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APROXIMAÇÃO'

Silva diz que conversa com o

PMDB foi bastante positiva

VARIEDADE

ENSINO

Selezia, do Ceja, fala sobre
educação modularizada

• PAGINA 6

Última edição da Expofeir:a, realizada há três anos, reuniu 90 expositores e teve um público aproximado de 60 mil pagantes

7a Expofeira Agroindustrial
tem programação definida

I.,.P prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, anunciou
ontem a programação da sétima Expofeira Agroindustrial de
'Guaramirim, que será realizada entre os dias 27 de agosto e

cinco de setembro no parque de eventos Perfeito Manoel de
Aguiar. Evento, terá' dias temáticos, com atrações voltadas a

o estudante Fabrício dos Santos, 18 anos, é um assíduo
freqüentador da Sebu's, a ma,is antiga loja 'de livro:, giOis
e CDs pSqdos d,e Ja�aguá d.o 'Sul. Fabrícid informa qtJe
Costuma, passar na loja com bastante freqüência para

'

comprar gibis e CDs, que são vendidos a preços baixos e

em óti�b est�do de cons�ryação. O proprietário do

estabelecimento, Netso da Silva,.afirmaque o acervo de
CDs está,próximoa 20 mil unidades. PÁGINA 4

públicos específicos como crianças; jovens e idosos, além de

apresentações de grupos folclóricos, corais e shows com bandas
locais e de renome estadual e nacional. Com 92 estandes
internos e 18 externos numa proposta multisetorial, estimativa'
de negócios é de R$ 3,5 milhões. PAGINA 5

www.marisolsa.com.br

N° 4.9131 RS 1,25

OLESC

Técnico do futsal feminino

quer vaga para {ase final

LUTA

ConferênciaNacional daMulher
discute saúde., direitos e garantias

• PÁGINA 6

FUTSAL

Doze equipes disputam uma

vaga para estadual
Futsal masculino de Schroeder viaja para São Bento do
Sul onde disputa a fase regional da Olesc (Olimpíadas
Estudantis de Santa Catarina)

• PAGINA 7

INCENTIVO

Noite da Poesia reúne alunos e

comunidade em evento cultural
CtSAR JUNKES

ARQUIVO

Escola Erich
Blosfeld realizou
evento que teve

31 alunos

inscritos

PAGINA 5

www.duasrodas.com

370 22
www.-unimed..com.br
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OPINIAO

Espaços virtuais
A representação substitui

o que não está presente. A

escrita, a arte, inserem- se

. neste sistema. Trata-se,
nestes casos, de medir o real.
Mas, e as imagens virtuais?

Também elas fazem uma

mediação do real? Os
mundos virtuais carac

terizam-se não propriamente

apresentam, através da matriz

numérica, uma'configuração
espacial onde os objetos
inserem-se de uma maneira

inteiramente nova: Assim,
podemos dizer que o

ambiente virtual comporta
um dualismo estrutural. De
um lado, a expenencia
sensível do mundo virtual,

.... Mas os mundos virtuais apresentam,
através da matriz numérica, uma configuração
espacial onde os objetos inserem-se de uma

maneira inteiramente nova.

pela representação, mas pela
simulação. Esta simulação é,
na verdade, apenas um das

possibilidades de exercício

do real. Os objetos e o espaço
no qual eles se inserem são

os agentes desta simulação.
Evidentemente, eles não têm

realidade substancial, posto
que são imagens virtuais.

Mas os mundos virtuais

FRASES

onde podemos andar, ouvir,
tocar. De outro, a mo

delização formal, inteligível,
precedente à síntese da

imagem. Em outras palavras,
podemos compreender o

mundo virtual experimen
tando-o e, inversamente,
torná-lo perceptível através
de uma modelização lógico
matemática. A especificação

da mediação dos mundos
virtuais permite o paradoxo
de compreender for
malmente as sensações
físicas. De certo modo,
podemos tocar o objeto em si;
na sua pura existência

formal. O mundo virtual

pode, portanto, realizar uma
convergência funcional de
níveis que até agora
estiveram separados. E é

pensando dessa forma que as

pessoas, especialmente os

mais jovens, estão inseridos
nésse novo conceito de

universalização das coisas,
das idéias e das pessoas. O
mundo virtual deixa, assim,
de ser virtual para passar a ser

tão real quanto a própria
realidade. Nesse contexto de

virtualidade, os seres

humanos devem, antes de

tudo, buscar o equilíbrio
entre o real e o virtual para
não correr o risco de não

sabei:
.

separar um modelo de
outro.

"Mesmo sabendo das dificuldades, estamos bem preparados
fisicamente para conquistar a vaga para a fase final da Olesc."

.Glauco Behrens, técnico do futsal de Schroeder, sobre a competição que a equipe disputa
neste fim-de-semana.

NOTAS
....Cultura
O Sesc (Serviço Social do

Comércio) de Jaraguá do Sul

promove mais uma etapa do

Fórum Permanente de Cultura,
no próximo dia 28 de junho, às

19 horas, na unidade do ,Sesc de
Jaraguá do Sul. Nesta etapa, o

tema a ser apresentada é

"Mística Estilos e Pro

fissionalização. A realidade em

Jaraguá e região': Um dos

objetivos do Fórum, que
acontece sempre na última

segunda-feira de cada mês, é

sisternatizar o encontro entre

produtores e artistas locais,
visando' desenvolver uma

plataforma de contribuições
para a construção de uma

política cultural abrangente,
democrática e sintonizada com

as necessidades de Jaraguá do

Sul. A participação do Fórum é

aberta a todas as pessoas
interessadas em debater e

trocar experiências na área

cultural, visando contribuir para
o d e senvolvim ento SOCIO

cultural das cidades envolvidas.

....ERRATA
O Jornal Correio do Povo errou

ontem ao publicar, na página 6,
uma foto da palestra realizada

no auditórlb da Acijs (As
sociação Comercial e Industrial

de Jara2:Uá do Sul) para
estuda ntes do Ceja (Centro de

Educação de Jovens e Adultos).
A publicação correta da matéria

você pode conferir hoje, na

página seis.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... TURQUIA

Explosõesdeixam quatromortos
àsvésperasda chegada de Bush
Quatro pessoas morreram e 18 ficaram feridas

em duas explosões ocorridas ontem na Turquia,
uma delas na frente.do hotel em Ancara onde

deveria se hospedar este fim de semana o

presidente. dos Estados Unidos,George W. Bush.

Um grupo esquerdista assumiu responsabilidade
pela ação perto do.hotel, que deixou três feridos.
Em Istambul, uma bomba explodiu no colo de
uma jovem dentro de um ônibus num bairro

residencial, matando quatro pessoas, entre elas

a mulher, e ferindo outras 15.

O bairro Fatih fica a cerca de oito quilômetros
de onde será realizada, a partir de segunda
feira, uma reunião de cúpula da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
participarão da cúpula, entre outros, Bush, o

primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o

presidente francês, Jacques Chirac. Suspeita
se que a bomba estava sendo levada para

algum lugar e explodiu prematuramente.
Ninguém reivindicou responsabilidade pelo
ato, mas a polícia informou a captura de três

suspeitos em Istambul. Em Washington, O
secretário de imprensa da Casa Branca, Scott
McClellan, disse que os ataques não irão

afetar os planos de Bush de visitar a Turquia.
"Parece que esses ataques terroristas visam

a perturbar os preparativos para a cúpula da

Otan, que é um encontro de nações livres

unidas em nossà luta global contra o

terrorismo'; afirmou McClellan. "Em termos

de agenda (de Bush), nada mudou': AE

.... BRASIL

Lular''era impossível
dar um salário mínimomaior"
Um dia depois da aprovação do salário
mínimo de RS 260,ob pela Câmara dos

Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva criticou os parlamentares que
votaram por um valor maior, atribuindo o

embate à disputa para as eleições
municipais de outubro. Apesar de não citar

diretamente, Lula deixou claro que falava
do Senado. "Não é possível que o mínimo
seja utilizado apenas para fazer discurso
eleitoral em época de campanha'; afirmou
ele, na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), nos EUA, pouco antes de

regressar ao Brasil. Lula foi informado do
novo resultado favorável ao Planalto pelo
ministro da Coordenação Política, Aldo
Rebelo.
Na semana passada, o Senado derrotou o

governo ao aprovar um mínimo de RS 275,
deixando o presidente irritado com o que,
em conversas reservadas, chamou de

"demagogia': Para Lula "todo mundo sabe"

que as prefeituras e a Previdência não

suportariam um salário mínimo maior.

"Mas, por causa da eleição, mesmo as

pessoas que não conseguem pagar mais

votaram no maior valor sabendo que o

governo, por ser responsável, proporia que
a Câmara retomasse os RS 260'; disse. Ao
criticar o Senado, Lula fez questão de

defender a Câmara, que, na sua opinião,
cumpriu o seu papel. AE

.... BRASIL

Mega-Sena acumulada pode
pagar R$ 50milhões no sábado
A Mega-Sena acumulou quarta-feira pela quinta
vez consecutiva e, segundo estimativa divulgada
hoje pela Caixa Econômica Federal, deverá pagar
o maior prêmio de 2004, no sorteio de sábado.
O apostador que acertar as seis dezenas do
concurso 575 pode ganhar RS 50 milhões, o
terceiro maior valor pago desde a criação da

loteria, em 1996. No sorteio do concurso 574,
em Campina Grande (PBi, ninguém acertou

todos as dezenas (02 - 10 - 17 - 23 - 32 - 44). A

quina teve 162 acertadores que vão receber RS
12.609,31 cada um. A quadra teve 12.691

apostadores sorteados, com prêmio individual

de RS 160,35.
O maior prêmio da história da Mega-Sena saiu

para um apostador de Salvador (BA). Em outubro
de 1999, ele acertou os seis números do
concurso 188 e ganhou, sozinho, RS 64,9
milhões. O segundo maior prêmio da loteria foi
de RS 50,9 milhões. Um apostador de Campo
Grande (MS) foi o ganhador do concurso 191,
em 30 de outubro de 1999. Em 2004, ano em

que a Mega-Sena já pagou RS 230 milhões em

prêmios, o maior valor foi ganho por um

apostador da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ele acertou sozinho as seis dezenas do concurso
569 e levou RS 46,6 milhões. O sorteio foi no dia

5 de junho e encerrou uma seqüência de nove

concursos sem vencedores do prêmio máximo.

Se for aplicado na poupança, o prêmio de RS 50

milhões poderá render cerca de RS 366 mil em

apenas um mês. AE
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SUA OPINIÃO

Prioridade do emprego
na América Latina

Max Schrappe*

O "Relatório de Progresso Econômico e Social" do Banco
Interarnericano de Desenvolvimento (BID), recentemente
apresentado, demonstrou que o desemprego na América
Latina é o mais alto dos últimos 20 anos. Paralelamente, a

massa salarial cresceu muito pouco e até mesmo manteve-se
.

estagnada em alguns países. No Brasil; especificamente,
conforme números oficiais, o poder de compra dos trabalhadores
caiu 12% em 2003. No tocante ao desemprego, nosso

Continente retrocedeu ao início da década de 80. O índice
médio está na casa dos 10%.

O estudo demonstra, ainda, que metade dos latino
americanos ganha menos do que um dólar por hora,
permanecendo abaixo ou próxima da linha da pobreza. Além
disso, também representa 50% do total de trabalhadores o

contingente sem qualquer proteção social prevista na lei. Na .

maioria dos casos, essas pessoas mergulhadas na informalidade
são subempregadas. Para elas, perder o emprego é muito mais

grave, pois sequer têm como recorrer à rede de proteção social.

Passam, na verdade, a engrossar as estatísticas da exclusão.
Estes números, não bastassem refletir a grande dimensão

da dívida social no Continente e a premência do
estabelecimento de políticas econômicas voltadas ao

crescimento e à geração de empregos, têm impacto direto sobre
a indústria gráfica. O setor é um dos mais sensíveis às oscilações
da economia, refletindo de forma rápida e aguda o crescimento
ou a retração.

É óbvio que os 50% de trabalhadores latino-americanos

próximos da linha da miséria consomem muito pouco. Seu
trabalho é praticamente de subsistência. Para esse expressivo
contingente populacional, livros, revistas e jornais são

supérfluos. Além disso, é muito limitado seu acesso a produtos,
industrializados, com rótulos, manuais de instruções e

embalagens mais sofisticadas, com alto valor agregado. Da

mesma forma, praticamente não usam talão de cheques ou

cartões. Ou seja, são pessoas praticainente excluídas. Ou seja,
a indústria gráfica também oferece dimensão precisa das

conseqüências do desemprego e/ou a baixa renda no processo
da exclusão social.

Como setor importante da economia e um dos mais

significativos elos da cadeia produtiva da comunicação, a

indústria gráfica, por meio de suas entidades de Classe, deve
engajar-se cada vez mais nos debates dos grandes temas, dentre
eles a sensível questão do desemprego, que torna o desafio do

crescimento econômico o mais premente na América Latina,

.As economias da região, que, com raras exceções, têm

permanecido quase estagnadas nos últimos anos, precisam
inverter este quadro. É preciso substituir o círculo vicioso da

retração pelo círculo virtuoso da expansão, .da geração de

empregos e do proporcional resgate da dívida social.
Além dos benefícios intrínsecos desse.processo no âmbito

de cada Nação, é preciso ter consciência de uma questão
fundamental: o estabelecimento de um verdadeiro mercado,
constituído pormilhões e milhões de habitantes com poder de
compra e inseridos !TOS benefícios da economia, será o mais

importante cacife nas mesas de negociação da Alca e de todos
os fóruns da economia globalizada.

*0 auotor é presidente da Confederação Latino-Americana da

Indústria Gráfica (Conlatingraf) e do Conselho Consultivo da

Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf). É vice'

presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de

São Paulo).
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PFL realiza a convenção do

partido na noite de hoje
CORUPÁ - o PFL realiza

amanhã à noite, das 19 às 22 horas,
'

a convenção municipal que
apresenta as coligações e

candidaturas para as eleições de

outubro. Na oportunidade, os

líderes do partido vão discutir com
os convencionais as propostas que
receberam em termos de políticas
de alianças. A possibilidade maior
é de que os peefelistasmantenham
a composição atual com o PMDB,
entretanto, não está descartada a

chance de firmar coligação com o

PSDBe Pp.
A idéia do PFL é lançar uma

média de' seis a oito candidatos à

chapa proporcional, já que o

número máximo é dez. "Não

conseguimos mulheres para

representar nosso partido e

concorrer ao legislativo porque a

maioria delas não quer se afastar
do emprego", menciona o

secretário da sigla, em Corupá,
Ernesto Felipe Blunk. Indepen
dente da sigla, o PFL irá coligar-se
apenas na chapa proporcional,
porém vão apoiar amajoritária na
composição que optarem.

- A tendência' do partido,
como liberal, é surgir com novas

idéias e boas sugestões para o bem
da comunidade. Pretendemos

aplicarmelhorias nas áreas de infra
estrutura, turismo, saneamento
básico e dar continuidade aos

trabalhos desenvolvidos na saúde
e educação, que são exemplares
, considera.

81unk diz que PFL quer inovar na área de infra-estrutura e turismo

PMDB vai realizar convenção
municipal neste domingo

BARRA VELHA - O diretório
, do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB)
de Barra Velha oficializa neste

domingo, dia 27, através de sua

convenção municipal, a

homologação da candidatura do '

industrial Samir Mattar e da ex

primeira-dama municipal e ex

secretária de Saúde Eliana
Bittencourt à Prefeitura da
cidade. Mattar é o cabeça de
chapa, e Eliana assume o desafio
de ser a primeira vice-prefeita da
história' do município. A

convenção acontece no Circo
Escola Teatro de LonaCultural de
SantaCatarina, das 14 às 17 horas,
quando os 45 convencionais

peemedebista,s deverão confirmar
a dobradinha, e os candidatos
falarão de suas primeiras propostas.

