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PROJETO NOTíCIA - ADOLESCÊNCIA

SJ legal, representando os jovens de
forma radical

Uma das fases mais complicadas da vida, descrita por quem
está passando por ela

A adolescência é uma das
fases mais complicadas da vi
da. Quem já passou por ela sa-

.

be que ficam marcas e, muitas

vezes, não são apenas as das

espinhas no rosto. São muitas

descobertas, muitas dúvidas e

muitas possibilidades surgindo.
Uma marca comum da

maioria dos adolescentes é .a
"

necessidade de fazer parte de
urn grupo. É nessa época que

, "consolidamos nossas -amizades,
que firmamos nossos hábitos e

começamos a traçar nosso futu
ro com nossos próprios pés.
Que futuro nós queremos? Es
sa é mais uma das dúvidas fre

quentes. Os jovens têm que
aprender a lidar com essa e

com todas as outras dúvidas

que surgem, bem como saber .

onde encontrar apoio para des
cobrir as respostas e as solu

ções .

As mudanças acontecem no

corpo e na mente de nossos jo
vens nessa fase e ele também.
tem que aprender a lidar com
todas as transformações hor
monais dessas fase, o corpo
também está se preparando.

A sexualidade, o amor, a

vontade de se expressar por
meio da música e da arte. A vi
da adulta se.aproxima, embora
as responsabilidades ainda se

jam menores. Maioridade pe
nal, gravidez na adolescência,
drogas, DSTs, devem ser as

sunto dos jovens, afinal todos
dizem que eles são o futuro da

nação. "-

É nessa fase que desenvol-

vemos nossas ideologjas, que
começamos a moldar os ideais

que vamos seguir ao longo da

vida, começamos a conhecer os

princípios de justiça, e querer
lutar por um mundo melhor.
Acima de tudo é urn período de

autoconhecimento, é urna vida
que se desvenda aos olhos de

qu� já não é mais criança.
Vários movimentos jovens

ao longo dos anos marcaram- a

forma com que nossa socieda
de se consolidou. Estilo de vi

da, estilos musicais, lutas por
urna melhor qualidade de vida,
com mais justiça e mais hones
tidade. Os jovens brasileiros,
ao longo da história, provaram
serem jovens ativos, que mos

traram a força que a juventude
tem. Os jovens de hoje preci-

sam estar conscientes de sua

força e importância e também,
se for necessário lutar por um
mundo melhor, um país me

lhor, ou até mesmo urna cidade

melhor, pois apesar de ser urna

frase clichê, "A mudança co

meça pela gente".

Vamos ouvir essa nova ge
ração que está passando pelas
maravilhas e horrores da ado
lescência

Autora: Carol Pereira.

llustração: Diego Steinheu
ser e Micheli Moraes.
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[. Hipocrisia

Sinto suafalta
E e/asó átnnenta com opassar dos dias
Devem ofhar emmeus olhos e sepet'gl:llltar:

da alegria?
es[;leYança de te e

Talyez o amor seja amaispura ilu&
Talvez.rrãO sf!ia ele que nos escolhe
Mas nós� escolhemos amar;
Siio:1'tl1JitJs. 'i/talvez,,� maspor que"
4final a racioruiliáade não nos

.

Adolescência X
aborrecênda

Não entendo, porque temosfi
ma de aborrécentes? Tudo bem, estamos
passandopormudanças, mas não inco
modamos tanto assim. Admito encomo

damos ump01fquinho, mas não o sufj-:
ciente para.sermos chamados a�-!.i/tf/
afinal eles, «os adultos" quejápiiss�-
ram po. deveriam nos enten

melhor. kha? .$les só quere'

:�h�;i�:ats�:;:; :;::::�:��}'!�='1
dar umpouco a nossa idade e tentalnó.s
"agir como adultos ", mas dificilmente
isso dá certo",

