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BASQUETEDESENVOLVIMENTO

GracianaTureckanuncia evento

que divulgará projeto turístico
• PÁGINA 5

Técnico do basquete feminino
salienta trabalhos da equipe

• PÁGINA 7

ANIVERSÁRIO

Bombeiros fazem simulação
para estudantes doMunicípio

cESAR JUNKES

Em homenagem ao Dia
N acionai dos Bombeiros

Voluntários, comemorado

hoje,
.

a corporação de

Jaraguá do Sul realizou, no
período da manhã e tarde,
simulações de acidentes e

salvamento em altura. A
iniciativa foi da diretoria do
Museu Municipal Emílio da
Silva, que decidiu ho

menagear a corporação pela
passagem de seu dia.
Ontem, o bombeiro Adilson
Hoeft, há 10 anos na

atividade, ensinou aos

alunos de várias unidades
de ensino de Jaraguá do Sul

qual o comportamento
adequado quando se quer

ajudar alguém acidentado
ou em perigo.

• PAGINA 4 Bombeiro Adilson Hoeft demonstra o procedimento para o salvamento em altura

BASEEVENTO

Lançamento da 2a Festa da

Porquetta acontece hoje
Escolinhas de Corupá fazem
trabalho de base com alunos

A cidade de Corupá conta com vários pólos esportivos no
município, para reforçar o trabalho de base.A FME (Fundação
Municipal de Esporte) trabalha com as modalidades de

futsal, voleibol, futebol de campo, karatê e capoeira.Segundo
o técnico Adalberto Maia, a fundação trabalha com atletas
de quatro a 17 anos, que são formados para disputar
competições representando o município. • PAGINA 7

Desfile da Porquetta na primeira edição do evento, em

agosto do ano passado. Aproximadamente 950 pessoas
prestigiaram a Festa, que este ano será realizada dia sete

de agosto, no Parque Municipal de Eventos Prefeito
Manoel de Aguiar. Cerimônia de lançamento acontece

hoje, às 19 horas, no shaw roam da loja Berlim Ambientes,
em Guaramirim. • PAGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
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OAB f se 397/99
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N° 4.918 1 RS 1,25

RECONHECIMENTO

Karolen é chamada para
seleção brasileira de handebol

• PÁGINA 8

,

Cordeiro em

pele de lobo
Em mais um personagem
cativante, Tony Ramos

conquista o público como

o Coronel Bonaerqes .

Conheça mais sobre o ator

e sua trajetória de sucesso.

Cores, vida e emoção!
Conheça o projeto "Cores", que uniu alunos e professoras,
trouxe vida, emoção e diversão à toda uma escola
em uma iniciativa pioneira.

Posto Mime (kolbach, Reinoldo,

Marquardt e Guaramirim),
Centar Som e Posto Maiocki
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OPINIAO

Homenagem
Hoje é comemorado o Dia

Nacional dos Bombeiros. Para

homenagear a corporação de

Jaraguá do Sul a diretoria do
Museu Municipal Emílio da
Silva organizou simulações
de salvamento, realizadas
durante o período da manhã
e tarde, em frente ao Museu,
no centro da cidade. A

de salvamento e quais os

procedimentos que devem ser

tomados em casos de
acidentes de trânsito. O fato
foi interessante não apenas

para os alunos das escolas que
atenderam ao chamado, mas
também para os pedestres e

motoristas que passaram pelo
local no momento das

.. A intenção foi a de valorizar o trabalho
realizado pela corporação local e também
orientar os estudantes

iniciativa foi direcionada aos

estudantes do ensino

fundamental de Jaraguá do
Sul e todas as unidades de

ensino, inclusive as escolas

particulares, foram convi

dadas. A intenção foi a de
valorizar o trabalho realizado

pela corporação local e

também orientar os estu

dantes sobre as regras básicas

-demonstrações. Sem dúvida,
a atuação dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul
merece toda a consideração
e apoio da sociedade, que
sabe que pode contar com os

serviços pres tados pela
corporação. Os Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul
existe há 38 anos e é'
considerada uma das mais

eficientes do Estado de Santa
Catarina. Sua diretoria
enfrenta, já algum tempo, os

d�sabores da redução de
verbas estaduais, mas conta

com o apoio da sociedade local

para suprir as necessidades
básicas e dar continuidade a

um trabalho reconhecido em

toda a região. Possui duas

sub-sedes, uma na Barra do
Rio Cerro e outra no Bairro

João Pessoa, localidades
distantes do centro e que
sentiam necessidade de um

atendimento mais rápido.A
grande luta dessa corporação
é dar continuidade ao

trabalho voluntário, que vem

dando certo desde a fundação
da corporação, que conta com

o apoio e incentivo do

empresariado local e de toda a

sociedade, que, diariamente,
vê o trabalho desenvolvido em

prol da comunidade e que

exige do bombeiro, acima de
tudo, dedicação e profundo
amor ao próximo.

�:FRASESI�--------------------------�

J/O Governo do Estado está disposto a desenvolver ações para
incrementar o setor leiteiro.';
• OsvaldoVieira dos Santos, coordenador do primeiro semináriomacrorreqional da atividade

. leiteira em Santa Catarina.

NOTAS
.. Cultura
Prossegue até domingo o Fórum

Cultural Mundial, no Pavilhão do

Anhembi,em São Paulo.Trata-se de

uma iniciativa que visa promover a

cultura como dimensão funda
mentai da vida contemporânea,
envolvendo repertórios humanos
de natureza diversa - ser, sentir, fa
zer, pensar, fabular - focalizando,
de maneira especial, a relação que
mantém com o desenvolvimento
das sociedades, como foco princi
paio encontro do HemtsfértoSul e

a cooperação cultural entre os pa
íses em desenvolvimento. O téc-

.

nico em cultura do Sesc de Jaraguá
do Sul, Sérgio Pedrotti, participa da

Convenção Global do Fórum de

Cultura. A idéia é trazer novas idéi

as e conhecer ações culturais ino

vadoras, criando links com outras

ações culturais que acontecem no

Brasil e compartilhar iniciativas. ,

.. Ajuste
o Ministério Público de Santa Catarina
firmou, semana passada, termo de

compromisso de ajustamento de
condutas que atingirá cerca de 3.800

propriedades dedicadas à criação de
suínos em 19 municípios do Oeste e

Meio-oeste do Estado. O objetivo é

permitir a adequação da atividade, es
sencial para o s\:!,stento das famílias e

de grande importância para a econo- .

miá' do Estado. Hoje pouco mais de
300 ( aproxi�adamente 8%) das pro
priedades que serão atingidas pelo
ajuste de condutas possuem licença.
Entre as principais medidas previstas
no termo de compromisso estão a

recomposição da mata ciliar, implan
tação do sistema de armazenamento
e tratamento dos dejetos.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... HONG KONG

Multidão marcha por diretas
e democracia em Hong Kong
Centenas de milhares de pessoas desfilaram

pelo centro de Hong Kong para exigir
democracia plena e manifestar revolta
contra a liderança comunista da China, que
nega à .população do território o direito de

escolher um govertib por meio de eleições
diretas. Cerca de 530.000 pessoas
participaram da manifestação, segundo os

organizadores, ou 200.000, de acordo com

a polícia. A manifestação durou pouco mais

de cinco horas."Só a democracia pode salvar

Hong Kong'; dizia o manifestante Cheuk

Kuang, de 65 anos. A marcha ocorre no

aniversário de sete anos da devolução da
ex-colônia britânica para a China e um ano

depois de uma passeata de meio milhão de

pessoas ter surpreendido a liderança chinesa
e forçado o governo de Hong Kong a retirar

um projeto de lei que limitava as liberdades
civis.
Os manifestantes ocuparam as quatro faixas
de uma importante avenida do centro de

Hong Kong, entoando frases de ordem e

exibindo faixas e cartazes com mensagens

pacifistas.O governador de Hong Kong,Tung
Chee-hwa, disse a jornalistas que reconhece
a reivindicação do povo por democracia

plena, mas não ofereceu esperança de

mudanças no futuro próximo.efirrnando que
a China insiste em reformas "graduais e

ordeiras': Ele não respondeu a perguntas dos

jornalistas.

.. COLÔMBIA

Governo e paramilitares
iniciam negociações de paz
o governo colombiano e a coalizão de

organizações paramilitares de direita
Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC)
instalaram ontem formalmente a mesa de

negociações para o processo de paz. O

representante para a paz, Luis Carlos Restrepo,
e oministro do Interior e da Justiça, Sabas Pretelt
da Vega, lideraram a delegação do governo do

presidente Álvaro Uribe no ato, que foi aberto
com o hino nacional do país.Cerca de 10 chefes
das AUC, liderados por Salvatore Mancuso, o
chefe militar da organização, acompanham os

representantes do Executivo na formalização
do processo de paz.

.. BRASIL

Conab prevê quebra de
3% na safra de grãos
o presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes

Pinto, descartou ontem a possibilidade de
desabastecimento interno ou de escassez de

grãos para cumprir os contratos de exportação,
em conseqüência da quebra na safra 2003/
04. A Conab divulgou ontem seu quinto
levantamento para a safra 2003/04 e indicou
colheita de 119,415 milhões de toneladas de

grãos, uma queda de 3% na comparação com

os 123,168 milhões de 2002/03.

� BRASIL

TSE analisa parecer da AGU
sobre liberação de verbas
Os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) terão de decidir em breve se é válido ou

não o parecer da Advocacia Geral da União

(AGU) favorável à liberação, durante o período
das eleições, de verbas para obras ainda não

iniciadas. Pela legislação eleitoral, nos trêsmeses
que antecedem as eleições somente poderão
ser repassados recursos para cumprir obrigação
formal preexistente para a execução de obras
em andamento e com cronograma. Se
eventuais transferências forem consideradas

irregulares, os registros das candidaturas dos
beneficiados poderão ser cassados, opinaram
advogados especialistas em direito eleitoral.

