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Dôlar 
0 dôlar canadiano tem- 

se mantido mais alto, 
nas ultimas semanas, 

do que nos ülümos anos, 
em relaçâo ao americano, e 
os analistas dizem que nâo 
hâ nada que o impessa, 
porque o dolar dos Estados 
Unidos continua a afundar- 
se. 

Mas estes ganhos que 
mantêm a moeda corrente 
acima de 8.41 centavos des- 
de dezembro 31, 2002 po- 
derâo começar a retrairem- 
se. 

"Eu penso que nâo hâ 
linha reta subindo indefini- 
tivamente," disse don Dru- 
mmond, economista princi- 
pal no banco TD. 

"Eu penso que nos vimos 

canadiano poderà valer mais 
o volume do funcionamento 
subir, e creio que iremos até 
73 centavos americnos para 
o fim do verâo, e entâo vol- 
tarâ a descer um pouco, co- 
mo os Estados Unidos recu- 
peram para o fim do ano, e 
essas sâo as causas, embora 
um pouco pela recuperaçâo 
econômica." 

Apesar de um relatôrio 
da Statistics Canada, em 
que a taxa de desemprego 
em abril aumentou de 
0,2 por cento a 7,5 
por cento, o dôrar 
canadiano man- 
têve-se. 

"Voce somente 
tem que olhar ao 
euro, nos ülümos poucos 
meses, para realizar que os 

dados econômicos fortes nâo 
sâo necessârios para que a 
moeda cor- 
rente su- 
ba. A 
E U - 
ropa 
teve 
d a - 
dos 

nômicos terriveis e mantê- 
ve-se a par corn o dôlar a- 
mericano, "disse Avery 

eco- 

Shenfeld, economista 
e especialista so- 
bre moeda 

do CIBC. 
As dûvidas sobre a eco- 

nomia americana incentiva- 
ram a venda de sua moeda 

corrente nas ûltimas sema- 
nas, fazendo corn que se 

tenha dado uma queda 
de quatro anos em 
relaçâo ao euro, e 
de cinco anos rela- 

tivamen- 
te de ao 
dôlar 
canadi- 
ano. 

Sua 
força 
em re- 
laçâo ao 
loonie 
foi dimi- 

n U i d a 
também por propagaçôes e- 
levadas da taxa de juro en- 
tre o Canada e os Estados u- 
nidos. 

Estas propagaçôes - ago- 
ra aproximadamente dois 
pontos de porcentagem - 
poderâo alargarem-se ainda 
mais. Os analistas acredi- 
tam que o banco do Canada 
nâo tem qualquer intensâo 
em levantar taxas de juro 
até pelo menos ao quarto 
quarto deste ano, mas a ré- 
serva federal dos E. U. A., 
este mes, abriu a possibiU- 
dade de mais um corte na 
taxa de juro, consuante as 
circunstmicias econômicas. 

Para muitos exportado- 
res canadianos, esta situa- 
çâo do dôlar canadiarfo em 
alla nâo é favorâvel, pelo 
que demonstram preocupa- 
çâo que as vendas aos esta- 
dos unidos sofrerâo. 

National Child Benefit 
For our children to be happy and healthy, they need many things. Some are free, but 

many are not. The National Child Benefit (NCB) gives financial support to 

low-income families. This helps parents work towards a brighter future for 

their children. And it also helps to reduce child poverty in Canada. 

To find out more about all our services for chiidren and their families and to receive your guide: 

Bl 1800 0-Canada (1 800 622-6232) 
TTY: 1 800 465-7735 

SI canada.gc.ca 

Q Service Canada Access Centres Canada 

Comunidade açoriana 
no Canada 

é "motivo de orgulho" 
Durante a cerimônia que 

se reabzou no passado dia 
13, que iniciou um ciclo 
comemoratlvo do 50" aiü- 
versârio da cbegada a 1 lab- 
fax dos 
primeiros 
portugue- 
ses, e en- 
tre eles 
muitos a- 
çorianos, 
o secreta- 
rio regio- 
nal da E- 
ducaçâo e 
Çultura, 
Alamo 
Meneses, 
disse que 
o Gover- 
no Regi- 
onal e 0 
açorianos 
em geral 
têm moti- 
ves para se orgulharem da 
comunidade açoriana emi- 
grada no Canada. 

0 secretario regional sa- 

lientou a capacidade de tra- 
balho e de mtervençâo cul- 
tural, pobtica e social que a 

Alamo Meneses, no Ca- 
nada, representando o Pré- 

sidente do Gover- 
no dos Açores, 
lembrou as condi- 
çôes de vida difi- 
ceis que levaram 
tantos açorianos a 
emigrar anos a fio 
e congratulou-se 
pelo facto de o ni- 
vel de vida nos A- 
çores ser hoje bem 
diferente. 

Na cerimônia, 
em que partici- 
pou também o mi- 
nistro dos Negôci- 
os Estrangeiros e 
das Comunidades 
Portuguesas, fo- 
ram homenage- 
ados os pioneiros 

ainda vivos da emigraçâo 
portuguesa para o Canada, 
hâ 50 anos. 

954 St. Clair Ave. West - 416.536.5454 

Comida caseira: feijâo, arroz, bitoque, bife, bife cebolado, 
bisteca de porco, bacalhau, batata frita, frango a passarinho, etc.. 
Sanduiches: cachorro quente, prego, hamburger, frango, 
cheeseburger, etc.. 
Sobremesas e salgadinhos. 
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Remessas para o Brasil 
agora mais fàcil e seguro 

OS proprietarios da nova agenda de remessas Rogério e Mârda Perdra ao balcào do novo 
empreendimento 

Dundas Street West, em 
Toronto. 

"E a nossa bandeira 
servir e adoptar um tra- 
balho condigno ao cli- 
ente, pois, so assim esta- 
remos a dignifîcar o ser- 
viço que , apostamos em 
fazer para a nossa comu- 
nidade", referiu Rogério 
Pereira. 

Envolvidos hâ très a- 
nos no ramo de hotelari- 
a, onde nasceu o Brazili- 

qual, a primeira remessa 
que O cliente efectuar 
nâo sera cobrado qual- 
quer juro ou taxa de jimo 
no dinheiro remetido. 

"Este é um programa 
que pensamos servrr pa- 
ra ajudar os nossos cli- 
entes e também para pu- 
blicitar a casa", assegu- 
rou Rogério Ferreira. 

A area de remessa 
contempla prestaçào de 
serviços gérais, incluindo 

que, corn o 
seu dinamis- 
mo e capaci- 
dade, estâo 
bem sucedi- 
dos no Cana- 
da apostando 
numa area 
que cada vez 
mais exige 
um service 
rapide e en- 
ciente e - adi- 
antou-nos o 

casai - "segurança." 
Uma outra facilidade 

de que o cbente pode u- 
sufruir na Star Remit- 
tance é que,embora o 
horârio de atendimento 
ao publico seja de Segim- 
da a Sâbado, aos Domin- 
gos e outras boras que 
estaja encerrada, pode 
dirigir-se ao restaurante 
Brazilian Star (encostado 
à agêneia) e o serviço se- 
ra prestado. 

Por JOSfHlOHD 
NECûaos No passade dia 8 de 

Maio os proprieta- 
ries do restaurante 

Br^ilian Star, Rogério e 
Mârcia Pereira abriram 
uma nova agêneia de re- 
messas de dinheiro para 
e do Brasil, no 1240 da 

an Star - restaurante corn 
comida ù'pica brasileira, 
la mesmo, o casai brasi- 
leiro jâ desde de Novem- 
bre passade prestava os 
serviços financeiros a sua 
vasta cüentela. 

Deste modo, a compa- 
nhia esta levando acabo 
um programa de promo- 
çâo de incentive, na 

telefone, fax e email. 
De acordo corn Rogé- 

rio Ferreira, no caso de 
remessa para um Banco, 
sâo necessârias 24 boras 
para o cbente receber o 
dinhebo e para um bal- 
câo da agêneia, o cliente 
pode recebe o dinheiro 
no mesmo dia. 

Nascidos no Estado de 
Minas Gera- 
is, Rogério e 
Marcia, mi- 
neiros como 
sâo conheci- 
dos os natu- 
rais deste Es- 
tado, podem- 
se enquadrar 
na classe de 
brasileiros 

Vârlidâde 
de répteis 

epetxes 
topioâs 

Assim como aeessérios necessârios 
(incluindo alimontaçao^ 

Aquàrios compietos de vàrtos tainanhos 
a prtças espaciils 

Helder 
propfMirt#. 

ttWMH/awm- ttJtMLiSMlMi 

'ttdlfftAISàlIpm 

1256 Bloor St. W 
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GRÂTIS 
Envimos remessas de Oinheiro para o BrasH 

Compramos e Vendemos Oûlares corn as Melhores Cotaçoes 
Vendemos Cartôes Telefénicos 
Enviâmes Flores para o Brasil 

Enviâmes Fax 

LOCAIS PARA PAGAMENTO 
NO BALCÀO: 

Gov.Valadares, Belo Horizonte, 
Caratinga, Conselheiro Pena, 

Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, 
Galileia, Guanhàes, Ipatinga, 

Itanhomim, Mantena, Resplendor, 
Sào Joào do Horizonte, Sobrâlia,Teôfilo 

Otoni,Vitôriae outras... 

SEiiiK E iiiiii « lii ii îpi 
iiiiiiii I lull il» ^ liM II- 

1240 Dundas St. W. (ao lado do BRAZILIAN SFAR, entre a Dovercourt e Grove) 

Tel.: 416-537-1305 * Fax: 416-537-2391 



Canada has 
turned the corner 
on SARS. 
Respected health professionals and specialists in disease controi are ail coming 
to the same conciusion: Canada has turned the corner on SARS. To put things in 
perspective, Heaith Canada beiieves it is important to remember the foiiowing points: 

• The number of people who have recovered from SARS is going up. 

• The total number of people in quarantine is going down. 

“ Canada has provided such enormous leadership to all of us 
in the global community.” 

Dr, Julie Gerberding, Director of U.S. Centers for Disease Control in Atlanta - Global News 6:30 p.m., Friday, May 2, 2003 

“ Canada was doing everything right, including screening passengers as they left.” 
Dr David Heymann, World Health Organization, Executive Director of Communicable Diseases - Closing news conference, 

Special international meeting on SARS - Toronto, Thursday, May 1,2003 ' 

“ It’s safe to travel to Toronto.” 
Dr Paul Gully, Health Canada - Toronto Star, Thursday, April 24,2003 

“ Toronto continues to be a safe place. Anyone who’s travelling to Toronto, 
either for business or pleasure, should be reassured that it is safe to do so.” 

Dr Colin D’Cunha, Commissioner of Public Health and Chief Medical Officer of Health - Toronto Star, Thursday, April 24, 2003 

Thanks to the ceaseless efforts and hard work of health care workers, the threat of SARS is being dealt 
with across the country. As for Toronto, all the facts indicate that it is safe to work, live and travel there. 

Qj For Government of Canada: 1800 454-8302, TTY: 1800 465-7735 
H www.canada.gc.ca 

Q For Government of Ontario: 1 888 668-4636, TTY: 1 800 387-5559 

B www.health.gov.on.ca 

Sa ® Ontario Canada 



6 Maio 2003 

‘Mrs. Nellie Pedro is 
an embarrassment 

our community’ 
k PORTUGUESE CkmikN kSSOCIkTION'S 

LEkOER TOLD NEGÔCI0S, REkm TO THE 
TRUSTEE'S FlkSCO OVER BEER CkHS 

Portuguese 
Canadian 
trustee of the 
Toronto 
District School 
Board, Nellie 
Pedro made 
front page of The 
Toronto Sun 
daily newspaper 
last May 8. 

Pedro who repre 
sénts the Davenport 
ward has written the Alcohol and 
Gaming Commission of Ontario de- 
manding it pull Molson Canadian 
Cherry "Bubba" beer ads. 

When it comes to beer and Don 
Cherry, the school trustee sees red 
plaid and begins frothing at the 
mouth - The Sun reported. "She 
claims they pander to underage 
viewers who tune in to watch Hoc- 
key Night in Canada and the Coa- 
ch's Comer segment," the newspa- 
per wrote. 

"I don't have a problem with 
Molson or Molson products, it's the 
regulatôiy body that is supposed to 
be making sure that people like Don 
Cherry are not promoting alcohol 
according to CRTC and Alcohol 
and Gaming Commission rules," 
she told The Sun. 