O evento, de acordo com a

co'ordenação da campanha
peemedebista, terá aspecto de'

festa e descontração. O PMDB

programou a apresentação de
artistas mirins e adultos do Circo
Escola, além de trazer para a

cidade as Irmãs Passos, que
cantarão sucessos sertanejos após a
convenção. O presidente do
PMDB local, engenheiro e ex

prefeitoMario Celso Bittencourt,
destaca o fato de o partido ir unido
à convenção, sem divisões internas.

Bittencourt revela ainda que
devem estar presentes o presidente
do diretório doPMDB em [oinville,
GeovahAmarante, o vice-prefeito
de [oinville Rodrigo Bornholdt, o
coordenador regional da legenda,
Cleonir Branco,' e a deputada
estadual Simone Schramm,
representando o governador Luiz
Henrique da Silveira. Na

convenção, as lideranças
peemedebistas farãoO lançamento
da nominata de candidatos a

vereador.

POLíTICA
MUDANÇA

PSB realiza reunião no sábado

para avaliar aliança com o PT
POR FABIANE RIBAS

�Partido está fora
do bloco que apóia
a candidatura de
Moacir Bertoldi

JARAGUÁDO SUL - o PSB
tem agendado amanhã à tarde,
das 14 às 17 horas, uma reunião
com todos os filiados para tratar

questões internas do partido
referentes à atuação dos

vereadores, às resoluções da sigla
em âmbito nacional e coligações.
O evento será realizado nas

dependências do Sindicato da
, Construção Civil e Mobiliário, na
Rua Epitácio Pessoa. O partido,
que não fazmais parte do bloco

que defende Moacir Bertoldi
como candidato a prefeito, vai
apresentar aos membros do

partido a aproximação com o

(PT) Partido dos Trabalhadores.
O presid ite d� PSB em

Jaraguá do Sul, Luiz Hirsche,
explica que làor não ter

participado de uma reunião, o

coordenador de planejamento do
bloco solicitou a chave do

comitê, conduta pela qual levou
o PSB a se considerar fora do

grupo. "Mas nós vamos seguir as
resoluções nacionais e vamos

firmar aliança com os partidos de

sustentação do governo. Como
não há possibilidades de unirmos
com PFL, PP e PSDB, estamos
praticamente certos com o PT,
partido de esquerda e

democrático. Como apenas as

convenções oficializam as

decisões, vamos aguardar a data
para a confirmação", elucida,
enfatizando que todos os filiados
estão sendo aguardados para que

Hirsche diz que a intenção é seguir as resoluções nacionais do partido
ARQUiVO/aSAR JUNKES

seja analisada a proposta do PT.
"Esse encontro será determinante
para nós. O PSB pretende lançar
três nomes como candidatos a

vereadores Emerson Gonçalves,
José Osni Tibes e Rubem Fonseca
Flexa", menciona.

O presidente do PT, Leone
Silva, afirma que já efetuaram
uma reunião com os peerne
debistas, encontro que consi
derado bastante positivo em sua

opinião. "Estamos em nego-

ciações ainda, temos mais uma

reunião agendada para sábado
no final da tarde para apararmos
as arestas e definirmos a

possibilidade de uma coligação,
lançando DioneiWalter da Silva
como candidato a prefeito e

'

Cecília Konell, como vice",
informa.

A indefinição também
permanece nas conversações
com o PL, PPS e PTB, pois o PT
está aberto a diálogo com os

líderes do bloco. "Estamos

praticamente certos apenas com
o PSB e PCdoB. Depois que
houve mudanças na liderança do
PTB, parece que há chances de
eles avaliarem outras propostas
também. De qualquer forma, até
o dia 30, quando acontecerá

nossa convenção, muita coisa

pode mudar no campo político",
salienta. O encontro decisivo
será no sindicato do vestuário, das
18 às 22 horas.

pelo legislativo desde o mês de
novembro do ano passado e

agora foi aprovado de maneira
consensual, em virtude de ser

uma melhoria para a cidade,
conforma explicação do
secretário de Administração ::

Finanças, Jair Tomelin. "No
procedimento agora, precisamos
da autorização para incluir este
projeto no Plano Plurianual, que
foi preparado no, início de 2000
e não previa estes valores.Amesma

aprovação necessitamos para a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, visto
que não estava previsto quando foi
elaborada", explica.

Quando estas aprovações
estiverem certas, os documentos
serão encaminhados para o

--

Câmara aprova projeto para investir no transporte coletivo
GUARAMIRIM - o Projeto de

Lei nº 154/2003 foi aprovado por
unanimidade na sessão

ordinária da Câmara de
Vereadores, realizada na noite de

terça-feira. Ontem à noite foi à

segunda votação na tribuna,
onde foi aprovado e autorizado

que poder Executivo contraia,

financiamento junto ao BNDES

(Banco N acionaI de Desen
volvimento Econômico e So

cial). O empréstimo no valor de
R$ 8.895.302,80 será destinado
à implantação de um sistema de

transporte coletivo e também

para melhorias no saneamento
básico de Guaramirim.

Trata-se de um projeto que
está sendo avaliado e alterado

BNDES para reunir com os que já
estão na financeira. "Depois eles
deliberam um parecer final e

dependendo da liquides do banco,
aprova-se a liberação do crédito",
diz.

A previsão de início e

conclusão da obra é imprevisível,
sedundo Tomelin, porque

depende da burocracia dos
documentos, autorização do
Banco Central, formalização do
Badesc. "Certamente não

mexeremos nisso este ano, apenas
no próximo, em nova gestão.
Esperamos que seja com o prefeito
atual, mas isso independe. O que

importa é que a comunidade vai
se beneficiar com es te

investimento", conclui.

FATOS
• Secretário de

Administração e Finanças,
Jair Tomelin, diz que não

importa quem será o

próximo prefeito, mas que
a comunidade se beneficie
com a implantação desse

projeto.

• Os prazos de

amortização e carência,
encargos financeiros e

liquidação da divida a ser

contratada obedecerão às
normas pertinentes
estabelecidas pelas
autoridades monetárias
federais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra e venda de usados
cresce em Jaraguá do Sul

POR MARIA HELENA MORAES

...CDs e gibis são os

artigos mais

procurados pelos
clientes da Sebu's

}ARAGUÁ DO SUL - o hábito
de trocar mercadorias, a

chamada permuta, usada há
milhares de anos pelos homens
de todo o planeta, transformou
se em um excelente negócio
para Nelso da Silva, que há 11
anos montou a sua loja de livros
e revistas usadas em Jaraguá do
Sul. De acordo com Silva, que
atualmente tem um acervo de

aproximadamente 20 mil CDs,
entre novos e usados, a

estratégia é manter uma

margem pequena de lucro,
oferecer boas mercadorias e

assim convencer o cliente a

voltar à loja.
"Começamos timidamente,

com revistas e alguns
romances", lembra Silva, que
atualmente oferece livros sobre Nelson Silva abriu a loja há 11 anos

Encontro de Talentos discute comunicação
}ARAGUÁ DO SUL .. o 9°

Encontro de Talentos Humanos
da Associação Brasileira de
Recursos Humanos, regional de
Jaraguá do Sul, vai abordar, na
edição deste ano, o tema

Comunicação, O evento está

programado para os dias 14 e 15
de julho, no grande auditório
do Centro Empresarial. Toda a

programação foi apresentada
esta semana, durante a reunião

plenária da Acijs/Apevi ..
A consultora, escritora e

presidente da Quântica Gestão
e Educação, Dirce Conte, vai
abordar o tema" Comunicação
que geral resultados", des "

tacando o que é e como se .

estabelece a comunicação que

geral resultados, com a

finalidade de reduzir a lacuna
entre o discurso e a prática no

dia-a-dia de trabalho.O diretor

presidente da Marisol vai falar
sobre Comunicação como

ferramenta de gestão de

pessoas.

FATOS
• O investimento para

participar do evento será de

R$ 10,00 por noite. Empresas
associadas a ABRH 'e

estudantes com carteirinha
têm desconto de 50%.

• O exercício da

comunicação no ambiente
do trabalho também será
abordado pelo presidente
dá Marisol, Vicente Dinini,
que vai falar no dia 15

INFORME CP

... OFERTAS

Senai oferecemais cursos
As inscrições para 64 cursos técnicos que
o Senai/Sf oferece para o segundo
semestre deste ano em 22 cidades
catarinenses estão abertas até o dia 2 de

julho. No total, são oferecidas 2.481 vagas.
Haverá prova de seleção entre os dias

quatro e 11 ( cada unidade definirá uma

data dentro deste período) e as matrículas
serão realizadas de 12 a 16 de junho. Na
região Norte de Santa Catarina o Senai

abriu 785 vagas em 18 cursos. Em Jaraguá
.

do Sul são sete cursos, que totalizam 345

vagas. O Senai de Joinville oferece 288

vagas em seis cursos.

� MERECIMENTO

Destaque Regional Norte
o Hiper e Supermercados Breithaupt recebeu, no
dia 22 deste mês,o Prêmio Mérito e Mercado ACATS

2004 - Supermercado Regional Norte, conferido
pela Associação Catarinense de Supermercado. A
entrega do prêmio aconteceu por ocasião da 1r

reunião anual da ACATS, realizada em Florianópolis.
Atualmente a convenção da ACATS homenageia,
dentre centenas de supermercados de Santa

Catarina, os melhores de cada. região, considerando
atendimento, preços, variedade de produtos,
consumidores, fornecedores e outros critérios. O

evento contou com a participação de centenas de

profissionais da área de vendas, compras e

fornecedores.

todos os assuntos, revistas
variadas (inclusive eróticas),
DVDs e muitos CDs, consi
derados os objetos de maior

procura. "Nossos preços são os

melhores", argumenta Silva, que'
também vende CDs novos e

aceita CD usado no troca por
outro novo. "CDs que custam R$
25,00 em outros locais a gente

consegue vender aqui por R$
13,00", exemplifica proprietário
da Sebu's.

Ainda de acordo com Silva,
o público jovem, especialmente
os adolescentes, fazem parte da
maioria dos seus clientes. A

procura por CDs e por gibis tem
aumentado significativamente
nos últimos anos. "Há alguns
anos os livros e revistas

representavam a maioria das
vendas. Hoje a situação mudou
e o carro-chefe é o CD", resume
Silva.

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

SEXTA-FEIRA, 25 de junho de 2004

Jovens Empreendedores
prega envolvimento social

}ARAGUÁ DO SUL - A

. realização de eventos ( palestras,
cursos, etc) integrados com a

soci�dade é uma das metas do
Núcleo de Jovens Empresários
de Acijs ( Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul)
Esta semana, oNúcleo promoveu
palestra sobre administração do
tempo e organização pessoal,
cujo ingresso era um litro de leite
ou duas caixas de gelatina,
posteriormente doadas para a

Rede Feminina de Combate ao

Câncer.
O consultor do Núcleo,

Vilson Rafael Riegel afirma que
a intenção é promover mais

atividades envolvendo os

segmentos carentes da socie

dade. "Desta vez optamos pela
Rede Feminina.ique realiza um

trabalho louvável em pról das
vítimas de câncer e que merece

a consideração de todos", afirma
Riegel. Segundo ele, foram
arrecadados 77 pacotes de

gelatina e 41 litros de leite.
Ainda de acordo com Riegel,

o Núcleo pretende dar

Viva o futuro
www.unerj.br

UNERJ • Centro Universitário de Jaraguá do Sul
Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau
CEP 89254·430 CP 251 Jaraguá do Sul·SC
Tel: (47) 275·8200

aSAR JUNKES

Consultor Vilson Riegel afirma
que Núdeoquer mais integração

continuidade a esse trabalho
social por entender que é essa

uma forma de minimizar os

inúmeros problemas sociais do
País.

O Núcleo foi fundado em

novembro de 1999 e atualmente
conta com aproximadamente 20

empresas associadas.

Fundação Educacional Regional Jaraguaense
CNPJ: 83.130.229/0001·78

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2003 E 31/12/2002 - EM R$

ATIVO
CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

CRÉDITOS
DESPESAS ANTECIPADAS

PERMANENTE

IMOBILIZADO

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
DIFERIDO

31/12/2003 31/12/2002

16.894.890 14.422.672

2.760.069

473.532

901.826

1.329.882

54.829

1.929.355

320.460

1.038.054

569.458

1.384

16.913 16.913

14.117.907

15.043.437

(943.341)
17.810

12.476.404

12.476.404

PASSIVO
CIRCULANTE

FORNECEDORES

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGAÇOES SOCIAIS

OBRIGAÇOES FISCAIS

OUTRAS OBRIGAÇ6ES

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

PATRIMÓNIO LIQUIDO
PATRIM6NIO SOCIAL

RESERVA DE REAVALIAÇÃO
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERClclO

31/12/2003 31/12/2002

16.894.890 14.422.672

6.152.088

277.796

2.020.674

2.107.770

85.776

1.660.072

2.995.961

140.233.

801.902

1.660.760

80.916

31.2.150

123.367

123.367

64.346

64.346

10.619.435

7.853.830

2.671.037

94.568

11.362.365

7.046.980

2.812.350

1.503.035

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT/DÉFICIT ENCI;RRADOS EM 2003 E 2002

RECEITA LIQUIDA DE SERViÇOS
(-) Custo dos Serviços Prestados •

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO

Despesas Administrativas

Despesas de Vendas

Resultado' Financeiro Liquido
SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO
RESULTAOO NÃO OPERACIONAL

SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERClclO

�.CANARINHO
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo· Fretamento

Carla Schreiner
Presidente

João Modesto Silveira
Técnico Contábil· CRC/SC 6404

31/12/2003 31/12/2002

18.211.543

(12.829.425)

15.106.223

(9.996.107)
5.382.118

(4.373.545)
(342.742)
(571.262)

5.110.116

(3.154.549)
(362.276)
(84.107)

94.568 1.509.185

(6.150)
94.568 1.503.035·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bairro Guamiranga ganhará
centro de educação infantil

GUARAMIRIM - Um centro
ES

de educação infantil será

construído no bairro

Guamiranga, em Guaramirim,
em terreno onde está sendo

construído o ginásio de esportes
')Osvaldo Klein.

O anúncio foi feito pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

durante, coletiva de imprensa
realizada ontem.

A obra, que encontra-se em

processo de licitação, terá 462
metros quadrados e quatro
salas, num investimento

aproximado de R$ 250 mil com
recursos próprios.

Outras obras em processo de

licitação são as reformas e

ampliações da Escola de Ensino

Fundamental Novo Tibagi,
onde serão investidos R$ 58 mil,

,

em média, e a construção do

sa novo prédio para a Escola de

os

:10

Ensino Fundamental' Padre
Mathias Maria Stein, no bairro
Caixa D/Água, que terá dois

pavimentos e área construída
de 792 metros quadrados, com
investimento previsto de R$ 369
mil.

O prefeito informa também

que outras melhorias estão

ocorrendo nas escolas

municipais, como a

substituição de toda a rede
elétrica' na Escola José
Dequêcli, no bairro Corticeira,
onde serão investidos

aproximadamente R$ 20 mil;
R$15 mil para aquisição de

, material pedagógico para as

escolas de educação infantil e
ensino fundamental e reforma
do alambrado das Escolas laro

Eugênio Hansch, Novo Tibagi
e Urbano Teixeira da Fonseca,
com investimento de R$ 38 mil.

, DIVULGAÇÃO

li

.te

20

Centro de educação será construído anexo ao ginásio de esportes

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Nos termos da legislação em visor, e na conformidade dos art.32' e 96 do Estatuto
do PSDB, ficam convocados, por este Edital, os membros do Diretório Municipal,
os membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município, os

Vereadores, os Delegados do município à Convenção Estadual, para a

CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 29 de junho de 2004,
com início às 19:00 horas e encerramento às 22:00 horas, nas dependências da
Sociedade esportiva e Recreativa Vieirense, ria rua Dona Matilde 201, .nesta
cidade com a seguinte Ordem do di�:
ORDEMDODIA

a)Deliberar sobre propostas de coligação;
b)Escolha de Candidato a Prefeito, Vice'Préfeito e Vereadores;
c)Sorteio dos números com que con�orrerão os Candidatos a Câmara

Municipal de Vereadores;

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2004-06-24

Célio Bayer
P.residente Municipal d� PSD!)