No dia 13 de maio, data na qual foi
publicado no Diário Oficial o parecer da AGU

aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, o deputado federal Luiz Carlos Jorge
Hauly (PSDB-PR) protocolou uma consulta no

TSE perguntando se nos três meses que
antecedem as eleições é possível realizar
transferência de recursos para' execução de
obra ou serviço que não esteja em andamento.
Na última terça-feira, 29, o presidente do TSE,
Sepúlveda Pertence, sinalizou que o parecer

poderá ser invalidado pela Justiça. Ele observou
que a posição do tribunal eleitoral está

expressa nas resoluções redigidas para o pleito
,
deste' ano. "A resolução quanto às

transferências que não se destinem a

convênios anteriores atinge todos os entes da

federação'; disse Pertence.
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Bombeiro - Herói anônimo
de todos os dias

II'
</)

Mário Krüger

2 de julho, dia Nacional do Bombeiro. A data poderia ser

apenas mais uma no calendário, se não registrasse o dia em

que são lembrados estes verdadeiros heróis anônimos que
se dedicam à preservação do bem comum, salvando vidas
e protegendo o patrimônio público e privado.
Santa Catarina pode se orgulhar de poder contar com um

sistema bombeiril que é reverenciado como modelo em todo
o País. Não importa se somos voluntários, militares ou

comunitários. Vale dizer que bombeiros são bombeiros,
homens e mulheres de honra que atuam como verdadeiros

anjos da guarda de toda a sociedade. Estamos presentes em
momentos singelos como o nascimento de uma nova vida
em um parto de emergência, num violento acidente de ')
trânsito, numa enchente, em incêndios ou no fatídico 11 de

setembro, que abalou omundo. Ao comemorarmos essa data,
é impossível deixar de lembrar a experiência de Joinville,
onde surgiu a primeira corporação voluntária da América
do Sul há 112 anos, que serão comemorados em 13 de julho
próximo, É inegável que a unidade fundada quando [oinville
tinha apenas 41 anos de existência vive

talvez seu maior desafio, ao lado de co-irmãs que precisam
estar atentas ao crescimento das cidades que atendem, mas
convivem com a limitação de recursos. No momento em

que há um esgotamento da capacidade do poder público, em
todos os níveis, para atender as suas mais variadas demandas
sociais, a possibilidade de se reduzir ainda mais as limitadas
verbas hoje concedidas pelo Estado é algo que deveria, em
nosso entendimento, merecer ainda a reflexão das �)

autoridades. Somente em Joinville são mais de mil pessoas
envolvidas. Com 10unidades, nossa corporação tem

estimulado o aumento do contingente puramente
voluntário, mas a presença dos chamados bombeiros efetivos
ainda se faz necessária diante das urgências que ocorrem 24
horas por dia. Os recursos públicos, então, atendem a esta

necessidade de custeio, e investimentos em
.

treinamentos e na modernização de nossas frotas de viatura� L1

e de equipamentos. Se elevarmos e�sa condição para o âmbit� �Iestadual, veremos que muitas outras unidades também '

precisam do apoio dos governos federal, estadual emunicipal
para que o modelo se mantenha. É importante dizer que não
desejamos competir com os outros modelos bombeiris, mas
é reconhecido que o voluntariado é uma alternativa viável
do ponto de vista de economicidade para' o tesouro, pois jf
está sustentado em estruturas mais enxutas, sem gastos
maiores com salários que sempre caracterizam uma estrutura

mantida pelo Estado. A persistir a proposta de se privilegiar
um modelo diferente, Santa Catarina corre o risco de, a

médio e longo prazo, assistir a insolvência do sistema de

voluntariado, que nos paises mais desenvolvidos já constitui
maioria.

O que importa é dizer que a sociedade é parceira de todos
às bombeiros porque reconhece ser esta categoria formada

por profissionais abnegados, altruístas e responsáveis,'

Parabéns, bombeiros de Santa Catarina

O autor é presidente da Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville
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Ideli manifesta preocupação
.

com reajuste no transporte

•

}OINVILLE - A senadora Ideli

Salvatti (PT/SC) destacou em

Plenário a preocupação com a

situação de conflito entre usuários
de transporte coletivo e a polícia,
em Florianópolis, durante

manifestos de protestos ao reajuste
da tarifa considerado abusivo pela
sociedade. A decisão, reajuste
médio de 15,6%, foi anunciada

pela prefeita Ângela Amin (PP) e
está em vigor desde o último dia

17, quando iniciou uma série de

protestos da sociedade civil

organizada.
Em alguns itinerários, a

passagem de ônibus na capital
catarinense custa R$ 3,00,
aproximadamente um dólar. Ideli
conversou esta semana duas vezes
com o governador em exercício,
Eduardo PinhoMoreira, diante do

impasse e do confronto entre

usuários e policiais em vários pontos

da cidade, próximos aos terminais

de transporte coletivo, onde
ocorrem os protestos.

Representantes do Fórum de
Defesa do Transporte Coletivo

Público, conforme a senadora, não
concordam com a justificativa da
Prefeitura em permitir um reajuste
tão alto. Outro apontamento da
senadora se refere ao

comportamento da prefeita diante
da polêmica decisão: - Muito me

estranhou que a prefeita estivesse
em Brasília hoje para receber um

prêmio, junto com outros prefeitos
de cidades catarinenses. Alguns
desses prefeitos nem vieram e

enviaram representantes. Portanto,
diante de tanta confusão e

violência, me surpreende muito o

fato de ela ter se distanciado da
cidade emmomento tão delicado
- argumenta a líder do PT no

Senado.

Governador autoriza abertura

de licitação para pavimentação
FLORIANÓPOLIS O

governador em exercício

Eduardo Pinho Moreira

autorizou ontem o Deinfra a

providenciar o edital de
concorrência pública para obras

.

de implantação de 5,4 Km, do
Anel de Contorno Viário. Com
valor estimado em R$ 12 milhões,
a obra vai iniciar no município
de Içara desde o limite com

Criciúma, no Bairro Primeira

Linha até a SC-443, que dá
acesso a Morro da Fumaça. Com
a participação de várias

autoridades estaduais e mu

nicipais, a solenidade de

. autorização para abertura de

licitação, foi realizada na

Secretaria Regional de Criciúma.
No mesmo ato, o governador em
exercício assinou o decreto de

estadualização da estrada. A

partir de agora, o anel de
contorno viário passa a ser

incluído no Plano Rodoviário

Estadual, que fica responsável por
promover investimentos em

projetos e execução de obras na
rodovia. O anel viário é a segunda
estrada mais movimentada de
Santa Catarina, só perdendo para
a Jorge Lacerda, entre Itajaí e

Blumenau.

Pacto de Serra, Maluf e Marta
criticado por candidatos

São Paulo - Os candidatos
à prefeitura de São Paulo, Luiza
Erundina (PSB), PauloPereira da
Silva (PDT) e Francisco Rossi

(PHS) criticaram, na abertura do
primeiro debate entre candidatos
à Prefeitura de São Paulo,
promovido pela Rede Globo de
Televisão, a ausência d�s três

primeiros colocados na pesquisa
Ibope, José Serra (PSDB), Paulo
>Maluf (PP) e Marta Suplicy
(PSDB), que fizeram um acordo
e decidiram não participar de
debates somente a partir de 1º de

agosto. Pelas regras negociadas
entre a emissora e os partidos,
deveriamparticipar os candidatos
mais bem colocados na pesquisa
Ibope, divulgada na segunda
feira. Na abertura do debate,
Paulinho afirmou que a decisão
de Marta, Serra e Maluf de não

participarem do debate "parece
um pacto contra a cidade de São
Paulo". Na avaliação de Rossi, o

pacto é um "desprezo" em relação
à opinião pública.

O tema do primeiro foi bloco
foi sobre habitação. Conforme
sorteio, Paulinho fez a primeira
pergunta para Rossi. O ex-prefeito
de Osasco acusou o candidato do
candidato do Pp, PauloMaluf, de
ter copiado um projeto dele, para
realizar o Projeto Cingapura. Rossi
afirmou que pretende construir

habitações para os mais pobres, nos
moldes do projetoCingapura, que
ele implementou quando foi

prefeito de Osasco. Segundo Rossi
a capital paulista tem hoje duas mil
favelas e cerca de 600 mil pessoas
que vivem nestas áreas. Ele disse

que cada imóvel gera sete empregos
diretos e por isso investirá na área.

Paulinho disse que, se eleito, vai
propor um fundo de habitação que
contaria com financiamento dos

governos municipal estadual e
federal para a construção de
moradias populares.

POLíTICA
OFICIAL

filiados comemoram aliança
que apóia Dionei e Cecília

POR FABIANE RIBAS

"Homologação foi
efetuada durante

convenção na noite

de quinta-feira

}ARAGUÁ DO SUL - A cor

vermelha foi predominante na

confraternização do PT, PMDB,
PSB e PCdoB. A festa foi
realizada em comemoração à

política de aliança, oficializada na
noite de quinta-feira, durante a

convenção dos partidos, no

sindicato do vestuário. Filiados de
todas as siglas elevaram bandeiras
e ouviram os presidentes dos

partidos discursarem a respeito da
coligação e das candidaturas.
Todos apóiam a chapa majoritária
que lança o deputado estadual
Dionei Walter da Silva como

candidato a �refeito e Cecília
Konell, como vice. Na pro

porcional, colíggram-se PT -

PCdoB e PMDB - PSB.
Com a definição do senado

em reduzir o número de vagas nas
câmaras de vereadores, os partidos
tiverem de efetuar cortes na

nominata que concorreria ao

legislativo. Essa diminuição, na
opinião de Dionei, é prejudicial
no que se refere à re

presentatividade, analisando que
a população terá menos pessoas
ouvindo suas sugestões e

reivindicações. "Outro problema
desse corte é a eletização da

política porque quanto menos

vagas, maior é a chance do poder
econômico vencer, mas nós vamos

fazer uma campanha contra a

compra de voto com intuito de

Militantes do PCdoB, PSB, PMDB, PT, festejam a coligação das siglas

orientar a comunidade", men
ciona.

Questionado sobre as eleições
de outubro, o candidato à cabeça
de chapa salienta que Jaraguá do
Sul contava com quatro, forças
eminentes e que a união de duas
delas (PT com PMDB) contribuiu
para que esta composição se

tornasse um grupo com potencial
ainda maior para garantir

mudanças na adminis tração
pública. "Nossa união veio a nos.

fortalecer, entretanto, não vamos
de salto alto para esta campanha,
temos consciência de que será

uma batalha acirrada, mas temos
confiança na qualidade de nossos

projetos e na vontade que a

comunidade tem em ver esta

cidade melhor", avalia.
Desde o mês de abril estão

ALEXANDRE BOGO

sendo realizados seminários

temáticos para discutir o que

precisa ser feito em termos de

melhorias, em todos os segmentos,
em todas as localidades. "Que
remos a participação real das

pessoas em nosso trabalho porque
é com base na democracia que
vamos pensar nossa campanha e,

conseqüentemente, o poder
público", destaca.

Vereadores da microrregião do Itapocu ganham mais em 2005
}ARAGUÁ00SuL-Comexceção

deGuaramírim eSchroedei; os outros
municípios da microrregião rea

justaram os salários dos vereadores,
prefeitos e secretários. EmJaraguá do
Sul os vereadores aprovaram o

reajuste por unanimidade, elevando
os salários do Legislativo ( vereadores)
deR$ 4.167,ooparaR$5.9oo,00.Jáo
saláriodos secretários ficou congelado
emR$ 7.260,00, assimcomodo vice e
do prefeito, que recebem atualmente

R$ 7.550,00 e R$ 15.000,00,
respectivamente. .

Em Guaramirim os vereadores
continuam com 'R$ 2.350,00,
secretáriosR$ 2.412,00, vice-prefeito
R$ 4.053,00 e prefeitoR$ 8.107,50.
EmCorupá os vereadores passam a

ganhar, a partir do ano que vem, R$
1.600,00. O salário atual é de R$
960,00, sendo que os secretários que

Presidente da Câmara de vereadores Eugênio Garcia

hoje ganham R$ 2.100,00 passarão a
receberR$ 2.490,00, o vice passa de

R$ 2.100,00 para R$ 2.490,00 e o

prefeito, de R$ 4.200,00 para R$
5.880,00. EmMassaranduba o salário
dos secretários passa dos atuais R$

1.613,ooparaR$ 2.100,00; osalário dos
secretáriospassados atuaisR$ 2.290,00
para R$3.ooo,00;ovicedeR$3.l74,00
paraR$ 3.000,00 e o prefeito, que hoje
recebe R$ 6.348,00 passará a receber
R$ 6.800,00.