"Don Cherry appeals to chil- 
dren, he speaks to children," Pe- 
dro said. 

'COLLECT KEGS' 
The school trustee told the 

daily paper her 12-year-old 
son struts around doing imita- 
tions of the beer commercial 
singing "Bu-bu-bu-beer, beer, 
beer..." and has even asked 
her husband to buy the beer 
so he can collect the collec- 
tor cans that have Cherry's 
flashy sports blazers embla- 
zoned on them. 

Pedro said the coimnis- 
sion's guidehnes specifica- 
lly state "no weU-knovra 
personality may be used 
in hquor advertising who 
may reasonably be ex- 
pected to appeal, either 
directly or indirectly, to 
persons under the legal 
drinking age if the ad- 
vertisement contains direct 
indirect endorsement of hquor 
conssumption." 

'FELT GOOD' 
David Jones, spokesman for Mol- 

son, said Pedro has not contacted 
the company to discuss the promo- 
tion. Jones said numbers for Coa- 
ch's Comer segments show that 4% 
of the viewership comes from ages 
12 to 17. The over-19s account for 
87.6 % and they're legahy entitled 
to drink beer. 

"We felt good with our numbers 
to back it up and we do our home- 
work because we follow these regu- 

lations," he said. 
Using Cherry was approved by 

Advertising Standards Canada, Jo- 
nes added. A portion of the money 
raised is slated for the Rose Cherry 
Home, a centre dedicated to the sta- 
r's late wife that benefits children 
with hfe-threatening illnesses. 

According to The Toronto Sun 
Cherry w’as unavailable for com- 
ment. 

'READERS REACT' 
Hundreds if not thousands of let- 

ters of protest to Nellie's beer can fi- 
asco have been received by media. 
The following day letters to the edi- 
tor, a columnist article and an e- 
ditorial were published by The Sun. 

(See 'Du-du-du-dumb, dumb, 
dumb, dumb. 

LETTERS TO THE EDITOR and 
Bubba-heads' in this issue of Nego- 
cios). 

Portuguese speaking communi- 
ty's president of the Casa dos Aço- 
res, Fernando Faria told Negdcios 
Newspaper that he was disappoint- 
ed "but not surprised with Mrs. 
Nellie Pedro's conduct," he said. 

"I hope this will open our communi- 
ty's eyes on 
what kind 
of person we 
are dealing 
with," Faria 
said "But may- 
be nothing 
to worry a- 
bout becau- 
se people li- 
ke ber are 
self-destru- 
ctive," he a- 
dded. 

Casa dos 
Açores is an 
Azorean Ca- 
nadian com- 
munity as- 
sociation of 
Toronto HOREAH Cnafian - Casa dos 
re Mr. Fana Açores'presidenl says Neie 
says there Pedra'isanembanassment srs 

Mrs. Pedro in the past that 
show how far she 
will go for atten- 
tion," but decU- 
ned providing de- 
tails. 

"I don't unders- 
tand how she ever 
get elected trustee. 
The lady will do 
anything to be in the 
public's eye," the as- 
sociation's leader 
said. 

"Mrs. Nellie Pedro 
is an embarrassment to 
our community," Fer- 
nando Faria concluded. 

"For years she has 
had her husband as cam- 
eraman following her 
everywhere even without 
been invited so that she 
would appear on TV,” 
said a source who spoke on 
the condition of anonymity. 

(SEE MORE ON PAGE 7) 

FROM THE TORONTO SUN - MAY 9,2003 

Bubba-heads 
No Joke - Nellie Pedro could be 

your next education minister My son, Julian, has told me 
that as far as the Toronto 
Maple Leafs are concer- 

ned, he's going the way of Iraq's 
former Information minister, Mo- 
hanuned Saeed al-Sahaf. 

You know, the guy who said 
there were no U.S. troops in 
Baghdad and they were being 
repelled at the airport - even as 
American Marines were rolhng 
through the Iraqi capital. 

Julian, 17, possibly the most 
loyal of nil Leaf fans, figures that 
if he denies the team lost game 
seven to the Flyers, then they 
must surely stiU be in the 
playofls. He won't take 
his Leaf pennant off my 
car. When people point 
to the flag and tell him 
the Leafs are gone, he 
shrugs and says it's not 
true. 

I think I see a future 
in advertising for this 
kid. 

What has this to do 
with politics? Well, while it's 
true that around here yesterday, 
the politicians were in an uproar 
about Speaker Gary Carr's ruling 
there was a prima facie case for 
contempt in the way the Tories 
brought in their budget outside 
the Legislature, the real people 
were talking "Bubba." 

A Sun news story yesterday 
reported that school trustee 
Nellie Pedro has fired off a letter 
to the provincial Alcohol and 
Gaming Commission demanding 
it pull Don Cherry's "Bubba" 
beer ads. 

"Don Cheny appeals to chil- 
dren, he speate to children," 
Pedro told reporter Jack Boland. 

Well, yeah. He's also a hockey 
commentator. Right. So what's 
the national pastime while we're 
watching our favorite sport? 
Right. Beer drinking. And being 
over the age of consent. Cherry is 
entitled to make a living selling 
any legal product he chooses. 

I guess the questions you have 
to ask yourself are these: 

First, how did we ever elect 
such a Bubba-brain as a school 
trustee in the first place? 

Second, now do you realize 
the kind of mentality at the 
Toronto District School Board 
that forced the province to step 
in and appoint a supervisor? 

Third - and you should con- 
sider this veiy carefully - Pedro 
is part of Dalton McGuinty's 
team. If the Liberals win the next 
election, it is entirely possible she 
could become education minister 
- thus infecting the entire 
province with the same kind of 
Bubba-headed claptrap. 

In fact, McGuinty was pitch- 
ing his own lunacy yesterday, 
when he suggested a Liberal gov- 
ernment would break a 99-year 
contract with the 407/ETR and 
force it to lower toUs. Sounds 

1- I' 

Chmtina 
Blizzard 

suspiciously like the kind of fed- 
eral Liberal Bubba-headed deal 
that scuttled the helicopter and 
Pearson airport deals, in the fed- 
eral election of 1993. Sounded 
good in a promise-you-anything 
campaign. But getting out of 
those deals cost taxpayers bil- 
lions - and we stiff don't have 
new helicopters. 

Are we willing to be suckered 
by another group of Liberals? 

"It's a tempest in a beer can," 
Consumer Minister Tim Hudak 
said of Pedro's letter yesterday. 

"There has not been one single 
formal complaint across the 

entire country on these 
ads and, quite frankly, if 
'she wants to discourage 
people from seeing the 
Molson Canadian Bubba, 
she gave them, with this 
stunt on The Toronto 
Sun front page, more 
publicity than money 
can buy. It looks like 
she's trying to ride Don 

simy. 

B 

Queen's Park 
Cherry's checkered coat-tails to 
get publicity," Hudak continued. 
"If this is one of McGuinty's star 
recruits, not only does it say 
something about her judgment, it 
says something about his as 
well." 

Pedro says she's concerned 
about her 12-year-old son watch- 
ing these ads. Apparently, he's 
been asking his dad to buy beer. 
As the mother of two young men, 
I can sympathize with her. All 
parents w'orry about how to con- 
vince their kids to drink respon- 
sibly. 

ut emulating the Iraqi infor- 
mation minister, I guaran- 
tee, will not work. You can 

pretend the Leafs are stiff in the 
playoffs. Or you can ignore the 
fact that beer exists. But it won't 
discourage young people from 
drinking. You can pretend that 
Don Cheny doesn't exist. And 
from a fashion point of view, that 
may be justifiable. He is, never- 
theless, a part of all hockey- 
watchers' fives. So you either 
have to learn to love him or use 
the channel changer to turn him 
off. 

My kids are older than 
Pedro's and I worry all the time 
about issues like drinking and 
driving. All I know is that you 
have to start addressing those 
issues way before a teen turns 
19. If you blindfold your kids 
eveiy time a beer ad comes on 
TV, how are you going to discuss 
booze with them in a reasonable 
fashion? How will you encourage 
them to ask for help if, say, he or 
she can't drive home or if the 
person who's given them a lift 
has had one too many? 

That kind of stupidity, or silly 
attempts at censorship, belong in 
Baghdad. Not in our school 
board. And certainly not in our 
provincial government. 
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FROM THE TORONTO SUN - MAY 9,2003 

Du-du-du- 
dumb, dumb, 
dumb, dumb Never let it be said Toronto school trustee Nellie 

Pedro doesn't have her priorities straight. 
Never mind that both elementary and se- 

condary school teachers are working to rule. 
Never mind that the school board has been taken 

over by a Tory-appointed supervisor. 
Never mind that Pedro - Liberal candidate in 

Trinity Spadina in the next Ontario election - was 
one of 12 trustees who helped bring about this state 
of affairs by refusing to pass a balanced budget last 
year, as required by law. 

No, never mind all that dmnb stuff. Because 
Pedro has her eyes squarely fixed on the biggest sin- 
gle issue adversely affecting school-age children in 
Toronto today: Don Cherry. 

That's right, Cheny and his "bu-bu-bu beer" tele- 
vision commercials for Molson's mini-kegs. 

Pedro says Cherry's presence in the ads encour- 
ages under-age chil- 

EDITORIAL dren to drink. Her 
proof? Her 12-year- 
old son struts 
around the house 

doing imitations of the ads and has asked dad to 
buy "bubba" beer so he can collect the cans. Right. 

Since Pedro didn't say her son is actually chink- 
ing any beer as a result of these ads, we fail to see 
her point. But she has more. 

While Pedro thought little of defying provincial 
law requiring school boards to pass balanced budg- 
ets, she's a real stickler for the rules when it comes 
to those of Ontario's Alcohol and Gaming 
Commission. They say "no well-known personality 
may be used in liquor advertising who may reason- 
ably be expected to appeal, either directly or indi- 
rectly, to persons under the legal drinking age, if the 
advertisement contains direct or indirect endorse- 
ment of liquor or consumption." The CRTC has sim- 
ilar rules. 

Of course, the key word is "reasonably." 
As Molson, which cleared the ads with 

Advertising Standards Canada, points out, according 
to Neilsen ratings, less than 5% of Hockey Night in 
Canada's audience, where Cherry appears on 
Coach's Comer, is between the ages of 12 and 17 
while more than 87% is over the legal drinking age. 

At any rate, the ads clearly aren't aimed at 
minors and, as we recall, there was under-age drink- 
ing long before there was a Don Cherry. 

Put a Ud on it, NeUie. 

(See more on page 6) 

MOLSOU UNVEIIS THE NEW WELUË BEER KEg 

LETTERS TO THE E0IÎM 
u> ba IM 

Readers react to school trustee 
Nellie Pedro’s assault on three 
Canadian icons: beer, hockey 

and Don Cherry... 
LET ME get this straight. NeUie Pedro is deman- 
ding Molson puU the "Bubba" beer ads. She cla- 
ims they "pander to underage viewers who tune 
in to watch Hockey Night in Canada and the 
Coach's Comer segment," mainly because her 
12-year-old son stmts around the house imita- 
ting the commercial and that he has also asked 
his father to get the beer cans so he can coUect 
them. Give me a break! Doesn't she have any- 
thing better to do? 

Donald Dodds 
Etobicoke 

(Obviously not) 

RE "TROUBA for Bubba" (May 8): How does being 
a school tmstee give someone the right to ju- 
dge which commercials are suitable and which 
are not? Are there not more pressing issues 
for tmstees to deal with than beer ads? I'm 
pretty sure there are still a few bugs in the 
education system that Nelhe Pedro and her 
coUeagues would be better off dealing with. 
I think the shampoo ads with women who 
sound Uke they are doing anything but 
shampooing their hair are the most distas- 
teful ads on television. They are clearly u- 
sing sex to promote shampoo. The pro- 
blem is that I work in a factory so my complaint 
likely won't get on the front page any time soon. 
Maybe it's time that tmstees did their job (what- 
ever that is) and let other people to do theirs. 

Jeff Smith 
Oshawa 

(Some trustees agree with you. Read on ... ) 

SO TRUSTEE Nellie Pedro believes the rules wer- 
en't foUowed when Molson was aUowed to use 
Don Cherry as a spokesman for it's "Bubba" be- 
er campaign. She says this is important because 
of the message it sends to kids. Well, she should 

practise what she preaches. What about trustees 
who knowingly defy the law by not voting for a 
balanced budget? What hypocrisy! And we po- 
hticians wonder why we're held in such low es- 
teem by most voters. 