Estátnos emfase de crescim
fisico e mo I claro, nós erram

Ficar ou namorar?
Namorar à moda antiga está cada vez mais...antigo! Mas

calma: os abraços, beijos e outras coisas ainda existem. O quepa
rece estar a caminho de uma mudança irreversivel é aforma como

os chamamos.
Namorar é muito bom, mas nãofaça isso sópara nãoficar sozi

nho. Se está triste é melhor não namorar agora. Se rolar deficar,fi
que sim, mas escolha umapessoa que te deixe bem, semficarpor o

obrigação. Numa dessas você acabará conhecendo umapessoa le-1
gal transformando em namoro. Tudo tem seu tempo! �

Vantagens doficar: j
Vocêpassa o dia com os amigos;
Pode ir a qualquer balada sem te-encherem o saco;
Nos dias dos namorados você nãoprecisa darpresente;
Pode beijar quantos (as) quiser.
Desvantagens doficar:
Não ter alguém com quem sepode contar sempre;
Sermais uma (um) na vida dele (a);
Vantagens do namorar:
Ter alguémparaficarjunto;
Ouvir e ser ouvido;
Fazer carinho;
Ter alguémpara assistirfilmes;
Compartilhar risadas.
Desvantagens do namorar:
Darsatisfação sobre tudo a toda hora;
Deixar de lado ospasseios com os amigos;
Festas sozinhos nempensar;
Deixar os costumes e hábitos de lado.

Autora: Letícia Eloiza dos Santos

"Amor é o sentimento mais precioso que o ser
humano irá sentir em toda a sua vida. É com
ele que suprimos a saudade e todos os senti

mentos que nos deixam tristes:'
Gabriela Passsos Marian

"Amor, algo que te faz agonizar, chorar, implo
rar, perdoar, te constranger, é uma mistura de

sentimentos de um só"
Scheila Starosky

"É o melhor sentimento que uma pessoa pode
sentir, é a vontade de querer estar sempre ao
lado da pessoa amada, querer acariciá-Ia e

agradar o quanto puder, é a sensação mais do
ce e quente que se pode ter.'

Suiani da Silveira

"Hoje em dia, amor émuito raro, as pessoas só

quererm saber de ficar. Hoje em dia ouvimos
mais "Eu te amo" do que bom dia:'

Diogo Heiderscheidt

Muitaspessoas estão saindo de Utna
vida sedentária e indopara academia,
mas claro, isso requer cuidados. Sempre
que resolverfazer atividadefisiCà tome

muita água e antes coma alguma coisa
leve não.ficarmuito cheio durante

vá à um nutricionista antes
a substânciapara rendi

mento muscular, como algumprobiótico
<';),.

.

"

ou outra coisa.

Nãofaça exercício no solpara não
causar ex.austão muscular e nuncape
guepe.slido demais nos exercícios . .Isso

pode causar exaustão muscular e até

çdo.
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Aluta dos jovens no Brasil,
foi de grande importância para
o nosso futuro. Pois graças aos

jovens que se manifestavam

antigamente, temos essa liber
dade: de hoje.

Os jovens desempenharam
um papel importante nàs ma

nifestações, pois éramos e ain
da somos amaioria da popula
ção.

Nós jovens conquistamos a
liberdade, que nos foi roubada
na época da ditadura militar
através de muitos protestos co-

mos observaro quanto é im

portante a luta dos jovens atra
vés dos tempos, pois só unidos
e com força total poderemos
continuar a progredir e obter
os nossos direitos.

Autores: Letícia Eloiza dos

Santos, Maria Eduarda Ono

fre, Dionatha da Luz, Vitória
Bortolon dos Santos eMicaela
Marian Castanheiro.

artistas disseram quepensavam
que aconteceria tumultos, dro
gas e orgias, entretanto, após o
evento se arrependeram. Ban
das como os Beatles e the Byrds
se recusaram, mas grandes es

trelas como o guitarrista Jimi
Hendrixfizeram história nofes
tival.