GERAL I s I

ATRAÇÕES

Definida programação da 7a

Expofeira Agroiondustrial
POR CAROLINA TOMASELLI

�Programação eclética

pretende atrair
mais de 80 mil

pagantes ao evento

GUARAMlRlM - As atrações da
sétimaExpofeiraAgroindustrial de
Guaramirim, que será realizada
entre os dias 27 de agosto e cinco

.

de setembro no parque de eventos
PerfeitoManoel de Aguiar, foram
anunciadas ontem pela comissão
organizadora.

A programação inicia dia 27
de agosto com solenidade de
abertura às 20 horas, seguido de
shaw pirotécnico, apresentação do
grupo I Primi Tempi e baile com

Banda do Barril e escolha da
rainha do evento.

No dia 28, quando oMunicípio
completará 55 anos de

emancipação ol ítico-adrni
nistrativa, será realizada
solenidade comegiorativa ao

aniversário a partir das 8h30, com
desfile das escolas municipais e

desfile agrícola. No parque, haverá
apresentação de corais, grupos de

CÉSAR JUNKES

Márcia afirma que intenção de dias temáticos é atrair grande público
dança e shows, além do tradicional
baile dos agricultores, este com

início às 22 horas.
A Expofeira também terá um

dia destinado, às crianças, com
brincadeiras e apresentações a

partir das 14 horas, no dia primeiro
de setembro.

Na quinta-feira, dia dois, shows
com as bandasAlta Rotação, às 21
horas, e Os Chefes, às 23 horas,
animarão a chamada noite jovem.

No sábado, dia quatro, a

programação serávoltada à terceira
.

idade. A partir das 8 horas serão

oferecidos café,missa e almoço aos

idosos de Guaramirim no Parque e

nó período da tarde o evento será

aberto aos idosos de toda a região,
com apresentação de grupos
folclóricos e festa da melhor idade
com shaw das Irmãs Gaivão e

'

Adilson eCia, com início às 14 horas.
''A expectativa de participação é de
aproximadamente 1,5 mil idosos",
declara o prefeito Mário Sérgio
Peixer.

Além dos shows com bandas
conhecidas no cenário estadual e

nacional, com destaque para a

banda Reação em Cadeia e o grupo

gaúcho Os Serranos, o evento abrirá
espaço para apresentação de
cantores e bandas locais ao longo de
toda a programação.

Segundo Márcia Alberton, da
empresa responsável pela
organização, uma das novidades da
sétima edição da Expofeira será o

palco instalado na tenda de

alimentação para que o público
possa prestigiar a apresentação de
shows ao mesmo tempo em que

degusta as variedades culinárias.
O valor do ingresso que dá

acesso ao parque será de R$ 2,00.
Crianças de até nove anos têm
entrada livre. Os bailes que serão,
realizados no pavilhão variam entre

R$ 5,00 e R$ 10,00.

,

Escola Erich Blosfeld realiza
terceira Noite da Poesia

}ARAGUÁDOSUL-Aproximada
mente 150 pessoas prestigiaram a

terceira edição da Noite da Poesia,
realizada na última quarta-feira pela
Escola Municipal de Ensino
FundamentalErichBlosfeld.

O evento cultural teve a

participação'de31 alunos daeducação
infantil à quarta-série do ensino

fundamental.
A aluna Franciele Marinho

Marques obteve o primeiro lugar na
categoria A com a declamação do

poema Tempestade, de Henriquieta
Lisboa.CançãodoExílio, deGonçalves
Dias, foideclamada pelaalunaDébora
Carolina Rodrigues, que ganhou o

primeiro lugar na categoria B. Já a

primeira colocação da categoriaB2 foi
paraAndré LuanBecker, que recitou
a poesia Onde está você agora?, de
autoriadeVanessaMarchioriDereti..

Jardins de infância realizam
festas juninas de integração

SCHROEDER - Os centros

municipais de educação infantil de
Schroeder realizam a partir de hoje
até o dia seis de julho, as festas juninas
de integração, que tem a proposta
de unir turmas de pelo menos dois

jardins de infância em um dos
centros de educação doMunicípio,
promovendo a troca de experiências
entre as crianças e os professores
destas unidades de ensino.

O projeto é desenvolvido pela
SecretariaMunicipal de Educação
e terá a participação de aproxi
madamente 500 crianças que

freqüentam os nove centros de

educação infantil de Schroeder e dos
professores dos jardins de infância.
Hoje, a primeira festa junina da

Integração será realizada noCentro

Municipal de Educação Infantil
Cantinho Alegre, na localidade de
Duas Mamas, com a presença dos
alunos do jardim de infância Crescer
eAprender.

'

Já no dia 30, os alunos dos jardins
de infância Bondinho Alegre,
Branca de Neve e Chapeuzinho
Vermelho, se reúnem para
comemorar São João, 'no bairro
Bracínho. No dia primeiro de julho,
a festa junina será destinada às '

• Esta será a primeira vez que
as festas juninas de integração
serão realizadas em Schroeder.
A intenção dos organizadores é

que o evento seja realizado
anualmente.

• Crianças de quatro a seis

anos que freqüentam os

jardins de infância do

município e terão a

oportunidade de fazer novas
amizades e trocar experiências
com estudantes de outras

instituições de ensino.

Evento trabalha a desinibição e as diferentes formas textuais

Nova estrutura e novo espetáculo

,Circ��
�p

crianças do centro Pingo deGente,
Chapeuzinho Vermelho e

Abelhinha Feliz, no ginásio de

esportes Alfredo Pasold.
De acordo com a supervisora de

ensino,MirianVogel, o transporte das
crianças' será fornecido pela
PrefeituraMunicipal. Já a fogueira e

a decoração ficarão por conta do
centro de educação infantil sede do
encontro. O custo das comidas e

bebidas típicas da festa junina será

dividido entre os centros

participantes.

Espetáculo
HOJE às 20:30 horas

RUA FRITZ BARTEL (PRÓX. RODOVIÁRIA)

www.irrnaospower.com.br

o co . gteS!)RREIo DO POVO e ganhe ,n

Atrações de variedades circenses como: Palhaços, contorcíonístas, I

equilibristas, malabaristas, acrobacias em touros (touradas) com os rrrnaos power

ACROBACIAS EM
tO"ROS (tO"RADAS)
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Estudantes jovens e adultos
lotam auditório para aprender

POR CELlCE GIRARDI

.... Palestra sobre saúde
atraiu mais de 600

estudantes do Ceja
no auditório da Acijs

Jaraguá do Sul- o auditório da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) ficou
pequeno na terça-feira para osmais

de 600 alunos, entre jovens e

adultos que vieram receber

informações na palestra bimestral
realizada pelo Ceja .(Centro de

Educação de Jovens e Adultos).
A atividade extraclasse apre
sentou para os estudantes assuntos
de interesse geral. Saúde e

Prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis foram explanadas
pela enfermeira da secretaria de

saúde, Andréa Albuquerque.
Outros assuntos como novo código
civil, ernprégabilidade já foram
abordados. O Ceja atende aos

cinco municípios do Vale do

Itapocu através do ensino

modularizado, telesala e unidades
descentralizadas. No ensino

modularizado o aluno vem a escola

Jovens e adultos lotaram o auditório para assistir a palestra de saúde

uma a duas vezes por semana e

estuda o conteúdo 30% na sala de
aula e 70% em casa. "O

compromisso do aluno é em casa.

O aprendizado é em sua maioria

não presencial; porque esse aluno

geralmente tem trabalho,
compromissos, família e tem que
fazer o próprio horário", explica.

Fetiesc elege duas delegadas na
ConferênciaNacional daMulher

}ARAGUÁDO SUL - ADiretora da
. Fetiesc (Federação dos Trabalha
dores nas Indústrias do Estado de
Santa Catarina), Rosane Sasse e a

coordenadorageraldoDepartamento
da Mulher, Ana Maria Sokacheski,
foram eleitas delegadas represen
tantes de Santa Catarina para a 1 ª

Conferência Nacional da Mulher,
que acontece dias 15 a 17 de julho,
emBrasília.Aeleiçãoocorreu durante
aConferênciaEstadual nos dias 17 e
18 de junho, emFlorianópolis, e teve
a participação de 400 mulheres de
todo o estado. O objetivo das
Conferências é propordiretrizes para
fundamentação do PIaria Nacional
de Políticas para as Mulheres. As

propostas referentes à área daSaúde,
apresentadaspeloDepartamento da
Mulher durante a Conferência

Estadual, foram aprovadas na íntegra.
A Fetiesc quer que "se obrigue as

empresas, profissionais e órgãos oficiais
para a devida emissão de Comu

nicação de Acidente de Trabalho

(CAT), evitando descaso no diagnós
tico das doenças ocupacionais e que
despesas dos tratamentos clínicos e

psicológicos dos trabalhadores
acometidos por fadiga, DORT, es
tresse, depressão, sejam arcadas pela
entidade empregadora", explica

FATOS

• A cada dez pessoas

portadoras de DORT, oito
são mulheres, que
também estão entre as

maiores vítimas de assédio
moral e sexual no trabalho.

• Santa Catarina tem

direito de indicar 56

delegadas, distribuídas
proporcionalmente por
região.

Rosane. "Há uma crescente presença
feminina nomercado de trabalho do

país noentanto, osbaixos rendimentos
chefiados pormulheres resultam da
baixa renda do trabalho obtido",
analisaAnaMaria. A proposta é que
se aprove imediatamente o Projeto
Lei sobre o Assédio Moral nas Rela

ções de T�abalho. Outras reivin

dicações são para que as empresas

ofereçam gratuitamente cursos de

Qualificação e Requalificação Pro
fissional e aprovação da proposta de
aposentadoria para dona de casa, e a
obrigatoriedade para que as empresas

sejam responsáveis pela guarda e cui
dado dos filhos de suas trabalhadoras,
em idade de zero a 5 anos.

Selézia Van Vossen, diretora geral
do Ceja. O aprendizado acontece
em 16 meses, tanto para o ensino

fundamental como para o ensino

médio. Hoje mais de sete mil
'alunos no Vale do Itapocu estão

estudando sendo 2,3 mil somente
em Jaraguá do Sul. É o caso do
auxiliar de .serviços gerais,

Francisco Simões, de 37 anos.

Simões matriculou-se no Ceja e

cursará a partir de agosto o

ensino fundamental. "Parei de
estudar na terceira série, porque
morava longe e comecei a ajudar
meus pais desde muito cedo na

lavoura. Um amigo que também
estudou pelo Ceja, me incentivou
e me matriculei. Espero conseguir
aprender todo o conteúdo",
conta o ex-agricultor que deseja
melhorar de cargo depois de
concluir os estudos."Sem estudo
a gente não é nada, não entende
nada", destaca. Além do ensino
modularizado as telesalas, através
do telecurso segundo grau,
também repassam conteúdos aos

alunos. Podem fazer aulas do
ensino fundamental, jovens a

partir dos 14 anos completos e do
ensino médio a partir dos 17 anos.

Além das aulas um curso de
informática para os alunos
também é oferecido. Duas horas

por semana durante seis meses,
os estudante � têm as noções
básicas de informática. "Temos
mais de 50q,jnscritos", declara a

diretora. A segunda etapa
acontece a partir de 16 de julho
até 15 de dezembro.

Festa marca o concurso de

.dcclumaçâo na escola Homago
<'

}ARAGUÁ DO SUL-o festival de

poesias na escolaHolandaMarcelino
Gonçalves, ocorridonosábado, contou
coma participaçãode 27 candidatos.
Dividido em categorias, a vencedora
da categoria Bl (1ª e 2ª série) foi
Camila Vorpagel, B2 (3ª e 4ª série)
Matheus Wittkowski, B3 (5ª e 6ª

série) Ana CarolineMuller, B4 (7ª
e 8ª série) Luci Cassiana Roque.
Na categoria C, do ensinomédio,
a vencedora foi Dafni Amorim
Lacerda. A escola entregou cer

tificado para os participantes e

.Iivros de literatura para os três

primeiros colocados. Após as

declamações a escola promoveu

uma festa junina interna para os

alunos e um churrasco de

confraternização para os funcio

nários, pais e os alunos que traba
lharam na festa junina da escola,
que aconteceu no dia 12 de junho.
"Foi uma forma de agradecimento,
pelo empenho destas pessoas em

fazer esta festa continuar tão bonita
e bem organizada", explica a

diretora da escola Miraci Ribeiro
Hahn. Os primeiros colocados do
concurso, que está acontecendo em
diversas escolas, estão classificados
para 14ºConcurso de Declamação
de Jaraguá do Sul que acontecerá

na Scar, nos dias 19 e 20 de agosto.

CP JURíDICO 1-----'---1
.... TRIBUTOS

OSefeitos da carga tributária

Célia Gascho Cassuli*

Muito se fala do aumento da"carga tributária"brasileira,que chegou
a 36,68% do PIB, em 2003 devendo ultrapassar os 38% em 2004;
assusta se considerarmos que em 1947, após a z- Grande Guerra
era de 13,8% do PIB. Os empresários sabem que significa a soma J
dos 61 tributos arrecadados. O que se pergunta é se o consumidor,
que efetivamente suporta esses tributos, sabe o quanto do que
ele paga representa a parte do Governo?
A carga tributária vem embutida no preço de toda e qualquer
mercadoria, bem ou serviço, seja produto da cesta básica, a energia
elétrica, um eletrodoméstico ou no pagamento por um tratamento

dentário.
Os empresários queixam da carga tributária e o cidadão comum,
do aumento dos preços. Não seria oportuno e conveniente fazer
com que o contribuinte/consumidor saiba o quanto ele
desembolsa em favor dos cofres públicos, cada vez que compra
uma camiseta, troca seu carro ou contrata a reforma de sua casa?

Discute-se em torno da obrigatoriedade de constar nas embalagens
dos alimentos, a utilização de transgênicos. Porque não fazer
constar também o montante dacarqa tributária embutida no preço
da mercadoria?

Quando o consumidor adquire um produto industrializado (um
móvel, uma roupa,etc) está pagando, em média, 35% de tributos;
quando contrata um serviço da construção civil desembolsa em

torno de 31 % em favor do Governo. Nos combustíveis, mais de
50% do preço são tributos, como se viu em recente experiência
em Porto Alegre.
O brasileiro deve saber que os tributos que paga não são apenas o

Imposto de Renda descontado de seu salário, nem o ICMS

destacado numa Nota Fiscal, ou o IPTU que a Prefeitura lhe exige.
Ele paga IPI, PIS, COFINS, SAT, INSS, SEBRAE, ISS, CIDE e outros tantos

que fazem com que o setor produtivo leve a fama de explorador
e vilão dos preços que precisam ser reajustados, cada vez que há

um aumento da carga tributária.

Segundo a Revista Consultor Jurídico, no ano de 2003 o brasileiro
trabalhou 4 meses e 15 dias, só para pagar tributos. Em grande
parte, aumento desenfreado dos tributos se deve à desinformação
daquele que é o efetivo contribuinte: o cidadão brasileiro.

*Advogada especialista em D.Tributário, Mestranda em

Ciência Jurídica, exerce a profissão na Cassuli Advogados.

NOTAS
.... ENCONTRO

Seminário discute controle do tabagismo
As secretarias de Saúde do município de Jaraguá do Sul e do

Estado de Santa Catarina/24a Gerência Regional promovem o

"Seminário de Sensibilização para o Controle do Tabagismo e

Outros Fatores de Risco de Câncer nas Empresas do Vale do

ltapocu" que será realizado das 8h às 18h da próxima terça-feira,
no auditório do Centro de Profissionais Liberais (CPL). De acordo
com a coordenadora municipal do Programa de Controle do •

Tabagismo, a enfermeira Denise Thum, o evento é destinado i

principalmente aos profissionais dos setores de Saúde Ocupacional
e membros de Cipas. As inscrições devem ser solicitadas com

antecedência por meio dos telefones 371-0789 e 371-5024 ou

pelo e-mail regjaragua@saude.sc.gov.br. mas também podem ser

efetuadas na data e local do evento antes de iniciarem os trabalhos.