Patrick Rutledge 
Trustee Scarborough East 

Ward 22 
(What the heck, if Nellie can make pohtical hay 
on Page One, you can make it on the letters pa- 
ge) 

MOLSON B.REWERIES should send school tmstee 
Nelhe Pedro a Mfetime supply of suds for giving 
them the best pubhcity they could ever receive. 
Full colom, front page of The Toronto Sun is ti- 
ke the MasterCard commercial - priceless. As a 
former Toronto school trustee, I remember some 
of the inane debates we had on issues that had 
nothing to do with the 3 Rs and how much time 
was frittered away. This is a typical example of 
getting off track when there are so many critical 
matters to deal with in the school system today. 
Tmstee Pedro has created nothing but a hub- 
bub bubba. 

David E. Garrick 
(We're sure the school board's loss wiU be the 
Liberal party's gain) 

RE NELLIE Pedro's "Bubba" complaint: In Ottawa 
we have to watch that commercial every second 
night, but you lucky stiffs m Toronto don't have 
to see it until October. This is where I say. Go 
Sens, Go! 

Bill Griese 
Amprior 

(Oooh, what a cheap shot!) 

IN HER rant against the "Bubba" beer ads featuring 
Don Cherry, Nellie Pedro has pro-ven beyond 

aU doubt that some people will do 
anything to get their 

faces in the 
papers. I 
wonder what 
political party 
she will be ru- 
nning for over 
the next couple 
of elections? 

Brian Smith 
(Wonder no 
more. She's run- 
ning for the Li- 
berals in the next 
provincial electi- 
on) 

I'M NOT sure what 
bothers me more, 

the fact that you actually put Nellie Pedro's face 
on the fi-ont page of your paper or her ridiculous 
belief that a beer commercial and Don Cherry 
are pandering to underage viewers because her 
12-year-old son is singing a jingle and tikes the 
beer cans. If the child desires to start drinking 
the contents of the can. I'd start worrying. 

John Vestergaard 
Mount Albert 

(Exactly) 

Foreign minister 
caiis for higher 

Portuguese 
profiie in 

Canada 

Toronto, May 14 (Lusa) - 
Portugal's foreign minister, 

Antonio Martins da Cruz, said 
Tuesday that the Portuguese 

immigrant community in 
Canada should have "more 

involvement " in Canadian civic 
and political Ufe. 

Speaking in Toronto at the end 
of a five-day visit to Canada, 

Martins da Cruz told Lusa that 
what he had seen during his 

Canadian trip increased his wish 
for "more Portuguese visibility in 

Canada". 
The Portuguese diplomat said 

he was "sending a message to the 
future" and Portugal's Canadian 

community "has to have future 
perspectives" and must organize 

itself better. 
A Portuguese lobby has to 

assert itself at all levels of Canadian 
life, he said, adding that "when 

more Portuguese have positions of 
responsibility, relations between 

Lisbon and Ottawa will improve". 
Martins da Cruz said that 

Canada's immigration and citizen- 
ship minister, Denis Coderre, will 

soon head an official delegation to 
Portugal to "study ways of 

improving our emigration to 
Canada". 

"Canada needs qualified 
workers and the Canadians find 
that the Portuguese match this 

profile", he said. 
Earlier, Denis Coderre noted 

that Portuguese workers were 
among the most hard-working in 
his country and as Canada needs 
more immigrants, "it is advisable 

to rely on the Portuguese". 
During his trip, Martins da Cruz 
held talks with senior Canadian 

officials and also attended 
celebrations to mark the 50th 

anniversary of the first arrival of 
Portuguese immigrants in Canada. 

Na vida, como nas finanças hâ muito que dizer quanto a clareza. 
Como poderoi darificar as vossas finanças? 

Prvud member of 
lim filé) ext ZLrfl 1(4Î6) F&x (IWK) Kn-(Mf24. 
245Fmrvky^' MmUDr., Swîte 4T1 

CLAWCA 
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Cachaça agrega 
nova identidade 

1280 Dundas St. W. 
Toronto * T©!.* 414 531 -2300 

Bebidas 
Fetiscos 
Cerveja ao copo 

Variados pratos 
de com Ida 
para almoço 
e jantar 

Futebol tod os os dias 

Varios écrans de televisâo 
incluindo écran gigante 

Cerca de 25 mil 
pessoas visita- 
ram a feira in- 

ternacional Brasil 
Cachaça 2003, reali- 
zada de 23 a 26 de 
abril em Sào Paulo, 
gerando um volume 
de vendas na or- 
dem de R$ 20 
milhôes para 
este ano. Du- 
zentos exposi- 
tores apre- 
sentaram 
mais de 400 
marcas da 
bebida. 

Com inves- 
timento total 
de R$ 2 milhôes, a 
Brasil Cachaça 2003, 
maior evento inter- 
nacional de negôcios 
e oportuiüdades do 
setor da cachaça, foi 
uma promoçào da 
Fenaca (Federaçào 
das Associaçôes de 
Produtores da Ca- 
chaça de Alambi- 
qué). Contou corn o 
apoio da Associaçâo 
Brasileira de Bebi- 
das, através do Pro- 
grama Brasileiro pa- 
ra O Desenvolvimen- 
to da Cachaça, e da 
Apex (Agência de 
Promoçào de Expor- 
taçôes). 

CACHAÇA ARTESANAL 
Oihercado brasi- 

leiro de cachaça arte- 
sanal vive seus me- 
Ihores momentos. A- 
p6s mais de meio sé- 
culo concentrada em 
Minas Gerais, a pro- 
duçào da bebida se 
expandiu por todo o 
Pais e hoje é encon- 
trada no Espirito 
Santo, Paraiba, Goi- 
âs, Bahia, Santa Ca- 
tarina, Flio Grande 

Por LEILA LINS 
NEGÔCIOS 

çôes 

do Sul, Parana, Per- 
nambuco, Maranhâo, 
Piam', Sào Paulo e 
Cearà. Sào 36 mil 
produtores que fabri- 
caram 300 milhôes 
de litros de cachaça 
pura de alambiqué 

em 2002, geran- 
do negôcios de 

R$ 900 mil- 
hôes. Para 
este ano, a 

metaéeleWa 
produçào 
em 66,6%, 

para 500 
milhôes de 
litros, se- 
gundo proje- 

da Federaçào 
Nacional das Asso- 
ciaçôes dos Produto- 

Cadi^ 2003, eni visita a Fazanda Yale Varde, locaizada no EM 
de Minas Gérais. 
ternacional todo o 
potencial do produto 
e da indùstria da ca- 
chaça brasileira, as- 
sim como, a sua nova 

Daesquetda para direita: Walter Caetano, présidente da Fenaca, Mai 
das Yitdrias CavMi, présidente do Conselo do PDCA, e Marco 

Soares, dietorda Apex. 

res de Cachaça de A- 
lambiqne (Fenaca). 

NOVA IDENTIDADE 
Visando apresen- 

tar ao mercado in- 

identidade, como 
produto sofisücado, 
classe A, a Brasil Ca- 
chaça 2003 organi- 
zou em parceria corn 
o Sebrae uma missào 
de jomalistas e im- 

portado- 
res da a- 
lemanha, 
Bélgica, 
Canada, 
Croâcia, 
Escandinâ- 
via, Fran- 
ça, Itàlia, 
Porh^ e 
Turquia. 
Durante 
sds dias o 
grupo par- 
tidpou nu- 
ma vaiia- 
dissima e 
intens a 
progra- 
maçào. 

considtorda Fenaca, anmda a 
ocnso 

2004, drrrante 
is 

MERCADO 
EXTERNO 

Com ma- 
de 5 mil 

marcas de cachaça e 
cerca de 30 mil produ- 
tores em todo o pals, 
o mercado actual de 
Cachaça fecha o ano 
de 2002 corn uma 
produçào de 1,3 bi- 
Ihào de litros. Deste 
volume, cerca de 
14,8 milhôes de li- 
tros foram exporta- 
dos; a maior parte 
para a Europa, espe- 
cialmente para a Ale- 
manha, que consume 
mais de 30% do total 
exportado. 

Segundo Dirlene 
Pinto, présidente da 
Coocachaça (Coope- 
rativa de Produçào e 
Promoçào da Cacha- 
ça de Minas), a pre- 
visào é que a feira es- 
timule as vendas da 
cachaça de alambi- 
qué, de maior valor 
agregado. A cachaça 
industrial custa no 
exterior US$ 0,80 e 
a de alambiqué é co- 
mercializada, em mé- 
dia, a US4 3,5/litro. 
E enfatisa, "as proje- 
çôes para o setor sào 
de um crescimento 
de 30% das exporta- 
çôes em 2003 (20 
milhôes de litros) e a- 
tingir 50 milhôes de 
litros até o final da 
década". 

Apelidada de "â- 
gua que passarinho 
nào bebe", a cacha- 
ça é uma aguardente 
de cana-de-açucar, 
destilada, corn alto 
teor alcoôüco, assim 
como outras bebidas 
tipicas de outros par- 
ses como o m'sque da 
Escôcia, a grapa da 
Itaha, o arque das A- 
râbias, a tequila do 
México, o saqué do 
Japào e a bagaceira 
de Portugal. 

Corn a elevaçào da 
quaUdade em toda a 
sua Unha, da produ- 
çào ao marketing, 
passando pela emba- 
lagem, o produto ca- 
chaça tem maior 

Oferta brasileira de cachaça 
Produçào 
Artesanal (milhôes de litros) 
Industrial (bilhào de litros) 
Total (bilhào de litros) 

Exportaçôes 
Artesanal ( mil litros ) 
Industrial (milhôes de litros) 
Total (milhôes de litros) 
Receita total (US$ milhôes) 

2003 2002 

500 
1,0 
1,5 

500 
19,5 
20,0 
20,0 

300 
1,0 
1,3 

300 
14,5 
14,8 
14,5 

valor agregado 
para as expor- 
taçôes e concor- 
re corn o whisky 
no mercado in- 
temo, subsütu- 
indo importa- 
çôes. 

Comtéiios e sugestôes emiir 
fard le.ila@Tnnii- 
teirolins.com 
Cartas aoeÊor emiarpara 
editorial@nego- 

^ Agora no; 
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Advogado luso-canadiano acusado de perjiirio 
mim oizguEmPESso/is ppmm mnumo Fmo DEWsisPM/i smiw EM morEmEmciu PESSOAS COM ooEmmimsESA conamPEMASAtuopmoES 

Um advogado luso-cana- 
diano foi acusado de treinar 
duas pessoas a mentirem sob 
juramento para serem postos 
em liberdade mediante fiança 
num caso relacionado com 
um homem acusado em dis- 
paro de tiros involvendo um 
bando, disse a pob'cia, em 
Toronto. 

O detectivo Scott Gordon 
disse que duas pessoas apro- 
ximaram-se da pob'cia no 
princi'pio do ano passado, re- 
clamando que um advogado 
Ihes tinha dito para menti- 
rem em diferentes audiências 
para conseguirem lierdade 
mediante fiança, a primeira 
no Old City Hall e mais tarde 
no tribunal supremo Superi- 
or Court of Justice. 

Os dois individuos, que 
nâo foram identificados pela 
pob'cia, alegaram que provi- 
denciaram um falso alibi de 
um de très acusados no caso 
que envolveu tiros a André 
Filipe, dînante uma festa par- 
ticular, na Rusbolme Park 
Cres., em Dezembro de 2001. 

Segundo a pob'cia, Filipe 
foi ferido mima pema duran- 
te 0 incidente por um dos ti- 
ros envolvendo um bando de 
individuos, tendo mais tarde 
recuperado do ferimento. 

As duas pessoas disseram 
aos detecüvos da estaçào 14 
Division, Scott Gordon e seu 

associado Graham 
Atkinson, que um 
advogado Ihes disse 
para jura-rem em tri- 
bunal que o homem 
acusado no disparo 
nào estava presente 
na festa particular, 
disse Scott. 

Alegado também 
pela pob'cia é que um 
advogado arquivou 
também declaraçôes 
falsas escritas e jura- 
mentadas sobre o ca- 
so no tribunal. 

Quando um juiz 
da paz recusou libe- 
rar sob fiança o ho- 
mem acusado, um 
advogado foi a seguir 
a um tribunal superi- 
or para apelar a de- 
cisào, disse Scott. 

