novo sistema, a

disputa do troféu será

polarizada entre

Florianópolis e Timbó, com
Joinville, Blumenau e Rio
do Sul, brigando pela
terceira posição.

mínimo três atletas com

possibilidades de vencer a prova.
No tiro carabina ar livre, os

destaques individuais são Luis
Borch, da capital, e Muller e

Aliseu, de Timbó.
A. disputa pelo troféu

começa nesta sexta-feira, com a

prova carabina deitado; no

sábado, carabina ar comprimido;
domingo, carabina apoiada;
segunda, fogo central; terça,
pistola ar; e na quarta e quinta
feira acontece a prova de tiro ao

prato.

;-:r_,

atletas em nossa cidade", disse o

diretor. O evento terá o patrocínio
da Duas Rodas, Malwee Malhas e

PostoMime, alémdo apoio doCorpo
de Bombeiros e da Secretaria da
Saúde.

SCHROEDER - Quem

também briga pelo título é o pilót8
de SchroederCarlosMiguel Stre1êÍw.
Atualmente, o atleta lider:Í"k
categoria Boys 8 anos e, semanter'a§
colocações que vem conseguindo
durante o ano, conquista o trote'J
geral da competição.

,

Santa Catarina estréia hoje
com o Atletismo e Handebol

FLORI�NÓPOLlS - Santa
Catarina estréia hoje I).OS VIII

Jogos da Juventude em Brasília,
competição organizada pelo
Ministério do Esporte e COB
(Comitê Olímpico Brasileiro) que
reúne os Estados do Brasil para
.a rle tas de até 18 anos. Os
catarinenses - cuja delegação é

formada por 190 atletas chefiados

pela Fesporte '- iniciam nas

modalidades de Handebol e

Atletismo. Além dessas
competições participarão no vôlei,
basquete, ginástica rítmica

desportiva, ginástica olímpica,
natação, judô e tênis de mesa. i\

etapa final está marcada para o

dia 14.
Às 8, horas tem início a

classificatória para o atletismo no
Centro Integrado de Educação
Física com a marcha atlética
masculina, salto com vara

feminino, lançamento domartelo
masculino, 100m masculino
octatlo. O ponto alto será as 10
horas quando acontecerá a

primeira final nos 1.S00m
feminino e em seguida a final
masculina.

À tarde prossegue a

modalidade onde ocorre as finais
dos 100m masculino e feminino
encerrando a primeira etapa com
a semifinal do revezamento 4x 100.
O último dia da modalidade será

domingo, dia 07. Em 2003 o

atletismo ficou em primeiro lugar
e deverá repetir o feito este ano.

Entre os destaques
catarinenses estão Al isson

Siqueira, de joinville, no

lançamento de martelo; Valmir

.�

Vargas, de Jaraguá do Sul, ri0'
lançamento do dardo. No:
feminino figuram Francie'llT!
Costa, de Balneário Camboriú-e
Marilu Zanghelini, de TimbÔ/
Ambas, na marcha a tlé ticà.I
Milene Pereira, de Blumenau.ji'
forte candidata ao ouro no eptatld:
e nos 100m com barreiras. i:; [I

O técnico Sandro Renato, rí6{
masculino e Margit Wise, rib!
feminino, estão bastan-té:',
confiantes numa boa participação'
catarinense, mas ressaltam qU€'â:
briga pela primeira colocação dá,
modalidade será bem mais difÍoil,
por conta das mudanças adotadas
pela Confederação Brasileira clé:
Atletismo que adotou um índice
para cada prova. E por esse critério
Santa Catarina compe tirá
somente com onze atletas '<'1'6:
contrario do ano passado quand:o:
competiu com vinte. �,

�
• O handebol estréia
também nesta sexta com o .>

masculino jogando contra ': �
Pernambuco, às 10 horas

,)u

no Ginásio da ,�'" ��

Universidade Católica.
. .:':

_'.
....

�":�:
....
...,

..

• No grupo catarinense há:3
Paraná e Minas Gerais. A ���
equipe é formada por -:::
jogadores de Jaraguá do ,,:��
Sul, Joinville, Itajaí, ;:::

",

Blumenau, Florianópolis e ':::�
Rio do Sul. l�

..............
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ESPORTES
FUTSAL

Atleta jaraguaense disputará
a Copa Brasil em dezembro

JULlMAR PIVATTO

... Samantha Mohr foi
um dos destaques
da modalidade dos

Jogos Escolares

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de

participardoTorneioCatarininha de
Futsal Feminino e ficar em terceiro

lugar com a equipe de Fraiburgo, a
atletaSamanthaMohrvai disputar a
CopaBrasil, na categoria Infàntil, com
o time de Chapecó. A jaraguaense
vem se destacando em várias

competições, comoosJogos Escolares
e oCampeonatoEstadual e diz viver
seumelhormomentonoesporte.

Como Jaraguá do Sul não

participou do Torneio Catarininha,
disputado em Joaçaba, Samantha e

Eline Junckes foram convidadas por
Fraíburgo para jogar a competição.
Como já vinha sendo observada
durante todooano, aatletade 14 anos
foi convidada pelo time de Chapecó
para jogar a copa, marcada pará 13 a
19 de dezembro, emSãoPaulo (SP).

Samantl:Ía disse que' recebeu a

notícia com surpresa. "Não imaginava
chegara esse nível tão cedo,mas sem
pre trabaJheicomesseobjetivo", come
morou a atleta, que treina comoCej/
FME/Aurora.Noesporte desde 2COO,
a jaraguaense lembrou que avontade

ALEXANDRE BOGO

Samantha Mohr pratica o esporte há quatro anos

de jogar surgiu naturalmentée Além
dela, sua irmã Natasha, de 12 ano�
tambémpraticao esporte. Samantha
viajaparaChapecó, para iniciaros trei
namentos, no começo de dezembro.

Para o treinador da equipe de

Jaraguá do Sul, Maurício Berti, esse
convite surgiu emumaboahora, visto
o potencial que' a atleta vem

demonstrandoduranteoano. "Seique
vai ser difícil manter ela jogando
conosco.Anossa estruturanão é tão

boaquantoo dos times doOeste, por

exemplo, e ela precisa saber omelhor
caminho a seguir", comentou o

técnico, ressaltando que poderia ter
mais apoio aoesporteemnossa cidade.

"O Futsal feminino" vem
evoluindomuito rápido, oque sepôde
percebe no Estadual, onde todas as

equipes apresentaram umbomnível

técnico", disse Berti. Segundo ele, as
maiorespotênciasnoEstado,Chapecó,
Caçador eBlumenau, se diferenciam
das outrasporpossuíremumamelhor
estruturapara treinamento.

Duplas de vôlei de praia voltam a 'se enfrentar
}ARAGUÁ DO SUL - Três etapas

do Circuito Amivôlei/Acaraí/
Sorvetão serão disputas, nesse

domingo, na Sociedade Acaraí. A
4' etapa do Infantil feminino, aS'
doAdulto e Infantilmasculino e a

6' do Quarteto Misto. As etapas
foram adiadas para essa data em

função domau tempo nos últimos
finais de semana.,

O organizador do evento,
Cézar de Oliveira informou que a

cada etapa vem aumentando o

número de participantes. "Além
desse dado, houve também uma

melhora no nível técnico dos

atletas, que proporcionam boas

disputas para o título", comentou.
As inscrições podem ser feitas

no domingo, até às 8h15 da

manhã, onde, logo após, já
começam as disputas do quarteto
misto e infantil masculino. À
tarde, haverá as disputas do adulto
masculino e do infantil feminino.
A premiação será de medalhas por
três primeiros colocados, além de
brindes dos patrocinadores. As
inscrições antecipadas podem ser

feitas através dos telefones 372-

Número de participantes vem aumentando a cada etapa do circuito

278ge9905-1426.Na última etapa,
disputada no dia 17 de outubro,
foi batido o recorde geral de
participantes, totalizando 44
atletas, faltando ainda mais estas
três categorias para computar.

Nesta última etapa, onde
somente se disputou a categoria

adulto feminino, o primeiro lugar
ficou com a dupla da Amivôlei
.Silvia e Daniela, que venceram,

na final, Liliane e Simone, do Avaí
de Guaramirim. O terceiro lugar
foi de Glaciana e Sueilane

(Amivôlei) e, em quaro Fernanda
e Franceline (Arweg).

o metnor .

SEXTA-FEIRA,5 de novembro de 2004

Futuro da parceria com MSI
será discutido no Conselho

SÃO PAULO - O futuro da

parceria com aMSI (Media Sports
Investiments) será definido hoje
pelos dois principais poderes do
Corinthians. Às 19h30, o texto do
contrato será apreciado pelo Cori
(Conselho de Orientação), órgão
composto por 25 ex-presidentes, ex
vices emembros eleitos. Às 20h30,
a parceria será julgada e votada

pelo Conselho Deliberativo, cujo
quadro é composto por 400
conselheiros, mas só 380 devem

votar, já que 20morreram.

Antes do Cori e do Conselho,
por volta das 17 horas, 'o contrato
será avaliado por uma Comissão de
11 Notáveis. Essa comissão é

composta por três juízes de Direito,
um desembargador mas também
por gente do clube, como o próprio
presidente Dualib, NesiCuri, Vadi
Helou e Kalil Mathias, todos
favoráveis à parceria. O único

dirigente contrário ao acordo é o

vice-presidente de Futebol
Antonio Roque Citadini, que se

nega a falar sobre o assunto.

Inscrições até 11/12
www.cetej.com.br· 276-3837

"Só vou me manifestar
Conselho", desconversa o dirige
O contrato entre o COrinthialli
MSI é de dez anos, Com u •cláusula garantindo a
investidores o direito de pranO!
lo por outros dez. O lobb(
diretoria em prol da parceria
enorme. Com uma dívida que '

os R$ 60 milhões, o presiden
Alberto Dualib vê na chegada
capital externo a única saídaJr.
tirar o clube do caos financeiro -

MSI promete injetar, de início,t (35 milhões - U$ 20 milhões
zerar as dívidas e outros UII �milhões para investir em reforlffi

�ACOMPANHE 1P���tI�
��f��

l,"'mpülso

NA VELOCIDADE
-O'()IQIERCADO
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Modelos fazem parte da coleção particular da
blumenauense Ellen W. Wollmer. Foram usados pelas
mulheres da região do Vale do Itajaí

CORREIO DO povq
.:.....------

0,

de

C

Confeccionados em

feltro, tecido, veludo ou

palha, os chapéus
sempre ocuparam a

cabeça de homens e

mulheres desde tempos
imemoriais. Uma

pequena mostra de
modelos usados a parti r
da década de 20 até os

anos 60 pelas mulheres

de Blumenau pode ser

conferida na exposição
instalada, no Museu do

Parque,Malwee até o

dia 28 de janei ro do ano

que vem.

São 113 chapéus
femininos que fazem
parte do acervo
particular de E llen W.