FATOS
• Em Guaramirim os

vereadores aprovaram por
unanimidade o projeto de
lei número 045 o qual fixa
o salário do prefeito em R$
8.107,50. Sessão aconteceu
no dia 24 de junho.
• O município de

Schroeder também dá um

exemplo de austeridade e

considera o aumento

desnecessário, Em Corupá
o maior reajuste foi para
os futuros vereadores.

s U P E RM E R;,§"'�,D O S
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Bombeiros simulam situações
de perigo e orientam estudantes

ctSAR JUNKES

POR MARIA HELENA DE MORAES

...Museu Emílio da
Silva foi palco de

demonstrações de
salvamento

}ARAGUÁ DO SUL - o aluno
da 4° sene do Ensino
Fundamental da Escola Alberto
Bauer, RicardoMateus Correa, 10
anos, foi voluntário na simulação
de salvamento em altura
realizada na tarde de ontem pelos
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul. Ricardo se dispôs a subir
no topo do prédio onde funciona
o Museu Emílio da Silva, numa
altura de aproximadamente 10

metros, de onde foi "salvo" pelo
bombeiro Adilson Hoeft,
especialista em salvamento na

água e resgate em altura. Ricardo,
apesar de admitir a sensação do Simulação de atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros chamou a atenção d�? pedestres
medo, não desistiu da

experiência. "Estou com um

pouco de medo, mas não pretendo
desistir", assegurou o garoto. Ao
final do resgate, afirmou que não
se arrependeu. "Foi legal.
Emocionante", resumiu Ricardo,
que perdeu o medo de altura com
essa experiência.

A simulação de situações de

perigo direcionadas aos

estudantes do ensino funda
mental de Jaraguá do Sul foi uma

iniciativa da diretoria do Museu

Municipal Emílio da Silva, como
uma forma de homenagear os

bombeiros pela passagem do seu

dia, comemorado hoje. De acordo
com a funcionária do Museu,
Eliza Diefenthaler, todas as

unidades de ensino de Jaraguá
do Sul foram convidadas,
inclusive as escolas particulares,
mas compareceram apenas as

escolas Albano Kanzler, Athaíde

Machado, Alberto Bauer e

Valdete Piazera. "A nossa

intenção é mostrar a importância
do trabalho realizado pela
corporação de Jaraguá do Sul",
sintetiza Eliza.

O bombeiro Adilson, que
trabalha na corporação de

[araguá do Sul há 10 anos,

comenta que a atividade de é

para quem sente prazer em

ajudar o próximo, principalmente

em situações de perigo. Adilson
não lembra Ide quantas vezes

salvou vidas, mas lamenta as

vidas perdidas. Segundo ele, em
casos de afogamento dificilmente
os bombeiros conseguem chegar
em tempo, devido a distância.
"Comecei nos bombeiros como

voluntário. Atualmente sou

funcionário efetivo. Gosto muito

<,do que faço e não tenho intenção
de trocar de profissão", resume.

Seminário sobre atividade leiteira,discute problemas do setor em se
}ARAGUÁ DO SUL - Melhorar a

assistência técnica e incentivar o

associativismo. Estas são as

principais necessidades do produtor
rural inserido na atividade leiteira
de J araguá do Sul e Região,
segundo avaliação do engenheiro
agrônomo da Epagri, Osvaldo
Vieira dos Santos, coordenador do
1 ° Seminário Macrorregional da
atividade leiteira em Santa

Catarina, que está acontecendo
em váriosmunicípios. Ontem foi a
vez de Jaraguá do Sul sediar o

evento, que contou com a

participação de produtores de leite

e secretários de Agricultura da

região do Itapocu.
De acordo com o coordenador

do evento, a intenção é identificar
nas regiões o atual estágio da
atividade leiteira, assim como os

principais pontos fracos e fortes e

que tipo de ações devem ser

desenvolvidas para resolver os

problemas e resgatar a atividade em
regiões que já foram fortes nessa área
e que atualmente estão perdendo
espaço. Santos informa que a

atividade leiteira está presente em
todo o Estado de Santa Catarina,
com uma produção anual de 1,2

bilhões de litros, mas vem perdendo
espaço para o Rio Grande do Sul e
Paraná. "O governo do Estado está

disposto a desenvolver ações para
incrementar o setor que envolve
basicamente a agricultura familiar,
o que caracteriza a importância
social dessa atividade", resume o

engenheiro agrônomo.
Na avaliação do gerente de

Agricultura de Jaraguá do Sul,
Alcides da Nova Peixoto, o

seminário serviu paramostrar que o

município está no caminho certo.
Cita como exemplo a recente

implantação daminiusina de leite.
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Weg entre os 25 melhores

empregadores daAméricaLatina
}ARAGUÁ DO SUL - A Weg é

uma das 25 melhores empresas
empregadoras da América
Latina. É o que diz a pesquisa
inédita Best Employers Latin
América, realizada em conjunto
entre a Hewwit Associates, uma
das maiores empresas de gestão
de recursos humanos do mundo,
e a revista América Economia.
A Weg ficou em 14° lugar no
ranking geral. Entre as empresas
brasileiras de capital nacional,
ocupa o 1 ° lugar.

A pesquisa reuniu mais de
100 empresas, em 10 países da
América Latina - Argentina,
Brasil, Peru e Venezuela -, para
identificar os melhores

empregadores da região. O

objetivo era ver onde os

trabalhadores se sentiam mais

satisfeitos. Na Weg, 500
colaboradores participaram da

pesquisa.
Para o analista de processos,

Wilson Bruch, que trabalha na

empresa há 23 anos, a Weg dá
liberdade aos funcionários para
'que coloquem suas idéias. Outro

ponto citado por Bruch é a

chance de crescimento, de

evolução profissional e ainda as

chances de aperfeiçoamento,
sem contar os benefícios sociais
e a distribuição dos lucros.

De acordo com a assessoria

de imprensa da Weg, a empresa
tem 12 mil funcionários e tem a • (

meta de crescer este ano 20%.
Ano passado, o faturamento foi
de R$ 2,13 bilhões. A estimativa
de geração de empregos para este
ano é de contratar 1.500 pessoas,
no grupo todo, sendo que 80%

para as unidades de Jaraguá do
Sul. A rotatividade da empresa
é uma das mais baixas do País,
com uma média de 5% ao ano.

Os 25 melhores

empregadores da América
Latina são diferentes em porte,
tipo de empresa e nas práticas
adotadas pelo pessoal. Todos
compartilham, no entanto, de
três características que os

diferenciam dos demais. A
pesquisa aponta que os

funcionários estão conectados ao

negócio. Eles têm foco nos

resultados, entendem as metas

da companhia e ainda têm

informações claras de como

atingi-las. Os funcionários estão
empenhados para que a empresa

seja bem-sucedida.
DIVUlGAÇAo

Pesquisa revela que Weg está entre os 25 melhores empregadores

• De acordo com o IBGE,
Santa Catarina é o sexto

produtor nacional de leite,
respondendo por cerca de'
5,5% da produção
brasileira.

• Os seminários ocorreram

em Canoinhas, Jaraguá do

Sul, Tubarão e

Florianópolis. Cada evento

reúne aproximadamente
60 participantes.

I CP JURíOICOI
... CLT

Reforma trabalhista: a q�em interessa?
Ao Brasil, e ponto! Não temos a pretensão de sermos detentores
da verdade; ao contrário, ferrenhos adeptos do pensamento de
André Gide (escritor francês, Prêmio Nobel de Literatura em 1947,
falecido em 1951), que diz:" crê nos que andam à busca da verda

de; duvida dos que a encontraram:A contundência da afirmação
inicial é apenas uma forma de manifestarmos aquela nossa con

vicção. Como o assunto é de extrema complexidade e vai cami
nhar ainda por longo período, vamos abordá-lo em etapas, come

çando, neste breve artigo, por uma visão global, destacando al

guns importantes aspectos históricos e conjunturais.
Sabe-se que ao largo do mundo, as reformas trabalhistas sempre
vieram à lume sob a égide de governos trabalhistas: chegou a

hora e a vez do Brasil, tanto pela necessidade, quanto pela
oportunidade. Nosso país passa por uma profunda reforma social:
as recentes revisões estruturais (como as reformas previdenciária
e tributária), sendo ou não heranças do governo anterior, sinalizam

entre esses agentes sociais, dois dos mais importantes que existem:

capital e trabalho.
O que temos de concreto, por enquanto, é a iniciativa que tomou o

atual governo que, sensível às divergências, instituiu o Fórum Nacional
do Trabalho (FNT), criado pelo Decreto nO 4.796/03, o qual tem a

finalidade de "

... promover o entendimento entre os representantes
dos trabalhadores e empregadores e o governo federal, ... " (art. 1°, I).
E os trabalhos realmente começaram: já está pronto seu primeiro
passo, qual seja, a proposta da reforma sindical. Mas este assunto,
bem assim, a composição do FNT, são temas para retomarmos em

breve.

André Luiz Máximo Fogaça; andreluiz@cassuli.adv.br;advogado
dedicado ao Direito Trabalhista Empresarial; Mestre em Ciência

Jurídica; professor na FAMEG e na U�ERJ; trabalha na Cassuli

Advogados Associados.

e preparam o terreno para a tão esperada reforma trabalhista. E
nem duvidemos que o atual governo a vê como assunto de suma

importância para a nação; basta lembrarmos que houve a intencional

postergação da apreciação da matéria para 2005, apenas para não
ser discutida no Congresso Nacional em 2004, ano de eleições
para prefeitos e vereadores.
A decantada reforma trabalhista não significa, como alardeiam os

sensacionalistas apressados, o mero descarte da Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT, simplesmente. É inegável o importantíssimo
papel que desempenhou desde sua vigência (completou 61 anos

em maio último), equilibrando a desigualdade das forças do
trabalhador perante o empregador. Mas, da mesma forma, sabemos
que existe hoje um desestímulo mesmo ao desenvolvimento pelo
ônus elevado que essa mesma legislação atribui à classe empresarial.
Por isso é que o assunto - a reforma trabalhista - torna-se dos mais

explosivos, justamente porque interfere nas dicotômicas relações

nJ

--
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Projeto de Turismo da região
Dona Francisca será divulgado

í

CORUPÁ/ jARAGUÁ DO SUL -

o Projeto de Desenvolvimento
Turístico da Região Imperial Dona
Francisca será apresentado no

próximo dia sete, às 20 horas, nas
dependências do Tureck Garden
Hotel, em Corupá.

O consultor do Sebrae, Roberto
Menezes, fará uma palestra sobre
os objetivos e etapas do projeto, que
vem sendo desenvolvido desde
2002 pelo Conselho de Turismo da

.

Região Imperial Dona Francisca,
que abrange os Municípios de

Campo Alegre, Corupá, Rio

Negrinho e São Bento do Sul.
As Associações Comerciais e

Câmaras de Dirigentes Lojistas
destes Municípios, a Artusi

(Associação Regional de Turismo
da Serra Imperial) e o RotaryClub
de Corupá compõem as entidades

gestoras do projeto, que visa

desenvolver as atividades turísticas

regionais de forma integrada e

sustentada, gerando retorno

financeiro, melhoria da qualidade
de vida da população e

preservando a cultura e o meio

ambiente.

Segundo a suplente da Aciac

(Associação Comercial, Industrial
eAgrícola deCorupá) noConselho,
Graciana Tureck, o projeto é

oriundo do ProgramaNacional de

Regionalização de Turismo da
Embratur e um dos primeiros a ser

desenvolvido no Estado. Informa

que ele é dividido em seis etapas e

encontra-se na primeira delas, que
trata da gestão e articulação, com
ações de sensibilização, divulgação
e geração de banco de dados, entre
outros.

Graciana acrescenta que os

recursos são disponibilizados pela
Sebrae e Santur e também pelos
próprios Municípios gestores e que
sua aplicação deverá ser efetivada
até o final de 2005, quando serão

concluídas as ações de implantação
do projeto.