O Woodstock teve grande in
fluência sobre osjovens da ép0-
ca mostrando a força e união

dos adolescentespor um mundo

-melhot; com a liberdade de ex

pressão plena, onde não reina
preconceito.

IIVem;·�yqmosembora'qlJ�
i&'

Movimentos jovens e os estilos musicais...
o MOVIMENTO HIP

PIEfoi umaforma deprotesto
contra o governo e as decisões

políticas daquela época
O movimento era constitui

do principalmente por jovens
que saiam de suas casas para

formar grupos com o objetivo e

interesse de interagirem entre si,
ouvir músicas, usar drogas e

tentarmudar opaís.
Esse movimento tinha

seus ladospositivos e negativos.
O ladopositivo erafazermelho
rias na sociedade e tentar aca

bar com a corrupção que muito
havia naquele tempo, e o lado

negativo era o vandalismo e as

"badernas" que esses grupos
faziam.

Eles se caracteriza

vam com cabelos compridos,
roupas largas, movidos pelo
"rock'n Rol/ e oFolk" epossui-

I
��-�---

am o tema "Paz e Amor" ou
"Lave'andPeace".

Atualmente muitaspes
soas veêm esse movimento com

sarcasmo, esta é uma ideia

equivocada. O mesmo ainda
existe nos tempos modernos, só
que em menorproporção.

Hoje os Hippies estão

presentes na 'mente de todos nós
que lutamospor liberdade epor
um mundo sem tantas priva
ções.

O MOVIMENTO PUNK

começoupor volta dos anos 70,
como uma rebelião dejovens na
Inglaterra que envolveu

drogas.sexo.músicas.e muitos

jovens.
Principalmente cfetou ou re

volucionou a Inglaterra .mas

logo apósfoipara outrospaíses
como o Brasil.onde naquela
época,algumas bandas foram

criadas como a "cólera," e

a'aborio'�
.

Um tempo depois veio a

banda "Raimundos" quefoi o
auge da época,duplicando o nú
mero de jovens adpitos e mar

cando o ponto principal do mo
vimentopunk.As músicas eram

" explicitas e relacionadas com a

época.A banda Raimundos veio
apartir da banda Ramones que
foi o auge domp da Inglaterra.
Até hoje omovimentopunk exis
te mas não tão conhecido, ele é
mantidopor rockeiros.que são

pessoas quemantêm sua cultura
baseada em roupas escuras e

.

músicasHardcore.
WOODSTOCK
Se você curie rock, deve ter

ouvidofolar destefestival, que é
até hoje considerado o maior

festival de rock de todos os tem

pos.

Este festival histórico
teve início em 1969 na cidade
de Bethel, EUA, e realmente
trouxe beneficios, por seu lado
social, aberto a qualquer um
que procurasse plena liberdade
de expressão.

.

A ideia inicial do Woo
dstock era algo pequeno, mas
de forma inesperada mais de
200.000pessoas, maioria ado

lescentes, entre eles Hippies,
compareceram aprimeira edi

ção do evento.

Porém, este também
teve seus pontos negativos, co
mo afalta de saneamento bási
co e estrutura.

Embora a realidade do
Woodstock seja de um evento

grandioso e épico, muitos artis
tas se recusaram a participar,
pois o eventopassava a imagem
de irresponsabilidade e muitos

Autores: Suiani, CarlosEdu
ardo, Scheila Starosky, Micheli
Moraes, JaisonHasckel eNathã
Heidescheidt.
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IA História dosMovimentos So
ciais no Brasil em 1968

j

Os movimentos sociais em 1968,
no Brasil, tiveram Ullll:\.motivação,
particularmente, política. O pensa
mento críticó dos jovens que já se de
senvolve naturalmente nessa idade,
entre 15 e 18 anos, se desenvolveu
ainda mais com a sua entrada na fa

culdade, .que nessa época começava a
semultiplicarnas grandesmetrópoles.
Os jovens se sentiam injustiçados pela
censura do governo militar.