Vcllmer, de Blumenau.
Modelos sociais e

esportivos, dos mais
diversos esti los e

materiais, casquetes e

boinas, cada um

representando uma

época e um modo de
vida, já que o chapéu é
um símbolo social

hierárquico, políti�o,
esPortivo e religioso. O
chapéu, em muitas

Culturas, demonstra
classe social de quem
usa.
De proteção contra o

sol, chuva ou frio o
eh'·

'

apeu fOI adquirindo
f�rmatos e significados
diferentes. Cada estilo
apresenta uma

característica seja ela
50

.

I
'

Cla, religiosa
profissional e até
m' .

aglca. Para alguns o
eh '

.,

apeu servia como

proteção, como o elmo
usadopi'
p

e os guerrel ros.
ara outros um

priVilégio, c�mo a coroa
Para o rei e a mitra
pelos sacerdotes.

.

Exposição permanece até

, o final de janeiro
de 2005

Máquinas de costurar chapéus, utilizadas �a .fábr�ca
Marcatto, no início do processo de industnallzaçao

R'�cepcionista do Museu, Josilene de Lima,

experimenta os chapéus

II

II

Exposição chamou atenção dos frequentadores

do Museu do Parque Malwee, esta semana

Agora nós chegamos ao X da

questão. O que você vai fazer

com todas as informações di

vulgadas ao longo de nossos

programas?
A cidadania

requer ex

periência prá
tica. Para se

tornar um

verdadeiro ci

dadão, você

precisa exer

citar a cida
dania todos
os dias.

_ .. _

.•
'iransformo.n:áo_ energia.

emso(uçoes
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I �I.NEMA\J PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
ijp I,j i9 11 de novembro

Blumenau - Rua Sete de Setembro: Jaraguá do Sul· Rua Emfllo C.Jourdan

FILME/HORÁRIO
Taxi
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Nem Que a Vaca Tussa
14:45 • 16:45 Exorcista O Início

13:50 16:30 19:00 21 :30

O Espanta Tubarões (dub)
14:15 16:15Chamas da Vingança

14:00
Paixão A Flor Da Pele
18:30 (sexta, Sábado E Domingo)
18:30 21:15 (segunda À Quinta)

Celular Um Grito De Socorro (pré Estréia)
21:15 (sexta, Sábado E Domln o)
Mar Aberto
17:45 19:45 21 :50

Joinville - Rua Visconde de Taunay
FILME/HORÁRIO Billabong Odyssey

13:45 15:45
Rei Arthur

. 14:30 17:00 19:30·22:00 Wimbledon O Jogo Do Amor
18:00 20:00 22:00Wlmbledon o Jogo Do Amor

14:00 16:30
Yu-gl·oh O Filme (dub)
14:00 16:00

Chamas Da Vingança
19:0021:45
o Espanta Tubarões
13:30 15:30 Sexta, Sábado e domingo Os Esquecidos

13:30 15:30 17:30 19:30 21 :45

Programações sujeitas a alteração

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

. ___(jiQ_I PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO I
SOCIEDADE CULTURA ARTfSTlCA

Contato: 2752477 - 370 6488fUNDADA �M O&,0I!·I9!O

-

Tradicional Festa da Paróquia São
.JudasTadeu

Informativo Paroquial
6/7 de novembro de 2004

SÁBADO DOMINGO
:Marque na sua agenda e participe!!!
,

15HOO-Matriz 07hOO-Matriz
1 9hOO- Matriz 09hOO-Matriz
17h30- S.Luiz Gonzaga (1' Comunhão) 19hOO-Matriz
17h30- Rainha da Paz 08h30- São Cristovão
1 7h30- Perpétuo Socorro (1' Comunhão)

Nos dias 6 e 7 de novembro acontece a

tradicional festa da Paróquia São Judas Tadeu, no
bairro Água Verde.
A 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 O: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

.tradlctonal churrasco,galinha assada,
'sortido, salada, strudel, bebidas. Jogos, cama
elástica, piscina de bolinha, balão pula pula,
tobogã, pescaria, bingo e música ao vivo serão

atrações garantidas para toda sua famflia.
. Renove sua fé, deguste o tradicional churrasco e

divirta-se muito na festa da Paróquia São Judas'
Tadeu.

NOSSA MENSAGEM

"Alegrai-vos, porque será grande a vossa
recompensa':

Celebramos hoje a festa da família cristã." Em Cristo,
Deus tornou-se membros de sua família e

comunicou-nos seu Espírito, sua santidadeJesus
quer tornar todo homem participante de sua missão
redentora num mundo de onde seja excluída toda a

forma de morte. A santidade é dom e obra de Deus
revelados a todo homem. Os que acolhem a sua

Palavra e se deixam guiar por ela, são os Bem
aventurados do evangelho, os vitoriosos, os santos.

Uma festa pra toda famrlia. Não perca!!!
I

I CINE A c I
Da Redação/GB Edições

._------�
'.-> A Promessa

Jerry Black é um honrado detetive da polícia
que tem um dilema em suas mãos. Um dia
antes de sua aposentadoria, ele recebe a

notícia do brutal assassinato de uma

garotinha de apenas oito anos. Ainda a

serviço, Jerry não só insiste com seus

colegas para verificar o corpo como é
encarregado de comunicar a família, uma
tarefa difícil e delicada que só alguém com

seus anos de experiência poderia realizar.
Assim que-dá a notícia, a mãe da garotinha
o faz garantir que pegará o assassino, custe
o que custar. Assim que o primeiro suspeito
é capturado, Jerry desconfia que talvez não

seja o verdadeiro culpado e decide
investigar por conta própria. Entre o desejo
de continuar a serviço da polícia e a

responsabilidade da última tarefa honrada,
Jack vai comprometer o resto de seus dias

para cumprir sua palavra.
Suspense - Ano: 2003 - Duração: 120
minutos - Cor 16 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

Coisas do Amor
Christopher (JeffreyTambor) e Grace (Jill
Clayburgh) são dois novaiorquinos,sem
sorte 1'10 amor.Christopher é pianista em

uma boate, e com sua barba mal feita
parece odiar o mundo, além disso enfrenta
uma crise de identidade sexual. Grace por
sua vez, não transa há 7 anos, e seu grupo
de amigas vive dando "uma forcinha" para
que ela encontre um parceiro. Porém, nada
dá certo para estas duas almas solitárias, até
o dia em que por acaso, se encontram em

um bar gay. Faíscas voam para todos os

lados ... O único problema é que os dois
juraram nunca mais se apaixonar,mas
diante de tudo isso será que eles irão
conseguir manter suas promessas?
Comédia Romântica· Ano: 2003 -

Duração: 97 minutos - Cor 16 anos -

Lançamento em Vídeo e OVO

Confissões de Uma Mente

Perigosa
Chuck Barris, um famoso apresentador da
TV americana criador dos programas The

Newlywed Game e The Gong Show tem
duas vidas paralelas apresentador de TV
durante o dia e assassino contratado pela
ClA durante a noite. Fantasia ou realidade,
ele se embrenha e se satisfaz com o sucesso

que tem na televisão e com a adrenalina de
ser um agente secreto. Dividido entre a

mulher que o ama e uma misteriosa espiã,
seus programas começam a ser criticados
de corromper a TV ao mesmo tempo que se

vê jurado de morte por um agente traidor.
Ele vai precisar retomar o controle de sua

vida. De ambas.
Suspense - Ano: 2003 - Duração: 125
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO

As Minas do Rei Salomão
Patrick Swayze é Allan Quatermain, o
famoso caçador de tesouros que vai te levar
a uma aventura no coração da África, cheia
de perigos, mistérios e muito ouro. Um
homem desapareceu enquanto procurava
as lendárias Minas do Rei Salomão.
Quatermain é o único homem que aceita

procurá-lo num lugar desconhecido de
onde ninguém jamais voltou.
Aventura - Ano: 2004 - Duração: 120
minutos - Cor Livre - Lançamento em OVO
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Torta Rápida de Figos'
Ingredientes: 3 ovos; 3/4

xícara (chá) de açúcar; 2
colheres (sopa) farinha de

trigo; 1 xícara (chá) de leite;
1 colher (sopa) de
margarina; 1/2 quilo de

figos não muito maduros.

Preparo: Misture 2 ovos

com o açúcar e a farinha até

obter uma massa lisa. Junte

o leite frio e leve ao fogo
baixo sem parar de mexer

até engrossar levemente.
Retire do fogo, ju nte a

margarina e um ovo batido

ligeiramente. Misture bem.

Coloque a massa numa

fôrma de torta untada e

polvilhada com farinha.
Arrume por cima os figos
cortados ao meio e

polvilhados com açúcar.
Leve ao forno quente até
assar. Sirva morna ou gelada.

R T I
Bolinhos de Siri
Ingredientes: 700 gramas de batata; 1/4 de xícara
de azeite; 6 dentes de alho picados; 2 cebolas
médias picadas; 500 gramas de carne de siri; 2
colheres (sopa) de salsinha ou coentro picado; 1
colher (chá) de molho de pimenta vermelha; sal à
gosto.
Preparo: Cozinhe as batatas com casca em

bastante água fervente. Retire do fogo e escorra.

Deixe amornar, descasque e passe pelo espremedor.
Reserve. Numa panela com o azeite, frite o alho e a

cebola por 2 minutos. Acrescente a carne de siri, a
salsinha, o molho de pimenta vermelha e o sal.
Misture bem e refogue por 3 minutos. Na panela,
fora do fogo, adicione a batata e misture com uma

colher de pau. Retire porções da massa com uma

colher (sopa) e faça bolinhos. Passe-os no ovo e

depois na farinha de rosca. Esquente o óleo numa

panela média e frite os bolinhos até dourar
ligeiramente. Retire-os com uma escumadeira e

deixe-os escorrer sobre papel-toalha. Sirva mornos.

A carne de siri é muito saborosa. Os [>
bolinhos são de fácil preparo e deliciosos

Peixe da Dona Zizi
Ingredientes: 1 namorado limpo e sem escamas

pesando mais ou menos um quilo e meio; 1 1/2 colher
(sopa) de sal; 2 colheres (chá) de Ajl-no-moto: 1 xícara

(chá) de farinha de rosca; 1 colher (sopa) de manteiga
sem sal, à temperatura ambiente; 2 colheres (sopa) de
salsa picada; 3 tomates grandes cortados em rodelas; 2
colheres (sopa) de azeite de oliva; 1 cebola grande
cortada em rodelas; queijo parmesão ralado, a gosto.
Preparo: Tempere o peixe por dentro e por fora com 1

colher (sopa) de sal e 1 colher (chá) de Ajl-no-moto e

deixe tomar gosto por 15 minutos. Enquanto isso,
prepare a farofa: em uma tigela média, coloque a

farinha, a manteiga e a salsa.Tempere com o sal
restante e com meia colher (chá) de Aji-no-moto e

misture bem. Recheie o peixe com a farofa e disponha
o sobre um refratário untado, colocando os tomates ao

lado. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve
ao fogo para aquecer. Junte a cebola, tempere com o

Ali-no-mote restante e frite, em fogo alto, por 3
minutos, ou até murchar.Coloque as rodelas de cebola
sobre os tomates e leve o refratário ao forno médio,
préaquecido, por aproximadamente 2 horas ou até

que o peixe esteja macio e a superfície dourada.
Polvilhe com o queijo ralado e sirva em seguida.

