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História do programa “Chaves”

O programa estreouem 1971, a série começou na TV
Tim (México) ela relata a história de um menino órfão
apelidado de Chaves (Chavo, em espanhol) que tem 8
anos e vive com uma turma na vila do Seu Barriga, está
sempre morrendo de fome e seus melhores amigos na
vila são a Chiquinha e o Quico. Em 1973, Chaves começa
a passar e ser gravado no canal de TV Televisão e se
estende por uma grande parte dos países da América
Latina. Chaves nos anos de 1975, 1977, 1978 e 1979
teve vários mudanças no cenário, nas aberturas do
programa, nas roupas dos personagens....A série no
decorrer do tempo fez tanto sucesso que passa
atualmente em mais de 30 países o próprio criador do
personagem (Roberto Gomez Bolafios - Chespirito) não
esperava tamanho sucesso,infelizmente com a saída dos
personagens Seu Madruga (abandonou a série e mais
tarde morreu) e Quico (Deixou a série para seguir
carreira solo) e com a entrada do carteiro Jaiminho (Raul
Padilla) e Dona Neves (Maria Antonieta de Las Nieves) a
série foi perdendo suas forças e em 1983 Chespirito
resolveu parar a gravação da série, que mais tarde séria
um quadro do programa "Chespirito" (Clube do Chaves,
no Brasil), mas aí os atores já estavam mais velhos e
gordos e não tinha mais a graça e o pique de
antigamente. No Brasil O programa Chaves veio por acaso
no meio da compra de novelas mexicanas, então
mandaram dublar a série embora dissessem que ela era
de má qualidade. Finalmente em 1984, Chaves e
Chapolin estrearam no SBT dentro doprograma do Bozo,
um programa infantil da época estilo Xuxa, porém



apresentado por um palhaço. Chaves era exibido
segundas, quartas e sextas, enquanto Chapolin era
exibido terças e quintas. Depois de aproximadamente um
mês no ar, Chaves começou a dar audiência ao canal.
Três anos depois, a série ganha um novo horário, as
20:00 de todas as terças, quintas e sábado, além do
horário antigo no programa do Bozo, até que no ano
seguinte o SBT começa exibir episódios inéditos do
Chaves e a partir de setembro o programa começa a ser
exibido de segunda a sábado. Em 1990, mais episódios
inéditos entraram pro ar num horário de exibição nos
domingos, além dos antigos episódios serem exibidos de
segunda a sábado ao 12:30, 18:00 e 20:30 e em 1992
entram mais episódios inéditos e alguns substituem
versões antigas que nunca mais foram exibidas.
Atualmente Chaves é exibido de segunda a sexta às
12:30 no SBT.

 



duas caras.
Sua inconstância e preguiça fazem de você um manipulador de
primeira. Você não liga pro que os outros sentem e acaba
recebendo muitos chifres por aí. Geminianos costumam fazer
muito sucesso na política, no circo e na novela das oito.

Câncer (23 jun a 22 jun)
Você é solitário, defensivo e compreensivo com os problemas
das outras pessoas, o que faz de você um xarope. Você se acha
pé frio e mal amado. Sua compaixão, sensibilidade e
emotividade fazem do homem de câncer uma tremenda de uma
bichona. Os cancerianos são ótimos cabeleireiros, melhores
amigas e leitores de romances.

Leão (23 jul a 22 ago)
Você se considera um líder natural. Os outros acham você um
idiota completo. Você é vaidoso, arrogante, orgulhoso e
impaciente, comoe fosse a última coca-cola gelada do deserto e
costumalidar com críticas na base da porrada.
Os leoninos são excelentes guardas de trânsito, ditadores e
emergentes. Fora que por serem tão "necessitados" de atenção
acabam não sabendo ficar com uma pessoa só.

Virgem (23 de ago a 22 out)
Você é do tipo lógico, trabalhador, analítico, tímido e odeia
desordem. Sua atitude detalhista e organizada é enjoante para
seus amigos e colegas de trabalho. Você é frio, não tem
emoçõese frequentemente dorme enquanto está trepando.
Virginianos dão bons cobradores de ônibus e montadores de
quebra-cabeças.