Durante uma se- 
gunda audiência no 
tribunal superior, o 
par foi incitado outra 
vez por um advogado 
para mentir sob jura- 
mento a um juiz, pa- 
ra dar ao homem a- 
cusado um ahbi falso, 
disse Scott. Mas o ju- 
iz recusou ainda con- 
céder liberdade medi- 
ante fiança ao ho- 
mem acusado. Espe- 
rava-se que as duas teste- também declaraçôes em trib- 
munhas do alibi prestas-sem unal numa audiência prelim- 

0 advogado David Costa, com seu advogado Femando Teneiia, tenta evitar ser retiatado pela imprensa apds 
ter sido Hterado da 14 Division da polca, em Tocooto. Costa foi pceso e acusado de peijûrio. 

inar este verâo no jul- 
gamento do trio. 

Armados com um 
mandado de busca, no 
passado dia 23 de Ma- 
io, investigadores poli- 
ciais invadiram o escri- 
torio de um advogado, 
apreenderam documen- 
tos e levaram um advo- 
gado preso, disse Scott. 

"Estou desejoso que 
outras pessoas da co- 
munidade portuguesa 
se abrem conosco se ti- 
verem queixas simila- 
res," disse Scott' Gor- 
'don e, que a investiga- 
çào continua. 

O advogado luso-ca- 
nadiano David Costa, 
com 37 anos de idade, 
foi acusado de peijurio 
e tentativa de obstruir 
a justiça. 

Depois de posto em 
liberdade da 14 Divi- 
sion, Costa recusou co- 
mentar à imprensa. 

Ficou marcado Da- 
vid Costa aparecer no- 
vamente em tribunal 
no proximo dia 4 de 
Julho, no Old City Haü. 

A firma do advoga- 
do, Costa and Associa- 
tes, esta localizada na 
Bloor Street a Oeste da 
Dovercourt Road, em 
Toronto. 

DR. RENATQ HARARI | 
D e n tiSt a 

; 

Odontologia Geral e cosmética 

Preços Especiais para toda a comunidade 

Aceitam-se novos clientes e emergências 

Tel: 416-656-9292 
1693 Dufferin St. - Toronto. ON M6E 3N9 i 

sôttojcmo Canada da Pena, 2 (Junto ao hiper Solmar) 
PONTADELGADA-AÇORES 
Tels.: 963-046-173 ou 296-S36-869 
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‘AçORES SERâ SEMPRE CARD’ 
 msmESAÉm, OETEmpmLEMA Aescassez de transporte 

aéreo continua a ser 
um dos grandes entra- 

ves para a entrada de turistas 
estrangeiros nos Açores. 
Quem O disse foi Carlos Ma- 
chado, da Agência Abreu, 
que considéra o destino Aço- 
res como um produto que 
nâo sendo caro, estâ longe de 
ser barato. 

Responsâvel pelo destino 
Açores no continente portu- 
guês, Carlos Machado, que 
falava ao "Correio dos Aço- 
res" durante a Feira de Via- 
gens que teve lugar, no prin- 
ci'pio deste mes, no Parque 
das Naçôes em Lisboa, afir- 
mou que para o Mundo A- 
breu, a Regiâo é um impor- 
tante destino, hâ cerca de très 
décadas. 

No seu entender, os Aço- 
res sendo um destino turisti- 
co por excelência nâo tem, no 
entanto, um movimento que 
se possa con- 
siderar gra- 
duai. Ou seja, 
"o grande movi- 
maito de tur- 
istas acontece 
em Julho e A- 
gosto", disse 
acrescentan- 
do que "tendo 
em conta a 
forma como 
se tem vindo 
a acontecer o 
crescimento 
das unidades 
hoteleiras, os 
empresârios 
ainda nâo sen- 
tiram necessi- 
dade de bai- 
xar os preços". 

Talvez por isso, os turistas 
prefiram outras paragens que 
concorrem em grande luvel 
corn os Açores, nomeada- 
mente o prôprio continente 
português e os destinos espa- 
nhôis. "Tratar-se de um pro- 
duto que estâ bem identifica- 
do e, como tal, as pessoas sa- 
bem exactamente aquilo que 
procuram" - subbnhou. 

Mesmo assim Carlos Ma- 
chado référé que a Abreu co- 
loca nos Açores cerca de cin- 
co mil a seis mil pessoas do 
continente português. 

Des^ forma - frisou - "nâo 
poderiamos deixar de consi- 
derar os Açores neste primei- 
ro projecto cujo "sucesso su- 
perou todas as expectativas". 

Pela Feira da Viagem pas- 
saram mais de 70 nul pesso- 
as, tendo muitas delas para- 
do junto aos stand's dos A- 
çores onde estavam represen- 
tados os grupos Bem Saùde, 
Plâtano, Investaçor e a Direc- 
çâo Regional do Turismo. 

Perguntas, como as con- 
diçôes das unidades hotelei- 
ras, o cbma, o transporte uti- 
üzado para chegar às ilhas e 
os preços, estiveram quase 
sempre présentes nos dois di- 
as da feira. 

Segundo a funcionâria da 
Direcçâo Régional do Turis- 
mo dos Açores, responsâvel 
pelo stand daquela institui- 
çâo, Paula Santos, as infor- 
maçôes mais frequentes soli- 
citadas pelas pessoas dizem 
respeito ao tipo de activida- 

des que se podem desenvol- 
ver nas ilhas e o que têm para 
oferecer. 

Na opiniâo de Paula San- 
tos, a Feira de Viagens "vem 
enriquecer o turismo nos A- 
çores". 

"Para além de dar a co- 
nhecer as ilhas açorianas a A- 
gência Abreu tem os balcôes 
abertos para se efectuarem as 
réservas" - frisou. 

Segundo aftnmou, a adesâo 
em massa por parte das pesso- 
as à feira vem provar que o 
interesse que outras paragens 
continua a ter. 

Opiniâo semelhante tem 
Antonio José Simôes, do 
Grupo Bensaûde que ao "Cor- 
reio dos Açores" subbnhou o 
facto de nâo se notar muito a 
crise na procura das viagens: 
"as pessoas têm sempre din- 
heiro para viajar e a pro va 
estâ à vista com mui-tas pes- 
soas a acorrer à feira". 

que esteve também présente 
no Grupo Plâtano em que o 
seu représentante Humberto 
Pavâo chamou a atençâo pa- 
ra o facto do produto Açores 
nuncapoder competir corn ou- 
tros destinos de massa. Para es- 
te responsâvel os Açores serâo 
sempre um produto caro. 

Satisfeito corn a iniciativa 
da Abreu, Humberto Pavâo 
afirmou que a participaçâo 
do grupo na Feira de Viagens 
teve como principal objectivo 
sondar o mercado devido à 
crise que existe neste mo- 
mento. 

"Constatâmes que hâ mui- 
ta gente - o que é um bom si- 
nal - a querer viajar e espera- 
mos que os Açores sejam um 
dos destinos eleito" - susten- 
tou. 

Quanto às perguntas que 
as pessoas foram fazendo ao 
longo da mostra, disse que, 
ao contrârio do que estava à 
espera, "ninguém perguntou 
nada sobre a Pneumonia AU- 
pica. Têm perguntado como 
estâ o tempo, se continua a 
baver muitas baleias e pedem 
especificamente informaçâo 
sobre as unidades hoteleiras" 
- adiantou. 

Quanto a José Manuel 
Sousa, da Investaçor disse 
que a presença do Grupo na 
Feira de Viagens "é mais um 
esforço conjunto entre os pri- 
vados e uma operadora naci- 
onal para ver se recupera- 
mos e se a época que se avisi- 
nba é menos problemâüca do 
que aquilo que estamos à es- 
pera". 

Na feira a investaçor, pos- 
suidora de uma quota de 
mercado de aproximadamen- 
te 30 por cento, esteve a re- 
presentar as suas unidades 
hoteleiras do Pico, Terceira, 
Faial e Sâo Miguel, tentando 
vender o produto Açores co- 
mo um ex-libris do pais que 
começa a colher alguns adep- 
tes. 

No entanto, sabentou o fa- 
cto de estarmos a viver " me- 
mentos conturbados numa 
conjuntura que nâo é a ide- 
al". 

Conforme adiantou, os 
que pretendem ir aos Açores, 
jâ têm uma ideia formada 
dos Açores e as perguntas sâo 
muito fâceis de elucidar. Mas 
précisâmes de mais gente" - 
sustentou. 

Alfàdata,ogimnioaçHiano 
turi9nono(tHinericano.NOing 

Djalquer sucesso como 
olŒP esteve presente numa 

Toinnto aonde estiveram também 
mpresentados os Açores e a Madeira. 

Antonio Simôes disse, i- 
guabnente, que se trata de u- 
ma iniciativa que surge no 
momento certo, jâ que "esta- 
mos perante uma conjectura 
desfavorâvel, nâo sô em ter- 
mes econômicos, como tam- 
bém em termes de saùde corn 
a ameaça da Pneumonia Ati- 
pica". 

Um conjunto de circuns- 
tâneias, onde se inclui a guer- 
ra do traque, que segundo o 
nosso interlocutor "nâo dei- 
xou de mexer corn os grupos 
hoteleiros". 

O Grupo Bensaûde, nesta 
feira de Viagens, pretendeu 
promover o produto Açores, 
incluindo os hotéis. Objectivo 

MAmseOS FRESCDS Restaurante 

3ardim dû ^rajâro 
ESPECIALfDAOES 

Arrec de iftarteces 
Sùfrws de TamiiCKr*} 
Assadura Came de 
CaMenra k 
Lapa 
Lombintioa kSÊm^ommm. î 

K 

«t C- 0»ar»( (Mai <tst ■ 

Tel. 351 296 287 421 
Fax 351 296 629 43€ 
Rua do Corvtador, 
^00 Ponta Delgada 

HOTEL 
CANADIANO 

O Hotei Canadiano 
reûne condiçôes ideais 
para fhe proporeionar 
a melhor estadîa 
em S. Miguel 
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Salvador (BA) Rio de Janeiro (RJ) 
Hotel SoidtBshia HotelCopacabwiaSol 

*** 

$1.290“ $1260“ 

Ponta Delgada - $499.“ 

‘Terceira - $649,“ 

Lisboa-$649.“ 

Porto-$649.“ 

Sào Paulo-$899.» 

Rio de Janeiro - $899.“ 

IHOTEL mmt 
If 4- 4- 4- 

7noite$porapeiias g 

lûrnm 

Todos os pacotes para o Brasil indueni: 

Confortàvel hotel, de trente para o 
mar, na Praia do Meireles, a mais Js 

divertida de Fortaleza. Possui bonita ÿ 
piscina e restaurante. Os apartamentos ÿ 

sao amplos, bem decorados, fe 
equipados corn TV,arcondicionado, M 

frigobar e teiefone.^ 
Pacott Inclui M 

Airfare, 7 notes de Hospedagem, Café da Manha e Jantar, City Tour,® 
Translado de Chegada e Saida. M 

CAD $1650.00+Tax.- 
Valorçs sugeitos a alteracœs 

e a desponibilidades 

' Passageni teea Toranto / Sâo Paiilo / Rio de Janen 
'Mriaie'7 NoitesdeHoteL'Tiaislailoln/Out 
'QtyTour 

Consulte-nos para tnaiores informacôes: 
Telefone; 416-537-0123 
Email: brasiltravelibellnet.ca CVC USA 

de lugares. 

1458 Dundas Street VIfèst 
Toronto, ON M6J 1Y« 

Tel.: 416.537-0123i 
Fax: 416.537-01041 

brBsiltravel@bellnet.c 

Fortaleza desenvolveu-se 
a partir do forte Scho- 
onemborck, constrm'do 

em 1649 pelos holandeses no 
litoral cearense. Poucos anos 
depots, em 1654, o forte foi 
conquistado pelos coloniza- 
dores portugueses e passou a 
ser chamado Fortaleza Nossa 
Senhora de Assunçâo, dando 
origem ao nome da cidade. 

H o j e , 
Fortaleza é 
a cidade a- 
onde os por- 
tugueses 
mais têm in- 
vestido, nos 
ù 11 i m o s 

çôes modemas. 
Praia do Meireles, por onde se 

estende a famosa avenida 
Beira Mar, principal cor- 
redor de animaçâo da cidade 
de Fortaleza, é arborizada, 
corn largos calçadôes, movi- 
mentada feira artesanal, bar- 
racas, anlïteatro, quadras de 
prâtica de desportos e vârios 
clubes, hotéis e restaurantes. 