. O Peixe da Dona Zizi também pode [>
'-- __:;;S:.;:e:_jrpreparado com pescada branca
-

)

''''�<� Atendimento

"VÊ Secretaria
Comunicamos que no período
de 08 a 12 de novembro de
2004, que não haverá
atendimento na secretaria..
por motivo de a secretária

estarem curso.

Atendimento normal, a partir do dia 16 de
novembro,das 14hOO às 19hOO.

Encontromensal

Convidamos aqui, todos para o último encontro do
ano de 2004, que acontece no dia 26 de novembro.

Adquira seu ingresso antecipadamente junto a

diretoria, conselho fiscal, coralistas e na sede (370-
8636) .

...um.casa
com 2 carros'"
na garagem! Eunice B Delagnolo

Depto Comunicação

E para quem não resiste, Bolo -

de Bacalhau
Ingredientes: Um quilo de bacalhau
em postas; 1 litro de leite gelado; 5 fatias
de pão-de-fôrma sem casca; 10 folhas :;
de couve finamente picadas; 8 colheres':
(sopa) de azeite de oliva; 1 xfcara (chá) .�

de salsinha picada; 1 ovo batido; 2
colheres (sopa) de queijo ralado; 1/2
xícara (chá) de farinha de rosca. �

Preparo: Ponha o bacalhau de molho .�

na água por 24 horas. Nesse período,
-

troque a água várias vezes e por último
coloque leite e deixe mais 5 horas.
Cozinhe-o no leite até que fique macio.

. Retire do fogo, esfrie e retire as peles e

espinhas. Reserve. Desmanche o pão de
fôrma no leite em que o bacalhau foi
cozido. Coe e retire o excesso de leite.
Unte uma fôrma refratária com azeite e

forre-a com o couve. Coloque o

bacalhau, regue com azeite de oliva e

salpique salsinha. Cubra com a massa

de pão e pincele com ovo batido.
Misture o queijo com a farinha de rosca

e cubra todo o bolo. Asse em forne

preaquecido por 30 minutos ou até que
doure.

-

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.

Fizemos o caminho
,

de volta, paramos
para almoçar depois
seguimos por outro �
lado do Castelo de
Wawel para apreciar.
esta magnífica �
construção
medieval.

"
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Globo faz preparação do elenco
da nova novela das oito
Por Erica Guarda/GB Edições

Constant foi representado
pelas professoras Maria da
Glória e Euci Mendes

(que dá aulas de

orientação e mobilidade)
e também por alunos da

instituição, a menina
Duda e o menino Gabriel
(o "Gabrielzinho do Irajá",
de oito anos, participante
de uma roda de samba,
que chegou a cantar um

samba para o elenco).
Também contaram suas

Assuntos como rodeios, deficiência física, vida após a morte
e imigração ilegal foram os temas ministrados nas palestras

"América", novela que substituirá "Senhora do Destino" só estréia
em março de 2005, mas os trabalhos de preparação do elenco já
começaram. Os diretores Jayme Monjardim e Marcos

Schechtman, a autora Glória Perez, integrantes da equipe e os

mais de 60 atores que estarão na trama participaram semana

passada de um workshop, realizado na Central Globo de Produção,
para discutir os temas que serão abordados na novela. Durante
dois dias, os participantes ouviram depoimentos sobre o mundo
dos rodeios, deficiência visual, o homem e seus sonhos, imigração
ilegal- com destaque para a travessia México-EUA - e vida após a

morte.

"Na novela vamos ter o contraste entre os brasileiros que saem do
país em busca do sonho de uma vida melhor e se tornam

imigrantes excluídos; segregados numa terra estrangeira: e esses

peões, com raiz na nossa cultura, que têm uma relação especial
com o animal. Um dos nossos propósitos, aliás, é defender os
animais e mostrar como eles são tratados em rodeios sérios",
afirmou Glória Perez.
O universo dos peões abriu o workshop com a particiWlção de
vários palestrantes. O primeiro, campeão de Barretos e atual:juiz
de rodeios, Tião Procópio (em quem a autora se inspirou para
batizar o protagonista interpretado por Murilo Benício) despertou
suspiros do público feminino. O ex-tropeiro Paulo Emílio, dono de

uma companhia de rodeios e proprietário do
touro Bandido - que será uma das estrelas da
novela -, deu a ficha do animal, que já virou uma

lenda entre os peões que o desafiam (na trama,
ele será desafiado pelo personagem de Mutilo
Benício). A locutora Mara Magalhães, única
mulher a exercer essa profissão no rodeio,
arrancou risos e aplausos da platéia ao falar desse
mundo essencialmente masculino e ensaiar uma

locução como se estivesse em uma arena. Na

novela, Lúcia Veríssimo é quem vai dar voz à ala

feminina, como intérprete da aspirante a locutora
Gil.

-

Os peões Formiguinha e Ney Liowan (este, foi
atirado pelo touro Bandido a seis metros de
altura e conseguiu sobreviver) emocionaram os

presentes com os relatos de seus sonhos e a

simplicidade com que levam a vida, devotos deo
Deus e Nossa Senhora Aparecida, a protetora
dos peões. O conhecido Meio Quilo contou sua

experiência como salva-vidas de rodeio (os
chamados anjos da guarda dos peões,
profissionais que pintam a cara de palhaço e

atraem o touro para proteger o montador) i e

Pedro Andarilho - também conhecido como

Pedro da Santa, figura imprescindível dos rodeios,
que sempre carrega urna imagem de Nossa
Senhora Aparecida - contou suas peripécias
caminhando de cidade em cidade para dar às

pessoas imagens, fitinhas, pulseiras e broches da
santa. O evento contou com um almoço típico e

a apresentação dos violeiros João Mulato e

Douradinho.
Os deficientes visuais e suas dificuldades foi o
segundo tema do dia, que também emocionou a

todos pelos relatos espirituosos e lições de vida
dos deficientes p��sentes ao encontro. "Esta vai
ser uma das grandes campanhas que a TV
brasileira vai fazer em benefício do nosso País,
como foi a campanha das drogas na novela '0
Clone''', comentou o diretor de núcleo Jayme
Monjardim, corroborado por Glória Perez.

"Queremos abordar os preconceitos por que
passam os portadores de deficiência e mostrar

que eles têm capacidade e potencial para serem

incluídos na

<J Bruna Marquezine,
Oeborah Secco e E ri

Johnson também são

algumas das estrelas que
brilharão na nova novela
de Glória Perez

sociedade",
acrescentou a autora,
antes da

apresentação dos

palestrantes. O
Instituto Benjamin

experiências os

deficientes visuais Sandro

(jogador de futebol),
Bernard Condorcet.e o

analista de sistemas

Eduardo, que ressaltaram
a importância da
informática para os cegos;
e Ethel Rosenfeld,
acompanhada de seu cão

guia, o labrador Gem.
O segundo dia de workshop, levou à equipe e ao elenco as aventuras vividas pelo paulista
Thomaz Brandolin, o brasileiro que abriu mão de uma vida normal para, em nome dos
sonhos, enfrentar expedições de alpinismo e uma viagem solitária ao Pólo Norte, encarana
70 graus negativos.
''América'', afinal, será uma novela que tratará dos sonhos de cada personagem, seja o

sonho de se transformar em um bem- sucedido peão de rodeios (o sonho de Tião), ou o de
morar nos Estados Unidos (a determinação da protagonista Sol, personagem de Deborah

Secco).
O cineasta catarinense Roberto Carminati mostrou aos presentes parte de seu filme sobre a

travessia que os imigrantes ilegais empreendem na fronteira doo México com os Estados
Unidos, mostrando os maus tratos sofridos pelos brasileiros, argentinos, mexicanos,
haitianos e outros que se lançam ao projeto em busca do sonho americano, da "terra das

oportunidades". O elenco teve acessos a estatísticas e dados comparativos entre Brasil e
Estados Unidos, e ainda ouviu o relato de um ex-coyote chileno, que durante dois anos

atuou como "atravessador", participando de uma rede. Um policial que participou de

operações na fronteira também deu informações sobre os esquemas e o historiador José
Carlos Sebe Meihy situou a imigração ilegal dentro de uma perspectiva social e histórica,
O último tema do encontro foi a vida após a morte, que levantou uma discussão
interessante envolvendo o diretor da Federação Espírita do Estado do Rio, Helio Ribeiroio

cardiologista Ernande Leite, que estuda fenômenos há dez anos i o médico especialista em

clínica médica e terapia intensiva José Eduardo Couto de Castro: e o jornalista Marcel
Souto Maior, autor da biografia de Chico Xavier e do livro "Por Trás do Véu de Isis".
Muitos atores relataram experiências e expuseram suas dúvidas sobre o assunto, que esta�

presente na trama através de uma experiência mística vivida por um dos personagens.
As gravações da novela "América" devem começar no final de novembro, mas ainda náoM

definições de locações ,e roteiros. No momento, os atores participam de testes de

caracterização, leituras de textos e ensaios.

.,

6. Em "América", Murilo Rosa e Matheus Nachtergaele
farão parte elenco do núcleo de rodeios

·EU DISSE ELE DISSE .*-,�-�----
, f' �

NOS DISSEMOSI
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r DIC S DE lEITUR I
Glória Mortal
A primeira vítima foi encontrada caída na calçada, na chuva. A segunda
foi morta no próprio prédio onde morava. A tenente Eve Dallas, da Polícia
de Nova York, não teve dificuldades para encontrar uma ligação entre os

dois crimes. As duas vítimas eram mulheres lindas e muito bem
sucedidas, mas que mantinham relações que poderiam provocar suas
mortes. Suas vidas glamourosas e seus casos amorosos eram assunto na

cidade, assim como suas relações íntimas com homens poderosos e

riquíssimos. Escrito por J. D. Robb, o livro é um lançamento da Editora
Bertrand Brasil e têm 364 páginas.

_.

"

Cerco
A ação do livro se passa num domingo que parecia ser só mais um dia
entediante na pacata São Felipe, com casais passeando na praça e crianças
comendo algodão-doce. Mas aquele domingo seria diferente: cansados das
tardes insuportáveis e opressivas, os adolescentes do lugar - armados até os

dentes e incrivelmente bem organizados - iniciam ali mesmo, na praça da
cidade, um massacre que praticamente varreria São Felipe do mapa. Não há
personagem principal em "Cerco",muito menos heróis ou vilões. Em
nenhum momento o autor julga o que é certo e o que é errado, limitando
se a narrar o fato sob diversos pontos de vista, acompanhando de perto as

ações dos adolescentes e o desespero de vários sobreviventes - como os

velhinhos que moravam numa rua completamente dizimada, um
ambicioso repórter do jornal local, os músicos de uma banda de rock, e um
velho português que jogava damas na praça no momento do ataque. Aos
poucos, as diversas narrativas paralelas vão se cruzando, traçando um mapa
da cidade devastada e coberta de sangue, com corpos jogados por todos
os cantos. Apesar da pluralidade de elementos, tramas e personagens,
todas as histórias estão inteligentemente amarradas em torno do evento
principal, o assim chamado "Massacre de São Felipe". Escrito por Daniel
Frazão, o livro é um lançamento da Editora Rocco e têm 360 páginas.