Libra ( 23 set a 22 out)
Você é dotipo artístico, discreto equilibrado e idealista, com
muito gosto pelo harmonioso e esteticamente belo. Se você for



homem, provalvemente é viado. Você sente necessidade de
proteger os outros e lutar contra as injustiças, mas esperando
algo em troca. Oslibrianos são perfeitos na advocacia,
arquitetura e gerenciando casas noturnas.

Escorpião (23 out a 22 nov)
Você é o pior de todos: Desconfiado, vingativo, obsessivo,
rancoroso, frio, orgulhoso, pessimista, malicioso, cínico,
fofoqueiro e traiçoeiro nos negócios. Você é o perfeito filho da
puta, só ama a sua mãe e a si mesmo. O escorpiano leva jeito
para terrorista, nazista, dentista, fiscal de receita e juiz de
futebol.

Sagitário (23 de nov a 22 dez)
Você é otimista, aventureiro, entusiástico e tem uma forte
tendência a confiar na sorte. O que é necessário para quem é
imprudente, exagerado, indisciplinado, irresponsável, infantil,
sem concentração e limitado. Isso explica porque a maioria dos
sagitarianos são bêbados. São ótimos garçons, jornalistas e
bicheiros.

Capricórnio (23 dez a 22 jan)
Você é conservador, sério, frio e inflexível como uma baixela de
inox. Sua fidelidade e paciências não encobrem seu lado
materialista e ambicioso, mas quem se importa? Se a grana está
entrando.... Os capricornianos são um sucesso como bancários,
banqueiros, agiotas ou mesmo contando dinheiro em casa.

 



Cultura gaúcha

“Laço, pealo e gineteio e tenho sorte para o amor"

"Sou campeiro do Rio Grande,
vivendo entre a terra e o céu
moro dentro do meu poncho,
debaixo do meu chapéu"

se lembro o tempo de quebra
a vida volta pra trás
sou bagual que não se entrega
assim no mas!

se troveja a gritaria
já relampeja minha adaga
quem não mostra valentia

já na peleia se apaga
não sou nervoso nem carrego medo
eu me criei sem conhecer remédio

eu meto o peito em qualquer fandango
mas quando eu me zango até derrubo o prédio
e bem assim, cravemo o fação no toco
no nheco da oito soco, com vazio no coração
nois mais facero que ganco em taipa de acuda
Bamogritando pros grude, tão chegando os garanhão
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As 3 etapas do tratafo de paz

Fase 1:

assentamentos

Fase 2:
“Criação do estado palestino em dezembro deste ano

Fase 3

-Segunda conferência acordo sobre fim do conflito“Acordo sobre Jerusalém, refugiados e assentamentos

Ao mesmo tempo, Síria e Líbano devem apoiar e realizar acordos de pazcom Israel o mais rápido possível.

 



CARTA DE PORTO ALEGRE

Nós, pacifistas israelenses e palestinos, estamos determinados

a

buscar

Paz,justiça e soberania para nossos povos e um final à ocupaçãoisraelense nos territórios ocupados em 1967;de um estado palestino independente,|go das linhas de 4 de Junho de 1967; Je
cidade

aberta e capital independente para cada um dos dois estados;uma solução acordada e Justa para a questão dos refugiadospalestinos, de acordo com a resolução 194 das Nações Unidas.

a criação
ado a lado comIsrael, ao lon
rusalém como uma

Clamamos a comunidade internacional e as Na
particular, para,

urgentemente, intervir com o intuito de:

ções Unidas, em

Colocar umfim nesta situação trágica, acabar com a violência emambos os lados, e encaminhar imediatamente negociações de paz, para
trazer assim

uma paz justa e duradoura.

Porto Alegre, 27 de Janeiro de 2003
Alam Jarar, Ely Ben Gal, Galia Golan, Lana Nusseibeh, Shulamit Aloni,Zyad Abu Zyad

  