....PALESTRA

Tipos e cuidados com luminárias
Informar sobre a evolução dos sistemas de iluminação é a proposta
do Núcleo das Instaladoras Elétricas da ACIJS/Apevi que promove
a palestra sobre iluminação, no dia 29 de junho, às 19h30, no
Centro Empresarial de laraguá do Sul. A palestra é gratuita e será

proferida por Hans Bethe, diretor da Imperial Eletrometalúrgica
Ltda., e Genivál Santana Pereira, responsável pela engenharia de

aplicação da Philipa/Helfont. Durante o encontro os participantes
terão aprendizado sobre luminárias comerciais e industriais, �
eficiência de uma luminária, aplicação das luminárias, evolução
dos sistemas de iluminação, reatores convencionais, partida rápida
e vapores de choque, reatores eletrônicos, fator de potências e

distorção harmônica. Inscrições e mais informações podem ser

obtidas com Vilson Rafael Reigel, através do fone (47) 275-7026
ou via e-mail vilson@acijs.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�FIGUEIRENSE
Vagner é a novidade do alvinegro
o atacante Vagner, recentemente contratado junto a Associação
Chapecoense, é a novidade na delegação do Figueirense que

embarca hoje para o Rio de Janeiro, onde joga com o Flamengo, no
sábado, às 18 horas,em Volta Redonda. No trabalho técnico de ontem

no Centro de Treinamento do Cambirela, o técnico Júnior confirmou
os 18 jogadores para a viagem. O atendimento' à imprensa será

� no sábado, às 11 h 15.

SEXTA-FEIRA, 25 de junho de 2004

Cruzeiro

15';T.;terOEcion2..�I� .,,""

Ponte Preta
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24°Botaf·-og-o-----�

GERAL/ESPORTE

OLESC

Schroeder tem difícil desafio
na cidade de São Bento do Sul

POR JULlMAR PIVATTO

�São doze' equipes
disputando' apenas
uma vaga para a fase
final

SCHROEDER - A equipe de futsal
de Schroeder fez um amistoso na

tarde de ontem contra aHering de
Blumenau se preparando para a

fase regional da Olesc, que inicia
neste sábado em São Bento do Sul.
O jogo terminou em 3 x 2 para a

equipe blumenauense, que

quebrou uma grande seqüência de
vitórias da equipe de Schroeder.

O jogador Leonardo é um dos

desfalques da equipe, que volta
somente para o estadual, pois está
com problemas particulares. O
goleiroRafael ainda é duvida, já que
está com uma lesão no dedo damão
direita, mas pode se recuperar até

amanhã. Segundo o treinador
Glauco Behrens, a equipe sabe das
dificuldades que ai enfrentar, pois
tem pela frente adversários fortes
como Joinville e Sãq,Bento do Sul,
que vem embalado de seis vitórias'
consecutivasno estadual e joga em
casa.

I

São 12 equipes divididas em três

chaves disputando uma vaga para
a fase final da competição. Na
primeira fase, o time de Schroeder
estará na chave C, onde enfrenta
Papanduva, Itaiópolis e Corupá.No

Atletas comemoram o primeiro gol no amistoso da tarde de ontem na sede da AABB

grupo A estão São Bento do Sul,
Joinville, Barra Velha e Mafra e na

B São Francisco do Sul, Monte
Castelo, Massaranduba e Araquari.
Se classificam dois de cada grupo
para a segunda fase, que formam
mais dois grupos de três. Por ter
ficado em terceiro lugar na fase
estadual do ano passado, a cidade
de Jaraguádo Sul já garantiu a vaga

por antecipação e não disputa o

. regional.

RIO DE JANEIRO - Após a

paralisação de 15 dias do
Nacional Masculino de

Basquete, Flamengo e Universo/

I,
ntro Cultural Sal

Info�mações e inscrições:
47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir

Uma nova consciência profissionalfrente à vida

Flamengo e Ajax decidem para
final vaga hoje no Rio de Janeiro

Apoio:

CORREIO DO POVO

SOCIONTECH
TecnologIa & SoluçaeaAcuse

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRiAl. DE JAAAGUÂ 00 en, GráficaCP

Ajax fazem hoje, às 18 horas, a
quinta partida da semifinal, no
ginásio do Tijuca, no Rio de

Janeiro. A série, em melhor-de
cinco jogos, está empatada por
2 a 2. O vencedor enfrentará a

Unit/Uberlândia nas finais,
também em melhor-de-cinco.
O primeiro jogo será no

domingo.
O time carioca pedia na

Justiça anulação da quarta
partida, com vitória da
Universo. A polêmica foi

provocada por uma cesta de três

pontos do armador norte
americano Marc Brown com o

cronômetro zerado, mas validada
pelo árbitro Sérgio Pacheco e

registrada na súmula. Mas ele
voltou atrás. Para o técnico do

Flamengo, Emanuel Bonfim, a

comissão técnica fez o possível
para manter o grupo motivado.
"Mas é difícil em uma situação
inédita em que ficamos tanto'

tempo sem jogar. O foco sobre a

partida, no meio desse impasse,
acabou ficando um pouco
desviado. Mas estamos treinando
em um ritmo mais intenso nos

últimos dias, conversando com o

grupo que essa partida pode
consagrar o excelente trabalho

que todos fizeram até aqui. Mas
quando abala subir é que vamos

"
ver .

Os jogos decisivos serão na

quarta-feira, e a equipe ficará

alojada em regime de concentração
num retiro em São Bento do Sul.
"Servirá pára unirmos aindamais a

equipe e para trabalhar o lado

psicológico dos atletas", ressalta o
treinador. Para ele, até mesmo essa

derrota no amistoso de ontem veio

em boa hora. "Serviu para os

garotos também.aprenderem com

as derrotas. Nem sempre

conseguimos sair com bom

resultado", salienta. Um dos
fatores que pode atrapalhar as

equipes na competição é o preparo
físico, já que existe uma seqüência
de jogos que imprime um forte
ritmo de jogo.' "Nessa questão vejo
que estamos bem preparados, pois
participamos do estadual e a

equipe vem assimilando esse ritmo

forte que urna competição impõe",
conclui Behrens.

Documentário 'Pelé Eterno'
estréia hoje nos cinemas

SÃO PAULO - o torcedor
brasileiro já pode assistir 'a partir de
hoje, em 150 salas do País, a uma
versão praticamente completa do
documentário Pelé Eterno, de
AnibalMassaini Neto. Omotivo é

que, a partir do .próximo ano,

quando o filme iniciar sua

temporada pela Europa e Estados

Unidos, será representado por uma
versão com, pelo menos, 10
minutos a menos. "Lá fora, não
interessa tanto torneios como Rio
São Paulo", justificaMassaini. "Por
isso, vamos privilegiar as imagens
das copas, do Santos e do Cosmos".

Em lhOS, o torcedor tem à

disposição cerca de 400 gols do
maior jogador de todos os tempos,
desde os mais conhecidos até
verdadeiras raridades, como a

estréia de Pelé no Maracanã, ém
um combinado Santos/Vasco em
que ele vestiu a camisa da Cruz

.

de Malta. A edição do filme, aliás,
seria outra se dependesse de Pelé.
"Eu colocaria mais gols e

diminuiria a quantidade de
, depoimentos que me elogiam",
disse o ex-jogador, que também

gostaria de ver menos imagens
suas ao lado de mulheres. ''Acho

que exageram na quantidade de
fotos".

Pelé é insaciável em relação ao

conteúdo do documentário, mas

é bem marcado pelo diretor
Massaini. "Eu também adoraria
colocar todo esse material, mas a

duração não podeultrapassar a que
estipulamos", explica. "Um consolo
é que, quando o filme chegar à TV,
será na forma de minissérie, o que
vai permitir a inclusão de cenas que
foram agora cortadas".

• Em 1970, mais maduro e

experiente, Pelé conta que,
apesar das exuberantes

apresentações, a seleção
brasileira era um time
cauteloso.

�NATAÇÃO
(BOA recomenda suspensão de nadadora
o painel da CBDA (Comissão de Controle de Doping da Confederação
Brasileira de Deportas Aquáticos) decidiu nesta quarta-feira
recomendar à Federação Internacional de Natação a suspensão por
dois anos de Julyana Bassi Kury, do Ecus/Suzano. Em junho, o exame

de doping dela deu positivo para a substância stanozolol, após a

disputa do Campeonato Brasileiro, no Rio. Ante o painel, a atleta não

contestou o resultado do exame e também desistiu de fazer .a

contraprova, "por questões financeiras': No entanto, frisou que
não se dopou e que o problema foi ocasionado por remédios

receitados pelo médico FábioLabat."Em Agosto de 2003, procurei
o médico Dr. Fábio Goussain l.abat, da Clínica Fit (enter, que foi

indicada por um amigo de meu pai. O médico recomendou as

dietas que deveria fazer e receitou alguns suplementos nutricionais
(vitaminas, carboidratos) e sugeriu ainda algumas dicas de

musculação, pois já tinha como objetivo as Olimpíadas de 2004';
escreveu Julyana em carta apresentada ao painel. Julyana ainda

reiterou que vai processar o médico. "Uma vez presente a

substância vedada (Stanozolol) na amostra que cedi para exame

antidoping, sei que a punição é inevitável, até porquê, me submeti
aos cuidados de um médico 'que, pelo visto, não conhecia quais
eram as substâncias vedadas pelas regras antidoping ou estava

tentando me enganar':

�BRASILEIRÃO

'Jogos desse fim-de-semana
Fsãbad0"26/Õ� Domi'ngo 27/0(;
Criciú';;.;;3';Z'Grémiô Atlético (MG) x Atlético (PR)
�â!I�axp�náP,�m.0'__�'��ermtciOQa�,�__

'

_ ....

Flamengo x Figueirense Juventude x Corinthians

�irtosX'GUàr�L,-',,_,��_. ,'RªY�.ªQcl!:Lx Viillriª
-,�---

BQ!2i�go x Fluminense

�al!!u�irasx São PªUlo
Goiás x São Caetano

Realização:

L____
_

...

• Quando o filme chegar à

TV, será na forma de

minissérie, o que vai

permitir a inclusão de
cenas que foram agora
cortadas.
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ESPORTES
COMPETiÇÃO

Futsal feminino se prepara
para etapa regional da Olesc

POR JULlMAR PIVATTO

... São quatro cidades

disputando uma vaga
para a fase final da

competição

}ARAGUÁ 00 SUL - A equipe
feminina do futsal de Jaraguá do Sul
viaja este fim-de-semana para a

cidade de São Bento do Sul, onde
disputa a fase regional da Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina). São quatro equipes
disputando uma vaga para à fase final
da competição. Além de Jaraguá do
Sul e da equipe da casa, o grupo é

formado porPapanduva eJoinville.
Para o técnico Maurício Berti,

alémde enfrentar três boas equipes,
umdosgrandes adversários das atletas
será o preparo físico. "Temos um

elenco reduzido e elas terão que se

superarnesse aspecto, pois os três jogos
são quase que em seqüência. Além
do cansaço físico, terá também a

pressão psicológica", comenta. O
treinador ressalta que a equipe está
bem unida, já que treinam a dois anos

juntas e que o coletivo é a principal
arma da equipe jaraguaense. "Na
conversa que tivemos com as

jogadoras, percebemos que elas estão
. empenhadas em conseguir a vaga",
comenta Berti.

CÉSAR JUNKES

Equipe feminina treinou com os garotos na tarde de ontem para os jogos em São Bento do Sul

É a primeira competição que a

equipe disputará nesse ano, depois de
dois amistosos, onde venceuBrusque
e perdeu para Joinville. Sobre os

adversários desse fim-de-semana, o
técnico diz que cada um tem uma

característica específica. '1\equipe de
SãoBento do Sul é muito hábil e por
isso pode ser a mais forte da

competição.Joinville é um time forte,
onde as atletas têm um grande vigor
físicomas não temmuita velocidade

e Papanduva temum jogomais duro,
onde amotivação das atletas éoponto
forte", explicao técnico.

No ano passado, a equipe não

precisoudisputara fase regional e ficou
em quinto lugar no estadual

'. disputado em Rio do Sul, tendo
quatro vitórias e duas derrotas. "Foi
umótimo resultado, pois das atletas
que disputaram a competição,
apenas duas já tinhamparticipado do
estadual", diz Berti. A equipe

feminina é formada por Thare Liz,
Samara, Priscila (goleiras),
Samantha, Joice, Fernanda,
Chaiane, Adivandra, Luciane,
Patrícia, Eline e ;-lena. Esta última
foi artilheira da Olesc de 2003,
quando atuava pela sua cidade
natal, Petrolâiidía, Depois daOlesc,
as meninas já começam a treinar

para O início do Campeonato
Estadual, nos dias 25 e 26 de junho
em Florianópolis.

SEXTA-FEIRA, 25 de junho de 2004

Equipes doVarzeano se prepcrr
para a rodada decisiva da 2a fas

}ARAGUÁ 00 SUL � Acontece,
neste sábado, a rodada decisiva da

segunda fase do 22° Campeonato
Varzeano de Futebol "Raul Valdir
Rodrigues", que define os seis

classificados para a terceira fase da

competição. Hoje, as 12 equipes que
estão disputando a competição estão
divididas em três chaves de quatro
times cada.

Na chave G, a liderança da

competição está com oCaxias, com
seis pontos, que joga pelo empate em
casa com o Atlético, que tem três

pontos. A outra equipe com chance
de classificação no grupo é a

Metalúrgica TS, que enfrenta a Lu

.

Modas/BazardoRau noBotafogo. Se
Atlético eMetalúrgicaTS vencerem,

empatam em pontos com oCaxias e
os critérios de desempate para esse

caso, sãoonúmerode vitórias e o sald
de gols entre as equipes empatad

Já pela chave H, a Kiferro, co
quatro pontos, enfrenta

Supermercado Júnior!Posto Vic�
que tem três, no campo da Vil
Lalau. O outro time que luta pel
vaga no grupo é oGessoJaraguá, qu.
enfrenta a Galvanização Batístí.]
eliminada, no Botafogo. Se houv
empate nos pontos entre duar
equipes, os critérios de desempate sã
o confronto direto e saldo de

gOIS�na chave I, a Depecil, com qua

pontos, pega o já eliminad
IndependentenoCaxias. Vila Lala�
com três, joga em casa com o Águ:
Verde/Consistem, que tem quatro
O horário de início do primeiro jog
em cada campo é às 13h30, e

segundo é na seqüência.

ARQUIVO/ALEXANDRE 80G

Depecil
(azul) e

Vila
Lalau

precisam
vencer

seus

jogos
neste

sábado

.Ia aguá, do Sul,
Ic

ai

I o

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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Consulte-nos e saiba pórcwe som�s
especialistas em viagens
corporativas.

371 5022
vvww.haustur.com.br

No final da semana passada
fechou em 19 mil o número de

pessoas que visitaram o museu da

Weg desde setembro do ano

� passado, quando foi inaugurado.O
número é expressivo e revela
novas características do

jaraguaense: seu apreço à cultura
e seu respeito às tradições, tendo
como referencial o trabalho, a
mola que impulsiona o

desenvolvimento da cidade e de
sua gente.
O administrador do Museu da

.

Weg, Leodomar Alves Lopes
informa que do total de visitantes,
cerca de 2,5 mil são estudantes de
escolas da região, convidados a

. conhecer o local e ter contato .

com o universo do museu, que

compreende 21 salas temáticas e

mais um espaço especial,
denominada de Sala do Futuro.