Nunca Desista de Seus
Sonhos
Com mais de um milhão de livros
vendidos sobre temas como
crescimento pessoal, inteligência e

qualidade de vida, o psiquiatra
Augusto Cury debruça-se neste
livro sobre nossa capacidade de
sonhar e o quanto ela é
fundamental na realização-de
nossos projetos de vida. Os sonhos
são como uma bússola, indicando
os caminhos que seguiremos e as

metas que queremos alcançar.São
eles que nos impulsionam, nos
fortalecem e nos permitem crescer.

Se os sonhos são pequenos, nossas

possibilidades de sucesso também
serão limitadas. Desistir dos sonhos
é abrir mão da felicidade porque
quem não persegue seus objetivos
está condenado a fracassar 100 %
das vezes. Analisando a trajetória
vitoriosa de grandes sonhadores,
como Jesus Cristo, Abraão Lincoln e

Martin Luther King, Cury nos faz
repensar nossa vida e nos inspira a

não deixar nossos sonhos
morrerem. O lançamento é da
Editora Sextante têm 160 páginas.

Da Redação/GB Edições

"Minha idéia é que, a partir de janeiro, á gente
fique a manhãtoda no ar" (Da apresentadora
Xuxa sobre o futuro de seu programa na
Globo)

"Nada como um beijo na boca quando se está
apaixonado" (DamodeloMarina Weickrt)

"Querendo ou não, a imagem conta. É até uma

pressão. Chega a ser cruel, às vezes" (Da atriz
Carol Castro, a Angélica de "Senhora do
Destino")

"Nunca assisto e nem levo em consideração. Ele
não tem moral. Fala mal de todo mundo" (Da
apresentadora Luísa Mell sobre Clodovil, seu
colega de emissora)

"Não tenho vontade de namorar sério" (Do ator
ícaro Silva, o Rafa de "Malhação")
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I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO

as

SEGUNDA - Fernando diz a Gustavo que Catraca não
vai voltar para a banda de jeito algum. Rafa fica
arrasado, pois não consegue arranjar namorada nem
na Internet.Gustavo mostra a reportagem a Natasha
e diz que Catraca está fora da banda de vez. Natasha
garante a Gustavo que Catraca vai entender. Letícia
agradece a Felipe pela força, deixando-Q radiante.
Beatriz se oferece para ajudar Lúcia no que ela
precisarJelipeconta para Cabeção e Miyuki que Rafa
está chateado por não ter recebido nenhum e-mail
de namcradas virtuais. Cabeção decide mandar e
malls para Rafa fingindo que é uma menina. Gustavo
lenta bellar letkia.mas ela diz que não quer misturar
as coisas. Kika aconselha Murilo a se impor mais.
Mateus diz a Catraca que ele está fora da banda.
(alraC? se sente traído. Rafa recebe o e-mail que
(a.beçao escreveu usando o nome Verônica. Catraca
briga com Gustavo.

TE�ÇA-Catracadiza Gustavo que não quermais sua
amizade.Cabeção manda outro e-mail para Rafa em

�omedeVerônica.Murilo comenta que não vai poderIr a um shaw porque tem um compromisso com
fl�via. Kiko e Tedebê brincam com Murilo, dizendo
que ele só faz o que Flávia manda. Miyuki e Cabeçãopercebem que Rafa está super feliz e acham que

�nventarVerônica foi uma boa idéia. Catraca dá um

ta em Natasha. Gustavo conta para Natasha queatraca descobriu que está fora da banda. Murilo

����des�arcar o compromisso com Flávia, mas ela

Tedeb;scandalo e ele é obrigado a voltar atrás.Kiko e

econoe morrem de rir. José gasta todas as s�as
aconse�las para fa_zer alguns ex�m.es. Felipe
ouve N

a Rafa a pedir uma foto a veróntca. Catraca

fica furi�asha marcando um ensaio com Gustavo e

Natasha s�. G�stavo se sente mal por Catraca, mas

que I f
nao hga.? médico diz a José que é melhor

imp�l: a�a uma clrurgia,mas avisa que há o risco de
encta.José se recusa a fazer a operação.

QUARTA-Cb-
.

mande
a eçao sugere a Miyuki que eles

pais d
m pa�a. Rafa uma foto sua vestido de mulher,

Confe
esse Jeito .Rafa vai desistir de Verônica. Bel

COnti�sa para Aline e Vivi que gosta de Kiko, mas

bonitou: a�hando que ele beija mal. Cabeção fica

Tedebê �stldo de mulher, para espanto de Miyuki.
acha qUC e�a �a República, vê cabeção fantasiado e

Tedebê
e e e e mesmo uma menina. Miyuki diz a

Tedebê
que .aquela é Verônica, prima de Cabeção.

animada
se Interessa por Verônica. Natasha fica

consegue
em tocar com Mateus, mas Gustavo só

queseup �ensarem Catraca. Letícia explica a Felipe
COnvida pai está com medo de fazer a operação e ele a

Marcelo ta conversar com seu tio,que é urologista.
Nâtasha o

ente COnvencer Zé a fazer a operação.
Rafa receb�vef Bel comentando que Kiko beija mal.

vaifazerac'
a o�o deVerônica.Letícia pergunta se Zé
Irurgla,

QUINTA - Zé .

grande alivio dconcord.a em fazer a cirurgia, para
apaixonad I

a famlha. Rafa fica completamente
espalharq� P:, a fot�,deVerônica. Natasha começa a

seprejudic
e íko beija mal. Lúcia teme que Letícia vá

para lá qUar�eScola,mas ela avisa que só vai voltar

NatashaaVi:nGo Zé estiver completamente bom.
fizessem urna h

Ustavo que Fernando pediu que eles
banda aos Chs f�w no Giga para mostrar o som da
para Natash

e oes da gravadora. Gustavo confessa
depois q1Je Ca que a �anda perdeu a graça para ele

atraca s�lu.Cabeção fica preocupado ao
é-Ia M

u �nteressadlssimo em Verônica e
, unlose recusa a ira um espetáculorn FI�via para ir jogar futebol. Flávia acha

e rca furiosa. Zé fica mais tranqüiloconversar com o tio de Felipe. Kiko e

.

ai pÇH terem feito Murilo brigar
seu

10 do shaw, Gustavo pede queugar na bateria para Catraca.
seXTA - CatracapreocUpada assume a bateria. Natasha fica
está fazend��S Gustavo garante que sabe o que
esperanças' d ercelo diz a Beatriz que ainda tem

t:rturbada.os :xevol�ar para ela, deixando-a

fu �raca não toca b
CutlVOS _da gravadora acham que

nenoso, Rafa se decem � vao embora. Fernando fica

as nhurne-rnaildeVepcl�na ao ver que não recebeu
Pazes, Ied bê erômca.Gustavo e Catraca fazem

��alh?ndo q�e elcont�. para Kiko que Bel andou
e vai em tod

e beija mal. Letícia garante a Zê

I
Os os hóSpitais públicos até cónseguir

IS

(a.

tro;o
em

stará

lãobl

I
Atriz premiada
Atriz indicada para o Oscar,
Salma Hayek prova ser uma atriz,
produtora e diretora muito ativa,
tanto para o cinema quanto para
a televisão. Hayek recebeu a

indicação para a Academia,
indicação também para o Globo
de Ouro, uma para o SAG Screen
Actors Guild e uma para o

BAFTA, o British Academy Film
Awards, na categoria Melhor
Atriz por sua atuação como
personagem-título do filme
"Frida" de Julie Taymor.

Desperdício
Parece que a bruxa anda solta pelos bastidores
de Hollywood. Depois de terem noticiado que
Harisson Ford estaria tendo problemas com a

bebida, agora é a vez do ator americano Nik
Noite ser alvo deste tipo de notícia. Ele ainda
está internado numa clínica que trata de

dependentes alcoólicos.
Aniversário
Dia 22 de novembro é o
aniversário de Rafael Vanucci. Para
comemorar a data o cantor vai dar
a maior festança no Bingo Circus,
no Ipirapuera, na capital paulista.

Esperando o bebê
Kelly Key e o marido Mico Freitas estão
montando o quarto de Vitor que virá à luz
daqui há quatro meses.O casal tem percorrido
pessoalmente várias lojas especializadas e

escolhido desde os sapatinhos até os móveis do

quarto.

Casamento em casa

Já se sabe que o casamento de Eliana e Eduardo
Guedes será celebrado no jardim da casa da

apresentadora, que fica em Alphaville (São
Paulo). A cerimônia deverá começar às 18hOO.

De volta
Fofoqueiros de plantão dão conta
que Olga Bongiovanni poderá
voltar à Bandeirantes, de onde
saiu por ser trocada por Viviane
Romanelli, na apresentação do
"Dia Dia".

Humor �Em dezembro, a Globo
exibirá o humorístico
"Correndo Atrás" o

qual será estrelado por i
Luana Piovani, que I
interpretará uma moça
recém-formada que é

obrigada a fazer bicos
para sobreviver. I

Garota-propaganda
A atriz Salma Hayek também pode ser vista
estrelando campanhas publicitárias da Avon.
Nascida e criada em Coatzacoalcos, México,
Hayek fez cursos superiores de Relações
Internacionais e Teatro, no México. Ela também
tem uma bem-sucedida carreira na televisão.
Outros sucessos de Salma podem ser citados
em sua atuação no México como "Midaq
Alley," baseado no romance do ganhador do
prêmio Nobel. Naguib Mafouz.

Elogios
E falando em Bianca Rinaldi,a atriz está recebendo muitos

elogios por sua atuação como a personagem principal da
novela "Escrava Isaura", que está sendo exibida pela
Record.

Mais um casamento? l
Fofoqueiros de plantão andam espalhando que o

bonitão Henri Castelli e a namorada, Isabeli
Fontana mal podem esperar para marcar a data e

trocar as alianças.Será mesmo?

Festa surpresa
Quem viu conta que Bianca Rinaldi adorou a festa

surpresa preparada pelos seus colegas de elenco Qa
novela "Escrava Isaura". A amiga Gisele Frag?_otambém
estava lá e comandou o "parabéns à você".

tocaias, por ordem de Boanerges, e desfalece.

Boanerges nega. Chico Bento garante acreditar na

inocência do coronel. Ele teme que Macário morra

antes de desmentir a questão. Belinha escolhe seu

vestido de noiva. O delegado pede que Boanerges o

acompanhe à delegacia.