MA 

Fortaleza 

CEARA 

zarparem nuno ao 
alto mar. Shopping 
centers oferecem o- 
pçôes de lojas de 
gnfe, ao passo que o 
Mercado Central, 
expôe o que hâ de 
melhor no artesana- 
to local e no calça- 

anos, no sec- 
tor de turis- 
mo brasilei- 
ro, e esta 
entre as maiores e mais bêlas 
cidades do pais. Corn uma 
populaçào de aproximada- 
mente dois milhôes de habi- 
tantes, a cidade é um impor- 
tante centro econômico do 
nordeste brasileiro. Além do 
mais, esta entre os maiores 
polos tun'sticos do pais.O 
grande charme de fortaleza é 
a mistura de tradiçôes da é- 
poca colonial corn constru- 

Fortaleza or- 
gulham-se de 
pertencer à ca- 
pital brasileira 
do humor. 

As princi- 
pals atraçôes 
da cidade sào: 
o teatro José 
de Alencar, a 
Feira Notuma 
na Avenida Bei- 
ra Mar, a pra- 
ça dos Mârü- 
res, o centro 

Fortaleza, foi considerado 
pelo jomal The New York 
Times como a segunda-feira 
mais animada do mundo. Em 
ritmo de forrô, o estabeleci- 
mento que funciona como 
bar, restaurante, pista de 
dança e casa de show atua 
como um anfitriâo da noite 
local, reunindo sob o mesmo 
teto nativos e turistas. 

No calçadâo da praia de 1- 
racema, mesas e cadeiras das 
dezenas de bares notumos 
que funcionam lado a lado 

dâo, dezenas de comerciantes 
oferecem artesanato a um 
bom preço mas atençâo: nâo 
compre nada sem pechin- 
char! 

Crianças circulam prôxi- 
mas a carros importados de 
luxo oferecendo sacos de cas- 
tanha de caju, tapioca e role- 
tes de cana de açûcar, geral- 
mente a R$ 1 ou R$ 2. 

Escolher a capital cearen- 
se como destino turistico é 
optar por prazeres da vida 
como caminhar por areias 
finas e claras, degustar uma 
cuünâria regional excelente, 
deüciar-se corn a brisa vinda 
do oceano ou deixar-se levar 
pelo ritmo do mais tipico for- 
rô. 

Outro factor marcante na 
cidade é o sotaque acentuado 
da alegre e recepitva popula- 
çào local. Os moradores de 

sào um autêntico convite à 
boêmia. Nas noites quentes 
da capital cearense, intelectu- 
ais, turistas, casais de namo- 
rados e grupinhos de amigos 
em gérai sào presença certa 
nesta regiào. 

A praia do Futuro, mais 
conhecida por suas barracas, 
oferece espectâculos de mûsi- 
ca e de humor, além de bons 
coquetéis e pratos da cozinha 
regional. Aqui as noites de 
quinta feira sào as mais agi- 
tadas, quando o axé e o forrô 
dominam os ânimos. 

Outras boas opçôes para 
quem gosta de dançar até de 
manhâ sào o Clube e o Par- 
que do Vaqueiro. Fiste ùltimo 
oferece a noite de sexta-feira 
mais tradicional do lïstado. 
Aos sâbados a cidade toda 
fervilha e todas as altemati- 
vas tomam-se concorridas. 
No Domingo, a dica é o agito 
do Cajueiro Drink's. 

Para quem quer aprovei- 
tar um ambiente mais tran- 
quilo uma boa safda é a volta 
da Jurema. O cUma românti- 
co dos quiosques é ideal para 
casais desfrutarem o luar. 

A agenda de viagens 
BRASIL TRAVEL, em To- 
ronto, tem neste momento 
um pacote para Fortaleza de 
7 noites que inclui viagem, 
hotel, café da manhà e jantar, 
tour da cidade, translado de 
chegada e saida, tudo por a- 
penas $1650 dôlares. 

No final da tarde transforma- 
se em ponto de cooper além 
de cichsmo, compras na feira 
e passeios. 

Fortaleza é repleta de con- 
trastes. Edificios imponentes 
dividem as ruas corn casas 
colonials. Todas as manhàs 
jangadas rùsticas, corn pro- 
pulsào à vela, nào distantes 
de lanchas potentes, espe- 
ram pelos Pescadores, para 

/ 

de turis- 
mo, a 
praia de 
Iracema 
corn a 
Ponte 
Metàlica, 
o Maca-. 
do Cen- 
tral, a balada Praia do Futu- 
ro e a noite agitada da cida- 
de. 

O restaurante Estoril, por 
exemplo, que serviu como ca- 
sino para oficiais americanos 
durante a II Guerra, agora 
serve um ôtimo Baiào de 
Dois (arroz e feijào feitos na 
mesma panela corn temperas 
locals) e Peixe à Delicia (filé 
corn moUio de creme de leite 
e bananas fatiadas). A pou- 
cos metros de distância deste 
local encontrase o Pirata, um 
dos lugares mais famosos de 

Viva as suas férîas de sonho 
nos Apartamentos Bom ^ 
Despacho. O lugar Ideal ‘ 

.X.- -I 

i - ? 

M 
Rua lia A* 1 

Ti4- Il51i 2Sf^l1424 - SlîSiSSSf - Fax - |35î) mmm 

Descubra os ehcantos 
e a alegria de drtalez^ 
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Empregos 

SECRETARIA 
Piedsa-seimsmosem 

«penênda inra 
trabalharemescntiirioile 

advogados. 
Telefone 416-827-0977 

CARPINTEIRO de acabamentos 

precisa-se. Telefonar para 416- 

569-4217 

PROCURA-SE trabalho na area 

de carpintaria. Sou jovem e te- 

nho muita disposiçào. Contac- 

tar Diogo 416-351-1010 Quar- 

to 1009 ou 416-782-6415. 

BRICKLAYERS min 5 yrs exper. 

for union co. Bayview and Law- 

rence area. Please call 416- 

798-9535. 

CARPENTER exp'd needed to 

build custom homes. Days : 

416-315-5007; Evenings & we- 

ekends; 905-856-3558. 

PROCURA-SE AJUDA 
Nào précisa ter experiência 

Full Time - Part Time 

Nào é vendes - Rende extra 

Para informaçôes ligue: 905 760 7575 ext.2000 

BARTE-CHAPA corn ferramenta 

prôpria e minime de 3 anos de 

experiência precIsa-se. Telefo- 

ne 416-760-0733. 

CONSULTORIA e cerimonial pa- 

ra casamentos evangélicos. U- 

gue para Célia 416-4202380. 

PROCURA-SE pessoa para tra- 

balhos de web-design e arte 

grafica. 416-588-5600. 

REAL ESTATE secretary, F/T, 

Experienced. For downtown 

West location. 416-534-1124. 

OFERECE-SE para trabalhar em 

limpeza, ajudante de cozinba 

ou baba (baysKer). Contactar 

Vitdria 416-244-1810. 

LIMPEZA de casas nas areas de 

CABINET MAKER Machine Per- 

son with experience. Hwy 7 & 

400.905-856-2419 

BATHROOM renovation compa- 

ny is looking for a qualified 

Trade Person. Call Ken at : 416- 

709-7685 

EMPREGADA para bar/restau- 

rante precisa-se com experien- 

cai. Interessadada, dirigie-se 

ao 1280 Dundas Street West. 

North American financial prod- 

ucts marketing company seek- 

ing career-oriented individual 

with leadership ability and a 

desire to run own business. 

Call 416 6912513. 

ARTE GRAFICA e WEB-DESIGN 
Procura-se pessoa com experiência. 

416-588-5600. 

VENDEDOR/A - ANGARIADOR/A 

PRECISA-SE 
com ou sem experiência.Ôptima remuneraçào. 

Telefone para 416 588-5600 

Help-wanted, looking for two 

persons with experienced ma- 

chine operator and leather and 

mariton. 416-782-7644. Edgar 

or Fabian. 

LIMPEZA de casas. Ofereça 

harmonia e bem estar à sua fa- 

milia. Preços promocionais a 

partir de S60). Fone: 416-536- 

0162. Samira. 

PRECISA-SE de pessoa corn 

experiência para trabalhar em 

"Dry-wall" de casa, para formar 

sociedade. Contactar 416-770- 

9227 

BRICKLAYING 
Crew/Sub Contractor 

wanted. 
Call 416-433-7556. 

CABINET Maker needed. Min. 1 

yr.exp. Brampton. Call Mario 

905-459-1555. 

General Labourer /Forklift 

Driver Afternoons/factory. 

Start immediatly. Lawrence/ 

Keele area. $10/hr.416-787- 

6109. 

North American financial prod- 

ucts marketing company seek- 

ing career-oriented individual 

with leadership ability and a 

desire to run own business. 

Call 416 6912513. 

PROCURA-SE trabalho na area 

de limpeza ou cuidar de cri- 

anças. Falo Português e Inglês 

intermediêrio. Contactar Cami- 

la 416-351-1010 Quarto 1009 

ou 416-782-6415. 

ROOFERS. Exp'd Shlngiers& la- 

bourers only. Start now! 416- 

931-0047/286-7759. 

PRECISA-SE 
de pessoa com carro ou Van para 

fazer distribuiçào de jornais. 

416-588-5600 
Imobiliàrio /Real Estate/Aluguer/Compra/Venda 

WjB 
W nCALTOft" west realty inc. 

Sales Représentante 

Aniceto (Andy) Gomes 

416-769-1616 
£:mail: www.negocios.ca/agomes/ 

PARA COMPRAR A OU VENDA DA SUA CASA CHAME 0 VENDEDOR CERTO 
V ■ J 

Para uma avaliaçâo gratuita de 
sua propriedade telefone para 
Aniceto Gomes 416 - 769-1616 

SQUARE ONE - MISSISSAUGA - $299,900 
BUNGALOW com 3 quartos de cama em 6 divisôes e 
apartamento na cave. Tern ar condicionado central e 

garagem. Para mais informaçôes telefone agora 

mesmo para 

tABicetol Gomes ceH: 416417-9721 

BLOORfDIXIE-$135,000 
Apartamento com 3 quartos de dormir e 2 quartos de 
banho. Manutençâo de $384 (aquecimento, égua e 
energia elétrica). Ônibus para o metrô. Entrada de 

apenas $7,000. Apraveite jà e telefone para 

llaiy CAnlcetel Gomes Cell: 416-417-9721 

BLOOR/DIXIE-$ 134,900 
Apartamento c/ dois quartos de dormir e dois quartos de 

banho. Estacionamento. Manutençâo de $342.33 

(aquecimento, âgua e energia elétrica). Ônibus para o 
metrô. Entrada de $7,000. Para ver esta propriedade 

telefone rapide para 

Andï Unieeto] Gomes cell; 416417-9721 

ERIN MILLS/Q.E.W. • $ 259,000 
Bungalow-semi. Tern 4 quartos de dormir e 2 quartos de 

banho. Lote de esquina (41x125 feet). Entrada de 

apenas $15,000. Aproveite e telefone agora mesmo para 

Andy (Anlcetol Gomes cell:4l64n-972l 

VENDE-SE 2 lOJAS - Na Duffetin & 
Bloor, com urn apartamento Ideal para 
escritorio e ainda tern estacionamen- 
to. Para mlas informaçôes contactar 
416-653-6557 

ALUGA-SE Casa a diave an node da 
Egllnton perto da Dufferln - 4 quartos 
de dormir, 2 salas - 2 cozinhas, 2 
casas de banho e lavanderia. $2,200 
pormês-îelefone 416 527-1073 

DUFEERIN/SI. ClAIR.Aluga-se aparta- 
mento corn 3 quartos, cozinba, casa de 
banho, nào fumante e sem animais. 
Despesas induidas. Excelente estado. 
416-654-5177. 

VENDE-SE tomo mecânico e alguns 
moinhos de farïnha de trigo, fubà e 
outras (erramentas. Mesa para 
aiquiteto - 416-536-0471 falar corn 
Maria. 