Entre os resultados esperados
estão o aumento de 20% no fluxo
turístico e a implementação de 14%
na taxa de ocupação dos meios de

hospedagem da Região Imperial.

I

Dona Francisca.

rto BOGO

Graciana explica que proposta final é interligar a região com outras rotas

Treinamento desenvolverá
líderes em Jaraguá do Sul

. jARAGUÁ DO SUL - A Acijs/
Apevi, através do Núcleo de

Metalmecânica, promove o curso

Desenvolvimento de Liderança.
O treinamento acontece de 12 a

15 de julho, das 19 às 22 horas,
na sede da JHB Desenvolvimento
do Potencial Humano, localizada
na rua Presidente Epitácio Pessoa,
836, no Centro. O curso é voltado
a profissionais que exerçam cargo
de liderança nas empresas e que

procurem seu auto-desen
volvimento. O objetivo é

desenvolver nos participantes
habilidades e competências para
o alcance de uma liderança
eficaz. A instrutora será Jeanice
Breithaupt, mestre em ad

ministração de empresas e

especialista em dinâmica de

grupo. Ela abordará temas como

conceito de liderança; equipe -

uma visão compartilhada; o

porquê das mudanças;
administração do tempo;
diferentes estilos de líderes e

diferentes personalidades e

comunicação organizacional.
As inscrições podem ser feitas até
o dia 10 de julho. O investimento
é de R$ 170,00 para integrantes
do Núcleo de Metalmecânica e

R$ 180,00 para associados da

Acijs/Apeví. Não sócios pagam
R$ 210,00. Inscrições e mais

informações podem ser obtidas
com Ionimara pelo fone 275-7012
ou através do e-mail nucleos

@acijs.com.br.

GERAL
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Segunda Festa da Porchetta
será lançada esta noite

POR CAROLINA TOMASELLI

� Expectativa
é que todos os

ingressos esgotem
em poucos dias

GUARAMIRIM - A Associação
Italiana deGuaramirim realiza hoje,
às 19horas, o lançamentoda segunda
Festa da Porchetta, no show room da

loja Berlim Ambientes, em

Guaramirim.
A segunda edição do evento

acontecerá no dia sete de agosto, a

partir das 19 horas, no pavilhão do
Parque Municipal de Eventos
PerfeitoManoel de Aguiar.

A Festa terá início com

apresentação de grupos de dança
folclórica, gaitada e grupos de canto,
comdestaque paraMassolin diFiori,
de Joinville, e DiFratelli di Itália, de
Guaramirim. Odesfile da porquetta
abriráo jantar, previsto para às 20h30.

Após o jaó'-tar, haverá

apresentação do grupo musical

Iprimitenti, seguido de baile show, às
'

23 horas, com o grupogaúchoRagazz
deiMonti.

A partir de amanhã, serão

disponibilizados 800 ingressos, novalor
de R$18,00, que poderão ser

adquiridos com César Tomaselli na
CairnanMalhas, emSchroeder; com
EunicenoCirculo ItalianodeJaraguá
doSul; comOsniRonchi, doCirculo
Italiano de Massaranduba e com

Daiana, na Berlim Ambientes, em
Guaramirim.EmJoinville, os ingressos
podem ser adquiridos com Alcides
Dalri, da Rádio Difusora.

Aprimeira Festa da Porchetta foi
realizada dois de agosto de 2003 e

Desfile da Porquetta abre jantar na primeira edição do evento, realizada no ano passado
contou com a participação de

aproximadamente 950 pessoas.
O presidente da Associação

Italiana de Guaramirim, Aclino
Feder, explica que aqui o evento é

diferente da Festa de São Simão,
onde é realizada a porquettana Itália,
pois não tem caráter puramente
religioso e existe a preocupação de

resgatar a culinária dos antepassados,
Além da porchetta, serão servidos
pratos como carne de sol, macarrão
caseiro secado ao sol, polenta, fortaia,
arroz de pilão, entre outros. Os

organizadores também usam trajes
típicos, trazidos de Beluno especial
mente para o evento. "Este ano, esta
mos focando a gastronomia de ori

gem. Pessoas da região, quemantém
a tradição vinda dos nossos bisnonos,
irão preparar esses pratos", salienta.

Unerj ajuda Ong baiana em

projeto na área de confecção
jARAGUÁ DO SUL - A Unerj

(CentroUniversitário de [araguá do
Sul) está cumprindomais uma etapa
da parceria que mantém com a

AssociaçãoComunitáriaGolfinho,
uma Organização Não-Go
vernamental da cidade deMucuri,
no sul da Bahia. Depois de auxiliar,
através da coordenação do curso de
Arquitetura e Urbanismo na

elaboração de projeto arquitetônico
da nova sede daOng, nessa etapa a

instituição vai participar do
desenvolvimento de oficinas na área
de confecção. Para formalizar o
convênio através de um Protocolo
de Cooperação, a coordenadora do
curso deModa, Celaine Refosco, a
partir do dia oito de julho
permanecerá dez dias na cidade
baiana. Ela viajará acompanhada de
Cristiane Calheiro, acadêmica'da
terceira fase de Moda. Conforme

Celaine, o objetivo agora é dar apoio
na montagem de oficinas de

estamparia e costura, através de
assessoria técnica e no

desenvolvimento de uma linha de

produtos commarca própria. "É um

trabalhomuito interessante porque
evidencia a preocupação daUnerj

em atuar fortemente no sentido de

responsabilidade social, pois na

oficina trabalham os pais das

crianças atendidas pelo projeto
Golfinho", salientaCelaine. É o caso
da Creche Municipal Gertrudes
Kanzler, em Jaraguá do Sul, onde
acadêmicos e professores da Unerj
realizaram mudanças na área

pedagógica e na arquitetura do
estabelecimento. No espaço físico
foram alternados conceitos
fundamentais e simples como, por
exemplo, a altura das janelas,
tomando-as compatíveis com o

tamanho das crianças, iluminação
natural, espaços multiuso, entre
outras.

ONG - Localizada emMucuri,
no sul da Bahia, a Associação
Comunitária Golfinho já recebeu
várias homenagens e con

decorações pelo trabalho que realiza,
como por exemplo, a Comenda
Anísio Teixeira, concedida pelá
Unesco. Diversas ações na área
social são desenvolvidas pela Ong,
como educação infantil,
alfabetização de adultos, curso de
informática, métodos preventivos
ao câncer, pré-natal e oficinas.

ORIGEM

Há alguns séculos, sabe-se que a maioria dos povos vivia da

caça e da pesca. Na região de Beluno, no norte da Itália, sempre que
se conseguia uma boa caça era motivo de comemoração. A

população vestia trajes típicos e sacrificava alguns dos animais, que
serviam de alimento. nesses momentos. Com a evolução das
sociedades, que já não viviam mais da caça, a tradição de realizar
essas festas foram extintas.

Nos últimos anos, no entanto, os italianos da localidade de
Vallada Agordina, na região de Beluno, resolveram resgatar esta
tradição na Saga de San Simão, festa religiosa realizada anualmente
não mais para comemorar alguma caçada, mas para agradecer a

Deus pela conquista dos alimentos que a comunidade obtivera
durante todo o ano. Também era uma forma de pedir a Deus para
que não faltassem alimentos no ano seguinte.

Durante a festa, são sacrificados alguns suínos, chamados de
• porchettas, que são criados artesanalmente e assados de uma

maneira especial, numa espécie de ritual onde os assadores vestem

trajes específicos.

Potencial empresarial será
incentivado através de curso

}ARAGUÁ 00 SUL - Em parceria
com o Sebrae de Jaraguá do Sul, a
Acijs e a Apevi mantêm até o dia
nove de julho as inscrições paraocurso
Empretec. O treinamento vai

acontecer de 24 de julho a primeiro
de agosto, das 8 às 18 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul).OEmpretec éumseminárioque
incorporamétodos sistemáticos para
os participantes identificarem e

ampliarem o potencial empresarial.
Destacam-se como objetivos: .

estimular e desenvolver as

características individuais do

empreendedor de forma a propiciar
sua competitividade no mercado;
estabelecer metas desafiadoras;
aumentar lucros em situações
complexas; fornecer produtos e

serviços de alta qualidade;
desenvolverplanos de negócios; tomar
e sustentar decisões frente às

adversidades; e adaptar-se às

mudanças rápidas e às incertezas do
mercado. O seminário é ministrado

por três facilitadores - treinados dentro
de umametodologia internacional
e possui um limite de até 28

participantes pré-selecionados.
Desenvolvido em 30 tnódulos e com

FATOS I
• Para participar o candidato

deverá entregar o
formulário de inscrição até o

dia nove de julho. Mais
informações podem ser

obtidas no Sebrae (avenida
Marechal Deodoro da

Fonseca, n.O 776, no Centro),
pelo fone 371-7843, com
Jeronimo ou Zenilde e

também na Apevi/Acijs (rua
Octaviano Lombardi, n.o 100
- Czerniewicz) ou através do
fone 275-7004 com Silvia.

duração de 80 horas, o Empretec
é considerado um dos melhores
programas de capacitação na área
de empreendedorismo, apontando
por 99,1% dos participantes. O
programa foi elaborado pela
Universidade de Harvard

(Estados Unidos) cujo objetivo é

o desenvolvimento dos com

portamentos empreendedores,
fruto de pesquisas feitas em 34

países de cinco continentes,
contando com apoio e subsídio
mundial da Onu (Organização
das Nações Unidas).
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Destaque nas composições próprias no show da bandaElfadarma
Elfadarma é o nome dado ao

poder de ver imagens do
inconsciente e do subconscierite
de uma pessoa e as usar para bem
ou para o mal. A' partir desse

significado se desenvolveu a tríade
domovimento criativo símbolo do
Elfadarma: Arte - Consciência -

Inconsciência. Esta foi a

referência para Suelen (vocal),
Roni (guitarra) Ninho (guitarra),
Ruan (baixo) e Ramon (bateria)
se juntarem e formarem a banda

que tem trabalhado somente

composições próprias. Hoje
contam com 35 escritas e se

empenham em desenvolver o

projeto de seu primeiro CD,que
será gravado assim que os recursos

financeiros permitirem. "Nesse
meio tempo vamos amadurecendo

nossas músicas, nossas idéias, levando
demos para as rádios e gravadoras. Assim
é a busca incessante do artista, do
músico", explica Suelen. No Elfadarma
a vocalista compõe e entrega seu

trabalho para que os músicos elaborem
a melodia. Dentre os shows o FUCA

(Festival Universitário da Canção e

Cultura de Blumenau), foi uma das mais
importantes do grupo que apresentou a

música "Cantigas"."E um ensaio ao ar

livre emSchroeder há alguns meses atrás
foi formidável também", acrescenta
Suelen.O Festival Alternativo será um

desafio para a banda que se apresenta
pela primeira vez. "Este ano o pessoal
poderá conhecer um pouco do nosso

estilo e nossa música", declara Suelen
convidando o público para assistir a

participação da banda Elfadarma às 19
horas no pavilhão B.