SEXTA - Boanerges garante ao delegado que não é o

mandante das tocaias.O delegado,querendo provar a
inocência do coronel, diz a Desidério que Macário
morreu e confessou ter mandado atacar Felfcio.
Desidério confessa tudo, falando que foi Macário
quem ordenou os crimes.O delegado solta Soanerges,
Tobias diz a Felício que Macário e Boanerges
mandaram atacá-lo. FeUcio garante a Tobias que o

coronel é inocente, Neco fala para Emerenciana que
acredita na inocência de Boanerges. Tobias e Felfcio
dizem a Emerenciana que sabem que Macário é o

único culpado. Boanerges conta que foi inocentado,
Luís recebe a carta de Boanerges dizendo que Zuca
está doente e decide ir para Vila 'da Mata
imediatamente. Zuca diz a Mariquinha que não
acredita mais que Luís vá voltar. Sina não sabe mais o

que fazer para deixar Zuca melhor.Lufs se desespera ao
pensar que Zuca pode ter pego sua doença.Bina diz a

Maria que Zuca não estaria doente se tivesse lhe
escutado e fala que não acredita mais que ela vá
melhorar. Belinha tenta animar Zuca, garantindo-lhe
que Luís deve estar chegando em breve. Tobias diz a

Mariquinha que ela e o filho deles são as melhores
coisas que já aconteceram em sua vida. Generosa
garante aTina que Rosa ainda vai voltar.

SÁBADO - Pepa pede para conversar com Tobias e

Mariquinha. Zé visita Zuca, que fica radiante. Pepa
convida Mariquinha e Tobias para morar na casa de
Justino, mas eles recusam. Chico percebe que chegou
uma carta sern remetente para Felkio e se pergunta se

não terá sido Rosa quem mandou. Generosa fica
radiante quando FeUcio diz que também quer saber
notícias de Rosa.Zuca diz a Zé que tem certeza de que
Luís a esqueceu. Sina fala para Zé que a doença que
Zuca tem é saudade. Ritinha fica radiante ao ver Lufs
chegar.Chico conta para Luís que Zuca está na fazenda
de Boanerges. Luís exige que Chico lhe arranje um

cavalo e diz que vai até a fazenda imediatamente.
Emerenciana se espanta quando Boanerqes insiste em
carregar o caixão de Macário.O Vigário fica feliz com a

generosidade de Boanerges, Chico Bento e Dr. Teles
com Macário. Boanerges deixa que Belinha e Neco
namorem em sua casa,mas ainda sente um pouco de
ciúmes da fllha.Rltinha garante a Chico que está muito
feliz desde que se casou com ele. Chico fala para
Ritinha que seu maior desejo é ter um hotel como o de
Zé eficar rico,

COMEÇAR DE NOVO

uma vaga para ele ser operado. Kiko termina com Bel.

Felipe vê a foto de Verônica e a estranha, Rafa fica
ofendido.Kiko garante aTedebê que vai provar que não

beija mal.Murilo tenta se desculpar com Flávia, mas ela
não deixa, Cabeção decide marcar um encontro com

Rafa e ir vestido de Verônica. Letícia não consegue lugar
para seu pai em nenhum hospital. Kiko e Tedebê
conversam com Flávia e ela percebe que é mesmo

mandona.Fernando rasga o contrato da Vagabanda.

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBiÇÃO

CABOCLA

SEGUNDA - Tobias diz a Boanerges que Zuca está
morrendo de amor e pede que ele escreva para Luís.

Boanergesfala que Sina e Zé não querem que o primo
apareça.Tobias comenta das alianças que Zuca usa e

Boanerges se preocupa. Zuca se recusa a comer a

gemada que a mãe prepara. Emerenciana pede que
Boanerges converse com o médico, Luís diz a

Edmundo que está se entrosando com O trabalho no

escritório do pai, mas continua sonhando com Zuca.
Teles diz a Boanerges que Zuca sofre de mal de amor e
que ele deve escrever para Luís.Xexéu,muito nervoso,
conta a Neco que Macário descobriu tudo. Chico
Bento e o Vigário pedem ajuda a Boanerges para
conterMacário,queestá indo ao escritório do prefeito
atrás de Xexéu. O coronel diz que nada fará. Macário
chuta a porta do prefeito.O delegado manda que ele
se acalme, guarde a arma e leva-o para a deleqacia,
Ritinha reclama do excesso de trabalho. Zé pede que
Chico receba o trem. Tina pede que Mariquinha
perdoe Tobias.

TERÇA - Bina diz a Emerenciana que está arrependida
de ter queimado as cartas, Emerenciana pede que
Boanerges escreva para Luís. Boanerges diz a Zuca

para ela se animar,pois vai escrever para o primo.Bina
confessa para a filha que a viagem de Luís à Sufça era

mentira sua,Tobias se lamenta com Generosa por ter

estragado a vida de Zuca e de Mariquinha.Justino fica
pasmo ao saber a confusão das cartas e entende

porque Macário está sendo chamado de capitão
carteiro.O delegado avisa Neco que Macário assinou
um documento, se comprometendo a não se vingar.
Luís avisa a Edmundo que vai viajar para a Europa. O
delegado pressiona Desidério, mas ele permanece
calado. Xexéu se abriga na casa de Neco.Tobias pede
perdão a Mariquinha. Mariquinha diz que, se ele a

quiser mesmo, tem que ir buscá-Ia em sua casa.Tobias
avisa que não pisa em sua casa e que ela só viaja
depois de a criança nascer. Mariquinha vai embora
irritada. Neco pede a Justino para acompanhá-lo na

visita a Boanerges,mas ele se recusa,

QUARTA - Emerenciana exige que Boanerges trate

bem Neco.O coronel diz que sim,contanto que falem

apenas de pclttica. Neco garante a Tobias que
Mariquinha está só magoada.Tobias oferece proteção
a Neco, mas ele garante saber se defender sozinho.
Tobias diz que vai à delegacia obrigar Desidério a

confessar, Generosa reza para que o filho não faça
uma loucura. Felfcio diz que alguém precisa vingar a
morte de Tomé. Tina pede ajuda a Mariquinha e diz
que Tobias foi para a delegacia atrás de Desidério.
Tomé aparece e pede queTobias não faça besteira. Ele
ouve a voz do amigo, mas não o vê. Neco diz a

Boanerges que não foi recebido pelo governador e
que ninguém do gabinete se lembrava do coronel.
Neco pede a Boanerges que lute ao seu lado e propõe
sua candidatura a deputado federal. O prefeito
reconhece o valor do coronel e pede desculpas pelas
críticas que lhe fez. Boanerges aceita o convite.
Emerenciana pede permissão e chama Belinha. Neco

garante a Boanergesqueama Belinha deverdade.

QUINTA - Tobias é retirado da cela de Desidério.
Justino se recusa a interferir,mas Pepa o obriga.Chico
Bento e o Vigário estranham ver Neco e Soanerges
juntos.Neco pergunta se eles apoiarão a candidatura
de Boanerges, O delegado diz a Tobias que o

mandante foi Justino, Boanerges ou Macário. Bina
duvida que Lufs responda à carta de Boanerges. Luis
diz a Ruth que perdeu a esperança de receber uma
carta de Zuca.Justino garante ao delegado que quer
ver o caso de Desidério resolvido logo.Todos apóiam
a candidatura de Boanerqes. Macário reage quando
os caboclos o chamam de capitão-carteiro. Macário
invade a casa de Boanerges para se vingar dele e de
Neco, mas acaba ferindo Justino no ombro. Tobias

atinge Macário, que confessa ser o mandante das

SEGUNDA - Júlia pede que Miguel não dê dinheiro a

Carlos para financiar o filme e avisa que ele está
interessado em Sonya.Miguel gosta de saber que Júlia
está namorando Pedro. Anselmo exige que Letícia lhe

diga quem lhe deu o cartão e a acusa de tê-lo traldo
com Andrei. Murilo fica fascinado por Dandara.Cleide
liga para Joana e avisa que Anselmo e Letícia estão

brigando. Jairo se preocupa ao ver que Lucas está
mesmo apaixonado por Teca. Margarida percebe que
uma menina chamada Zezé está interessada em Lucas
e torce para que ele goste dela também. Miguel
comenta com Dimitri que acha que vai patrocinar um
filme que Júlia vai estrelar. Miguel interrompe o

encontro de Sonya e Carlos e explica a Sonya que
Carlos estava tentando dar o golpe do baú. Joana vai
até a casa de Letícia com Moacir, que exige que
Anselmo deixe Letícia em paz, Letícia confessa para
Joana que está começando a ficar com medo de
Anselmo. Elvira exige ver seu filho antes de executar o

plano de Lucrécia contra Moacir. Lucrécia deixa claro
que vai mandar matar o menino se Elvira não fizer o
combinado. Elvira se desespera e acaba cedendo,
Márcio e Anita vêem um sujeito mal-encarado com

Spock e recuperam o cãozinho, Sonya chora de
decepção porcausa deCarlos.

TERÇA - Simone liga para Lucrécia e avisa da chegada
de Andrei. Miguel avisa Dimitri que Sonya insistiu em

ajudá-lo em sua vingança e revela que seu primeiro
alvo será Adernar. Sonya pede para ter aulas de piano
com Carmem. Anselmo encontra Andrei e fala com ele
cordialmente, mas no fundo morre de ódio ao vê-lo,

Sonya puxa papo com Carmem e consegue fazê-Ia
falar de sua paixão por Paulo Roberto. Pedro,explica
para Júlia que vai ter que voltar para Ouro Negro para

terminar tudo com Maria. Júlia fica feliz por estar

amando e ser amada. Carlos sofre por Sonya. Anselmo
conta para Letícia que Andrei está na cidade e avisa que
vai fazer uma loucura se os ver juntos. Letícia dizaJoana
que Miguel não está em Ouro Negro por um bom
motivo e afirma que alguma desgraça está prestes a

acontecer. Abel diz a Branca que está apaixonado por
ela de verdade, Lucrécia ouve e fica furiosa.Miguel pede
que Rico espione a casa de Lucrécia para ele e,em troca,
se oferece para financiar seu namoro com Linda.
Doidona sente muita dor, mas não deixa que Doidão
perceba. Lucas dá um beijo em Teca.Betinho vê e quase
tem um treco.Albertse hospeda no Spa.Aída acha que o
conhece, mas ele garante que não. Doidona diz a Pepê
que acha que vai ser abduzida mais uma vez, dessa vez
para sempre.

QUARTA - Letícia deixa 'claro que não está feliz em ver

Miguel, pois sabe que ele está ali para se vlnqar.Miquel
fica furioso com Letlcia.Dimltri dizaAdemarque Miguel
está querendo abrir diversos negócios em Ouro Negro,
mas quer receber benefícios da prefeitura, Ademar
concorda, contanto que receba uma porcentagem dos
lucros. Sonya grava a conversa. Doidona confessa para
Xavier que está com um tumor no útero, mas não quer
contar para sua família pormedo de vê-los sofrer, Xavier
fica muito chocado com a notícia. Pedro vê Maria aos

beijos com Anselmo. Miguel sugere que Rico conte a

todos que estava brigado com seus pais para explicar
por que não tinha dinheiro antes, Sonya, Miguel e

Dimitri juram no túmulo dos Karamazov que vão fazer
de tudo para que a justiça seja feita. Pedro termina tudo
com Maria. Albert diz a Aída que foi amigo de seu

falecido marido e pergunta se eles não tiveram filhos, o
que a deixa emocionada.Ademardiz a Lucrécia que eles
deveriam apoiar a candidatura de Olavinho. Jairo

pergunta a Moacir se ele vai aceitar se candidatar a

prefeito, Xavier conta para Dandara que Doidona está
muito doente.Miquelleva as cinzas de seus pais para a

fazenda deles.