HoiîieLife /Bayview 

ül Tel.; 905-889-2200 

VERA LIMA 
Sales Representative Gold Award 

Winner 

$259,900 
379 Westmoreland Ave N 
Casa com très 

dormitârios, sels divisôes, 

dois quartos de banhos, 

garagem e cave acabada 

$269,800 
422 Harvie Ave 

Casa corn très 

dormitàrios, sels divisôes, 

dois quartos de banhos 

e garagem 

$419,000 
38 Stadium Rd, 677 
‘Townhouse’ corn dois 

dormitôrios, cinco divisôes 

e très quartos de banhos 

Para ver estas propriedades telefone agora mesmo para 

VERA LIMA tel.; 905-889-2200 

CAVE (Basement) para alugar corn 2 
quartos, cozinba e casa de banho. 
Ideal para très pessoas. Dundas e 
Diiflerin, 416-516-7368 às 6pm. 

KING/Jamesnn Ige. clean, security, 
bacbs. $650,1 bdim. $825,2 bdrm. 
$999. + hydro. Pkg. avail. 416-534- 
5610 or 416-489-4901 

KING/Jameson. large 2 bedroom, 
bright, laundry, parking. $1150 plus 
hydro. Call 416-538-4512. 

Sf. Qalr/Runnymede, 1 bdmi. $700 
ind. 2 bdrm. $850 ind. 416-766- 
6940 

ROGERS & KEEIE - apartamento priva- 
do aluga-se, com 1 quarto, sala, cozln- 
ha grande, casa de banho e lavande- 
ria. Perto do auto carro. para mais 
informaçôes contactar 905-303- 
9178. 

WESTON/Eglinton. 1 bdrm. $850 Dec 
1. Bach. $700 Avail, immed. 416-604- 
8894. 

A bright clean, quiet rm., maid, prkg., 
cable, fridge. Low! Low prices! 703- 
0516 

DUFEERIN/Rogers $400. ÏÏC. Mature. 
Call Ray at 416-652-6500. 

APARIMENI (Jr.) For rent. 1 bedroom - 
4165350135. 

RENT/JUNIOR 1 bedroom ap. - for 
prof, couple - 3rd. floor - 416-535- 
0135 Arena 

APARTAMENTO na cave aluga-se, com 
fogào, frigorifico e microwave Indoido. 
Ideal para pessoa so ou casai sem fil- 
hos. Para mais informaçôes contactar 
416-658-3488 ou 416-569-8255 

ALUGA-SE "basement" - a pessoas 
nào fumadoras, na Caledonia, com 
quarto, cozinha com fogào e frigorifl- 
co, sala, casa de banho e ar condi- 
donado. Ideal para casai sem flihos ou 
pessoa sd.Id.: 416-771-3410 

APARTAMENTO com 1 quarto (base- 
ment) aluga-se na area da lansdowne 
c College. Para mais informaçôes con- 
tactar 416-575-5446 

APARTAMENTO privado, aluga-se. Para 
mais informaçôes contactar 416-532- 
5192, 

EGLINTON/Dufferin, dean 2 bdtm. apt. 
Above store. 416-782-3608. 

KING/Jameson bach. In dean quiet 
building. Suits 1. Qose to shopping. 
TTC. From $550 utils. Ind. Avail. Call 
416-533-8792. 

BASEMENT para alugar - 2 quartos. 
Cozinha, casa de banho. Ideal para 3 
pessoas. - DMimvis E DorrEiui. Tel.: 
416-516-7369 -depuis das 6pm. 
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Imobiliàrio/Real Estate/Aluguer 
Compra/Venda/Vendas diverses 

QUARTO - Pessoa nào fumante séria 
précisa de quarto mobiiado com cozin- 
iia, casa de banho compieto para 1° 
de juibo, favor contactor apds 25 de 
junbo peio teiefone 416-418-1129. 

BASEMENT para alugar - 2 quartos. 
Cozinba, casa de banbo. Ideal para 3 
pessoas.-DAUNDASEDüFFERIN. 
Tel.: 416-516-7369 - depois das 
6pm. 

DUNDAS/DUFFERIN-Procura-seduas 
mulberes, ou casai sem Olhos, para 
compartilbar um aluguel.TY a Cabo e 
Utilidades induido. $600.416-516- 
7368 Gilberto depois das 6 PM. 416- 
839-0605 Ce. 

DUNDAS/DUFFERIN - Aluga-se casa 
peia cbave (vaga no Rnai de Abni). 3 
quartos, mais dois quartos na cave, 
cozinba, 2 casas de banbo, sala de 
estar e jantar e garagem. $1,750 mais 
despesas. 416-533-6564. 

ALUGA-SE quarto mobiiado, c/ ban- 
beiro exciusivo,lV,VCR, compartiiban- 
do cozinba, iaundry e area sociai 
(pisdna, sauna, saia de jogos etc). 
Detalbes fone 416-247-6859. 

ALUGA-SE quarto corn direito a uso de 
teiefone, cozinba, sauna e piscina. 
Teiefonar para o 416-245-8437. 

QUARTOS aiugam-se para bomens corn 
boas condiçôes, mobiiado corn TV, coz- 
inha e casa de banbo - contactar 
Neison 416 804 0370. 

A ciean 1 bdrm. West end/Priv. ent/ 
TTC. Refs. No smk/ pets. $749.416- 
656-7097 

BLOOR/Oundas, newly reno. 1 bdrm. 
Qose to amen. 1 yr. lease, util. ind. 
Call 416-531-8921. 

DAVENPORT/Oakwood 1 bdrm. Priv. 
ent. Clean. $695 + utils. 416-566- 
7757. 

CALEDONIA/Rogers 1 bdrm., brdwd. 
fl., buge deck, $800.416-505-8190 

BLACKCREEK/Sthratewy - Studio 
apartment, $635. inclusive. Call Ray 
416-652-6500. 

CNRISTIE/Davenport 1 bdrm. apt. 
$995 ind. Avail. 416-537-2864 

KEELE/St. Qair 1 bdrm. bsmt. apt. with 
sep. ent. $700. Immed. 416-656- 
4644. 

QUARTOS ALUGA-SE C/boas condiçôes 
para bomens, corn cosinba e casa de 
banbo contacte 416 804-0370. 

CAVE toda renovada, aluga-se por 
$700/ mes corn despesas incluidas. 
Contactar 416-537-0262. 

MINI MARKnfor sale at 1695 Dundas 
St. West & Lansdowne. 416-516- 
2699. 

DUNDAS/Keele-$400. Call Ray: 416 
652 6500. 

Vendas diversas 
VENDE-SE Van Playmond Voyager, 1993, 
looks new, 7 passangeis. Vmelha, Air- 
condidoner, full equip, air-bag. 416-782- 
7644.  

VENDE-SE 3 mesas p/ living room - $ 
100,00. Sâo como novas. Cbamar Arminda 
Mota 416-785-9914. 

Imobiliàrio/Açores 

ACORPROP 
MEDIAÇÂO IMOBILIÂRIA 
PROFISSIONAL REAL ESTATE SERVICES 

Lie. 4«77 ■ AMI 

Rua Eng" José Cordeiro, 60/62 
9500-311 Ponta Delgada 
Açores-Apartado 17 -9501 
- 501 Calheta 

Homepage; htlp//aco[prDp.planetaclix.pt 

Tel.: 296 381 601 
entail; acorprop@clix.pt Fax; 296 381 636 

. Sofia 
Caspar 

ABRAHAM B. DAVIS B.A.. LL.B. 

Barrister & Solicitor 

Celestino Gabriel 
Law Clerk 

Maria Carvalho 
Assistant 

Um bom advogado é aquele 

que resolve os problèmes 

dos clientes 

A nossa experiência 

e os resultados obtldos 
psîsg ■ 

falam por nos! 

Ao seu dispôr 

em todas as 

matérias da lei 

1275 Dundas St. W. 
Toronto, ON 
M6J 1X8 

Teiefone 
416-535-1508 

Fax 
416-531-4339 

/AZEVEDOiASSOCIATES'^ 
veja anûncio pagina 20 

A soluçSo do scu probtma podo ær 

encontada sem irao tibunaL 

Tel. 416-533-7133 Fax 416-533-3114 
892 College St. - Toronto 

Acidentes de Traba E 

Antonio Azevedo 
Advogado Português 

AeiDINTES 
DE 
TRABALNO 

A soiuçâo do seu problème 
pode ser encontrada 

sem ir ao tribunal. 

Tel.: 416 533-7133 
Fax: 416 533-3114 

AZEVEDO & ASSOCIATES 
892 College Street, Toronto, ON M6H 1A4 

Agêneias de Viagens 

ANTES DE MARCAR NÀO 
DEIXE DE CONSULTAR 

Os melhores 
preços para o Brasil 

Income Tax 

Racoles especiais 
para 0 Brasil, Portugal, 
Açores e Caraibas 

Dundas Street West 
Toronto, ON M6J 1Y6 

Tel.: 418.537-0123 
Fax: 416.537-0104 

i^rasiitravei ® beilne^ 

• Viagens 
• Income-tax 
• Contabilidade 
• Serviço consular 
•Serviçosdetraduçôes 
•Aluguer de automôveis 

Travel 

Delfina Santos 

63 Ossington Ave. Toronto 
Tel.: 416-588-2770 

Animais 

256 Bloor St. W. 
Toronto 

416-653-6922 

Automôveis - Bate Chapa 

GOOD^f4Jt 

BENTO'S 
IAUTO& SERVICE CiNTM 
3 focais para methor servir 

1544 Dundas Str. W. 
Toronto, 

Tel.: (416) 531-9961 

4000 Finch Ave. E. 

Toronto, 

2901 Msppard Ava. E. 
Scatlsorouon, 
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Automoveis - Venda 

TORONTO HYUNDAI 

Luis Cardoso 
Getente fe Vendas 

pagina 2 

<B) TORONTO HYUNDAt 
2460 Dufferin Street 
tel.: 416 787-9789 

Automoveis - Venda/Açores 

AUTOMOVEIS EM SAO MIGUEL 
Do mais econômico ao mois luxuoso 

Preços imbafi'veis 

So no JC AUTi 
Ver pagina 9 

Compro, yendo e iroca de outoméveR 

Canada da Pena.2 {Junto ao hiper Solmar) - PONTA DELGADA • AÇORES 
TEL: 296-636-869 OU 963-046173 

Bancos, Consultores 
& Instituiçôes Financeiras 

. MONTEPIO GERAI 
vaiores que duram sempre 

1886 Diilas 8t. f. Toronto. Ont. M6| IXI 
M(416) 588-ÎÎI6/Fax:(416) 588-()()30 

CHiMDIiS FOM M Mk 1-888-683-1510 

Bares - Cafes - Restaurantes 
Lanchonetes 

star Remitance e Brazilian Star junto com vocês 
Ver Capa 

1242 Dundas St. W. - Toronto - Tel.; 416-588-3967 

YUMMY... YUMMY... 
954 St.aairAveWest.Tel.: 416-536-5455 P«n3 

CANTINHO DE MINAS\ 
£je^AfGHOi¥eT£ 

BRAZILIAN & PORTUGUESE 

SaigaSK^raëlâo • Pào de Queijo • Torta Salgada • Eiapadinha 
Churrasquinha de Franga * Daces - Olha de Sagra ' Quindim 
Tartas Daces * Sandwislies * Suças Naturals feltas na hara 

Fazemos encomendas para 
todos os tipos de eventos 

Oimilâsentre J<|c rno OOCA 
aDomourteBrm 41D''30O~Z0Dïf 

Bares - Cafés 
Restaurantes 
Lanchonetes 

rotonio • 4165S1 2M0 

MSIDAS - PETISCOS 
CERVEJAAOCÛPO 

•lingeries «CD's'Etc,,, 

Novos iançamentos 
deroupas demarca 

1445 Dundas St. W. 
Tel.: 416 - 535-3365 

Dentista 

Dr. RENATO 
HARARI 

Dentista 

H 
Ver 

pagina 

1693 Dufferin St. 
416-656-9292 

Fotografos 

RrtBS com cilatlvtâË^e re^uii^ 

pmm 

tjËmmmim 

4iê 5is-fm 
Scmtente por a 

eittKitsa 

©aiiwiîOMmm 

Funerais 

CASAFUNERARIA 
RYAN & ODETTE 

ïrasladaçücs para 
Porliigal Continental. 