Público pode conferir a banda Elfadarma, no pavilhão B a partir
das 19 horas

Pop/Rock do Tribo da Lua apresentado no pavilhão B
ALEXANDRE BOGa

Tribo da Lua participou do show na praça em frente ao museu

Emílio Silva no mês passado

No início de 1999 é formado um
trio que com uma concepção
acústica, fazia apresentações em

diversos bares de Jaraguá do Sul que
teve ótima repercussão. Na atual

formação commais dois integrantes
e algumas modificações estão

Lenilson (guitarra), Eder (guitarra)
Marcos (baixo), Fernando (bateria),
eMarcio (vocal). Emmarço de 2003
a banda foi convidada a fazer parte
da gravação do CD "Rock com

Sttilo", que reuniu várias músicos
de Santa Catarina. Na influência
musical estão bandas da década de
80 e 90 como Legião Urbana,
Nenhum de Nós, Ira, U2, Capital
Inicial, Pearl Jam, BarãoVermelho,
Oasis entre outras.Nas composições
próprias amúsica "Histórias Reais"
fará parte do repertório apresentado

no Festival. "Queremos fazer uma demo
desta música para levar às rádios. Aos

poucos a gente se mostra para o estado

para que o público conheça nosso trabalho
com covers e com as nossas próprias
músicas", declara Marcio. Dentre as

principais apresentações da banda

destaque para participação na

Schützenfest do ano passado com aNoite

Jovem e o show recentemente feito em

frente ao Museu Emílié' Silva na praça.
"Foimuito legal o primeiro pelo público e

o segundo pelo contato das pessoas",
relembra o vocalista acrescentando que
"o legal do festival alternativo é o

surgimento de novas bandas, o

incentivo a quem está há mais tempo e

a união de todas essas pessoas que

gostam de um som alternativo",
finaliza. Tribo da Lua se apresenta às

20h15 no Pavilhão B.

Alta Rotação preparado para gravar CD com músicas próprias
Iniciada em setembro de

2000, a banda Alta Rotação é

formada por Fernando (guitarra
e vocal), Felipe (baterista),
Ederson (teclado, violão e vocal)
e Luis (baixo), e segue com

influências do pop/rock de
bandas consagradas como Los

Hermanos, Tianastácia, Beatles,
Paralamas do Sucesso e Incubus.
Dentre os trabalhos apresen
tados no estado o grupo destaca
o show de abertura da banda

Reação em Cadeia, em São
Bento do Sul, do cantor Kiko

Zambianchi, Dazaranha, Rai
mundos e o revellion de 2004 em
São Francisco do Sul. A banda
tem grandes projetos para este

ano. "Queremos lançar nosso

primeiro CD. Estamos há quase

I CP NOTASI
� CASA DE ORAÇÃO
Terceiro Passeio Ciclistico

'

A Casa de Oração para todos os povos
de Jaraguá do Sul promove sábado o

Terceiro Passeio Ciclístico. Toda a

comunidade está convidada a

participar.A saída acontece na casa de

oração (Rua Max William, 289) a partir
das 14 horas e segue até o Parque
Malwee, com parada para sorteio de
brindes e retorno à casa de oração, por
volta das 17h30. A inscrição é de um

quilo de alimento não perecível ou um

agasalho que pode ser levado à casa

de oração ou entregue no sábado
antes da largada. Mais informações no
telefone 370-6180 ou ainda pelo e

mail casaoracao@casaoracao.com.br .

quatro anos na estrada tocando
direto e queremos apresentar
nossas composições próprias, como
a música 'Eu vou, mas eu volto',
que rodou nas rádios como 98 FM,
Transamérica, 89 FM e Studio

99", conta Felipe destacando a

compra de equipamentos mo

d e rnos como parte do apri
moramento musical da banda.
Com o amadurecimento o grupo
se sente pronto para gravar o CD,
mas esbarra na falta de recursos.

"Esperamos encontrar algum
patrocínio". Sobre o show no

Festival Alternativo a banda tem
a expectativa de que seja um dos

melhores, já que o horário
contribui para a presença de

público. Alta Rotação se apresenta
,às nh40 no pavilhão B.

DIVULGAÇAO

Composições próprias e covers serão apresentadas pela banda
Alta Rotação a partir das 22h40 no pavilhão B

� DIVERSÃO

Baile de Rei e Rainha
A Sociedade Botafogo
Futebol Clube, de Jaraguá do
Sul, promove amanhã o seu

Baile de Rei e Rainha. As
festividades iniciarão às
15h30 com a concentração
na sociedade para posterior
busca das majestades, o Sr.

Vilmar Marquardt e a Sra.

Ivonete Marquardt. Após as

festividades, às 19h, terá
início o baile, que contará
com a animação do Musical
Guanabara. Informações
pelo telefone (47) 376-

1775.

� DIVERSÃO 2

Baile de Rei e Rainha 2

f- Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade, de Jaraguá
do Sul, homenageará com Baile
de Rainha amanhã, a Sra. Tania

Grützmacher, majestade do tiro.
Os festejos iniciam às 14h com

a concentração na sede social
com posterior busca da

majestade às 14h30. Às 23h terá

início o Baile que contará com a

animação da Banda Montreal, do
Paraná. Ingressos antecipados a

RS 7,00 no Posto Mime do
Kolhbach e na Secretaria do
Clube. Mais informações pelo
fone 371-3257.

� BAILE GAÚCHO

Baile no Alvorada
A Schnaps e Bier Promoções
promove amanhã, na So

ciedade Recreativa Alvorada,
Baile Gaúcho. Com início às

23 horas, animado pelo
Grupo Vento Minuano.

Ingressos antecipados a RS
7,00 nos seguintes locais:
Posto Mime da Walter

Marquardt, Posto Mime do
Rio Cerro, Mercado Atual,
Lanchonete Pinguim e Flasch
Vídeo Locadora. No dia será

RS 10,00. Maiores infor

mações pelo telefone (47)
376-0776.

e, com três meses após a nova

formação, acontece a primeira
apresentação na festa VI tonto, em

Corupá. A estréia no Festival
Alternativo se deu com um ano de
atraso. "Tentamos nos inscrever ano

passadomas não conseguimos faze
lo a tempo. Mas esperamos para este
ano que o pessoal goste do nosso

estilo e do nosso som.A expectativa
émuito grande, pois nunca tocamos
para um público tão grande",
considera Joma. A banda j á arrisca
algumas composições próprias como
as músicas Amo você e Dama da
Noite. Mas as músicas Minha
Linda, Nunca esqueça o que ficou

para trás e Joe era um cara legal
serãomostradas para o público que
assistir Nóis a meia-noite no

pavilhão C.
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Alunos do Bicho Grilo formam a

banda punk rock/hard core Nóis
A bandaNóis começou através

da escola Bicho Grilo. Formada por
Walter'cebola' (vocal), João 'Joma'
(guitarra) , Anderson 'Dark' (baixo),
Julio 'Galo' (guitarra) eMarquinhos
(bateria) a banda se manteve pelo
esforço de seus integrantes. Tanto
que com a saída de Mario, que até

então tocavabaixo, Anderson, primo
deMario, começou a fazer aulas de
baixo para poder substituí-lo.Oestilo
Punk Rock e Hard Core com

influências de bandas comoCharlie

Brown]t, Tequila Baby, GreenDay,
CPM22, entre outras, pediamais um
guitarrista para completar o som

proposto por eles. "Foi então que
entrei para a banda preenchendo o

som com a segunda guitarra", conta
Joma.A partir daí a banda começa a

montar seu repertório para os shows
DIVULGAÇAo

(

Banda Nóis estréia no pavilhão C meia noite

o estilo Hard core da banda
Psicodelia estréia no Festival

Psicodelia apresenta cavers de bandas e composições próprias

Falecimentos
Faleceu às 13 :00 de 29/6 a senhora IdalinaMarques, com idade de 88

anos, O sepultamento foi realizado noCemitérioRio Branco.
Faleceu às 1 :20 de ontem a senhora Elvina Meier, com idade de 73

anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 9:00 de ontem a senhora Linda Meldola, com idade de 86 II,,!

anos.O sepultamento foi realizadonoCemitério Três Rios do Norte.

Iniciada em 2001 a banda
Psicodelia tememsua atual tormaçâo
André F. (vocal), André 23

(guitarra), Renato (bateria) , [ohnny
(guitarra) e Amaury (baixo) e faz
sua estréia no Festival Alternativo.
O estilo hard coremelódico recebe
influências deNOFX, BadReligion,
Pennywise, Face to Face, Lagwagon,
Dead Fish, Blind Pigs. A banda
também faz suas próprias músicas,
sendo que das 15 escritas, uma será
tocada no Festival, chamada
"Sonhos em vão". "O festival é uma
ótima oportunidade das bandas

daqui e de fora levarem o som ao

conhecimentodo público, já que não
hámuito espaço. Nós damos valor a

isso", comenta .o vocalista André.

Apesar da estréia no festival
alternativo a banda Psicodelia já

tocou seu estilo hard core no Big
Bowlingem2003, noSons eVinhetas.
"E o showmais inesperado e talvez o
melhor que ocorreu emJoão Pessoa",
declara Andre. No River Rock em
Indaial e no Bob Rock em Dona

Emma, no ano passado também
foram especiais naopinião da banda.
Como meta para este ano a banda

pretende gravar um CD in

dependente. '';\gravação de umCD
d

é mais do que obrigatoria já que há
algumas músicas novas e o pessoal
pede pelo nosso novo material e

esperamos que ocorram também
muitos shows", estima."No site

www.tramavirtual.com.br/psicodelia
pode-se baixar o som "Sonhos em
vão" e saber um poucomais sobre a

banda", explicaAndré.O Psicodelia
toca lhlO no pavilhão C. �\
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segundo, ressaltaram a evolução
e a união da equipe nessa

competição. "Tínhamos um grupo
bem homogêneo, o que favoreceu
bastante na hora da decisão",
explica Jéssica. A seleção
catarinense. se prepara agora para
a disputa da divisão especial do
país, que envolve a elite do

basquete na categoria.

CORREIO DO POVO SEXTA-FEIRA,2 de julho de 2004

ESPORTIVAS
�TÊNIS
se garante vaga na semifinal
A equipe catarinense que está em Brasília disputando o Campeonato
Interfederações, uma das maiores competições por equipe do tênis
infanto-juvenil brasileiro, garantiu ontem, vaga na semifinal em seis

categorias: 12, 14 e 18 anos feminino e 14 e 16 anos masculino.

Nos 12 feminino, Milena Poffo e Bárbara Gueno garantiram a vaga
ao derrotar o Rio de Janeiro. Nos 14 feminino, Nataly Voo e Bruna

Vieira passaram pelo Pará, 3xO e nos 18, Liege Vieira e Gabriela
Vieira derrotaram o Maranhão. No masculino,nos 14 anos, Gustavo
Kleine e Rodrigo Traldi despacharam o time baiano, assim como nos

16, onde Santa Catarina ganhou de Minas Gerais. Santa Catarina
ainda pode garantir mais dois semifinalistas nos 10 anos masculino
e 16 feminino. Nos 10, Gustavo Beck e Eron Theilacker empataram

.

tom o Rio de Janeiro nas simples e vão decidir na dupla, que será

jogada logo mais. O mesmo acontece nos 16, que jogará a dupla
contra o Paraná para definir quem vai à semifinal. Até hoje, Santa
Catarina só foi eliminada em duas categorias: 12 e 18 anos masculino.