Lopes explica que as visitas são

previamente agendadas e que os

professores são capacitados. "São
os próprios professores que
orientam seus alunos nas visitas a

partir do que lhes foi repassado e

também a partir de um Guia de

Visitação, que conduz os

'visitantes, desde o ponto de
partida, até o final da
visita", informa o

administrador.
Segundo ele, até agora
150 professores de 70
unidades de ensino da
região já visitaram o

Museu da Weg.
Além do acervo fixo, a
administração do
Museu da Weg
também abre espaço
para mostras

periódicas. A última
�xposição foi sobre os Rio de
Jaraguá do Sul, promovida pelo
Arquivo Histórico Municipal
Eugênio Victor Schmôckel e
Gerência de Meio Ambiente da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Para
o mês de julho, está prevista
exposição sobre os 70 anos de
emancipação política de Jaraguá
do Sul, montada pelo Museu
Municipal Emílio da Silva; para
agosto devemos conferir mostra
do artista joinvilense Mir Sestrem;
para setembro temos As
Bandeiras Históricas; para
outubro será sobre Dia da Criança
e para' novembro está agendada a

exposição ''Artes Gráficas". Outra
idéia da administração do Museu

....
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da Weg é oferecer o espaço para os

próprios trabalhadores da empresa
mostrarem seus talentos. " Temos
vários colaboradores que produzem
material artística, quer seja em

pintura, escultura, fotos e outras

modalidades e pretendemos
incentivá-los a ocupar o espaço",
salienta Lopes.
Ainda de acordo com o

administrador, a intenção é, além
de contar a história da Weg, .

interagir com o público. Em julho,
está prevista a primeira avaliação
do espaço nesse um ano de
existência do Museu.

.g e sonham com o futuro
RS Semana passada, os alunos do Ciclo Básico de Alfabetização da Escola
� Municipal Renato Prado visitaram o local. Ficaram encantados com tanta
RS coisa para ver. Para a professora Marli Butzke, a visita representa uma
s:::z..

oportunidade de mostrar às crianças o desenvolvimento daWeg , uma das
Q maiores empresas do setor

E metal-mecânico da América
CU Latina e, além disso, aproveitar
I..

para introduzir conhecimentos

-g sobre a água, por exemplo..
Co.) "Pode-se falar da vários

� assuntos. Da tecnologia ao

"'Z:l trânsito'; argumenta a

V) professora.
(U Para os pequenos estudantes,
1: conhecer o Museu da Weg
RS representou uma experiência
"'C única, uma verdadeira viagem

. .a ao túnel do tempo O garotinho
(1) Lucas dos Santos, de seis anos,
LLI disse que ficou com medo, mas

gostou de tudo, especialmente
da sala que representa a

cidade de Jaraguá do Sul. Da
mesma opinião partilhou sua

colega, Larissa dos Anjos, que
também apontou o setor

"Espiando a História': que'
consiste em observar as mais
variadas formas de captação
de energia e principalmente as

diversas aplicações dos
motores elétricos e também a

evolução de Jaraguá do Sul,
olhando através de binóculos.

No topo, a caminhonete do
Sr. Werner, primeiro utilitário
da Weg; ao redor, estudantes
acompanham os professores,
previamente instruídos, além da

ajuda de um Guia de Visitação

oY'CROMOART

Qual é o destino
do seu produto?

Qualquer parte
do Brásil?
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. Uruguay? @

Fique tranqüilo,
A gente entende você
e as suas cargas e

encomendas também!

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

BRASI' '.
LoalsTlCA NACIONAL E INTERNACIONAL
CARGAS, ENCOMENDAS E DOCUMENTOS
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I o DA R GROGRA I
De 25 de junho a 1 de julho

Blumenau � Rua Sete de Setembro

FILME/HORÁRIO

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
,

FILME/HORÁRIO
Shrek 2
14:45 - 16:30 -18:30 - 20:30

Shrek 2

14:00 16:00 18:00 20:00 21 :50

2 A Marca
17:00-21:20

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
14:15:-18:45 Dia Depois De Amanhã

14:30 - 17:00

Leis da Atração
1930 - 2130

Shrek 2
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :45

Joinville � Rua Visconde de Taunay
FILME/HOHARIO

Pelé é Eterno
14:15 16:45 19:15 22:00

Cazuza:OTempo Não Para
13:40 15:30 17:30 19:30 21 :30

Shrek 2
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 21 :50

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
13:30 16:15 19:00

Diários de Motocicleta

14:30 17:00 - 19:30 - 22:00

Harry Potter: Prisioneiro de Azkaban
13:30 16:15 19:00 Harry Potter: Prisioneiro De Askaban

21:50

o Dia Depois de Amanhã
21:45

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DC-Documentário/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção

IC S DEL

;,f:,

Você Me Mata,Mãe
Gentil . i

"Você Me Mata,Mãe Gentil"
traz ao leitor 56 crônicas de
João Ubaldo Ribeiro
publicadas na imprensa
entre 1999 e 2004.A

seleção, temática, aborda os

problemas do Brasil e de
ser brasileiro. O repertório
do autor é variado, e aqui
ele enfoca, entre outros
assuntos, subserviência
cultural, educação, violência
urbana, desacertos
econômicos, escândalos
políticos, dengue, crise
energética, corrupção e

incompetência
administrativa.Os textos,
como de hábito, são
temperados por
comentários deliciosos e
análises espirituosas, e
reforçam, através do olhar
arguto de João Ubaldo, a
indignação geral que assola
o país.O lançamento é da
Editora Nova Fronteira e

têm 253 páginas.

Nas Arquibancadas
Quinze anos se passaram desde aqueles dias gloriosos em que Neely Crenshaw,
provavelmente o melhor quaterback da história dos Spartans, volta à sua cidade
natal, Messina, para o enterro do treinador Eddie Rake, o homem que transformou o

time numa invencível dinastia de futebol. Agora, os meninos de Rake, sentados nas

arquibancadas, aguardam o apagar das luzes do campo,sinalizando a morte do
treinador, relembram os jogos, revivem as velhas glórias e tentam decidir, de uma

vez por todas, se amam Eddie Rake ou se o odeiam. Para Neely Crenshaw, um
homem que deve finalmente perdoar seu treinador e a si mesmo antes de retomar
sua vida, essa é a hora do acerto final. "Nas Arquibancadas" é um livro emocionante,
que fala de amor, amizade e gratidão. Com seu estilo envolvente, John Grisham mais
uma vez surpreende pela sensibilidade e simplicidade com que narra a história de
um ídolo esquecido. O lançamento é daEditora Rocco e têm 186 páginas.

o Melhor das Comédias da Vida Privada
Generoso, irônico, cúmplice.Verissimo sabe como ninguém transformar em riso as sutis
tiranias, as infidelidades, as paixões fulminantes, os ódios mortais. Em "O Melhor das
Comédias da Vida Privada" o escritor gaúcho escolheu suas histórias preferidas do livro
que se tornou um clássico do humor brasileiro nos anos 90, numa seleção imperdível
que inclui 35 novas crônicas, inéditas em livro. Da crítica política, passando pela comédia"
de costumes, até a radiografia dos relacionamentos amorosos, este volume reúne
histórias engraçadas, delicadas e confessionais que revelam nossas pequenas e grandes
tragédias cotidianas.Os amigos do penúltimo chope, a casa na serra, o lixo da vizinha,
praia, férias. Um delicioso retrato da grande família brasileira, de sunga, pijama ou
smoking, na corda bamba de todo dia.Aqui estão personagens que já se tornaram

antológicos, como o marido do Dr. Pompeu, o Mendocinha, a mulher do Silva, as noivas
do Grajaú, a Regininha.Com vivacidade e ironia,Verissimo decifra nossas comédias
privadas, percorrendo o território lúbrico e impreciso da classe média, lugar de desejos
bizarros e secretos. O lançamento é da Editora Objetiva e têm 296 páginas.

A Luz da Palavra
DIVINAS GOTAS

Cada manhã, ao levantar-me da cama, observo a natureza à

minha volta, e um fenômeno me chama particularmente a atenção: são as

gotas de orvalho. Você, pode estar se perguntando, mas que há de tão

interessante nas gotas de orvalho?
Pois eu lhe digo: As plantas, em especial as pequeninas, que ao

anoitecer estavam cansadas e abatidas vêem a aurora como uma bênção.
Abençoadas, absorvem cada gota de tão maravilhoso presente que nunca

deixa de chegar.
Sejamos, pois, nós também plantas! E como elas, que também nos

revigoremos e nos sintamos felizes com a bênção de vida transmitida por
Deus, pois ele, como as gotas de orvalho, jamais esquece sua graça,
fazendo-nos sentir o presente de uma nova aurorá, expandindo-nos para
um novo horizonte, de paz, de justiça, de amor, em cada novo amanhecer.

Saibamos, cada manhã.iexpressar nossagratidão com o Salmo
92.1: "Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvor�s ao teu nome, Ó

Altíssimo".
. Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

Pastor AnildoWilbert

A

A Trapaça
Dando continuidade a projeto de
lançar obras-primas de Fellini em DVD,
a Versátil apresenta liA Trapaça;em
impecável versão restaurada e

remasterizada. Na Itália dos anos 50,
três vigaristas vivem de pequenos
golpes, aproveitando-se da
ingenuidade dos pobres.O líder do
grupo,Augusto, começa a mudar sua
atitude, quando percebe que sua filha
precisa de sua ajuda para continuar os
estudos. Mesclando drama e suspense,
Fellini realizou um filme poderoso,
valorizado pelas interpretações de
Giulietta Massina (Noites de Cabíria) e
Broderick Crawford (Oscar de melhor
ator por A Grande Ilusão)..
Suspense - Ano: Década de 50 Duração:
104 minutos - PB 14 anos. Lançamento em
OVO

A Viagem De Chihiro
Chihiro, uma menina esperta de 1 o
anos, e seus pais estão de

<

mudança. Nos arredores do novo'
bairro, eles se deparam cpm, um

'

parque de diversões abandonado.
Como num sonho ela começa a '

viver uma grande aventura num

� mundo encantado, habitado por
fantásticas criaturas e passa a 'ser

,

protegida por Haku, um menino
com poderes mágicos. Para salvar
seus pais e voltar ao nosso mundo,
Chichiro terá de ter muita
humildade, coragem e

determinação.
Infantil- Ano: 2003 Duração: 125
minutos - Cor Livre. Lançamento
em Vídeo e OVO

Febre do Loco
Estamos no Chile,em pleno inverno. O

governo decide liberar por alguns dias a

pesca de um pequeno molusco chamado EI
Loco. Esse animal, que vive em uma concha,
é um poderoso afrodisíaco e seu valor
comercial é altíssimo.O pequeno povoado à
beira mar de.Puerto Gala é invadido por
pescadores e prostitutas.Todos pensam
apenas em ganhar muito dinheiro com as

conchas que são exportadas a preço de
ouro para o Japão. Entre eles está EI Canuto,
homem que agencia a venda dos moluscos
para o Oriente. Ele é louco por Sônia, a
proprietária do La Pincoya, um bar e
restaurante local que é o ponto de encontro
dos estranhos. Lá todos ficam bêbados e se

servem das prostitutas. Mais uma vez, EI
Loco modifica a vida das pessoas."Febre do
Loco" é um filme intenso que retrata um

lugar longe de tudo, onde a cobiça fala mais
alto que o coração.
Drama - Ano: 2002 Duração: 97 minutos -

Cor 14 anos. Lançamento em Vídeo e

OVO

Retratos da Vida
Enquanto o mundo batalhava entre si
durante a Segunda Guerra Mundial, quatro
famílias de distintos países - Estados
Unidos, França,Alemanha e Rússia - se

cruzaram em circunstâncias históricas e se

unem através da dança e do drama. Este
clássico decalca o Bolero de Ravel, com'
uma coreografia marcante de Jorge Donn '

em pleno Trocadero parisiense. A música
tornou-se uma verdadeira febre na época
lançada sendo quase impossível ouvir a
música e não associá-Ia ao filme.Composto
de um elenco de extraordinários atares,
sob a direção do renomado diretor Claude
Lelouch, destacado pela criação de
diversas obras primas do cinema de arte,

'

"Retratos da Vida" é sem dúvida, um dos
filmes mais marcantes de sua época e

continua encantando platéias do mundo
inteiro.
Drama - Ano: 1981 Duração: ,168.minutos
- Cor 14 anos. Lançamento em O\lD

'

I
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"M..acarrão com M'õlbo de 'Coe-lho'
/A -

400 gramas demacarrãdtípc Pappardelle; 1 coelho de cerca de 1,200 quilos; 1 fatia de Bacon; 1 colher
T);'anteiga; 25 grprnas de cogumelos fre�cos; 1 cebola grande; 3 cenouras; 2 talos de salsão: f dente de

!. çle louro; tornilho'a gosto; 2 cravos-dá-India: 2 grãos de zimbro; meio litro de vinho tinto (de boa
.

(;ia xkpfitpe i=on�9qu�;pm pouco de farinha de trigo; 4 col,Qeres (sopa) de azeite; meia ?<ícar? de
��o ralago; Ri'l'enta1do:rei�O �m grão; sal.

. ".
.

P€ e co�t� a éa�.nede!c?!el:li� em pedaços nãomuito grandes. Ponha a cprne.numa tigela, cubra com o

� ...
de azeité,ju�te;meia cebola, cortada erl") rodelas,.!;l'l'.talo de. salsão.o dente d� alho.os cravos, o

i uro, o tomilho,'àlguns gr�os.de pimenta e d�i:xa nessa'vinha-d'alhos por uma noite. No dia seguinte,
i bola restante, o.�alsãS? e a ceno(jra,e refogue np manteiga corp o azeite e o Bacon picado. Depois de
IgM,os rrtinutos.junte os c()gumelos picados�Escorra a carne, passe ligeiramen_te na farinha, distribua.sobre o

fógado, vire os peoi;lços oe carne. para pegarem bem o molho, ponha um pouco de sal e, quando estiverem

rados,junte um pouco do molho da vinha-d'alhos e também.os legumes aí usados, tendo o cuidado de retirar o
te de alho:D(;ixe ferv,er em fo�o!�,aixo com apanela tamPiídapor cerc.a de'pma hora, juntando, se preciso for, a

, ho restante.8úando,? tarn�.ést-i�er pr?ntq, tire ()s J\?edai�osi\o i,ouro e passe,.().molhqpgr uma peneira.
no ao f?go' ..e, qua do corneçar.á'f:@Q!ér,adicioneoJonhqque.Junte ao molho os pedaços de carne
e?�i�líe t? ...n;li3:. águ? salgqda, e§Gorra, mi�Jure um pouco 90 motho e o qu�ijQ ralado.
ep r'estante'd dO,pssim como.queijo parmesão ralado.

' .

Macarrão Gratinado
3 colheres (sopa) de margarina;

1 cebola picada; 3 colheres (sopa) de farinha
de trigo; 4 colheres (sopa) de extrato de
tomate; 3 xícaras (chá) de leite;2 latas de
atum escorridas; meio quilo de macarrão

tipo Parafuso; 1 xícara (chá) de queijo
parmesão ralado; sal a gosto.

Refogue a cebola na margarina.
Adicione a farinha de trigo e deixe cozinhar
até dourar.Junte o extrato de tomate e o

leite e mexa até conseguir um molho

espesso.Misture o atum e retire do fogo. À
parte, cozinhe o macarrão em bastante água
fervente e salgada. N um refratário, coloque
camadas de macarrão cozido, molho e

queijo. A última camada deverá ser de
molho e queijo. Leve ao forno preaquecido
durante dez minutos. Sirva a seguir.

Se quiser, usefrango cozido e desfiado
ou carne moída refogada para fazer o
molho.

,

I I I I Por Eqon Jaqnow

<J
O Integralismo foi um
movimento político bastante
expressivo no Brasil por volta

.

de 1930. Seu líder nacional foi
Plínio Salqado.Tevebastante
expressão em Jaraguá do Sul e .

região.Tinha uma organização
hierárquica e cada grupo local
tinha seu líder. O líder
municipal em Jaraguá do Sul
foi Ricado Gruenwald. O
movimento integralista
procurava engajar inclusive os

jovens e adolescentes,
conforme vemos na foto,
tirada em frente ao salão da
Sociedade João Pessoa. (Foto
do acervo do Arquivo
Histórico Municipal).