QUINTA- Dimitri diza Miguel que ele está confundindo
justiça com vingança. Joana diz que Miguel está
passando por uma fase difícil e pede que í.etlcia tente
não bater de frente com ele. Lucrécia descobre que
Olavinho e Lúcia venderam a fazenda Karamazov.
Adernar entra em pânico ao saber que o ator que faz
Paulo Roberto está vindo para Ouro Negro.Joana conta
para Letícia que Maria e Anselmo estão tendo um caso,
deixando-a pasma.Marta pede demissão da plataforma,
Miguel conta para Júlia seus motivos para estar ali em
Ouro Negro e ela garante que ele pode contar com ela.
Letícia mostra um profundo desprezo por Anselmo por
ele estar com Maria, e ele fica desconcertado. Dandara
chora muito ao pensar no quanto foi cruel com

Doidona. Murilo consola Dandara e os dois vão ficando
cada vez mais envolvidos. Rico diz a Lucrécia que é
herdeiro de uma família rica e pede a mão de linda em

casamento.Lucrécia concorda. linda acha que Rico está
mentindo e fica furiosa com a cara-de-pau dele. Pepê
chora e fala para Isadora que Doidona vai ser abduzida
para sempre, Isadora fica zangada, achando que
Doidona está enchendo a. cabeça de Pepê com

bobagens.

SEXTA - Miguel revela quem é a Doidão,que fica muito
emocionado. Olavinho conta para Lucrécia que alguém
gravou cenas suas beijando Aída. Doidão revela a

Miguel que Ana lhe mandou uma carta dizendo que
estava com medo de Lucrécia, mas ele não pôde voltar
para Ouro Negro a tempo de salvá-Ia. Olavinho acusa

Mário de ter deixado a fita de vídeo em sua casa e exige
que ele lhe diga quem o mandou gravá-Ia. Tenório
interpela Dimitri e diz que Lucrécia quer conversar com
ele. Letícia dá uma garrafa de vodka com pimenta de

presente para Miguel. Miguel e Letfcia começam a

discutir,masele dá um beijo nela.Letfciafica furiosa com
a ousadia de Miguel. Lucrécia diz a Dimitri que quer
comprar de volta a fazenda dos Karamazov e garante
que é melhor para Andrei que ele aceite sua proposta.
Arda vê Olavinho ameaçando Mário e fica furiosa.
Olavinho conta para Arda que não pode se envolver
num escândalo,pois vai se candidatar a prefeito de Ouro
Negro. Albert per.gunta a Mário se ele não está sendo
muito duro com Arda, mas ele afirma que uma mulher
capaz de abandonar o filho não poder ser boa. Letícia
conta para Joana que Miguel a beijou,mas garante que
eles não têm mais como dar certo, Lúcia diz a Teca que
ela não pode namorar Lucas porque ele

é

negro.

SÁBADO - Miguel é gentil com Pedro. Letícia garante
a Olavinho que não vai ficar do lado de Andrei e

portanto ele e Lucrécia não precisarão matá-lo,

Olàvinho fica nervoso com a insinuação de Letfcia,
mas tenta disfarçar. Carmem comenta com Murilo

que encontrou com Júlia e que ela lhe contou

detalhes sobre Paulo Roberto, Rosário ouve tudo.
Carlos diz a Artur que está louco para ver Sonya e

garante que está apaixonado de verdade.Letfcia vai
falar com Anselmo sobre o divórcio e o encontra

com Maria. Maria fica com ódio ao perceber que
Anselmo ainda é apaixonado por Letícia. Pedro
conhece Sonya. Rosário conta para Ademar que
Carmem continua interessada em Paulo Roberto,
Ademarfica possesso,briga com Carmem e expulsa
Murilo de casa. Márcio e Anita pedem a mão de
Betinho em casamento em nome de Márcia Anita.
Sidarta e Isadora ficam pasmos. Betinho fica
passado ao perceber que Teca está com Lucas e

Márcia Anita está com Mário, Pepê começa a fazer
uma história em quadrinhos sobre os marcianos.
Kiko combina com Dudu e Pepê que eles vão fazer
gibis para vender.

carnaval. Regina sofre porque não mais "a
madrinha. Turcão reaparece na casa de Ubiracy,
Nazaré treina a assinatura de Djenane. Maikel
comenta com Daiane que prefere a casa sem a

presença de Cigano. Shao lin chega na academia
..

cheio de sacolas. Josivaldo se deita na cama de
Maria do Carmo e cheira a sua camisola. Flavia na diz
a Jenifer que a apóia' em qualquer decisão, mas a

neta prefere não conversar. Sebastião percebe a

tristeza de Eleonora. Giovanni garante a Flaviaría
que Jenifer irá superar, Danielle chega na hora em
queGiovanni estava pensando em ir à casa deMaria
doCarmoeele muda seus planos.

QUINTA - Dirceu arranca Josivaldo da cama pelo
colarinho e bate nele.Viriato,Plfnio e Leandro,entram e

reagem horrorizados aover Dirceu brigando com o pai
deles, e seguram-no. Josivaldo acerta um soco em

Dirceu. Maria do Carmo voa em cima de Josivaldo e

trata de unhá-lo todo. Josivaldo explica que
adormeceu. Maria do Carmo fala que Josivaldo não

pode mais ficarem sua casa.Joslvaldo diz que vai atrás
de Lindalva,para que ela lhe dê abrigo. Bianca implica
comVivianeJosivaldo diz a Maria do Carmo que,se ela
insistir em expulsá-lo, ele conta tudo sobre Lindalva.
Maria do Carmo avisa aos filhos que Josivaldo vai ficar.
Dirceu aninha Maria do Carmo em seus braços para
que ela durma. Viriato conta para Maria Eduarda que
sabe o paradeiro da irmã, mas que é segredo. Isabel
acorda e vê Edgard enlevado velando o seu sono.

Leonardo tem insônia por causa do namoro da filha.
Gisela diz que eles precisam encontrar um jeito de
separar o casal. Dirceu sonda Maria Eduarda sobre
fazer o projeto para um jornal.Dirceu vibra com a nota

sobre o Cézanne.Janice abraça Eleonora que confessa
sentir saudades de Jenlfer, Thomas convida Jenifer
para ir a uma festa em Belo Horizonte e ela aceita.Shao
lin olha a camisa social eo blazerquecomprou,Cigano
planeja ser gerente e cuidar do caixa no salão de Rita.

SEXTA - Bianca mente que estava combinando com a

avó uma .festa surpresa para Bruno, Viviane não fiq·
muito convencida.Maria do Carmo a manda embora e

ela vai,bufando.Reginaldo confirma que o aniversário
do filho está próximo. Gato, Jacaré, Napa e Lolo se

irritam com as ordens de Giovanni.Shao lin,deterno e

gravata, avisa que se eles não gostarem das novas

ordens podem ir ernbora.Scarfeice avisa Giovanni que
Dirceu foi embora. Giovanni convida Maria do Carmo

para desfilar na escola de samba e ela topa. Todos:
aplaudem Maria do Carmo com sua fantasia
sambando na quadra. Nazaré consegue fazer a

assinatura igual a de Djenane, Daiane adora ver Shao
Lin de terno. Ele avisa que virou empresário. Rita
aconselha que ele use o seu nome verdadeiro e

aumente a pensão de Carminha. Nazaré humilha
Fausta. Ela recolhe um saco que Nazaré jogou no lixo,
Cláudia tem certeza que ela estava treinando a

assinatura de Djenane.Jacques e Shirleycontam sobre
a caderneta de poupança. Dirceu confirma que Nazaré
pode ser presa. O gerente libera uma determinada
quantia da caderneta de Djenane para a conta de
Nazaré. Angélica pede que Maria do Carmo veja a

prova do vestido de noiva, Vara nãoé contratada
porque tem um filho. Nazaré pede a Edgard que
esqueça o seu pedido de dinheiro.

SABADO -Angélica acredita na superstiçãoeacha que
seu casamento vai dar errado, Pllnio avisa Vara que é o
dia de seu casamento.Vara diz que o bebê é seu filho �
manda que ele tome conta dele por uns tempos, até ..

que ela arrume um emprego.Josivaldo perqunta o que
está acontecendo e Plínio conta tudo, Giovanni
comemora os prêmios que a escola ganhou,Reginaldo'"
vistoria as obras do futuro centro administrativo de�
São Miguel. Leonardo implica com a elegância de
Gisela para ir a um casamento na Baixada.Thomas diz
que vai ao casamento,porque Plínio é o irmão do novo
prefeito de São Miguel. Plrnio pede que Vara espere
pelo menos que ele se case. Ela promete aguardar no
quarto de Josivaldo. Maria do Carmo percebe que
Pllnio está tremendo, mas ele diz que é a emoção do
casamento, Maria do Carmo ouve o choro do bebê,
Josivaldo mente que é a televisão, O bebê faz xixi na
roupa do noivo. Sebastião reclama que Eleonora
trabalha muito e não vai arrumar marido. Venâncio e

Janice se entreolham,cúmplices.Thomas reclama que
Jenifer não deixa que ele a beije. Ela diz quenáo quer
compromisso.Jenifer liga para Eleonora, mas não fala
nada. Rita vibra com o movimento do salão, Cigano
quer ajudar, mas Rita não deixa. Constantino dá uma

carona para Rita até a igreja. Nalva diz a Ubiracy que
está esperando um filho de Leandro,

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Edgard tira Maria do Carmo

rapidamente do restaurante. Viriato mantém a

fleuma ao atender Nazaré. Jacques fica triste por
Nazaré não poder ir ao enterro de Djenane.Viriato
se assusta ao saberquea mãe esteve lá,mas Edgard
garante que contornou a situação.Giovanni brinca
com os políticos que vai oferecer-lhes uma

buchada de bode. Viviane e Reginaldo dizem a

Thomas que Giovanni tem muito dinheiro.Thomas
pede a Giovanni para ir até a quadra da escola de
samba. O deputado é ovacionado na quadra e

adora, Eleonora e Jenifer pensam na discussão que
tiveram, Maria do Carmo vai para casa de Dirceu.
Cláudia conta o incidente com Djenane e os

dólares. Nazaré elogia o almoço e pede para
conversar com Edgard. Giovanni promete ajudar
na campanha de Thomas, se ele lhe der uma

concessão de linha de ônibus. Leandro diz a Nalva
que fez amor com ela pensando em Cláudia.Nazaré
pede que Edgard vá a sua casa para uma conversa.