�COPA DO BRASIL

OS heróis Sandro Gaúcho e Elvis
Sandro Gaúcho e Élvis, os heróis da conquista do Santo André no

Maracanã, quarta-feira, na decisão da Copa do Brasil, chegaram ao

Aeroporto de Congonhas, nesta quinta-feira, vindo do Rio, com
humores completamente diferentes. Sandro, de 34 anos, atendeu
a todos com paciência e alegria. Élvis, 24, correu para o ônibus.
"Nem dormi direito desde a final. Estou muito cansadotjustiflcou o

jogador, autor do segundo gol contra o Flamengo."Eu já vinha com

uma seqüência de boas partidas. Nesta quarta, o diferente foi que
fiz um gol':O meia recebeu esse nome em homenagem ao cantor

norte-americano Elvis Presley. Alagoano, foi revelado pelo Vitória,
teve passagens pelo Quilmes da Argentina. Élvis confirmou ter

recebido sondagens de vários clubes para disputar a Série A do

Campeonato Brasileiro e até do exterior. Sua multa de rescisão é de

apenas 30 mil."VamÇls conversar para ver o que é melhor para O
clube e para mim':

.

.

O destino de Sandro Gaúcho, o veterano que nesta quinta-feira
comemorava como novato, tarnbérri deve ser o mesmo do

companheiro: mudança de clube. Sandroconflrmou a proposta da
Ponte Preta."Esta quinta é dia para comemorar, Não quero pensar
sobre isso agora. Primeiro, temos de conversar com o Santo André.
Nós ganhamos um título e isso tem de ser considerado': Sandro
Gaúcho teve sua carreira muito ligada ao Mogi Mirim, onde jogou
por sete anos. Defendeu várias equipes menores, mas só agora no

Santo André, com a conquista da Copa do Brasil, ganhou projeção
nacional.

�MOTOVELOCIDADE

Rossi quer 6avitória em Jacarepaguá
Tricampeão da categoria MotoGP do Mundial de Motovelocidade,o
italiano Valentino Rossi tentará sua sexta vitória em seis provas
disputadas no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro,
domingo. Será com uma Vamaha - até ano passado, era piloto da .

Honda. Nesta quinta-feira, o líder do campeonato (126 pontos)
elogiou o circuito brasileiro. "A prova do Rio é especial para mim.
Acho que é o circuito onde tive mais vitórias na carreira.O brasileiro
Alexandre Barros, que esta temporada foi para a Honda, no lugar de
Rossi, mantém o discurso de sempre."Será uma grande chance de
vencer no Rio� declara o sétimo colocado na classificação geral (48
pontos).

�BASQUETE
O orgulho e a tristeza de Hélio Rubens
Hélio Rubens, técnico da Unit/Uberlândia, está muito orgulhoso
pela conquista do título Nacional Masculino de Basquete, assim
como pela boa fase dos jogadores brasileiros na liga profissional
norte-americana. Mas, não esconde a sua insatisfação com a

Confederação Brasileira de Basquete. "Vejo um futuro brilhante
para o basquete brasileiro. Mas, precisamos de associações de
jogadores e técnicos, senão fica tudo nas mãos da CBB': Após a

conquista do título inédito para o basquete de Uberlândia, Hélio
mal conseguiu dormir. A comemoração varou a madrugada.
Jogadores e comissão técnica desfilaram em carro aberto do Corpo
de Bombeiros e foram saudados pelos moradores da cidade. "Só
agora estou conseguindo descansar um pouco'; disse o treinador
ontem à tarde. As ruas da Uberlândia, com cerca de 600mil habitantes,
foram tomadas por torcedores do time. Quem não conseguiu
ingresso para ver o jogo no ginásio, acompanhou pelos 17 telões
espalhados pela cidade."Nem na Copa doMundo vi tamanha euforia
dos torcedores'; brincou Hélio, que está no comando do time há
dez meses.

GERAL/ESPORTE

RESULTADOS

Basquete jaraguaense espera
bons resultados para 2004

POR JULIMAR PIVATTO

....Três jogadoras
defenderam a seleção
catarinense em

competição nacional

}ARAGUÁ DO SUL -' o

basquete feminino jaraguaense
tem vários moj.ivos para'.
comemorar. De acordo com o

técnico Júlio Patrício, o ano de
2003 foi muito bom para a Ajab
(Associação Jaraguaense dos

Amigos do Basquete). "Nosso
time feminino disputou finais em
todas as competições que

disputamos, mas, infelizmente,
não conseguimos ganhar
nenhuma. Para este ano estamos
com melhores expectativas, já
que contratamos duas jogadoras
para a posição de pivô, que era

nossamaior dificuldade", explica.
A equipe �minina ocupa o

segundo lugar no estadual

infanto-juvenil e,eo terceiro no

juvenil. Hoje e amanhã, no

ginásio Artur Müller, as equipes
têm desafios pela competição. Os
jogos começam as 19 horas, com o

time masculino infanto
enfrentando Balneário Camboriú

lamar, Jucinéia e Jéssica voltaram foram campeãs com a seleção catarinense de basquete

e, em seguida, o juvenil feminino
joga contra São José. Amanhã os

jogos estão marcados para

começar às 14h30. Além do
estadual, a equipe infanto

começa a se preparar para a Olesc,
que será disputada no fim do mês
na cidade de [oaçaba.

As jogadoras da equipe
infanto Iamar, [éssica e Jucinéia

Corpo é encontrado no Rio

Itapocu na noite de ontem

Bombeiros fazem o difícil resgate do corpo que ainda não foi identificado

}ARAGUÁ DO SUL - Por volta
das 22 horas de ontem, o Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul é

acionado por um pedestre, que ao

passar na ponte Abdon Batista, no
centro de Jaraguá do Sul, percebe
que há um corpo boiando no rio

Itapocu. Segundo o comandante
Maicon Leandro da Costa, não foi
possível identificar o corpo, que se

encontrava em estado avançado de
decomposição. "Somente um

médico legista poderá identificar o
corpo e a quanto tempo ele estava
morto. Mas pode-se dizer que a

morte deve ter ocorrido no final
da semana que passou ou início

dessa semana", explicou o

comandante.
Ele ainda explicou que, por

causa das fortes chuvas, o corpo
pode ter vindo de lugares mais

longes. Como a correnteza estava

muito forte, os bombeiros não

conseguiram usar o barco para o

resgate e o tiraram próximo a

ponteOlavo Marquardt, também
no centro da cidade. O corpo foi
levado pela viatura do IML para a

autópsia do médico legista.

têm mais motivos para
comemorar. Em competição
disputada de 21 a 27 de junho, as
três' defenderam a seleção
catarinense no Campeonato
Brasileira da Primeira Divisão em
Xanxerê (SC), de onde saíram

com o título. As jogadoras, que
disputaram a competição também
no ano passado, onde ficaram em

Congresso Técnico define chaves
para fase estadual da OLESC

}OAÇABA - Com a participação
do diretor geral da Fesporte, João
Ghizoni, e do presidente daCCO, Eh

,

Martins, foi realizado ontem à tarde,
no auditório daUnoesc, emjoaçaba,
o Congresso Técnico para o sorteio
.das chaves da quarta edição da

Olimpíada Estudantil de Santa
Catarina. A parte técnica foi
conduzidaporMarceloMelo, diretor
de desportos da Fesporte, a gerente
de rendimento, [osélia Teixeira e o

técnico desta gerência, Osvaldo
Juncklaus.

Representantes de 30 dos 82

municípios que participarão da fase
estadual da Olesc estiveram no

Congresso. Este ano a Olesc será

disputada em Joaçaba, de 23 a 31 de

julho, em 11 modalidades oficiais:

atletismo, natação, ginásticaolímpica,
ginástica rítmica, xadrez, tênis de

mesa, tênis de campo, basquete,
futsal, handebol e vôlei. O ciclismo,
com as provas de cross country e

resistência, passa de modalidade de

apresentação para modalidade

provisória.
Asmodalidades de quadramais

o tênis demesa tiveram o sorteio de
chaves neste Congresso.Anovidade
aconteceu como sorteio somente por

equipes para o tênis demesa, ficando
o individual e duplas para um

congresso técnico específico, no
período do evento.

• Na edição de 2003, o
título geral ficou com

Joinville, com 93 pontos,
seguido de Blumenau (81)
e Jaraguá do Sul (80), que
ficou em primeiro no

quadro de medalhas.

• Jaraguá do Sul

conquistou, em 2003, os
troféus de natação, nos
naipes masculino e
feminino, e no tênis de
mesa feminino.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-=11-- .

Uma Transportadora de Vidas.

.. Turismo .. Fretamento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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ESPORTES
COMPETiÇÃO

Handebol feminino disputa fase
final do estadual em Caçador

POR JULlMAR PtVATTO

.... Equipe de Jaraguá
do Sul lidera a

competição com 11

pontos

)ARAGUÁ DO SUL - Neste fim

de-semana, a equipe ADHJ/Pasold.
Lab!FME disputa a fase final do

Campeonato Estadual Feminino,
na categoria cadete (16 anos), em
Caçador. O time jaraguaense está

liderando a competição com 11,

pontos, seguido de Criciúma (dez),
AD Blumenau (oito), Giorama/
Itajaí (sete) e Juventude/Caçador
(quatro). De acordo com o téchico

de Jaraguá do Sul, MarceloMilani
Dias, o campeonato está bem

disputado, e a equipe vai em busca
do título. "Sabemos das dificuldades

que enfrentaremos, principalmente
porque Criciúma contratou

algumas atletas. Pretendemos

ganhar as três primeiras partidas para
decidir contra o time do sul no

domingo", comenta. No sábado, a
equipe enfrenta Itajaí às 10 horas e

Blumenau às 19 horas.No domingo,
joga contra Caçador às 10 horas e

Criciúma às 14 horas. Semanter a

liderança, traz o título estadual para

Equipe de handebol se prepara também para a disputa da Olesc em Joaçaba

Jaraguá do Sul. essas equipes também estarão na
_ das referências do esporte no estado.

Para o técnico, o principal Olesc", explica Dias. A vaga para a "Um dos trabalhos que fazemos na

objetivo do ano é a Olesc fase estadual foi conquistada na base do handebol no nosso

(Olimpíadas Escolares de Santa semana passada, na disputa em município são os 15 pólosmantidos
Catarina), que será disputada de Jaraguá do Sul, onde três equipes em parceria com as unidades
23 a 31 de julho na cidade de da região conseguiram a vaga. escolares", comenta Dias. Para ele,
Joaçaba. "O estadual está servindo De acordo com o técníco, o é mais viável trabalhar com

de preparação para essa handebolfeminino vem evoluindo qualidade do que com quantidade,
competição, o que não significa que nos últimos tempos e hoje Jaraguá por isso o esporte estáum poucomais
não iremos atrás do título, já que do Sul pode ser considerado uma restrito a algumas escolas.

Escolinhas incentivam trabalho de base em Corupá
CORUPÁ - Cinco modalidades

integram os pólos esportivos
. organizados 'pela FME (Fundação
Municipal de Esportes) de

Corupá. O futsal atualmente
envolve cerca de 180 alunos, dos
quatro aos 17 anos, e é a

modalidade commaior índice de
atletas. Além desse esporte, o

muntctpro também tem

escolinhas de voleibol (78 alunos),
futebol de campo (70), karatê
(cerca de 50) e capoeira.

De acordo com o técnico de

futsal, Adalberto Maia, é dessas
escolinhas que saem os atletas que
representam Corupá nas

competições estaduais,
principalmente as promovidas pela
Fesporte (Fundação Catarinense
de Desportos). "Estamos também
disputando a segunda fase da

<'

Copa Santa Catarina, que é

promovida por uma revista de

esportes. Três equipes nossas

passaram da primeira etapa: a

mirim, que joga em Brusque, .o
infantil, que ainda não tem local
definido e o infanto-juvenil que

'

joga em Balneário Camboriú",
explica.