Nessa época; os movimenn
sociais não acôhteceram"apenas n

Brasil. Muitos países tiveram revoltas

populares, como a França, por exem
plo.

Apesar das revoltas, o Brasil
conseguiumanter uma imagem inter
nacional tão boa que a Rainha Eliza
beth II da Inglaterra, 'veio ao Brasil

para uma visita de nove dias.
Os brasileiros sempre se mos

bilizam ao sentirem-se injustiçados,
Temos como exemplos a ditadura de
Getúlio Vargas (1930-1945), período

em que ocorrerammaoife�; du-
ditadura militar ( 85);
eachment de Fem Uor

(1992) e também mani-

festações que ocorreram por volta de
Julho deste ano.

Vemos com isso que, nós
brasileiros não ficamos parados em

frente as injustiças, nem que seja ne
ário nos reunirmos em Qluitos,
na :_easseata dos Cem, MP, que

eu, eW julho de 1968 esé á;máiPr
inanifestação da história do Brasil.

Autores: Rafael Dias e NathãHei
derscheidt.

Maioridade Penal
Hoje em dia, um dos assuntos mais J1ÓSpe11SaI' se a redução da maioridade

comentados é a redução da maioridade penal iria trazer mais beneficios ou

penal. Reduzir ou não a idade em que o maismõlêficios. Sei que muitospensam
adolescente responderápor seus atos? que só iria trazer maleficios, maspense

Acredito que ela deveria ser reduzi- bem: será mesmo? Ou isso ajudará os

da, pois se um cidadão de 16 anos tem jovens a serem mais responsáveis?
a capacidade de votar, então acredito Pense e chegue a suaprópria conclu

que ele também poderia sofrer as con- .- são.

sequências de um ato ilegal. Porém sei.: _
--

também quemuitaspessoas sepuderem- Autora: MariaEduarda Onofre,
ter carteira de motorista aos 16 anos
irão fazer muita "burrada", já outras_.
com responsabilidade saberiam usar
essa independência muito bem, pois
não iriamfazer nada ilegal, iriam saber
usar a carteira de motorista e seriam

adultos muito mais responsáveis que os. _-o-. -

outros.

A maioridade penal tem dois

lados, alguns iriamfazer bom uso disso
e outros que não iriam dar a mínima,

-

_

-

iam aprontar horrores e mesmo assim

não dariam bola. Resta a cada U111.-de

Lutas dos jovens
Através dos tempos, os jovens foram

tratados como uma parcela sem importância
da sociedade, muitas vezes não podiam estu

dar, só o trabalho era permitido para eles.
Mas a partir de algumas datas eles começa
ram a ser reconhecidos e ter seu lugar na so
ciedade.

Em 1710 foi proclamado o estopim
para uma revolução jovem. A partir daí tudo
começou a mudar no universo dos jovens -

nosso universo - as músicas foram abrindo
um caminho para que pudessem falar o que
pensavam.

Atualmente foram feitas as manifes

tações que os jovens, em suamaioria univer

sitários, lutaram por seu direitos. Isso tudo
serve de exemplo paramostrar a importância
de nós jovens para a sociedade.

Autor: Carlos Eduardo da Silva

"É hora do povo heróico mostrar seu
brado retumbante e provar a Pátria ama
da que no teu seio nossa vida só terá

mais amores se conseguirmos conquistar
nossos direitos com braço forte!"

Estatuto da oiança e do ado-
lescente - ECA

.

Mais conhecido como ECA, o Estatuto da Criança e do Ado
lescente é uma lei federal, de número 8.069, que trata sobre
direitos e deveres das crianças e adolescentes em todo o Brasil.
O ECA comtempla todos os meninos e meninas brasileiros, in
dependentes de classe social, origem, etnia ou gênero. OECA
vale para todos.
O Estatuto prevê uma série de direitos e deveres que implicam
crianças, adolescentes, comunidade e conselheiros tutelares.