--
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Os atores Ou

Moscovis, Dado
Dolabella e

Leonardo Vieira

interpretarão, na
fase adulta, os

filhos da
nordestina Maria

do Carmo
(Suzana Vieira).
Marcelo Antony,
que-não está na

foto, também
será um dos

filhos da
retirante

Dos dias de chum.bo
à atualidade
Por Erica Guarda/GB Edições

Assim será "Senhora do Destino'; novela que têm seus primeiros capítulos
ambientada no ano de 1968, época da instalação do Regime Militar e
que depois dá um salto no tempo e chega aos dias atuais

"Senhora do Destino", nova novela da Globo, estréia nesta segunda com a

difícil tarefa: de manter os altos índices (de 45 a 50 pontos de Ibope) de
"Celebridade", que hoje, com certeza fechará seu último capítulo com chave de
ouro a guerra da audiência.
Escrita por Aguinaldo Silva e dirigida porWolf.Maya, "Senhora do Destino",
será dividida em duas fases. A primeira, mais curta, durará apenas
quatro capítulos e meio. É nesta fase, ambientada no ano de 1968,
que Marilia Gabriela estréia como atriz de novelas. A jornalista e

apresentadora será Dona Josefa de Magalhães Duarte Pinto, dona
de um importante jornal carioca, o Diário de Notícias, que após a

tomada do poder pelos militares e a implantação do do AI-5, é
obrigada a fechar o jornal e embarcar para um exílio de luxo na

Europa, pois usava seu diário para fazer duras críticas ao regime.
A nova trama das 20horas pretende ser uma novela sobre o

brasileiro trabalhador. Uma história com pessoas que vencem na J

vida através do próprio esforço. Uma novela que traz como tema

central Maria do Carmo (na primeira fase vivida por Carolina
Dieckman e na segunda por Suzana Vieira), uma nordestina, mãe
de cinco filhos, que venceu na vida através de muita luta, mas que
terá como grande batalha a reconquista de sua filha que foi
seqüestrada ainda recém-nascida. Relações e conflitos familiares e o

resgate de valores já esquecidos pela sociedade são a proposta do
autor Aguinaldo Silva para "Senhora do Destino".

Após deixar, a cidade de Belém do São Francisco, em Pernambuco,
-

Maria do Carmo, acompanhada
de seus cinco filhos, sendo a

menor delas uma recém-nascida,
a retirante chega ao centro Rio de Janeiro,
bem no tumultuado dia em que é instalado o

AI-5. Sem destino, pois não sabia o endereço
do irmão, que já morava no Rio, Maria do
Carmo fica vagando pelas ruas da cidade na

esperança de encontrá-lo, Alheia à política e

sem saber nem mesmo o nome do presidente
do Brasil, Maria do Carmo entra no meio do
tumulto e, Reginaldo (Miguel Rômulo), seu
filho mais velho, acaba se ferindo e a

nordestina tenta pedir ajuda aos soldados e

civis que ocupam as ruas. Sem êxito, só
consegue

<JMarilia Gabriela faz sua encontrar

estréia como atriz de

novelas, vivendo Dona

Josefa, uma proprietária
de-jornal perseguida pelo
Regime Militar

amparo em

Nazaré

(Adriana
Esteves), que
se apresenta

como Lourdes, no intuito de roubar a filha mais nova de Maria
do Carmo e é o que acaba acontecendo. E este será este o

objetivo de vida de Maria do Carmo: achar a filha desaparecida.
Revoltada com tudo que aconteceu com ela desde que chegou
ao Rio, Maria do Carmo se descontrola e se entrega ao

desespero, deixando os filhos à beira da calçada e lançando-se
no meio de uma manifestação contra a ditadura, sem se dar
conta de que, na confusão, um dos manifestantes pôs uma
bandeira vermelha em suas mãos. Descontrolada e segurando a

bandeira sem saber o que ela

representa, Maria do Carmo se

vê diante dos tanques que

ameaçam os manifestantes e

acaba sendo presa. Assim, a
nordestina é levada para a Ilha
das Flores e afast�da de todos
os' filhos, para seu total e

completo desespero.
Insone em sua cela,
preocupada com os filhos que
deixou para trás e a filha que
sumiu, Maria do Carmo,

enfim,
recebe

do Desti no",
José Mayer
será o

jornalista
Dirceu de
Castro

uma ajuda
verdadeira
de um

estranho.
Dirceu de
Castro

(GabrielGIANNE CARVALHO

Braga Nunes), jornalista do Diário de Notícias, preso ao se

recusar a abandonar a redação do jornal, acabou sendo levado
também para a Ilha das Flores. Presos em celas vizinhas, ao
perceber o choro da nordestina, o jornalista pede que ela conte
o que aconteceu e, impressionado com a sua história, acaba
descobrindo que ela é irmã de Sebastião (Luiz Carlos.
Vasconcelos), o motorista de dona Josefa. Horas depois, ao se

ver diante do Comandante Saraiva (Werner Schünemann) - um

homem arrogante, frio e 'perigoso -, para interrogatório, Dirceu
consegue chamar a atenção do militar para a história de Maria
do Carmo, e, graças ao jornalista, e a um inesperado ataque de
solidariedade humana do frio Saraiva, Maria do Carmo é solta e

finalmente localizada pelo irmão,

Muitos anos se passam e Maria do Carmo vira urna poderosa
empresária e urna figura ilustre da Baixada Fluminense. Às custas de
muito trabalho, criou os filhos com princípios rígidos e não parou de

pensar um só instante em sua filha seqüestrada em 1968. Nem se deu
ao luxo de pensar que talvez pudesse fracassar em seu intento de

'

reencontrá-la. Regínaldo (Du Moscovis), o filho mais velho e o mais

I STET
I I

GB Edições

l>

RENATO ROCHA MIRAND!

cético de todos, já discutiu muito com a mãe por causa disso, mas
agora necessitado do apoio dela para prosperar em sua carreira

política, evita tocar no assunto. Já Leandro (Leonardo Vieira),
Viriato (Marcello Antony) e Plínio (Dado Dolabella), os outros
filhos, apóiam, com mais ou menos entusiasmo, a obsessão da
mãe.

Na segunda fase da trama, após um salto no tempo, alguns
personagens serão interpretados por outros atores, é o caso

da atriz Carolina Dieckrnan, que no começo da novela
vivia Maria do Carmo, agora depois dará vida
Líndalva/Isabel a filha desaparecida. Já José Mayer
encarnará o jornalista Dirceu, o qual ajudou Maria do
Carmo na prisão em 1968. Dirceu é apaixonado por Maria
do Carmo, que agora é interpretada por Suzana Vieira,
Vale a pena conferir a nova novela e aprender. um pouco
mais da história recente do Brasil, em um enredo recheado
de romances, intrigas e lutas pela justiça.

RENATO ROCHA MIRANDA

�rol'ina Dieckman, no inicio da trama dará vida a

nordestina Maria do Carmo, com o passar dos anos, a\
•

mesma personagem será vivida por Suzana Vieira. Vale
lembrar que Carolina Dieckman também será

Lindalva/lsabel, a filha roubada de Maria do Carmo

EU DISSE, ELE DISSE, NÓS DISSEI\t10S

b) Luciana Gimenez

c) Suzana Alves

d) Joana Prado

Da Redação/GB Edições
ARQUIVO GB IMAGEM

p-g I ::l-v I o-c / o-c: I q- L :so�odsa�

1) A atriz
usou uma peruca loira
num dos episódios de
qual atração global?
a) A Grande Família

b) Cena Aberta
c) Os Normais
d) Papo de Anjo

"A gente vai ao circo para ver o trapezista cair. Assim também é
no teatro: público quer ver o ator errar o texto" (Do atorMarco
Ricca)

4) Em "Cabocla", novela
que está sendo exibida

pela Globo; qual dessas
atrizes vive a doce
Belinha?

A) Maria Flor

b) Vanessa Giácomo
c) Regiane Alves

d) Carolina Kastlnq:

"Entre quatro paredes vale tudo! Não adianta fazer carinho em

uma pessoa que q�er mesmo é levar uns tapas" (Do ator
Márcio Garcia, o Marcos de "Celebridade")

"O racismo existe e ponto. Não é por que eu sou famosa que as

coisas vão mudar" Da jornalista e apresentadora Glória
Maria)

"Tudo aconteceu muito rápido (em relação a carreira, iniciada
no Rio de Janeiro). De repente eu já estava fazendo novela" (Do
ator TucaAndrada, o Kaike de "Da Cor do Pecado)

5) Quem vai apresentar o
"Caixa Preta", atração que
a Bandeirantes pretende
estrear no próximo mês?

a) Monique Evans

b) Kelly Key
c) Rita Lee
d) Preta Gil

3) Qual dessas famosas é
casada com Vitor
Belfort?
a) Babi

2) Na minissérie "A Casa,
das Sete Mulheres",
como se chamava a

personagem vivida por
Daniela Escobar?

a) Perpétua
b) Manuela
c) Maria
d) Caetana

'.

"Vejo os rituais de beleza muito ligados ao de saúde.Você tem

que estar saudável, cuidar do corpo como o de sua casa"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vernissage
Acontece no dia 01 de julho, no Museu
Brasileiro de Escultura, a'exposição do

apresentador, humorista, ator, escritor, músico e

artista plástico [ô Soares. No total serão 53

quadros em digicromia, uma técnica que
envolve tratamento de imagens pelo
computador e impressão com tinta acrÍlica.
Algumas obras chegam a medir 2,20m x I,70m.

MALHAÇÃO
- Catraca e Natasha mostram o projeto

de Letícia para Gustavo, como se eles o tivessem
feito. Drica avisa Kiko que está saindo com'
Tedebê. Rafa coloca dreads no cabelo e fica
parecendo-um sósia de Tedebê. Gustavo entrega
o projeto a Pasqualete. Kiko dá um beijo em

. Drica, deixando-a perturbada.Miyuki tem outra
idéia para melhorar o visual de Rafa, mas ele se

recusa a experimentar. Diogo pede desculpas a

Wiliam, porém continua com ciúmes dele e

acaba ofendendo-o de novo.Cabeção avisa
Drica que Kiko está cheio de esperanças.
Pasqualete anuncia que o grêmio sugeriu que
eles organizem uma mini-olimpíada para
comemorar a inauguração da quadra. Letícia
percebe que sua idéia foi imitada.

-Letícia desconfia que os membros da
Vagabanda tenham roubado sua idéia. Cabeção
tenta convencer algumas meninas a namorar

Rafa. Letícia descobre que Wiliam pegou carona

com Gustavo no dia em que perdeu sua pasta.
Miyuki aconselha Drica a esquecer Kiko. Oscar
pede que Afrãnio não conte para ninguém que
,seu aniversário está chegando, pois sempre
-aconteoa algo de ruim quando ele comemora a

.. data. Letícia acusa Gustavo de ter roubado sua

idéia, mas ele nega. Marcelo compra um

autorama. para Diogo/porém Beatriz avisa que ele
só pode brincar depois que pedir desculpas a

Wiliam. Drica dá um fora definitivo em Kiko.
Cabeção marca um encontro entre Rafa e uma

menina, mas eles não se acertam. Catraca
confessa que roubou a idéia de Letícia e Gustavo
fica furioso.

- Natasha e Catraca perguntam por que
�u.�tavo se importa que eles tenham roubado a

Ideia d� Letícia. Gustavo fica sem graça e disfarça.
Kiko ve Drica beijando Tedebê e fica arrasado.
Dnca se sente culpada. Diogo garante a Beatriz
que nunca vai ser amigo de Wiliam.Afrânio conta
para Beth que o aniversário de Oscar está
chegando. Letícia vê o projeto que os membros
da Vagabanda entregaram e confirma que é
mesmo o seu. Murilo aconselha Kiko a esquecerDnca. Cabeção arruma outra garota para Rafa.
D!ogo começa a montar o autorama sem a

autorização de Beatriz para impressionarWiliam.
Rafa não se acerta com a nova menina. Beatriz vê
o autorama montado. Letícia afirma para Flávia
que vai desmascarar os integrantes da
Vaga banda.

.

Letícia conta para Flávia que vai mostrar
os registros da biblioteca para provar que os
membros da Vagabanda não fizeram pesquisa
nenhuma. Wiliam garante a Beatriz que quem
montou o autorama foi ele e não Diogo. Camila

�rma para Dioqo que ele devia agradecer a
Iliam.Rafa avisa Cabeção que não quer mais ter

encontros armados. Diogo agradece a Wiliam e

e:es ficam amigos.Miyuki sugere a Cabeção quee es tentem aproximar Rafa de Bel sem que os
dois saibam. Drica descobre que Kiko está

�ensando em sairdo colégio porca usa dela.Cadu
f
esconfla ao ver que Letícia está ansiosa pela

�sta de inauguração. Pasqualete homenageia
·du.stavo na festa.Gustavo afirma para todos que a
I ela damini-Olimpíada foi toda de Letícia.

h
� Letícia fica sem reaçâo e aceita a

G
omenagem. Catraca e Natasha reclamam com

hustavo,mas ele afirma que eles não podem ficar
c ateados, pois não foram desmascarados. Beth

�omenta com Pasqualete que o aniversário de
scar está chegando. Pasqualete anuncia que o

�sporte oficial do Múltipla Escolha vai ser o
andebol. Miyuki e Cabeção falam bem de Bel

�aral Rafa e vice-versa, mas nâo obtêm nenhum

desu lado. Gustavo explica para Letícia que
e�C�dIU homenageá-Ia quando soube que a idéia

a ela. Sabnna e Oscar se beijam e ele confessa
que sempre gostou dela.Miyuki decide fazer com

Ratinho fica no

Depois de algumas
especulações sobre a

permanência de Carlos
Massa no SBT, (fofoqueiros
de plantão davam conta que
ele poderia voltar à Record),
foi renovado na semana

passada o contrato do
apresentador com a emissora
de Silvio Santos. Agora
Ratinho, que pousa ao lado
do diretor Guilherme Stoliar,
fica no SBT por mais quatro
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I
Livro
"A Vida Sexual dos Ídolos de Hollywood" está dando o que falar. No livro, de autoria
do jornalista inglês Nígel Cawthorne, que está sendo lançado no Brasil, é possível
descobrir quais atrizes e atores passaram pelo famoso "teste do sofá", e assim

conseguiram a fama.

Pintor
Taumaturgo Ferreira, o Nelito de

"Celebridade", afirmou em uma entrevista

que para ele a pintura não é um hobby, é
uma segunda profissão. "Os marchands
definem meu estilo como arte

contemporânea", finaliza o ator.

Na RedeTV!
Em breve Fafy Siqueira deverá
aparecer na Rede TV!. É que a

comedtante.está negociando sua

participação no infantil "Vila
'Maluca", que será produzida nos

moldes de "Chaves".

Otaviano Costa em dose dupla
A Record pretende emplacar um game show só com famosos. O comando estaria a

cargo de Otaviano Costa, que já co-apresenta o "Domingo Espetacular", A atração ser

a exibida de segunda a sexta-feira.

A moça do café
Ana Maria Braga acaba de "emprestar" seu nome para' uma
marca de café. Vale lembrar que a apresentadora do "Mais
Você" tem outros 32 produtos licenciados.
Trio
Hans Donner, Valéria Valenssa e Marlene Mattos,
acabam de lançar no Rio, uma agencia de modelos
para negros. O foco da Tribo são os modelos de cor

negra, mas serão recrutados profissionais de todas as

idades e raças.

A nova moça do tempo
Flávia Freira vai ser a nova moça do tempo da Globo. Durante
algum tempo, a jornalista substituiu Glenda Kozlowski no "Globo

Esporte".

Futuro
. Priscila Fantin andou espalharfo que gostaria de ser

apresentadora de televisão. Ou melhor, a namorada de Paulo
Vilhena quer comandar um programa de turismo num canal a
cabo. �

I' Mais uma novela

i Comenta-se pelos bastidores da Globo que Erik

I.
Marmo se prepara para interpretar um fotógrafo

!
mima próxima trama. Mas, como toda boa

I fofoca, nada foi confirmado. Ainda.

que Bel pense que Rafa está apaixonado por ela e

vice-versa, Letícia pergunta a Gustavo se ele sabia
que seria desmascarado.