Viriatomanda q ue ele tenha cu idado.Jacq ues sofre
no enterro de Djenane. Nazaré contém o riso ao

saber que o corpo de Djenane estava congelado,
Fausta toca no ombro de Nazaré, que se assusta

pensando ser o fantasma de Djena ne.

TERÇA - Nazaré reclama da sua situação financetra.
Shirley e Jacques decidem descobrir os parentes
de Djenane para avisar sobre a sua morte. Nazaré
pede dinheiro a Edgard para fazer uma bela festa
de casamento para Isabel. Ele diz que vai pensar,
Nazaré tem certeza que ele vai ceder e assim ela
poderá tirar Isabel da cidade. Maria Eduarda tenta
convencer Gisela a freqüentar mais a Baixada,
Todos estranham a ausência de Danielle no ensaio.
Thomas convida Jenifer para um drinque,que fica
sem graça o tempo todo e sai correndo' do
restaurante.Thomas a alcança e avisa que vai levá
Ia em casa. Shao Lin marca uma entrevista com

Giovanni,ao saber que as passistas da escola estão
malhando em uma outra academia. Leandro
manda que ele melhore o visual. Cigano volta a

morar na casa de Rita. Ela avisa que, se ele encostar
nela, será denunciado. Edgard diz a Viriato que vai
enrolar Nazaré.Maria do Carmo chega para jantare
Isabel recebe-a com entusiasmo, Jacques paga os

aluguéis atrasados de Djenane para entrar em sua

quitinete. Danielle e Venâncio se despedem
carinhosamente. Danielle descobre que a quadra
está vazia, mas o ensaio recomeça só para ela, a
mando de Giovanni. Dirceu coloca uma nota em

uma coluna sobre o quadro, sem dizer o nome do
proprietário. Isabel conta para Maria do Carmo a

história de Lindalva,irmã deViriato,e ela chora ..

QUARTA - Cláudia convida Leandro para entrar
em sua casa. Alberto fica enciumado. Nazaré
implica e recebe uma resposta desaforada.
Nazaré vê o extrato de Djenane e decide que
aquela grana tem que voltar para a mão dela.
Nazaré mente para Jacques, Shirley e Alberto
descobrem que Djenane tinha uma filha inválida
a quem ela vai entregar o dinheiro.Thomas conta
para Gisela e Leonardo que Giovanni vai apoiar a
sua campanha. Laura se preocupa com o futuro,
mas o Barão a tranqüiliza. Giovanni beija a

bandeira da escola, acende uma vela para São

Jorge e garante a Madruga que vai ganhar o
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Novo batom promete
arrasar neste verão
Atenta ao perfil de mulheres que estão em
busca de produtos de alta qualidade e

buscando atender as necessidades das
mais exigentes, chega ao Brasil o Avon
Colar My Lip Miracle, o batom que
reúne os benefícios que as mulheres

sempre sonharam ter em um só batom:
cor intensa, longa duração e hidratação
profunda.
"Avon Colar My Lip Miracle é um

batom inédito, com exclusiva

tecnologia, que reúne em uma só
fórmula tudo o que a mulher busca:
longa duração e cores intensas, assim
como a garantia de hidratação
profunda e conforto" explica Mara
Ronchí, gerente de produto da marca.

O lançamento chega ao mercado
brasileiro em 14 diferentes tonalidades
seis cintilantes e oito cremosas. Os
cintilantes Rosa Bebê, Rosa Cetim e

Rosa Canela e os cremosos Rosa Chifon
e Violeta contemplam as consumidoras
que buscam cores Rosa/Malva. O
Cintilante Classic e os cremosos

Vermelho Supremo, Conhaque e

Vermelho Paixão atendem às adeptas
das tonalidades Vinho/vermelho. Os
marrons se dividem entre os

cintilantes Café Expresso e Cacau e os

cremosos Canela e Marrom Intenso. O Esplendorosa
é uma cor cremosa Coral, sem contar que a

embalagem é inédita e exclusiva no mercado
brasileiro.

!::, O "Avon Color My Lip M iracle"

chega ao Brasil em quatorze
diferentes tonalidades. O destaque
fica por conta da inédita e prática
embalagem

Deixe a prequiça de lado e coloque
seu corpo em movimento
A bicicleta é uma maneira de manter a
forma e eliminar aquelas gordurinhas que
estão incomodando. Pedalar aumenta a

resistência física, acelera o fluxo sangüíneo
e trabalha os músculos das nádegas e

pernas. A bicicleta também é ótima para

corrigir a postura e ajuda a adquirir o
hábito de fazer exercícios todos os dias.
Para quem vai começar, é aconselhável
fazer de 15 a 20 minutos seguidos, por dia
e, aos poquinhos, ir aumentando esse

tempo. Isso vale para os ciclistas das bikes e

das bicicletas ergométricas.
A natação é o mais completo exercício,
pois envolve todos os músculos do corpo. É
relaxante, além de super-recomendado
pelos médicos para pessoas que sofrem de

problemas respiratórios. É também ótima
alternativa para melhorar a estética

corporal, principalmente acima da cintura.
E o melhor de tudo que pode queimar de
300 a 500 calorias por hora.

Dançar é super divertido e ainda estimula a

capacidade aeróbica, trabalhando todos os

músculos, ao mesmo tempo em que você,

alonga e modela o corpo. Ela também favorece e melhora a

coordenação motora, além de ser uma ótima terapia, ajudando
a pessoa a colocar para fora todas as suas emoções e os seus

sentimentos, desinibindo e deixando você ainda mais sensual.
Sem dúvida, a caminhada é o mais popular e democrático de
todos os exercícios. Não tem contra-indicação. A caminhada

por ser praticada por qualquer pessoa. É um exercício

prazeroso, que favorece a oxigenação do organismo e ativa a

circulação, aliviando o estresse, trazendo inúmeros benefícios
ao coração, à mente e também aos pulmões. Como começar?
Caminhe 10 minutos por dia, durante uma semana e, aos

poucos, vá acelerando os passos e aumentando o trajeto
percorrido. Aumente as distâncias de acordo com a sua

capacidade respiratória.
A água torna os impactos dos exercícios mais suaves,

protegendo o corpo e as articulações, por isso a hidroginástica
é indicada para combater a flacidez e a obesidade. A

hidroginástica também é uma atividade que não apresenta
contra-indicações, mas para o exercício ter o resultado

desejado, é necessário que a água esteja na altura do tórax.

Importante: antes de optar por qualquer uma destas
modalidades é bom consultar' um médico para que avalie as

suas condições físicas. Feita a apção, antes de começar o

exercício, faça um alongamento e prepare os seus músculos

para o benefício.
.

ARlES - Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira ao amor.

Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao final deste dia.
Hoje, o período será bastante favorável para se relacionar com seu par
amoroso de modo mais íntimo.

TOURO - Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em
negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino, de um

modo geral. Sucesso social e amoroso, principalmente. Para os solteiros,
um grande amor á vista, mas deixe os fatos flulrem naturalmente, não
forçando nada.

G�MEOS - Tensão em relação a famllia, podendo haver atritos e alguma
confusão no ambiente doméstico. Aproveite a influência astral deste dia
para conhecer o maior número passivei de pessoas. As amizades que fizer
hoje lhe trarão vantagens. Dia promissor.

.

CANCER - Você poderá,obter lucros compensadores em negócios
relacionados com líquidos de um modo geral e na aquisição de bens
móveis e imóveis. O dia pode vir a ser excelente com referência ao plano
financeiro. Chegou a sua vez de se sair vencedor[a], por isso, não perca a

oportunidade.

LIBRA - Enfrentar a vida prudentemente é vantajoso. Procure analisar o terreno
onde você pisa. Dia benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais.
Pessoas amigas haverão de lhe proporcionar alegrias. Aguarde boas noticias de

parentes afastados.

ESCORPIÃO - Não e necessário demonstrar coragem, apenas solucione os

problemas. Os astros ajudarão os nativos do seu signo a encontrarem novos e

bons amigos, por isso. uma certa afobação será natural em relação às suas
atividades rotineiras, procure executá-Ias com calma e descontração.Cuidado
com rivalidades.

SAGITARIO -Invista mais na sua aparência pessoal, procurando vestir roupas
leves e mais coloridas para que você possa enxergar-se de modo diferente. Dia
dos mais felizes às coisas que ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos

bons contatos com o sexo oposto,
.

CAPRICÓRNIO - Dia em que se não precaver, facilmente poderá se ver

envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se

envolva em questões que não lhe digam respeito. �xito social e tranqüilidade
na vida romântica.

LEÃO - Os astros estarão aguçando o seu lado prático, reforçando a sua

habilidade no trabalho. Pela influência da lua e do sol você estará
favorecido em muitas coisas. Haverá bons fluxos para estudos, exames,
testes, cartas noticias e correspondência. Capacidade de racioclnio
aumentada.

AQuARIO - Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na

solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas
amizades, mas será bem sucedido.Aproveite o dia para resolver certos

problemas que pareçam impossiveis de solução.

PEIXES - Mais popularidade, pois será procurado por colegas de trabalho para
dividir opiniões sobre o serviço de modo geral, e para algumas brincadeiras
que fugirão um pouco da rotina.As pessoas do sexo oposto, estarão enviando
vibrações positivas que podem ser aproveitadas no campo sentimental.

VIRGEM - Você estará mais compreensivo, mas apenas junto aos amigos e

conhecidos. Dia neutro, pouca probabilidade de sucesso nas questões de
dinheiro, de trabalho e de familla. Mas, o fluxo será dos melhores às
Investigações e tudo que esta ligado ao ocultlsmo�

A Casa colonial de Jaraquá do Sul

Quando estudamos a história de nossas colonização e de nossas on!!
um dos elementos que tem presença marcante e uma grande importânda
pesquisa são as famosas casas coloniais, as primeiras moradias de
numerosas famílias da era Vitoriana* que aportaram em nossa região no final
século XIX e início do século XX.

Provindos de países europeus empobrecidos, esses indivíduos trazi
em sua bagagem além do desejo de construir uma nova vida na América, u

cultura totalmente oposta àquela que o Brasil já havia recebido durante s! f
quatro séculos de vida.

Esta cultura que trazia em seu bojo elementos desconhecido! O

j

ini
costumes europeus, fez da região sul a sua nova casa, enraizando as tradi'
e dando início a construção de uma nova parte do território brasileiro �

pa:ganharia mais adiante força e importância fundamentais na questão SÓQ� OI

00

est

econômica e polftica do Brasil. Iss
sis

Analisando este assunto e refletindo a respeito do tema proposto paro COi

desenvolvimento dos projetos deste quarto semestre que esta relacionado

Os problemas da América Latina" surgiu o desejo de trabalhar com a que!

da colonização, mais especificamente com as casas coloniais da cidade

Jaraguá do Sul. A casa como uma construção especial feminina, cujo zil�

cuidado se manifestam nos objetos dispostos para o conforto e também pari

beleza.