Para o técnico, não é

importante apenas ser um bom

atleta, mas também um bom
cidadão. "Eu incentivo os alunos a

terem boas' notas na escola, para
que se tornem pessoas de respeito
e com bom comportamento social.
Por isso estamos priorizando o

trabalho somente com atletas da

cidade", explica Maia, que não

descarta a hipótese de no futuro
contratar jogadores para as disputas
estaduais. "Apesar de termos só

ALEXADRE BaGO

atletas da cidade, conseguimos um
quinto lugar na etapa regional da
Olesc, em São Bento do Sul, o que
pra nós foi uma vitória, visto a

qualidade dos times que estavam

disputando", conclui.

• Escolinhas de futsal, futebol
de campo, voleibol, karatê e

capoeira integram o trabalho

que a FME de Corupá vem

desenvolvendo no município.

• O trabalho com os atletas
serve tanto para criar as

equipes de base quanto para
a formação moral do futuro

cidadão corupaense. Maia se diz satisfeito com a

equipe de futsal na Olesc

SPORTE _I---------
� FUTEBOL

Entram em vigór as
novas regras do jogo
A partir de ontem passou a vigorar o
novo texto das regras do jogo,
modificado pela IFAB (Internacional
Football Association Board). Entre outras
mudanças, está a da regra 12: Faltas e

Conduta Antidesportiva. O novo texto

desta regra proíbe que os atletas
retirem a camisa na comemoração do

gol. O árbitro deverá advertir o atleta
com cartão amarelo, se após a marcação
gol ele retirar a camisa como forma de

comemoração. A IFAB justificou que é
uma ação desnecessária e que os

jogadores devem evitar come

morações excessivas.

� LIGA FUTSAL

Minas soma três pontos
importantes em casa

V&M Minas e Atlântico fizeram a única partida desta

quarta-feira válida pelo grupo B da segunda fase da

Liga Futsal 2004. O time mineiro garantiu a vitória por
4 a 3 sobre os gaúchos (1 a 1 no primeiro tempo), no
Ginásio Arena Telemig, em Belo Horizonte (MG). Com
o resultado, o V&M Minas soma uma vitória, duas
derrotas e três empates. O Atlântico também possui
um resultado positivo, dois negativos e três igualdades.
A classificação é a seguinte. No Grupo A, o líder é o

Carlos Barbosa (12 pontos), seguido pala Ulbra (10),
Joinville / DalPonte (5), Macaé Sports (4) e Intelli /

Penalty (3). No grupo B, em primeiro lugar está a

Malwee / Jaraguá (11), ECB / São Bernardo (7),
Atlântico (6), UCS/ Moreflex (6) e V&M Minas (6).

� COPA CLlO

Vitória começa os

preparativos para etapa
A montagem do circuito urbano da Enseada do Suá

em Vitória-ES válida para a quinta etapa da Copa Clio

2004, já começou. A instalação dos guard-rails é o

primeiro trabalho em andamento e logo em seguidà,
as barreiras de proteção serão colocadas em volta de
todo o traçado. Nos próximos dias será a vez da

construção dos boxes da Copa Clio e da Fórmula
Renault. O diretor-técnico do Renault Speed Shaw,
Antonio de Souza, esteve nesta quinta-feira na capital
capixaba, onde se reuniu com representantes das
secretarias de Esportes e Obras. Ele voltou animado
com o cronograma de obras do evento. "Deve estar

tudo pronto no domingo, dia 18, uma semana antes

das corridas. As equipes que chegarão na quarta-feira
já encontrarão o cenário pronto'; garantiu o diretor.

� BENEFíCIO

Senado aprova projeto
del/Bolsa-atleta"
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira dois projetos
de lei instituindo o "bolsa-atleta'; um programa de ajuda
financeira à atletas que estejam sem patrocínio. De autoria
do Ministério dos Esportes, uma das propostas estabelece

quatro faixas de bolsa, de R$ 300 a R$ 2,5 mil, definidas
conforme a categoria do atleta. Os projetos, que
tramitaram conjuntamente, vão a sanção presidencial e
posteriormente deverão ser regulamentados. Para serem
beneficiados pelo programa, os esportistas deverão ter

idade mínima de 14 anos, ser vinculados a alguma
entidade de prática desportiva, estar em plena atividade,
não receber salário de entidade e ter participado de

competiçâo esportiva em âmbito nacional ou

internacional no ano imediatamente anterior àquele em

que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa.

----�----�---_._-------------------------------------------------------_.._---,_,._,-----'_
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Atleta jaraguaense convocada

para seleção de handebol
)ARAGUÁ DO SUL - Depois de

disputar o estadual pela equipe
da ADHJ/Pasold Lab/FME de
handebol, a armadora-esquerda
Kerolen Knoll Santana viaja para
São Bernardo do Campo (SP),
onde fica treinando do dia cinco
ao dia 11 com a seleção brasileira
da categoria cadete (16 anos).
São 27 atletas do país todo, que
iniciam a preparação para a

disputa do Campeonato Sul

Americano, a ser realizado em

setembro. Além de Kerolen, mas
duas c a tarinenses foram
chamadas para a seleção, uma de
Itajaí e outra de Criciúma. Desse
plantel, apenas 16 jogadoras
representarão o Brasil na

competição.
No ano de 2003, a atleta foi

'escolhida a melhor jogadora da
• posição no estado. Na segunda

quinzena de abril, junto com a

pivô Camile do Prado Dias,
Karolen fez parte dos primeiros
testes em Capão da Canoa, no
Rio Grande do Sul. Na

oportunidade, a atleta se mostrou

feliz com a convocação, já que
este é o último ano dela na

categoria cadete. Ela também
salientou que gostaria de passar
da primeira fase de teste, o que

pode se confirmar com essa

convocação que aconteceu na

última semana. O técnico do
handebol jaraguaense, Marcelo
Milani Dias, ressaltou a

importância da convocação. "Isso
mostra a evolução do esporte no
nossomunicípio, e espero que ele

integre a seleção que disputará o

Sul-Americano 'e que possa

representar bem o nosso país",
conclui.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Karolen e

Camile
fizeram parte
da primeira'
bateria de
testes dá

seleção

I

Meio ambiente é onde a gente vive. O
ser humano é parte do meio.ambiente,
por isso, precisa cuidar dele como

cuida de si mesmo. É preciso apren
der a construir sem destruir o meio
ambiente. Preservar a natureza é a

forma mais pura de preservar a vida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• CORREIO DO POVO
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que alegram,
•

•

ensinam e unem
Por Maria Helena de Moraes

.. O ambiente, as cores, a
luminosidade de uma sala
são fatores importantes
para o desenvolvimento
da criatividade e do

aprendizado dos alunos. A

partir desse princípio a

direção e os professores do
ensino fundamental (ciclo
básico de alfabetização até

a 2° série) da Escola

Municipal de Ensino
Fundamental Alberto
Bauer decidiram
"transformar" as salas de
aula e os corredores da
escola. As salas foram

pintadas com cores alegres
e os corredores, além da

pintura tradicional, as

paredes
ganharam
desenhos,
singelos, mas de
acordo com a

necessidade de

tranqüilidade que
um ambiente
escolar deve ter.

A diretora da
Escola, professora
lrmhild Schwanz,
que coordena a unidade
de ensiná há pouco mais
de um ano, lembra que
ficou impressionada com a

situação dos
corredores.
"Parecia um

rredor de

ospital e as salas
não tinham cara

de sala de aula de

criança. Estava
. tudo muito feio,
• sem graça",
recorda a diretora,
que não se

conformou com a situação
e decidiu transformar
ambiente com a ajuda dos
professores.

.

A orientadora do J�rdim a

2° série, Ellen Simões
Pires elaborou o projeto
Cores, cuja proposta era

tornar o ambiente
agradável com pouco
recurso. "As salas de aula
do Jardim à 20 série

, localizam-se no piso
inferior da Escola Alberto

" L.,. •• ,'"' S b
� Ifm� �t�u ..,cw;wanz,;
d:i�etQtia dQ
A�berto Bauer

Professores que ap.os.taram no projeto: Ivanete, Marisa, Lorili, Rosana,

Áurea, Etiseu, Karlnl! Denise

Bauer, num corredor de cores

apagadas e escuras, tornando
o ambiente triste. Professoras
e alunos sentiam a

.

necessidade de mudança
neste espaço. Diante disto,
percebemos a necessidade de
transformar este ambiente
num local mais agradável e
colorido, com recursos

escassos (material e mão-de
obra). Foi então que a equipe
de professores que trabalha
neste ambiente resolveu por a

mão na massa e mudar o

aspecto deste

espaço",
justifica Ellen.
O projeto ainda
está em

execução, pois
faltam algumas
salas de aula

para serem

pintadas e

redecoradas.

Vencida essa

etapa, a intenção é envolver
os estudantes mais velhos, .

que estudam no piso superior,
onde algumas alterações já
foram feitas, como uma sala

para os professores, cujos
bancos foram feitos em estilo

puf, confeccionados a partir
de tonéis doados pela
empresa Duas Rodas e

forrados com tecido, feitos
pela professora da Oficina de
Atividades Complementares,
Marisa Piazera.

P'aiit,1:el! f,eí,Eo. ijl:-elia
p,I1QjfÍ1tss.�,,'·a: de
atiwiidiaetes

e;.e:mlj)!iemer!1iÊ.ati'€SIJ
Mii'lilf�s:a PI,<:líle·wa

•

Os alunos do Jardim a 2° série estão adorando o. novo

aspecto das salas de aula. A garotinha Maria Carolina
Pereira, oito anos, afirma que com essa nova pintura a

sala ficou mais bonita e aprender ficou mais agradável.
Da mesma' opinião Partilha Jean Cario Galiani, 7 anos, da
10 série. De acordo com ele, as aulas ficaram mais alegres.
"É bom ver a sala assim bonita e os corredores também

A.,I ficara.m melhores'; afirma o

pequeno
.

o
I unos estudante.

.

.

.