Içores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos precos 

416 532-5965 
Ver pagina 18 

Hotelaria/Açores 

Ver 

pâgina 11 
BOMDESPACHU 
euadaL#ii'1-îel-|3:i|2Se2i11l2i 

l*i-|îil|W1-Fa)(-(3S1)M1«2 

VIU NOVA HOTEL 

Ver pagina 10 

Contabiiista 

André 
Marques 

Contabiiista 
Managernant Accountant 

BaoKKEEPiNCS SERVICES 

SERVIÇO DE CONTABIUDADE 
COMERCiAL 

;anya^i8ciHiioc«|oiaç6es 
■ Reg^titeninæ 
• i^paraçân rie “Psgriril 
• heoie-to «mertial c iidmiiBBl 

Tei.: 416 
1357 Dunda St. W. 538-3295 

Toronto, ON M6J 1Y3 paiU 416-^8-0744 

C 01-4 XA SIUIO O E 

PerscvKii - ProfessloTKii 
Corrnierdoi - Corporate 
Tax - >^oun^ng 
Financial Consulting 

HcodOmcoT41« 512-0451 60UA VbngeSlwet 
N^owdale, oNMTMwvti 

Farmacias 

K fTMïtivOr < 
»m e. 

nr IKirMNN» 

MOXFLT- 
C" A Në Ai >1A TSO 

Ver pagina 10 

I e£STAUi£A.{s|Te. ' 
CRUZEtHO 

Largo do Cruzeiro, 14 A 
Atalhada - Lagoa 

Verpâgiiia 10 

imigraçào 

IncL Da Mai&s.. 
Coofitor 4f Imigra^Ao 

416-654-5229 
169 Oakwood Ave. 

Toronto, ON M6E 2VT 

Ver pagina 9 

Imobiliario 
Real Estate 

F 
ANICETO 
GOMES 

416-769-1616 
VER PAGINA 13 

VERA 
LIMA 

905-889-2200 
VER PAGINA 13 

Ourivesarias e Joalharias 

JEWELLERY 
UMAJÔIA ÉETEm [PASSA OE PAIS PARA FILHOS 

A velhice é um posta. Somos lias oumesarias mais 
antigas da comunidade. Mesmo assim, 

CONCERTOS EM OURO E RELOGIOS 

Tel.: 416-537-5390 
735-A DUFFERIN SÎ.,T0R0NT0-ON. M6H3K5 

(AO CANTO DA COLLEGE Sr.) 

O 

Partidos 
Açores 

PSD 
Sua Malta 
fe^H33a.4S 
Ponta [kitpijy, Sâo 
Miÿi«?t-Açor«* 
Foi»:29&-aiS.n47 
SS-3M-Î15 

Seguros 

afiiiKiitFüRr.F 
I hJ MMi Vi7 Jt N n F W r: . 

TEL: 416.333-3563 
FAX:416-53ïaS67 

Vwr pagina 7 

Ver pàgina 2 

/j 
Victor Ferreira 
416 709-2716 

ePAGINA 7 

Fotografos 

m m m m 
EXPERIENCE MOVING 

1 X A * 
41 h 4 
mit» 
«r IF mi 

M il 
Un»Jong U 

House 
Apenment 
Offîoe 
Ufiioad 
Moving 

Semddvidas-oinelhorsenijço 
ao inelhor preço 

Tel.: 416-609-0167 

Telenovelas 

Venha ao Randw da Louia saboriar um salgadinho, 
beberumguaianâ 

ouumdosvâriossucos 
biasileiFos. 

Onossocafébrasileiru 
é sempre llesco. 

'Novelas'Revistas'Mercadoria 
•Lingeries'CD’s •Etc..,   

1445 Dundas St. West (JUNTO A DOFFEItlN) 

Novos Iançamentos 
de roupas de marca 

MACEDO IVJ 
WIN 

Tem todo o eqnipamento 
e acessôrios para fazer 

vinho 

50 CALEDONIA PARK ROAD (AO SUL DA ST-CLAIR) 

300SSINGTONAVE. (AO NORTH DA ()UEEN) 
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No passado dia 30 de Abril, o 
Brasil empatou corn o Mexico, 0-0. 
O Imperial Bar G Grill ficou lotado 
corn a turma brasileira. 
Luisa, a empregada carioca, nào 
ünba, nem tempo, p'ra bâter papo 
corn a turma, corn tanta correria. 
O pessoal, nervoso, ruia nas unhas. 
Mas, tudo legal. 
Luisa disse-nos que durante esta 
época de verào, o Impérial Bar vai 
fazer questào 
de providenciar os jogos, tanto 
quanto possivel, 
do campeonato brasileiro. 
O bar ü'pico, propriedade de Sérgio 
Massa, natiual dos Arrifes, serve 
sempre comidas e petiscos bem à 
nossa maneira. 
E provâvel que, conforme o 
progresse, para além da boa 
comida portuguesa e açoriana, se 
va corner também comida e 
salgadinhos brasileiros. 
O Imperial que funciona 
também como bar desportivo corn 
varies écrans, inclusive gigante, 
todos os dias tem desporto, em 
directo dos mais diverses; futebol, 
hoquei, 
baseball, boxe, etc.. 
Polvo à açoriana, alcatra bem 
temperada, cozido à 
portuguesa, peixe, marisco e outres 
petiscos, nào faltam todos os dias. 
O bar esta aberto todas os dias, 
excepte à terça-feira, desde a hora 
do almoço até às duas da manhâ. 
No 1280 da Dundas Street West, é 
aonde esta localizado, entre a 
Dovercourt Road e a Rusholme, 
em Toronto. 

Tratamento de Asma eAlergia que execpcionalmente mantêm a 

Cabeça 
Limpa. 

A Asma aflige 2.4 nülhôes de canadenses; alergia très 

vezes mais do que isso. Ambos nào tem cura e se nào forem 

tratados podem trazer séries riscos à saûde. 

Para o tratamento de asma e alergia, voeê ira respirar mais 

aUviado corn os especialistas da The Medicine Shoppe 

Pharmacy. Nossas prescriçôes e grande variedade de 

medicamentos e produtos cobrem uma compléta gama de 

estratégias no tratamento de crianças e adultes corn doênças 

crônicas. 

‘’^i^edîdne §taoppe"i 
! Rexall® Brand 
I Nào sonolento 
; 24H Remédio para Alergia 
I Loratina lOmg 24 comprimidos 

Vàlido somente para comptas na k>|a. Nào é vàKdo para nenhuma outra ofoita. 

Limite de um cupom por consumMor. Nào hà reemàolso. Restriçôes provinçab. 

Apenas nas lo)as participantes. Expira em 31/05/03. 

Rexall® Brand 
Aliviamento mais forte 
de Alergia e Sinusite 
24 comprimidos 
Vàikio somente para compras na leja. Nào é véiide para nenhuma outra oferta. Limite de 

um cupom por consumidor. Nào ha reemholso. Restriçôes provinçab. Apenas nas lo}as par- 

ticipantes. Expira em 31/05/03. 

CASA FUNERARIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental, 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

416 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

Ctw'VïNi.'A*.' KT!«,v«:kïN.Ml 

AjBpticârio 
■|5ANO.S 

NAt:* PARA.! 

cm 
ItOÜPAô 

jWceRies 

/^Ide^EMüsica BrnsTfêTr? 
Ôy 1 Novel a s 

WMBVâTs i le i rosie j Ro rt u g ueses^ 

E R 
1445 Dundas Street West, Toronto Tei.; 416-535-3365 

Veoitaao 
dit ASU. tltOPICAI. 

r 8ua lH)ca no Kaocfio di 
coin salgados, café e sucos brasileiros 

O Srasil ao seu alcance 
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Portuguese FC Porto 
wins European Cup 

Porto 3 
Celtic 2 

Portuguese FC Porto celebrate winning the European UEFA Cup 
SEVILLE, Spain (May 21,2003) 

- FC Porto won the UEFA Cup, its 
first European trophy in 16 years, 
with a thrilling 3-2 victory over Cel- 
tic in the final Wednesday. Brazi- 
lian striker Derlei got the winning 
goal, his second of the game and his 
11th in the tournament, five minu- 
tes from the end of extra time. 

Derlei put Porto into the lead 
just before the halftime whistle, tap- 
ping the ban in from short range. 

But two minutes after the restart, 
Henrik Larsson headed in the equa- 
lizer. 

Russian midfielder Dmitri Aleni- 
chev put Porto back into the lead 
six minutes later before Larsson re- 
plied with another header for his 
11th UEFA Cup goal. 

Celtic held on with 10 men for 25 
minutes of extra time after defender 
Dianbobo Balde was sent off after 
being shown his second yellow card. 

No team from either country had 
ever won this tournament. 

The UEFA Cup, Europe's se- 
cond-tier tournament after the 
Champions League, is Porto's se- 
cond trophy of the season after it 
was runaway winner of the Portu- 
guese championship - its seventh 
domestic league title in 10 years. 

The Dragons, who were favoured 
to beat Celtic, could also clinch an 
unprecedented triple trophy haul 

under coach Jose Mourinho as 
they compete in next month's fi- 
nal of the Portuguese Cup. 

Porto won the European 
Champions crown in 1987. 

Celtic celebrated its only Euro- 
pean triumph 36 years ago when 
it defeated Inter Milan 2-1 in Lis- 
bon to become the first British 
club to win the continent's top 
club competition. 

Porto suffered a major blow af- 
ter six minutes when key defensi- 
ve midfielder Costinha went off 
injured and was replaced by Ri- 
cardo Costa. 

The Portuguese could have 
made the Glasgow club pay more 
dearly for some sloppy defending, 
Maniche heading a Costa cross 
weakly when he was alone in the 
area after 15 minutes. 

Goalie Vitor Baia had to punch 
away a Celtic comer, then Porto 
tested Celtic's nerve with a low 

cross. 
Jorge Costa knocked over Lars- 

son on the edge of the Porto area 
and the Swede, looking for his 
200th goal for Celtic, hit a curling 
free kick that forced an impressive 
save from Baia. 

In a fimry of action. Deco went 
on a solo run before shooting strai- 
ght at Douglas, then another Lars- 
son break and Agathe cross had 
Porto in dissaray. 

Novas instalaçôes 
para Toroto Hyundai 

A Toronto Hyundai, na 
Dufferin acima da Eglinton, 

vai ter novas instalaçôes. 
0 gerente de vendas do 

stand, Luis Zagalo Cardoso 
disse-nos que 

o novo 
prédio vai 

começar a ser 
construido a 

partir do 
proximo 

mes de Junho, 
no mesmo 

local aonde 
jâ Luis L Cardoso 

funciona o 
estabelecimento de vendas e 

serviços da firma. 
Segundo nos informou, 

Luis Zagalo, 
a Toronto 

Hyundai é, da 
multinacional 

de automoveis, 
a que mais 

vende aquela 
marca à 

comimidade 
portuguesa 

nesta cidade. Phil Conwa 
A 

représentante de vendas 
da companhia, Phil 

Correia, acrescentou que o 
novo 

estabelecimento a construir 
terâ uma area de doze mil 

pes quadrados. 
“Com estas novas 

instalaçôes, 
com certeza que 

iremos ainda meUior servir 
a nossa cUentela,” disse 

Zagalo Cardoso. 

JfoELi DA WiÊMÊk^B.A. 
Consulter de Imigraçâo 
Um profissional honesto 
e competente especializado 
em todos os casos relacionados 
corn a imigraçâo. 

</ Carta de chamada para familiares. 
Autorizaçâo para trabalhar. 

v> Autorizaçâo para estudar, 
V Extençâo de visto de turista. 
v< Requerimento para ficar emigrante. 

Pedidos de refugio. 
^ Apelos e representaçâo na Imigraçâo 

Consultas gratuitas Chame Joel Da Naia 416 654-5229 
169 Oakwood Ave. Toronto, ON M6E 2VI 

V» Entrevistas e requerimentos 
sob Razôes Humanitarias 
e de compaixâo. 

Requerimentos de Independentes, 
Négociés, Empresas e tudo 
relacionado corn a sua legalizaçâo. 

COMERCIANTES 
E PROFISSIONAIS 

Pagina na web GRATIS I 
AGORA POR INTERMéDIO DE JORNAL NEGôCIOS ■ 
PODE ADQUIRIR UMA PÂGINA DO SEU NEGÔCIO ■ 

NA INTERNET GRÂTIS ■ APROVEITE E TELEFONE JàJ 

416-588-5600 
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"As vezes nao estâmes 
doentes fisicamente, 
mas sim espiritualmente" 

GARANTE LEONARDO PACHECO DA ERVANÂRIA SÂ0 MIGUEL 

PorJOSEFUCATO 
NEGÔCIOS 

Localizada no 1489 da Dimdas Street 
West, na cidade de Toronto, a Ervanaria 
S. Miguel, propriedade de Leonardo Pa- 
checo, tern sido uma das soluçôes para as 
muitas enfermidades que inquietam paci- 
entes. 