Este tema que estou propondo para desenvolver, nos apresenla u

ampla riqueza de informações e imagens a respeito da nossa história. E!

primeiras moradias foram os cenários para o desenvolvimento de toda a n

região, de nossas cidades, enfim de uma identidade regional. Atualmente cal

globalização, essas casas acabaram perdendo espaço e importância dentro

sociedade fazendo com que muitos elementos importantes da nossa história

perdessem em meio a nossa cultura de massa'que aniquila tudo aquilo que

gera lucro e que apresenta o "novo" como uma única proposta
mercado. Podemos observar isto através da desvalorização dos idosos, e

nossas tradições. E junto com isso a desvalorização dos objetos que fiz

parte desse cenário doméstico, que hoje se apresentam para nos co

histórias de vida; de uma época em que estes objetos eram feitos com a idéia

durabilidade.

Estamos vivendo em uma sociedade que desconhece o sentia�

significado da palavra valorização. Tudo adquiriu caráter efêmero e plastifica
a nossa cultura parece não ter valor, mas por outro lado, as identiaa

regionais fazem esforço para manterem-se vivas. Adquirimos objetos que

apresentam durabilidade alguma, e pelos quais não apresentamos o dese�

conserva-los, como fizeram nossos antepassados. O interesse e cultivo �

culturas estrangeiras enraizou-se na sociedade moderna e está apagando no

própria cultura. Observamos isto através de nossas casas, do mobiliário

possuímos, que geralmente tende a imitar o estrangeiro. Observamos isto.

interior de nossos ambientes onde construímos nossas fortalezas.

Afinal, qual seria a nossa identidade? O que nos dizem essas casas

seus objetos antigos preservados e quardados? Eles são fruto de pre

domésticas tanto femininas quanto masculinas, já que os trabalhos em maa

em metais, etc, também eram desenvolvidos pelos homens. Resultam
'n

trabalho de colonos e colonas que cultivaram a terra, que ergueram mOI

para beneficiar os grãos, que cultivaram o algodão e que ergueram indús

para suprir as necessidades dos vestuários. Verdadeiros artesãos que atr3

de seus edifícios, de seus móveis e objetos decorativos nos informam de

tempo, de seus hábitos, de suas tecnologias e de suas habilidades, enfim,

sua cultura e dos valores que a nortearam.

Os objetos são para nós fontes de informação dos ambientes hLHna

são fontes de imagens, -rnensaqens, estímulos, lembranças de um determi
período. Cada objeto, móvel, transmite uma linguagem e deixa transparece
expressões de uma época, de uma sociedade. "São portadores de signoS8
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: A Proclamação da República
e o Rio Grande do Sul

Culinária gaúcha
Picanha
Ingredientes
-1 peça de picanha
(De 1 kg a 1,2 kg)
- Sal refinado
- Farinha de trigo'

.

MOdo de preparo

Deixe a capa de gordura na picanha.
Coloque sal em toda a peça.
Passe a farinha de trigo.
f
Leve para assar com a gordura para cima e o lado mais alto da peça para o fundo do
orno.
Asse por 2h em fogo baixo, a 180°(.

�ica: para testar o cozimento, espete o garfo na carne. Se verter água, está pronta.
___��ário, deixe mais um pouco no forno.

-��.. �.._,.�" ....._." .. .,�_.__ ._. __ _._"._." _--.. " .. �_ .. _ __ .._ .. ,,_ _ _-, _-_ __ _ _ ..

Local: erG Laço Jaraguaense�
INGRESSOS:

. ��
Antecipado R$12,00 mn...

,d\!) �
No Baile R$ 15,00 I�

Postos deVendas: �
" Demarchi Carnes I Smurfs Lanches I Casa Campeira
Casa Estância Gaúcha I Gauchita I Posto Marcolla

Promoção Portal
Gaucho/Transmagna
o Portal Gaucho junto coma

Transmagna vão sortear no final do
ano pra você fã e amigo.Juntos

vamos brindar você com um DVD.

Freqüente nossos bailes e shows e

preencha o cupon que será
distribuído gratuitamente. Nos

próximos bailes você ficará sabendo
a data de inicio da promoção.

CASA CAMPEIRA

Agenda Gaúcha

Evento: RODÊ!ÔCRiôTíLB
Entidade: CTG TRADICAO E AMIZADE
Cidade: TREZE TIUAS
Data de Início: 13/11/2004

';t�'--w-' ,"" ,-''''_'.''?''-,. ""�w- _ .. :.sr'

" Eve!1tq_:Ji9'[U::)9,9,B:!PULO
Entidade: CTG LACO AB E RTO
Cidade: LAURENTINO
Data de Início: 14/11/2004

w�v';\{bt)�'6;,�g:�'[l9·��QIõ"f.[�il.l..
Entidade: CTG PEDRO RAYMUNDO
Cidade: CRICIUMA

.
Data de Início: 19/11/2004

Evento: RODEIQ CRXbWLO
Entidade: CTG OS VAQ U EANOS
Cidade: PAPANDUVA
Data de Início: 27/11/2004

omovimento republicano, no Rio Grande do Sul,
iniciou-se bem antes da Proclamação da República,
ocorrida em 15 de novembro de 1889. Na verdade, já
estava consolidado no início da década de 80 do século

passado, quando foi fundado o Partido Republicano Rio

Grandense (PRR).
Isso não significou, entretanto, que a implantação do
sistema republicano no Estado fosse tranqüila: o
confronto entre o PRR e o Partido Liberal, que reunia os

remanescentes dos interesses monárquicos se estendeu

até 1895, e teve como resultado sangrento a perda de

mais de dez mil vidas no Rio Grande do Sul.

Surgimento
O PRR surgiu por iniciativa do Clube Republicano de

Porto Alegre, que em fevereiro de 1882 convocou uma

convenção regional para que fosse eleita uma comissão encarregada de organizar o partido. Essa convenção já fixava

quais seriam os principais objetivos da propaganda do partido: "demonstrar a superioridade da República Federal sobre
a monarquia". /

.

O partido teve seu primeiro congresso em 1883, tendo, comolíder, Júlio de Castilhos. Estabeleceu-se, então, que teria

umjomal partidário "A Federação". Esse jornal, durante o período republicano e com a ascensão do partido ao

governo do Estado, se tomaria o porta voz do ponto de vista governamental.
Desde seu início, o PRR teve uma forte influência positivista, seguindo os princípios do filósofo francês Augusto
Comte, que defendia uma doutrina de caráter autoritário e que se pretendia baseada em fundamentos científicos.
Instabilidade

.

O Quando a República foi proclamada, o PRR tentou consolidar seu controle político sobre o Estado. Isso, entretanto,
não foi feito sem dificuldade. Em nenhum outro estado houve maior.instabilidade política nos anos iniciais da

'

República do que no Rio'Grande do Sul: entre a queda do Império-e 1893, o governo estadual mudou de mão 18
vezes.

Isto ocorreu, em grande parte, devido à força do Partido Liberal. Ao contrário do que acontecia nas demais províncias
(transformadas em Estados com a República), no Rio Grande do Sul o Partido Liberal, que representava os

e defensores da Monarquia, era bem organizado e forte. E, embora tenha aceitado ("a contragosto", segundo
manifesto publicado na época por seus líderes) o novo sistema de governo, se apresentou como uma força de
resistência à consolidação do PRR no poder.

'

Esse confronto terminaria por levar à Revolução Federalista, que se iniciou em 1893 e se estendeu até 1895
um conflito que resultaria em uma perda de dez a doze mil vidas, e que terminaria com a vitória das forças
oficiais e a consolidação do PRR no poder.

Indústria e comércio demadeiras

312-0280 . ".

! Em Jiltaguâ: Av. M.,1. Deodoro da Fonsccil,190· Fono: 27S.24'1( •

. Av. Mal. üecrtcec da FOn!'lACn. fJS • Fnn«l: 275-2214, '/
..

AI; Getúlio Vilr'llDS, 21iB" FanEI! 370.1!J6f1, .4-
'

em JoiJlvHh:!. R.ua da I)rinc!ptl, 42f>· FOllÜ; 42Z-n76 ,.q'
..........................•...... , _ cc,

.

......... _ ,., � , � " , ,:;::""

•
CARNES
•

DEMARCHI
CARNES

Prove nossas
carnes especiais:

MARRECO,
-

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Temos carnes
temperadas para

festas

r Coxinha da Asa,
Bananinha, Contra Filé,

Filé Duplo, etc .....
FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL· se
E-mail: demarchicarnes@neluno.com.br

\

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

Filé Simples R$ 5,99:
Costela Recheada R$ 6,95
Come Suína Com Pele R$ 4,99
Filé Americano R$ 4,55'
Frango (Desossado e Recheado) R$ 6,78
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? - ENCONTRE sm DIFERENÇAS NA �ANCA DE FRUTAS DO ZEZÉ

Embelezando nossa coluna a gatinha
Luiza Tironi Eberhardt. O padrinho
Airton deseja a você felicidades!

. Nasceu dia 18/10, o tão
esperado João Henrick
Fossile. A família toda está
muito feliz com sua chegada,
viu?

A sorridente Heloisa Taconi Mineiro
completará 9 aninhos, amanhã, 6.
Desejos de felicidades de sua irmã
Laisa e dos pais Vera e Mineiro

O fofão Mateus completou 4 meses de
vida dia 29/10. Ele é filho de Daian e

Juliana. Parabéns!

No dia 1/11 completou foi o gatinho
Leonardo Spredemann que completou
8 anos. Seus pais Tânia e Valdir e o irmão
Eduardo, desejam a ele muuuuuuuitas
Felicidades!

2 - (OLOQUE AS LETRAS INICIAIS DAS FIGURAS NAS <ASIN��I
INDICADAS E DES(U�RA O NOME DE FRUTAS MUITO GOSTOSAS!

A ) nOnOnLKJm

A bela Juliana Pires, recebeu no dia
23/10, a 1 a

Eucaristia, reallzada na

Igreja São Sebastião

I -

-

LIGUE OS PONTINHOS DE I A B2 E DESCU�RA ALGO
MUITO NECESSÁRIO PARA O CORPO CONTIDO NAS FRUTAS

4 � !,0 ." 1802• :6 7:
13. �4 l6, 17

•

Sapequinha como sempre,Jordany
Bucci, completou 6 aninhos dia 30/10.
A mãe, Márcia, seus padrinhos e todos
os familiares mandam uma montanha
de beijos, tá?

Completou 4 aninhos dia
4111, a linda Bianca Camila
Weller. Enquanto isso, sua

vovó, Maria Weller
comemorou idade nova no

dia 3/11. Parabéns e muitas.
felicidades, às duas! Quem

deseja é RenoWeller e família

A pequena Jaqueline Cristiane
Kretschmer, completará seu 1°
aninho no dia 18/11. A Madrinha
Ursula lhe deseja tudo o de melhor.
Já sua irmã Jéssica Cristina, a lorinha
da foto acima, completará 8 aninhos
dia 13/11. Os pais é claro, são pura
alegria. E em dose dupla, aliás!

275 701
RUa Barão do Rio Branco - 139 -

Jarat,jtlá do Sul- se - (BP; 139251400
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