Estabelece o direito a saúde, a educação , ao lazer, a convivên
cia familiar e comunitária.
De acordo com o ECA, considera-se criança a pessoa de até

doze anos de idade e adolescentes, aquela entre doze e dezoito

anos.

Fonte: Trabalhos Feitos/Estatuto da Criança e do Adolescente.
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esçe'ncla, nova .' Nossas crianças cada vez geran-
has, do mais crianças!!!

Entrevista com Larissa Emília
Schutz, 18 anos, que nasceu emAlfre
do Wagner e hoje mora em Agronô
mica/SC.

As jovens de nossa cidade,
estão cada vez mais. cedo gerando
crianças. Hojenão vemos só grávidas
de 17 anos, mas sim crianças ,meni
nas de 13 anos, que ao invés de estar

pensando em seu futuro, estão pen
sando na sua gravidez.

Pergunto a Larissa como foi

para ela saber que iria ser mãe aos 13
anos. Ela me disse que foi uma gran
de surpresa e não sabia o que iria fa

zer, pois sabia que ela era praticamen
te uma criança,para ter que cuidar de
outra,e até mesmo porque não cuida
va nem dela direito. Perguntei a ela
como foi para a mãe dela saber que
iria ser avó já que seu pai já é falecido
a um bom tempo e ela relatou que a

mãe, Dona Maura de Lurdes Silvino
ficou assustada e que nunca pensava
em ser avó tão cedo assim. Ela me

disse que para contar aos amigos foi
complicado, todos falavam dela ,

olhavam-na de cara feia ,a achavam

esquisita, mas depois de um tempo
começaram a se acostumar e até mes
mo emprestar a ela os cademos e aju
dá-la para que recuperasse as matérias
dos dias em que fosse às consultas.

Pergunto também quais foram
os sintomas que ela teve no início e

elame disse que não sentiu nada , só a
sua menstruação atrasou e ela fez o

_________-."" ""'" teste de farmácia "que nem sempre é

vida acaba morrendo ou tendo Com

plicações.
,Então.� e pense: será que

vale.mesmo apena passar por todas
�ssas comRlicações só por causa da

etnoçãonomQIl1ento?
.

�utor: Dionatha Luz

_J
�, MINHA AMICiA JÁ TEVE 1.1.---".::.=....;..;;.....;..;;....

11M FfI.HO E É'De' SOMI!
- �

Entrevista com adolescente grávida
Adolescência e gravidez, namaioria

das vezes, não dão certo quandojuntas,
pois é nesseperíodo quepodem aconte

cer várias consequências entre osfami
liares eprincipalmentepara os adoles
centes que estão envolvidos. O que ge
ralmente acontece é que esses jovens
não estãopreparados emocionalmente
e nem financeiramente para assumir

essa responsabilidade, muitos, às vezes,
querem emuito ter umfilho, como o ca
sodeRúbia.

No dia 29/10, entrevistamos a

adolescente Rúbia de Fátima Lopes
que tem 14 anos e está grávida de 05
meses. Ela estuda na ô"série 02 vesper
tino e está esperando por um menino

que irá se chamar Wesley
Rúbia não engravidouporfalta

de nenhum recurso ou informação, mas /
sim porque ela e seu marido queriam
muito um filho. A gravidez não é algo
ruim em sua vida, muitopelo contrário,

quando Rúbia descobriu que estava

grávidaficou muito feliz, assim como

seu marido.

Perguntamos à Rúbia se ela co
nhecia alguém que tambémfoimãe na
adolescência e ela nos disse que sim,
sua mãe Elizabeth tambémpassoupor
isto enquanto era adolescente.

Autores: Gabriela Passos, Ivo Wer
lich Schimitz eNathãHeiderscheidt

exato". Larissa diz que Clair, que era

seu namorado na época, ficou muito
preocupado e começou a ter noção
que teria uma família para sustentar.

Então questiono: Você se preveniu
contra a gravidez?A resposta não foi
bem o que eu esperava, ela me disse

que não se preveniu, pensava que só
acontecia com as outras meninas, me
nos com ela.