Existente hâ nove anos fruto de um 
investimento de um açoriano que preocu- 
pado com a saiide dos seus proximos de- 
cidiu arrancar com um projecto que, a pri- 
or poderia ser vencida, mas com dedica- 

LEOfURDO Padien, pfopnetàrio da Enanéiia % Migud, ein Toronto, wnde prwlutos nat^ 
sohicionareni proNemas de inipotSiicia 

çâo, sabedoria qualidade de trabalho e di- 
versidade de produtos levaram que a Er- 
vanaria S. Miguel ocupe um lugar de des- 
taque para aqueles que têm como altema- 
tiva as suas doenças produtos tradiciona- 
is. 

Neste momenta a casa dispôem de pro- 
dutos naturals importados de outros pais- 
es, tais como: França, Alemanha e Portu- 
gal, este ultimo o maior fornecedor. 

Leonardo Pacheco é um homopata na- 
turabsta que pode ser a escolha certa para 
os eniimeros problemas de saiide que Die 
dao dor de cabeça, pois a sua ervanâria 
dispôem de prodtuos eficazes para comba- 
ter doenças que hâ muito consütuem um 
caos para a sua vida. 

Sem medo de errar o naturabsta homeo- 

pata que utibza produtos naturals para a 
melhora de doenças disse que, os produtos 
"sào eficientes e os resultados estâo à vista 
nas pessoas que nos procuram para o tra- 
tamento". 

De acordo corn Leonardo Pacheco, os 
produtos dietéticos que a sua ervanâria 
tem utibzado permitem a soluçào dos jiro- 
blemas de impotêneia sexual, desintôxi- 
caçâo do figado, na vesicula e cirrose, que 
constituem enfermidades frequentes. 

O também conselheiro famibar de saû- 
de acredita que essas doenças sào frequen- 

tes derivado â mâ nutnçào, 
hem como dos as- 

pectos espirituais 
que danincam o 
ser bumano. 

"As vezes nào 
estamos doentes 

fisicamente, mas 
sim espiritualmente, 
que desequibbra de 
forma dramâüca os 
doentes", garantiu 
Leonardo Pacheco. 

Nestas condiçôes 
O homeopata natu- 
ralista aconselha 
que, O paciente te- 
nha fé e força de 
vontade para ven- 
eer a doença . 

Na sua opiniào é 
cada vez mais acen- 
tuante a procura de 
produtos naturals 
pelas pessoas que 
enfrentam ^roble- 
mas de saude, "o 
que de resta mostra 
que, a medicina al- 
temaüva corn j>ro- 
dutos naturals e efî- 
ciente e eficaz". 

Assegurou que, o 
Brumtutu e pau de 
Cabinda, produtgs 
provenientes da A- 
frica (Angola), estâo 
hem sucedidos na 
mebioria de muitas 
enfermidades. 

Leonardo Pa- 
checo, formado em 
nutriçào no Cana- 
dâ e a concluir um 

curso de neutropa- 
tia internacional, 
fez saber, que a in- 
vestigaçào de plan- 
tas e outras raizes 
para a cura de do- 
enças consütui uma 

forma para manter a medicina alternativa 
no caminho certo. 

Influenciado pelas raizes da terra açori- 
ana diz que enveredou para esta profissào 
devido ao contacta directo que teve outre- 
ra na Dha de Portugal que recorriam as 
ervas e plantas para a cura. 

Ainda assim, teve paixâo pela medicina 
modema, o que consta é que, queria ser 
mé-dico, mas os poucos recuros que tinha 
na altura levaram a que se apaixona-se pe- 
la ervanâria, o que conféré os 15 anos de 
probssào. 

O serviço de consulta e informaçào na 
Ervanâria S. Miguel é gratuite para o pû- 
bbeo, apenas é recomendâvel os pacientes 
comprarem os produtos. 

HOROm/MAlO, 2001 
CARNEIRO (Março21/Abrill9) 

Momento que favorece as questôes materials, devendo, no entante, serem 
evitados gastos excessivos e desperdfdos, que poderiam comprometer as 

finanças. Seus talentos estâo ressaltados. Reconhecimento de suas capacidades. 
Enfase na criaçào de bases sôlidas. Evite a acomodaçâo, naüvo de Cameiro. 
Novos projetés e idéias podem ser colocados em prâüca. Desafio para equilibrar i 
as tendências opostas de estabilizaçào e de renovaçâo, ambas présentes no mes de 
maio. 

' (Abril20/Maio20)TOURO 
A Lua Nova ocorre em sen signe no im'cio do mes, simbolizando o 

encontre entre o Sol e a Lua, que vem a ressaltar as qualidades taurinas, como 
a perseverança, o afeto, e a capacidade de gerar recursos. Na segunda quinzena de 

maio, Vénus também passa a movimentar-se em seu signe, vindo a enfatizar um 
période prospéré e amoroso. Busca de estabUidade. Estabelecimento de um novo 

ciclo na vida taurina. Focalize a moüvaçâo nos valores que lhe sào mais 
importantes. 

GÉMEOS (Maio21/Junho20j 
O Sol e o Mercûrio movimentam-se no signe anterior ao seu, indicando o final 

de uma fase na vida geminiana. Até por volta do dia 20 de maio procure finaUzar 
questôes pendentes. Este piimeiro momento do mês traz as consequêneias do que 
foi feito desde o seu ultimo aniversârio. Apôs o dia 20, corn o ingresso do Sol no 
signe de Gémeos, e a retomada do movimento 
direto de Mercûrio, maior fluidez para todos os sectores de vida, e uma nova etapa 
que se inicia na vida dos natives de Gémeos. 

(Junho21/Jullio22)CÂNCER 
A principal orientaçâo astrologica para este mes é de que nào sejam 

cometidos excesses que poderiam signiflear um desequilîbrio nas finanças e na 
vida em gérai. Maio pode ser muito prospéré para os cancerianos, se 

houver harmonia nos atos, cautela nos gastos, gerando uma estabilizaçào de 
sua situaçào de vida. Amizades e projetés em grupo favorecidos. Afinidades nos 

contâtes corn as pessoas. Criatividade, sensibiüdade e sensuaüdade sào 
caracteristicas enaltecidas. 

LEÂO (Julho23/Agosto22) 
O esti'mulo ao desenvolvimento profissional e material marca o mês de maio 

para os natives de Ixào. Questionamento das bases e estruturas que sustentam sua 
vida. Momento de destaque no trabalho e de possibilidade de beneficios 
fînanceiros. Entretanto, uma busca excessiva de prazer e de conforto pode gerar 
desequilibrios. Saiba administrar seus recursos e capacidades. Nào se motive 
apenas por materialismo ou status. Gostar do que faz é um carainho natural para 
O sucesso. 

(Agosto23/Sete[nbro22)VIRGEM 
Afeto e espiritualidade sào as dimensôes enfatizadas neste période. Tempo de 

fortalecer ideais, crenças e filosofia dé vida. Conecte-se com a fé, nativo 
de Virgem. A pailir do dia 20, o Sol ira iluminar o ponto mais alto 

da mandata astrologica virginiana, e Mercûrio retomarâ o movimento natural, 
indicando que os ûîtimos dez dias do mês de maio sào bénéfices ao progresse 

profissional e fmanceiro. Na primeira quinzena do mês finalize questôes 
pendentes, virginiano. 

BALANÇA (Setembro23/0utubro22) 
Sensuaüdade e erotismo regem o comportamento do signe da balança em 

maio. Entretanto, a busca por satisfaçào emocional pode estar baseada em 
carêneias, fazendo corn que as balanças exijam demasiada atençào no 

relacionamento. Neste sentido, cuidado corn a possessividade. O afeto 
recebido é proporcional ao afeto que voeê émana para as pessoas. Fortaleça 
a intimidade e a profundidade de seus sentimentos. Ênfase também para as 
questôes materials, nativo da Balança. 

(Outubro23/Novembro21) ESCORPIÂO 
Relacionamento é a palavra-chave do atual période, nativo de Escorpiào. 

Busca de fortalecimento dos laços emocionais, e do vinculo de afeto e 
confiança entre voeê e as pessoas que ama. As relaçôes de négociés 

também se encontram enfatizadas. Sexualidade e intinûdade em novo ciclo na 
vida escorpiana. Tenha cuidado corn os sentimentos de ciûme e de posse. Fase 

propicia para consolidar a relaçào afetiva, tomando profundos os elos do coraçâo e 
a vivência da intimidade. 

SAGITÂRIO (Novembro22/Dezembro21) 
Fase em que os sagitarianos devem dedicar-se aos cuidados corn o, 

bem-estar, corn a saûde, e também corn a organizaçào do dia-a-dia. Enfase para 
as questôes de trabalho, onde voeê deve agir coin paciência, perseverança e 
disciplina, sem perder o prazer por aquilo que faz. Momento que favorece o 
estabelecimento de uma alimentaçào saudâvel, de exerefeios fîsicos, de uma rotina 
que privilégié a qualidade de vida. Dê atençào à saûde, um bem precioso, 
sagitariano. 

(Dezembro22/Janeirol9)CAPRICÔRNIO 
Emoçào, relacionamento, prazer, eis as dimensôes de vida que estâo 

evidenciadas neste mês para os natives de Capricômio. Naturaüdade é essencial 
para que os capricomianos retomem a dévida atençào que devem dar à vivência 

do amor e de tudo que lhes proporcione bem-estar. Mas, deve haver o cuidado 
corn a tendência à busca do prazer a todo custo, e de uma certa atitude infantil 

nas questôes emocionais. Seu tesouro é o afeto, lapide esta riqueza interior, 
capricomiano. 

AQUÂRIO (Janeiro20/Fevereirol8j 
A vida familiar, doméstica e emocional passa a ser o centro de atençào para os 

aquarianos. O mês de maio pode representar o final de um ciclo, corn decisôes a 
serem tomadas em relaçào à famflia, lar, privacidade e sentimentos. Desejo de 
segurança e estabiüdade, que contrasta corn a ânsia de liberdade e de 

experimentaçào de novos caminhos. Tudo dependerâ do que for mais vaüoso 
para os nativos de Aquârio. Oriente-se por seus valores essenciais, aquariano. 

(Fevereirol9/Março20) PEIXES 
O regente de Peixes, Neptuno, retomarâ o movimento direto no dia 15 de 

maio, indicando a possibUidade dos sonhos e ideais piscianos virem a tomar 
progressivamente uma forma mais definida. Enfase para os contatos no 

ambiente em que vive, para o desenvolvimento de novos interesses mentais, 
para o aprimoramento de conhecimentos. A afetividade é o valor mais importante 

do periodo. Tempo de aprendizagem mental e emocional, nativo de Peixes. 
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PROTEJA 
A SUA SAÛDE... 
COM PRODUTOS NATURAIS. 

Produtos importados 
de Portugal e França. 
Grande selecçâo 
de châs e ervas medicinais. 
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POE A CABEÇAA FUr^ONAR 
CONSULTE 

LEONARDO PACHECO, MCHFA^,.CS 
ESTARA AO VOSSO SERVIÇO NA; 

Telefone: 416.588.9078 E... MARQUE JÂ A SUA CONSULTA 
1489 Dundas Street West Toronto (JUNTO À DUFFERIN) 

A Nossa Garota desta ediçào chama-se Cristina Vkxaite. 
Canadiana de pais açorianos, é do signo Cancer e, desde que nasceu, 
jâ câ passou 21 primaveras. Costa de clubes, conhecer pessoas, e de 

crianças, e sonha ser um dia dançarina profîssional e trabalhar 
cuidando de crianças. A Cristina também gosta de escrever poemas. 
“Tudo se pode fazer na vida. Corn dedicaçào e concentraçâo tudo se 

pode fazer desde que nos concentre-mos,” diz A Nossa Garota. 

Se vocè (juiser participer, para ser fotografada, é s6 iigar para a redacçào do 
Jornal mùm (416) 588-5600. 
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A Nossa Garota 
  Por SOLANGE DA SILVA 

AmMOVmMSmfGIJEL 
do mis ecomio) ao mais lustm 

PFmçoÈ lmbati¥e^s 
Comora. rondo elroai 

Canada da Pena, 2 (Junto ao liipor Solmar) 
PONTA DELGADA - AÇORES 

TEL: 296-636-869 ou 963-046-1F3 
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