CABOCLA
- Boanerges se sente culpado ao ver

Belinha tão chateada,mas nãomuda de idéia.Zuca
diz a Luís que vai desmanchar seu noivado com

Tobias,deixando-o atônito.Justino deixa Neco na

estação do trem com suas malas. Luís teme pela
reação de Tobias. Zuca fica brava ao perceber o

medo de Luís. Justino avisa Boanerges que Neco
está esperando Belinha na outra estação.
Boanerges acusa Belinha de estar de combinação
com Neco,mas ela garante que não sabia de nada.
Mariquinha pergunta o que Justino conversou

com Boanerges e ele garante que estava

defendendo Neco. Boanerges confessa ao vigário
que está pensando em deixar Belinha num

convento. Neco volta a pé para casa. Tomé
confessa a Zaqueu que está pensando em ir atrás
de Rosa. Tina reza para que Tomé nâo vá embora.
Felício avisa à Generosa que não quer mais Rosa
em sua casa.Tomé ouve tudo.

- Tomé fica chateado, mas não diz nada.
Neco chega ao hotel de Zé da Estação e pede um

quarto, sem saber que Belinha e Boanerges estão
lá. Boanerges exige que Zé se recuse a dar um
quarto a Neco. Chico diz a Neco que o hotel está
cheio, mas ele adivinha por que Zé não quer que
ele fique lá. Belinha pede· para conversar com

Neco, mas Boanerges a impede. Luís revela a Neco

que foi Justino quem contou seu plano a

Boanerges.Neco pensa em fuqir corn Belinha,mas
Luís o convence a nâo tentar nada por enquanto.
Belinha vê Luís e Zuca juntos. Luís confessa a

Belinha �ue está apaixonado por Zuca.
Emerenciana começa a passar mal. Nastácio
chama Generosa para que ela cuide de
Emerenciana. Ritinha pede que Tomé vá chamar
um médico. Maria conta para Tobias que
Emerenciana está perdendo o filho.

- Maria pensa em mandar alguém chamar
Boanerges, mas Emerenciana não quer. O médico
afirma que Emerenciana está bem por enquanto,
mas ainda corre o risco de perder a criança e

precisa repousar, Chico conta para Macário e O

vigário que Felieio ganhou a ação contra Justino.O
coronel fica furioso e planeja se vingar, mas Xexéu
o aconselha a mostrar humildade para ganhar a

aprovação do povo. Maria fica assustada com o

estado de fraqueza de Emerenciana. Justino diz a

Felício que ele ganhou a causa, fingindo estar

contente.Neco chega em casa.Tobias percebe que
Justino está tentando levar vantagem na situação
e afirma que não deve nada para ele. Luís fica

apavorado ao saber que Emerenciana passou mal.
Tobias conta para Luís que eles ganharam a ação.
Luís fica chateado quando Tobias .fala de seu

casamento com Zuca. Neco avisa a Mariquinha
que vai atrás de Belinha. Zuca diz a Bina que vai
desmanchar seu noivado com Tobias.

Zuca revela sua decisão para o pai. Neco
avisa a Justino que já sabe o que ele fez. Zuca

garante aos pais que não vai voltar atrás,
deixando-os preocupados. Felício conta para
Tomé que ele vai perder a chance de ser feliz se sair
atrás de Rosa.Tomé pede que Tina o esqueça e ela

garante que só sente pena dele. Justino diz a

Mariquinha que Boanerqes vai acabar matando
Neco se ele não esquecer Belinha. Tobias conta a

Zuca que ganhou a ação e comemora que agora
eles podem se casar.Zuca revela aTobias que nâo o
ama mais e nâo quer se casar com ele. Tobias
pergunta a Zuca se ela tem outro e a cabocla

garante que não. Tobias avisa a Zé da Estação que
não vai deixar Zuca ficar com nenhum homem.
Bina manda Zuca tomar cuidado com Tobias.
Boanerges e Belinha chegam ao Rio. Tomé vê
Tobias bêbado emanda que Luís se prepare para o

pior.

- Luís fica assustado. Ritinha descobre que
Luís está mesmo apaixonado. Boanerçes leva
Belinha até a casa de Joaquim.Justino afirma para
Neco que ele só ficará com Belinha se a moça i
enfrentar o pai. Pequetita se oferece para ajudar i
Belinha a se encontrar com Neco.Belinha teme que i
seu pai queira interná-la num convento. Zé da

Estaçãq avisa Bina que Tobias não pode saber que
Zuca está apaixonada por Luís.Ritinha diz para Luís - Paco confessa que não pode abandonar
que ele está estragando a vida dele e de Zuca à toa. Moa neste momento e se despede de Preta. Sal
Pequetita pede que Boanerges dê uma chance a insiste que Moa deve dizer a verdade a Paco, mas
Belinha e Neco. Boanerges fica furioso e acaba ela permanece irredutível. Kaike dá um murro em
ofendendo-a.Justino sugere a Mariquinha que dê , Tony. Preta está com febre e Raí leva-a para a casa
aula para os adultos no lugar de Belinha até ela : doavô.Bárbara se insinua para Paco,que a expulsa
voltar. Neco avisa a Zaqueu que ele pode vender ! do barco. Afonso anuncia em coletiva a venda de
fiado para os empregados de Boanerges, por: suas empresas. alivia avisa que chegou uma
ordem de Justino. Ritinha conta para Emerenciana i encomenda para Kaike.Verinha e Eduardo pedem
que Zuca e Luís estão apaixonados.Tobias fala para ! ajuda a Bárbara que os toca para fora de casa.Thor
Luís que vai matar o homem por quem Zuca está i escreve sua carta de despedida. Estréia a peça de
apaixonada e pede que eleo defenda no tribunal. Abelardo que é escorraçado pela platéia.Tancinha

coloca Helinho, Pai Gaudêncio. Cesinha e Roque
- Luís fica incomodado ao ver o quanto i dormindo e escapa deles. Thor conversa com a

Tobias está magoado.Neco pergunta seTomé quer ] platéia, conta piadas, lê trechos de sua carta e é
voltar a trabalhar para seu pai,mas ele avisa que vai ! aclamado. A polícia invade a casa de Kaike, abre o

sair pelo mundo atrás de Rosa. Emerenciana pede j pacote, encontra granadas e o prende. Afonso
que Luís explique para Zuca que eles dois não .

encontra Otávio preso em seu quarto e leva-o
podem ficar juntos, porque são diferentes demais. para a sua casa. Bárbara entra na casa do sogro e
Bina teme pelo destino de Zuca. Tobias diz a acusa Preta de estar seduzindo o outro filho de
Mariquinha que seu noivado com Zuca acabou e Afonso.
dá um beijo nela. Mariquinha percebe que Tobias i
está só querendo se consolar e vai embora muito !
perturbada. Tobias se arrepende do que fez.

IEmerenciana diz para Zuca que ela vai se magoar
se gostar de l.uís. O advogado vê Zuca chorando,
mas ela se recusa a falar com ele. Zaqueu avisa a !
Neco que Tobias pode estar usando Mariquinha I
para se vingar de Justino.Tobias conta a Tomé que i
beijou Mariquinha. Ela confessa a Neco o que i

aconteceu e ele fica cego de ódio.

DA COR DO PECADO

- Bárbara apresenta o tio a Otávio. Paco é I
hostil com ela e simpático com o menino. Preta!
garante a Felipe que vai ficar ao lado dele. Bárbara!
fica frustrada quando Paco avisa que está noívo.]
Germana enche a casa de fiares. Bárbara fica i
furiosa quando Kaike aparece na porta do coléqio.]
Otávio abraça-o amorosamente. Afonso avisa a j
diretoria que vai aceitar a oferta de um banco j
pelas suas empresás. Abelardo exige ganhar o:
triplo para fazer o filme e decide montar uma peça:
de vanguarda. Gaudêncio, Helinho, Cezinha e!
Roque fazem uma buchada para atrair Tancinha.]
ela come tudo e escapa da armadilha deles.]
Otávio se interessa por Clara e Raí incentiva-o a 1
investir. Prelil conta a Germana que decidiu ficar]
com o marido. Moa segue Paco. Otávio dá um j
beijo em Clara que reage. Paco pede para ficar!
com Preta, mas ela diz que decidiu reatar com:
Felipe.Moa vê os dois se beijando.sem que eles a:
vejam. Moa conta a Sal que vai lutar por Paco.]
Felipe sustenta que é melhor a separação. Moa i
finge um desmaio quando Paco quer iniciar uma [
conversa. I

!
- Moa insiste em ir ao hospital. Germana I

aconselha Preta a procurar Paco. Moa quer fazer!
novos exames. Bárbara é agressiva com Afonso t
quando o assunto é a herança e ele reage. Moa I
pede para buscar o resultado do exame sozinha.O]
médico avisa que Moa não tem nada e ela pede!
sigilo.Moa se joga nos braços de Paco chorando e!
Sal estranha o olhar do médico, que não entende I
o choro da moça.Tony planeja matar Afonso.Moa]
mente que pode estar correndo risco de vida de!
novo.Thor perde uma luta para um baixinho. Kika:
paga a fiança de Brad.Abelardo se inspira com as!
palavras do deprimido Thor. Roque mostra o seu!
álbum de casamento para Helinho. Eduardo.]
Verinha e Beki descobrem que o apartamento vai:
a leilão. Paco leva Raí e Otávio à praia para enslná-]
los a surfar. Moa olha-os meio desapontada.]
Bárbara sai com Borja, advogado de Afonso, e'
percebe que ele não tira os olhos do garçom.!

Afonso joga bola com Paco e os meninos e se

comove. Sal conversa com o médico de Moa e

descobre a verdade. Paco se impressiona como

Afonso mudou. Sal cobra a atitude de Moa. Preta
diz a Paco que não está mais com Felipe. Ele conta
que Moa está doente. Os dois se beijam. Bárbara
observa.

Preta prefere não confirmar nem

desmentir. Bárbara e Afonso seguram Otávio, mas
a mãe vence e leva-o embora. Paco se preocupa
com Otávio. Bárbara expulsa Dalva de sua casa.

Kaike sente medo de seus companheiros de cela,
dentre eles, Jibóia. Afonso acha estranho Preta se

envolver com seus dois filhos, mas Germana

garante que ela nâo está interessada em seu

dinheiro. Preta avisa Raí que eles vão se mudar
para onde ela possa pagar. Críticos se jogam aos

pés de Thor, para desespero de Abelardo.Verinha
seduz Evaristo. Edilásia termina tudo com Frazão,
mas depois volta atrás. Roberval, um espírito
sedutor, baixa em Helinho para levar Tancinha
embora. Tony fotografa Borja em situação
suspeita. Preta devolve a chave do apartamento
para Felipe, que chora. Paco vai à casa de Afonso,
dá um presente de casamento, lancha com eles e

acaba abraçando o pai, que se comove. 'Moa
manda Preta ficar longe de Apolo.Bárbara quebra
um abajur na cabeça de Tony e sai para viajar com
Otávio.Paco bate na casa de Bárbara para procurar
Otávio eTony atende.

- Tony banca o gentil com Paco. Otávio
reclama da casa que a mãe o leva.Afonso reage ao
saber que Tony estava na casa de Bárbara. Paco
concorda em almoçar na casa do pai. Jibóia tem
uma crise epiléptica e Kaike o socorre. Preta
mostra-se sem graça ao dar de cara com Paco. Ele
estranha ao ver que ela está morando na casa de
Afonso. Nívea mostra-se recuperada e pede a Kika
que Sal vá morar com eles. Sal se recusa. Afonso
percebe que Paco e Preta estão apaixonados.
Afonso ameaça Tony. Abelardo tenta pintar um
quadro, mas é Thor quem faz uma obra prima.
Frazâo e Edilásia discutem sobre luta e ele vai
embora.Beki e Eduardo flagram Verinha e Evaristo
e os dois fogem juntos. Roberval arrasa os

corações das mulheres. Tina promove a

reconciliação de Edilásia com Frazão. Roberval e
Tancinha se beijam apaixonados. Paco chama
Afonso de pai.Tony é seguido por Paco.Bárbara se

assusta ao dar de cara com Tony, que a agarra. Ela
bate nele.Tony prende Bárbara e Otávio na sauna.

Paco os salva.

Paco leva os dois embora. Tony fica
furioso ao vê-los fugindo de carro. Edilásia visita

Rai.Tony segue o carro de Paco.Otávio beija Paco,
que se comove. Bárbara se recusa a levar Otávio
para a casa de Afonso,o que irrita Paco.Ela acusa-o
de ser agressivo com ela. Nívea e Brad pedem
desculpas a Sal, que desconfia. Paco, Bárbara e

Otávio param em um hotel na beira da estrada.

Germana acha estranha a recaída de Moa. Paco

garante que será amigo de Otávio sempre. Ele
confessa que gostaria de ser filho do Kaike.
Bárbara se emociona ao ver Paco e Otávio juntos.
Abelardo reclama, mas faz mais um filme. Pai
Gaudêncio convida Cesinha para ser seu

assistente. Tancinha não se conforma quando
Roberval vai embora. Evaristo tenta tocar fogo
no apartamento e Verinha descobre que ele é
maluco. Eduardo e Beki tentam tumultuar o

leilão, mas o apartamento é vendido. Bárbara
desabafa que Paco tentou se matar, levando-a
junto. Tony descobre onde eles estão. Edilásia
conta toda a verdade sobre Paco e Apolo para os
filhos, que a perdoam, Tony bate no carro, onde
estão Paco, Bárbara e Otávio, que cai em um

barranco. ,.

SENHORA DO DESTINO - Estré ia

- Pernambuco, 1968. Maria do Carmo
anda pela feira com seus cinco filhos: Reginaldo,
Leandro,Viriato, Plínio e a bebê Lindalva e decide
escrever para o irmão Sebastião para que ele a

receba no Rio de Janeiro. No Rio, Dirceu percebe
que está sendo seguiclo.Josefa reclama do atraso
de seu motorista Sebastião.Fuad avisa Josefa que
os militares falam em atos de exceção. Sebastião
pega um vestido da patroa na modista e se vê no
meio de uma confusão no centro. Policiais

ameaçam-no. Josefa surpreende Sebastião
acariciando 9 seu vestido. Sebastião manda
Maria do Carmo vir. Josefa pressiona o General
Bandeira na recepção oferecida à Rainha da

Inglaterra. Maria do Carmo e seus filhos
embarcam no pau de araraA cadela Baleia

segue-os e acaba atropelada. Maria do Carmo
desce do pau de arara para socorrer o animal de

estimação,depois pega carona em um caminhão.

- Maria do Carmo e os filhos estão perdidos
no meio de uma grande confusão de
manifestantes. Reginaldo fica fascinado com um

tanque de guerra e acaba levando uma pedrada
na cabeça. Maria do Carmo se refugia com os

filhos em uma casa abandonada. Nazaré sai do

hospital, se encontra com José Carlos, conta que
o neném está chutando e briga com ele, quando
o amante insiste que não pode largar a mulher.
Sebastião procura a irmã pelas ruas do Rio.

Nazaré diz se chamar Lourdes e se refugia junto
com Maria do Carmo. Josefa é levada presa e o

General Bandeira avisa que' ela precisa deixar o

país. Lourdes convence Maria do Carmo a levar

Reginaldo ao hospital. Ela promete aguardar no
pátio com as outras crianças. Quando Maria do
Carmo retorna descobre que Lourdes

desapareceu com sua filha. Nazaré chega ao'
bordel,tira a barriga falsa e avisa Madame Berthie

que teve uma criança e vai convencer José Carlos
a ficar com ela. Maria do Carmo chora

desesperadamente a perda da filha.