Hoje a sua filha que se chama

Gabriele, já está com 4 anos e muito
linda por sinal. Hoje Gabriele já vai

para a creche. Larissa me disse que
Gabriele é tudo pra ela e que apesar
do susto que levou hoje a Gabi é um

presente que deus deu à ela

Autoras: Jaqueline Santos da Silva
e Fernanda Salvador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A homossexualidade é'muito mais do

ÇIUea opção sexual por pessoas do mesmo
sexô.ela é uma expressão natural da sexu
alidade humana e, por isso, envolve tam

bém afetividade e relacionamentos.
"Se eles se dão bem, não têm que dar

ouvidos para a sociedade, ppis a sociedade
é preconceituosa mesmo e as pessoas têm'
que saber conviver com isso".

r
A homossexualidade �stá. super

em alta e é muito comum vermos isso em
festas ou até mesmo andando na rua. Nós
temos que nos acostumar a ver esse tipo de

opção, pois na real, é uma opção igual as
qutras, a única coisa que há de diferente, é
o tamanho do preconceito que casais ho

mossexuais sofrem. Eu sou a favól' da ho
mossexualidade, pois se a pessoa se sente

bém, e se sente realizada sendo homosse
xual é o que importa,

Muitas pessoas, principalmente
os1mais antigos, são precól.lQ�i

i

ttelação a homossexualidade: A
nãomuda o carãter �mn

v.:Ôcê aí q,ue está lendol não
soa de IlleI,lte peq1;}ed

de cada 'um, I)
ar a nada.an

fará. com que muitos casais fiqueI,tl alivia
dos, semmedo de-sair e de serfeli,i!e: :",:i''';

Autora: Letícia'Eloiza dos Santos

Evolução Natural
A adolescência é umafase de apren

dizado e de novas descobertas. Desse

jeito, é bem comumperceber que aju
ventude de anos atrás não é a mesma

de hoje em dia, ou seja, os tempos mu
daram e evoluíram e nada mais justo
que osjovens também mudem, e de cer- .

taforma evoluam com isso.

Tempos atrás, jovens entre

quinze e dezesseis anos não tinham

quase nenhuma liberdade, muito dife
rente dosjovens de hoje que, ao contrá
rio dos tempospassados, saem sozinhos
sem a companhia dospais e sem horá
rio para retorno. E iniciam cada vez

mais cedo os seus romances, a sua vida
sexual e em muitos casos entrampara o

mundo das drogas.
Porém a adolescência de hoje

não é somente o momento em que co

meçam as saídas, ou então apassagem
por caminhos complicados. Ela é com

posiaporjovens guerreiros que sepre-

ocupam com o mundo globalizado e

com as criações tecnológicas inovadas
a cada dia.

A adolescência de hoje está sim
muito mudada e muito diferente daju
ventude dos tempos passados, até mes

mo porque a mudança ocorreu com o

mundo em geral, e sendo assim é extre
mamente normal, que os adolescentes
também mudassem.

Autora: Hanahira dos Santos

Dificuldade dos Jovens

� SEXUALIDADEESTÁA FLORDA PELEEMNOSSODIA-A-DIA, TEMOSQUE TOMARCUIDADOPARA QUENÃOACONTEÇA
ALGOQUEPREJUDIQUENOSSO FUTURO�

-

MICAELA MARIANCASTANHEIRO
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SJ LEGAL, REPRESENTANDO OS JOVENS DE UMA FORMA RADICAL

Adolescência hoje
Jáfomos vistos como servos, escra

vos dos mais velhos, época onde ques
tionamentos eram ultraje; pois nossa

voz não era ouvida eficávamos expos
tos a qualquer tipo de agressão física
ou verbal.