- Maria do Carmo tenta falar com um

policial,que não lhe dá atenção. Ela pega uma das
bandeiras da passeata, investe contra ele e acaba

presa. Os meninos correm atrás do camburão e

acabam perdidos na cidade. Nazaré chantaqeia
Madame Berthie para que a ajude na farsa e

garante que será uma ótima mãe para a menina a

quem passa a chamar de Isabel. Os meninos são
levados para o juizado. Sebastião confessa o seu

amor na hora da partida de Josefa. Ela garante
que não vai esquecê-lo. Maria do Carmo é levada

para a Ilha das Flores junto com vários bicheiros.
Dirceu ouve o choro e o lamento de Maria do

Carmo na'cela ao lado. Sebastião chora na partida

de Josefa. Bogel não encontra um quadro de
Picasso na casa de Josefa. Madame Berthie mente

que é tia de Nazaré e que José Carlos deve assumir
a sua responsabilidade. Nazaré pede que José
Carlos pegue a filha no colo e avisa que vai embora

para outra cidade. Maria do Carmo conta a sua

história para Dirceu.Saraiva leva Maria do Carmo e

Dirceu para sala detortura.
� Maria do Carmo encara Saraiva e conta a

sua história. Nazaré insiste que quer ser de José
Carlos mais uma vez e ele capitula. Saraiva
confirma a história de Maria do Carmo e manda

que Bogel suma com ela da ilha. Giovanni, um
jovem bicheiro, acompanha com os olhos a

partida de Maria do Carmo. Os editorialistas são

presos. Maria do Carmo se abraça aliviada com o

irmão. Nazaré avisa Madame Berthie que José
Carlos vai deixar a esposa. Maria do Carmo se

reencontra com os filhos. Sebastião co�segue um,
lote em Caxias,onde Maria do Carmo constrói uma
pequena casa.Sebastião conta para a irmã que seu

marido Josivaldo já tem outra mulher. Maria do
Carmo convence o irmão a montar uma vendinha
de construção. Muitos anos depois, Maria do
Carmo olha orgulhosa a sua loja Do Carmo

Construções. Nalva procura por Leandro. Do
Carmo encontra Dirceu no aeroporto e os dois se

beijam. Os dois vão ao laboratório em que Maria
do Carmo e uma jovem fizeram-o exame de DNA.

Ela aguarda ansiosa para saber se a jovem é sua

filha.Dirceu lê o exame.

� Maria do Carmo se entristece ao saber que
deu negativo e extravasa a sua raiva com o

detetive. Despede-se da moça com carinho.
Leandro confessa a Nalva que sente-se culpado
pois foi com ele que a mãe deixou Lindalva. O
barão e baronesa comunicam a Sebastião que
Josefa morreu e avisam que ela será velada no Rio.

Reginaldo quer a emancipação deVila São Miguel,
embora Maria do Carmo nâo concorde muito com
as idéias do filho vereador. Viviane insiste em ir
com Reginaldo à festa de aniversário de Maria do
Carmo, mas ele deixa claro que não será possível,
pois sua esposa estará lá. Maria do Carmo é
cercada pelo povo na Vila São Miguel.Clementina
termina os preparativos da festa. Dirceu avisa que
precisa ter uma conversa séria com Maria do
Carmo. Maria do Carmo brinda com os filhos.
Sebastião presta a sua homenagem à Josefa, beija
o caixão e chora copiosamente. Dirceu avisa Maria
do Carmo que foi convidado para trabalhar em
Brasília e pede-a em casamento.

- Maria do Carmo não aceita o pedido e

Dirceu vai embora. Maria do Carmo chora nos

braços de Clementina. Sebastião cobre o caixão
com a Bandeira Nacional. Reginaldo faz discurso

pela emancipação e pela sua candidatura a

prefeito. Giovanni comenta com o filho João
Manoel que seu presente será uma enorme

surpresa pera Maria do Carmo. Viriato orienta
Giovanni sobre a roupa para a festa. Maria do
Carmo garante a Clementina que Dirceu é o

homem da sua vida,masmesmo assim nâo querse
casar. Viriato surpreende Nalva cheirando o seu

smoking. Reginaldo recrimina Leila por não

participar de sua campanha e garante se

arrepender do casamento. Sebastião herda o

Galaxie de Josefa. O Barão e Dona Laura não
atendem a campainha, e Gisela acha que
aconteceu uma desgraça. Reginaldo convida
Viviane para ir à festa. Giovanni discute com

Flaviana. Maria do Carmo recebe os convidados.
Rita se aconselha tom ela sobre Cigano, que está

ameaçando-lhe. Leila leva um choque ao ver

Reginaldo comViviane na festa.
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Acabando com a depilação
Está chegando ao mercado a

Loção Creme AntivellPlus, 'uma
opção para quem deseja diminuir e

'

ir inibindo o crescimento dos pêlos
gradativamente. O produto é um

lançamento da Bio-Estética

Cosméticos, empresa brasileira
que pesquisa e desenvolve

soluções práticas e de resultado
imediato para depilação. A marca

, garante ser o único inibidor de

pêlos do Brasil e age diretamente
na raiz do pêlo, atrofiando-o,
podendo ser- usado por mulheres e

homens, em qualquer região do

corpo, inclusive no rosto. Além de
inibir o crescimento dos pêlos, sua
fórmula exclusiva com fito
enzimas testadas e comprovadas,
age no bulbo capilar, impedindo
seu crescimento, além de também
hidratar e perfumar a pele.
Esse novo produto é o método

mais prático e econômico para se

combater o crescimento de pêlos,
e o fabricante recomenda seu uso

após qualquer método de

depilação: cera quente ou fria,
pinça, lâmina etc. Com a pele
limpa e seca, é só aplicar ra região
desejada, duas vezes ao dia, e em

, poucas semanas pode - se notar os'

resultados, que de maneira

natural e gradativa os pêlos vão

deixar de crescer e as indesejáveis
e doloridas depilações serão feitas
com menos freqüência.
O produto começa a chegar nas
perfumarias, drogarias e

supermercados em embalagem de

120g ao preço médio de R$ 22,00.'

Antivell Plus promete l>
diminuir e ir inibindo o

crescimento dos pêlos
gradativamente

Leve Toque

Bronzeada o ano inteir
A alta temporada de sol e praia acabou, mas

há truques para manter a pele douradapor
mais tempo e para valorizar o bronze.
Confira as dicas:
1 Use roupas claras, que ressaltam 'a pele
morena.

2 Na maquiagem prefira sombras cor-de-rol
e lilás.

-

3 Mechas loiras no cabelo têm cara de verã

4 Use bastante hidratante para a pele não

descascar e ganhar uma película protetora.
Evite banhomuito quentes.
5 Prefira hidratante com aloe vera e óleo d

girassol. Produtos com tirosina também são

indicados, porque a substância ativa a

melanina.
6 Lembre-se dos autobronzeadores: eles tê

diidroxiacetona (DHA), que cria um falso
bronzeado no corpo.

Cuidando das unhas

6
Se você gostaria de ter unhas e mãos como as das artistas - em'

destaque as unhas de Dona Josefa, a personagem de Marília Gabriela
em "Senhora do Destino'; nova novela da Globo siga alguns
conselhos dados por especialistas da área:

Baton-
Copos, guardanapos, l>
beijos ... tudo contribui

para o batom desaparecer
dos lábios rapidinho. Anote
quatro sugestões para
manter a cor por mais

tempo. Depois de passar
uma camada de batom,
reti re o excesso com

lenço de papel,
aplique um

pouco de pó
compacto
repasse o

batom.
Com esse

acessório a

aplicação
fica mais

,

uniforme e densa. Escolha tons opacos; eles aderem
melhor. Experimente os batons de longa duração, que
são mais secos.

- Se você tem dedos curtos
e gordinhos, lixe as unhas
em formato ovalado. Isso c

alongará seus dedos.
- Para tirar a mancha de
tinta de caneta das unhas,
faça uma pastamisturando

água e bicarbonato de
sódio. Aplique, deixe secar

e retire com uma

escovinha.
- Enquanto lava a louça ou

cuida da casa, trate das
mãos. Basta cobri-las com

uma espessa camada de
creme hidratante e colocar
as luvas de borracha por
cima.
- Para as cutículas ficarem

sempre finas e macias

empurre-as diariamente
durante o banho e, duas
vezes por dia, massageie-as
com um creme hidratante.

Teste no rosto

N a hora de comprar

maquiagem,
experimente produtos
no rosto: colocar nas
costas da mão não vai

dar a idéia certa,

porque a tonalidade do
rosto sempre é

diferente. Isso é

importante na hora de

comprar base e

corretivo. Também
evite comprar algo sem

ter visto o efeito sob o

sol: detalhes passam

desapercebidos com a

luz artificial.

www.brasilaerocargo.com.br

U PRODUTO,
:ÓADÃO�"DO MUNDO
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I TRADIÇÃO GAÚCHA I
Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br www.ctglj.com.br

Em Grande
Estilo • • •

......................................................................... _ _. __._-�

Os Bailes fizeram as noites do Rodeio ficarem com aquele
gostinho de "quero mais'; onde a gauchada dançou até o

sol raiar...

A demia de

8s Professores da c� /I

"Alma Campelra ,

Dança .

Vanessa e Charles.

"
:i,"

�
Eduardo O', lane e Jussara

Ig�ri�ç;��rÂ Xw'2ll�lÃ@!ifP&
Entidade: eTG FOGÇO DE LENHA

Cidade: TIJ U eAS
Data de Início: 03/07/2004 .

Foi a�si� que terminou no último final
de semana o II Rodeio Crioulo
Nacional do CTG Velha Querência,
em grande estilo.
Um Rodeio que certamente será

lembrado commuito carinho.
Da artística a campeira, a comissão

organizadora do evento trabalhou
muito para que tudo fosse feito no mais

perfeito estado. E conseguiram ...

Organização, responsabilidade e

dinamismo são fatores que fazem com

que essa família tão unida cresça cada
vez mais. Um destaque em meio a

tantos outros.

Bailes muito mais que animados,
embalaram a gauchada até o sol raiar.
Rodadas e mais rodadas de laço

levaram os peões a dar o melhor
de si para a conquista dos prêmios.
Um final de semana cheio de

alegria e festa. Os tradicionalistas
da cidade de Jaraguá do Sul e de
toda região puderam prestigiar e

conferir atrações que desde sexta

feira já aconteciam no parque do
Rodeio.
Confira abaixo alguns momentos
do rodeio .

Evaldo, do CTG Laço [>
Jaraguaense, que
levou o 1 ° Lugar de La
I d'

. ço
n IVldual, na sexta fei ra ..

S Irineu Pasold,

Dr�ivson (CTG Tio

Duda), Evaldo
(CTG

Jaraguaense) e

laçO -

Sr. Adolar (patrao

CTG Velha

Querência), na ,

entrega dos trofeus

de l° e 2° lugar laçO

Individua\. .

ti

Odivaldo CI .

G· ,audla CIse/e. ' lovis e

eTG SOPRO DO MINUANO
. Cidade: CANELINHA
Data de Início: 09/07/2004

Entidade: CTG PORTEIRA DO VALE - SJB
Cidade: S JOAO BATISTA
Data de Início: 16/07/2004

r;�J}:Ei9fi-:6�ig§loJtBjJ.�TIi!L!]IiGAiJÇ]11
Entidade: MTG DO ESTADO DE SANTA CATARINA

C'idade: LAG ES
Data de Início: 23/07/2004

6.. U I' do CTG Tropeiros
Alclr e ne Ia, °

do Vale, que ficou
com o 1

lugar laço Veterano.

Evaldo, Evandro N' h
d CT

' ln o e Geovaneo G Laço Jaraguaense
'

Eles faturaram o 2° L
.

ugar Laço Equipe.

,i;,
'6 Patrão do CIG Velha

Querência, Alcir.
\} \

Marcos Marcolla e namorada

\}

Família Velha Querên .

era e amigosEvandro e amigo
6

Agenda Artística
mês Julho... t I

'slnle'!z'l-lal
, ,�a�eitas!

Indúslria e comércio demadeiras

312-0280

v.
'. Charles e JOSI

� AGENDA GAÚCHA

jjjili��&it9i��
Entidade: eTG ESTEIO DA TRADIoAO

.

Cidade: BARRA VELHA
Data de Inlclo : 26/06/2004

CARNES
Você sente na carne a diferença

Prove nossas
carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

DEMARCHI
'.-��

ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX' (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicornes@neluno.com.br

Corifira nossas

ofertas imperdíveis
Costela Ponta ... R$ 3,95
Paleta de Javali .. R$ 17,50
Maminha R$ 5,99

Picanha Bovina "A" .. R$ 13,90
Alcatra si osso cl maminha .... R$ 7,79

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 25 de junho de 2004 manafD CORREIO DO POVO
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1 - ENCAIXE NA
CRUZADINHA AO

LADO AS FIGURAS
DO ESPAÇO!

A

I - O QUE É MAI9 lEVE QUE UMA PENA,
MA9 NEM Mil HOMEN9 CON9EGUEM

CARREGAR?

2 - QUAL A PARTE MAI9 9AUDÁVEl DO
UNIVER90

3 - QUEM É QUEM TEM O PÉ991MO HÁBITO
DE ENTRAR PELA JANELA?

4 - O QUE É QUE A FORMIGA TEM MAIOR

QUE O BOI?

5 - QUE É QUE TEM PÉ DE PORCO, PEITO DE
FRANGO E C09TELA DE VACA?

·oJ!�m6no:5e o
- s :awbuo - v :O\UaA o - E :ealJ�1 e!A V -l :ooeJnq o - l ;'dsaij

QUESTÃO DETEMPO
A PROFE990RA PERGUNTA AO
JOÃOZINHO:

'

- QUANDO EU DIGO: "EU FUI BONITA",
É PA99ADOI JÁ QUANDO EU DIGO: "EU

90U BONITA", É •••
- É MENTIRA, PROFE990RAI

UM OUTRO
HOMEM
JUVENAl ENCONTRA UM

AMIGO CAINDO DE
BÊBADO NA RUA E

COMENTA:
- PUXA VLADIMIRI VOCÊ Aí
BÊBADO DE NOVO?
- POI9 É ••• HIC!
� VOCÊ HAVIA JURADO QUE NÃO BEBERIA MAI9 E QUE AGORA

É OUTRO HOMEM!
- RAPAZ ••• HIC! É QUE HOJE EU DE9COBRI QUE E99E OUTRO

HOMEM TAMBÉM ADORA UMA CACHAÇA! HIC!

Você deixou
uma grande
lição de vida,

Sempre vamos

te admirar, De
teus amigos e

familiares

2 - XII!... NÃO
LEMBRO QUAL O

ÚLTIMO PLANETA
QUE VISITEI!

3 - COM APENAS DOIS

TRAÇOS, DIVIDA O
GRUPO DE ESTRELAS EM

QUATRO BLOCOS, COM
-

4 ESTRELA EM CADA

S21i3J1Sa sep o!aw ou i31UaW212xa X wn WO) as-ap!J\!p
- E�) eJli3l-l !elawOJ a [os 'enl'alan6oj 'el<msa '105 - l :"dsaH

, na Juliana
A Super gatln , mpletou
Caroline RausI�, c� 19/6.
6 aninhos no saba o.
Parabéns de seUS pais

Junior e Simone

iP
S(

n

e

f(

O gatinho João Vitor é o

orgulho da mamãe Bruna e

dos avós que o amam muito!

e

d
C
J

A linda Beatriz Daniele

Cúrcio, completa 7 anos dia

27/6. Quem a homenageia
com carinho são seus avós

Sebastião e Zenaide Cúrcio

Está completando no

pró;imo dia 30/6, 1 aninho

o gatinh'O Daniel Barbos�
S iebert, quem esta

desejando felicidades
é sua

madrinha Margot Solange

a

o

s

d
r

a

d

e

cNo dia 15/6 Gustavo Forte

completou 3 anos, filho de

José e Sonia Forte, muitos

beijinhos ao Gustavo é da

dinda Melissa Raquel
Richter. Parabéns!

Gabriela Tainá Schmitz

completou 6 anos dia 24/6.
Quem deseja muita saúde e

felicidades são os pais Edson e

Vânia e o mano Bruno!

No dia 18/6 a

fofuxa
Amanda

Dal inghaus
G regolewitcs
completou 8

meses

o gatinha
Leonardo Luiz

Pereira Hannig,

completa seus 4
.

meses de vida, dia

4/07, quem deseja

muita saúde para

ele são seus pais,
I<ellen e Lapimir

A gatinha Bruna Liane Oliveira que completou
2 meses dia 22/06. Para a felicidade de seus

pais, Rosicléia Pereira e Mauro Sérgio Oliveira

*

..

.. ..

de estar na ",o4a
..

Confecções Nicojodelli Ltda - Rua Joaquim �rancisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br

*

.www.nicolodelli.com.br
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