Os tempos mudaram e nós ganha
mos direitos. Hoje o adolescente é visto
como ofoturo da nação. Temos mais li
berdade, somos eloquentes de várias

maneiras, seja na forma defalar com
gírias como, por exemplo: "tá ligado ",
"o que tápegando", "só de boa", ou
no gosto musical; nos induzindo a ma

neira de se vestirfonkeiro, rockeiro, gó
tico, ema,'hippie; não importa. Adoles
centes sempre acham uma maneira de
se expressar.

O adolescente de hoje também é
mais inrestaurável, consequência da li
berdade excessiva, algoz uns dos ou
tros. Os adolescentes estão mais expos
tos à violência, intuito àprática de deli-

Drogas, tô fora!
Cruzadinha

I - Chá alucinógeno natural, que com o uso abusivo pode causar danos cerebrais.
2 -Droga modema que causa entre outros sintomas,-insônias, comichão, espasmos involuntários, fortes

dores de cabeça;
3 - Droga derivada do arbusto Erythoxylum Coca e causa forte dependência
4 - Estimula o sistema nervoso central, muito potente e altamente viciante.

5- Uma das drogas mais antigas, substância entorpecente, amarga e de odor forte.
o

6 - Droga sintética, prejudica amemória e a capacidade de assimilação. '�
7 -Vicia na primeira vez que é usada e destrói o usuário em pouquíssimo tempo. �

8- Cannabis Sativa �

�9-A droga mais consumida pela população deAlfredoWagner,
10- Medicamento de ação neuro sedativa, viciante e usado como droga pormuitas pessoas.

7

tos.

Em geral, os adolescentes de hoje
só pensam em sexo, drogas, dinheiro,
"farriar''. A ignorância está tomando
conta (no Brasil), porém boaparte dos
adolescentes querem um mundo me

lhor.
Mesmo que a sociedade não tenha

maisfi em nós e 90% dos adolescentes

estejam perdidos; resta 10% e, são es

tes 10% quefazem aDiferença em nos

sa sociedade corrompida.
Autoras: Vitória eDaiqne

6

Por que falar de sexualidade?

'JUVENTUDEÉA FASEDA 1I7DA MAISCOMPLEXA, NA QUAL TEMOSQUEAPRENDERCOMNOSSOSPRÓPRIOSERROS, PARA
EMUMFUTUROPRÓXIMOPASSARDA IMATURIDADEEIRRESPONSABILIDADEA UMADULTOMADUROERESPONSÁVEL, CA

PAZDERESPONDERPLENAMENTEPORSEUSATOS�
MICHELIMORAES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JJ'I SUPLEMENTO ESPECIAL: EEB SILVA 1ÀRDIM'v
.
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Alguns dos projetos desenvolvidos no ano de 2013 com o Ensino"
Médio Inovador

Desejamos a você um Feliz
Natal e Próspero ano novo

LojadaMita

o mundo encantado da boneca L1!Je:
laitura e cria

-

CONHE'CENOO

ALFREDO WAGNER

(48) 3276-23981 3276-1389
9163-8890

Feliz Natal e Próspero 2014

Feliz Natal e Próspero ano Natal de Luz e Esperan�a e um
novo a todos amigos e clientes Ano novo cheio de realizações

LOjÂO
DOS CALÇADOS

....... PlI'III6IIeII-.... ca.PC"" 8 I.I.IICIIII
PIfIIII • ........ El8IPhICOI - 11 .... Alallllhll'l
ClI'CIIII f8cIIH .. 1V - Cf1V - CUlrllll181tRICI - ,.••

(48'3276 - 1408

COMERCIAL ALFREDENSE LIDA
- :ftICÚIÓI, -r;.�, '(;Jç(lt!ó.re 'Cot1)Útfi'

Lautea; e Taíiana
Fone: (48) 32Z6-1196

comeroIalalfradense@gmall.com
A todos amigos e clientes de
sejamos um Feliz e Santo Na
tal e Próspero ano novo!

Pane: (48) 3276-1638
(8) 8836-4562 - Paulo

RuaHercllio Luz, 83· Centro - 8845()"()()() - AlfredoWagner - se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