.. Na avaliação da professora da 20

·.a·'p.•·�.O··V..a.·m. s�rie, Karin Bartel, o a.mbiente
Interfere no aprendizado e

, '. '.

ieít possibilitar condições físic�s
O P�OJ e o a�equad�s ao trabalho com .

qlanças e sempre uma boa coisa

quando se fala em educação.Todos os seus alunos
elaboraram redações ilustradas sobre a transformação
das salas de aula ..Anda de acordo com a professora
Karin a escola participa do programa Mania de
Cidadania, da Weg, apresentando o projeto Cores.
Nesséprojeto houve a união dos professores lvanete,
Andréa, Dalva, Áurea, Lorili, Solange, Karin, Marisa e

Denise e das serventes Eliseu, Rosana e Gilmar, quê
deram todo o apoio ao trabalho da equipe, âlém d?
Associação dos Pais e Professores e da direção da escola,
que não mediu esforços para garantir o sucesso do
empreendimento.
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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!
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PROGRAMAÇAO DA R i
"'"

GIAO

De 2 a 8 de julho

Cine Shopplnq'Brelthaupt
" _"". 0,,� .;»Lx,;-.: .. -� """, �

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan Blumenau - Rua Sete de Set;;bro
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

Shrek 2 Homem Aranha 2
14:30 - 16:30 -18:30 - 20:30 AV
Harry Potter: Prisioneiro De Askaban

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

14:00- 19:15 AV
Homem Aranha 2·

2 2 AV
Amor Sem Fronteiras
16: 45 - 21: 45 O 14:00 16:30 19:00 21 :30

O Dia Depois De Amanhã AV
Leis da Atração R

3
15:15-21:00 3

22:00

Pelé Eterno
18:00

DC O Dia Depois de Amanhã AV
14:1016:45 19:15

4 Harry Potter III
13:30 16:15 19:00 AV

Joinville - Rua Visconde de Taunay Harry Potter III
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO 21:45 AV

Homem Aranha 2 AV
14:00 16:30 19:00 21 :30 5

Cazuza: O Tempo Não Para O
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :50

Harry Potter: Prisioneiro de Azkaban
13:30 16:15 AV Shrek 2

2 6
14:15 16:00 18:00 20:00

Diários de Motocicleta O
19:15-21:45 Shrek 2

22:00
3 Shrek 2

13:45 - 15:45 - 18:00 - 20:00 - 22:00

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

I DIC S DE LEIT I

AmoVocê!
Tudo começa com uma simples
troca de olhares.Aí o coração
dispara e vocês descobrem que
estão apaixonados.Mais um
romance mágico está
começando. "AmoVocê!", livro
presente da escritora Paula
Ramos, é uma verdadeira
declaração de paixão. Nada é
mais gostoso que aquele abraço
apertado, aquelas palavras
carinhosas, aquele presente
inesperado. É uma delíàa
passear, falar horas ao telefone
ou dormir bem juntinhos.O
beijo enfeitiça, enlouquece, une
ainda mais. "Amo Você!" é um
livro para demonstrar seu amor

àquela pessoa tão especial. É um
livro perfeito para ser lido a dois!
O lançamento é da Editora

Original e têm 64 páginas. 'V

Melancia
'Melancia' é um romance sobre a arte de manter o bom humor mesmo nos

.

momentos mais adversos. Com 29 anos, uma filha recém-nascida e um marido

que acabou de confessar.um caso de mais de seis meses com a vizinha
também casada,Claire se resume a um coração partido, um corpo inteiramente

redondo, aparentando uma melancia, e os efeitos colaterais de gravidez, como,
digamos, um canal de nascimento dez vezes maior que seu tamanho normal!
Nada tendo em vista que a anime, Claire volta a morar com sua excêntrica

família: duas irmãs, uma delas obcecada pelo oculto, e a outra, uma demolidora
de corações; a mãe viciada em telenovelas e com fobia de cozinha; e e pai, à
beira de um ataque de nervos. Após passar alguns dias em depressão, bebendo
e chorando, Claire decide avaliar os prós e os contras de um casamento de três
anos. É justamente nessa hora que James, seu ex-marido, reaparece. Claire irá

recebê-lo, mas lhe reservará uma bela surpresa. De autoria de Marian Keyes, o
lançamento é da Editora Bertrand Brasil e têm 489 páginas.

Snoopy, Eu Te Amo!
Se o sucesso pode ser traduzido em números, o das tirinhas de Snoopy, que
completou 50 anos em 2000, é incontestável. O beagle e sua turma têm 355
milhões de tiras impressas em 2600 jornais de todo o mundo e, no entanto, só

agora o Brasil vai contar com livros desta turma por aqui. Pela primeira vez, em

um livro irresistível, estão reunidos cinqüenta anos de tiras de amor do

inigualável Charles Schulz. Será que este ano a garotinha ruiva vai mandar um
cartão apaixonado para o Charlie Brown.? Para a turma do Snoopy, o amor está
no ar... e o humor e a amizade também. "Snoopy, Eu te Amo!" é uma charmosa

coletânea, um presente perfeito para se demonstrar um amor especial a
alguém.O lançamento é da Editora Conrad e têm 96 páginas.

A Luz da Palavra
A doença do século
o século XXI é considerado o século das doenças do cérebro.

A depressão atinge 7,5 milhões de pessoas no Brasil e 5 a 6 % da população mundial. Na verdade, ela é apenas vista

como a ponta do iceberg. Considerada uma das doenças mais caras para a sociedade, depois das cardiovasculares,
respiratórias e do câncer.

Com a depressão, asdefesas do organismo permanecem debilitadas a ponto de favorecer o surgimento de

enfermidades graves. Em estágio avançado, ela pode conduzir ao suicídio.
A desinformação é o maior problema. Em cada 100 brasileiros, só 7 tratam a doença de modo adequado. A
vergonha é o maior estigma. A pessoa deprimida tem vergonha até de se medicar. O preconceito ainda permite que
se considere a depressão como doença da vontade. No Brasil ainda se confunde depressão com fraqueza de caráter,
contribuindo ainda mais na desestruturação familiar e profissional do depressivo.
Trata-se de lima doença com um conjunto de sintomas físicos e persistentes em um tempo de evolução e que não

respondem ao tratamento de outras doenças: sensação de vazio, angústia indefinida, insônia, irritabilidade, perda
.ou aumento de peso, fadiga, problemas de memória, etc. Ao primeiro sinal da doença, o médico deve ser procurado,
pois com tratamento adequado a base de medicação e psicoterapia, a pessoa leva de 40 a 60 dias para sair da fase
crítica.

Pesquisas estudam a relação entre a depressão e perdas importantes sofridas e não contabilizadas pelo indivíduo.
Constante exposição a fatores estressantes, conflitos de relacionamento, mudanças hormonais, constituição
genética ou hereditária, auto-estima rebaixada podem contribuir como causas de um episódio depressivo.
Mensagens contraditórias, expectativas muito altas, perdas significativas e de referenciais, críticas destrutivas,
julgamentos apressados e definitivos, além do citado acima, estão sendo estudados como causas da depressão em

crianças e adolescentes.

Como pessoas adultas, cometemos o engano de taxar sentimentos como negativos. Não obstante, negamos O

aparecimento deles em nós, por falta de esclarecimento ou por julgá-los infantis demais: a raiva, o ressentimento, a

mágoa, a culpa, o ciúme, a indignação, a inveja, etc. As vezes levamos uma vida inteira convivendo com eles, pelo
constrangimento, pela falta de esclarecimento ou por não saber canalizá-los de modo adequado,
Até a Palavra de Deus fala "Irai-vos e não pequeis" (Efésíos 4.26). Não está escrito que não devemos nos irar.

Agora, o comportamento podemos alterar. Os sentimentos são naturais e surgem involuntariamente, fazem parte da

l;ossa constituiçã? humana. Reconhecê-los, identifícá-los e admiti-los já é um grande começo.
E importante investir tempo para conversar com alguém de confiança ou procurar ajuda especializada. Ainda
persiste o pensamento de que o problema do outro é maior que o meu. A comunidade em geral, oferece serviços de
atendimento adequado, seja médico, psicológico, social ou particular e espiritual ou religioso se necessário.

Vale a pena investir na sua saúde emocional e integral. A pessoa saudável não é aquela que nunca adoece, e sim

aquela que se trata adequadamente e com prevenção.

Káthia Brueckheimer Bretzke - Psicóloga

I CINE
Da Redação/GB Edições

A Pantera Cor-de-rosa - Coleção
com6DVDs
Conta a-lenda que quando o diamante Pantera
Cor-de-Rosa é visto contra a luz, é possível ver em
seu interior o contorno de um felino Cor-de-Rosa
saltando furtivamente.Mas desde a estréia de "A
Pantera Cor-de-Rosa" em 1964, o felino favorito
tem sido tudo menos furtivo e discreto.Desde
seu gigantesco salto aos primeiros lugares da
lista de sucessos de cinema, tem recebido a

.

ruidosa aclamação dos críticos e as gargalhadas
do público, integrou-se com destaque à cultura
pop, inspirou uma série de desenhos de enorme
sucesso e garantiu seu lugar na lista dos 100
Filmes Mais Engraçados de Todos os Tempos do
American Film Institute! Em comemoração aos

40 anos de pura diversão, o fãs são presenteados
com uma coleção em OVOs com cinco filmes e

um OVO bônus recheado com extras incríveis.
Filmes da coleção:"A Pantera Cor-de-Rosa=Um
tiro no Escuro�"A Nova Transa da Pantera Cor-de
Rosa,"AVingança da Pantera Cor-de Rosa" e "A
Trilha da Pantera Cor-de-Rosa"
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 724 minutos -

Cor - Livre - Lançamento emVídeo e OVO

Sobre Meninos e Lobos
Após a filha de Jimmy Marcus (Sean
Penn) ser encontrada morta, Sean Devine
(Kevin Bacon), seu amigo de infância, é
encarregado de investigar o caso.As
investigações de Sean o fazem
reencontrar um mundo de violência e dor,
que ele acreditava ter deixado para trás,
árérn de colocá-lo em rota de colisão com
o próprio Jimmy, que deseja resolver o
crime de forma brutal. Há ainda Dave

Boyle (Tim Robbins), que guarda um

segredo do passado que nem mesmo sua

esposa conhece. A caçada ao assassino
faz com que o trio tenha que reencontrar

fatos marcantes do passado, os quais eles
preferiam que ficassem esquecidos para
sempre.
Polícial - Ano: 2003 - Duração: 138
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Lisbela e o Prisioneiro
"Lisbela e o Prisioneiro" é uma divertida
comédia romântica baseada na obra de
Osmar Lins e conta a história divertida do
malandro, aventureiro e conquistador
Leléu (Selton Mello), e da mocinha
sonhadora Lisbela (Débora Falabella), que
adorava ver filmes americanos e sonha
com os heróis do cinema. Lisbela está
noiva e de casamento marcado, quando
Leléu chega à cidade. O casal se encanta e

passa a viver uma história cheia de
personagens tirados do cenário
nordestino. Eles vão sofrer pressão da
família, do meio social e também com as

suas próprias dúvidas de hesitações. Mas,
em uma reviravolta final, cheia de bravura
e humor, eles seguem seus destinos.
Como a própria Lisbela diz, a graça não é
saber o que acontece. É saber como
acontece e quando acontece.

Comédia - Ano: 2003 - Duração: 107
minutos - Cor Livre - Lançamento em
Vídeo e OVO

> Irmão Urso
A Disney apresenta "Irmão Urso", uma
aventura cheia de alegria e emoção.Com cinco
novas canções do vencedor do Oscar, Phil
Collins, "Irmão Urso" é diversão para toda a

família! Nesta fantástica história baseada em

antigos mitos, Kenai é um jovem impulsivo
que é transformado em urso. Enquanto busca

recuperar sua forma humana, aprende
importantes lições de vida e conhece o
mundo sob novas perspectivas.
Impossibilitado de se comunicar com seu

irmão, Kenai junta-se a Koda, um filhote de
urso tagarela, para empreender uma corajosa
viagem por florestas espetaculares e cenários
encantadores. No caminho conhecem os

irmãos Rutt e Tuke, dois alces engraçadíssimos
que vivem implicando um com o outro!
"Irmão Urso" é uma história inesquecível que
valoriza a amizade, o companheirismo e,

principalmente, a natureza.
Infantil/Desenho - Ano: 2003 - Duração: 85
minutos - Cor Livre - Lançamento em Vídeo
eDVD

I
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Refresco de Chocolate
Ingredientes: Meia xícara

(chá) de creme de leite
gelado; 1 1/2 coi her (sopa) de
açúcar; 1 colher (sopa) de
conhaque; gelo picado a

gosto.
Chocolatado: 3 colheres
(sopa) de chocolate em pó; 2
colheres (sopa) de leite
condensado.

Preparo: Junte todos os

ingredientes na coqueteleira,
complete com Chocolatado.

Agite bem e sirva em copos
. médios, decorados com
cerejas.

I I
de ��.racUJá ..;,

edientês: 30 gramas de fermento biológiçoi'2 xícaras (chá) de
co de ���acujá conc;ntrado; J xícara (c�á) de açúcar; 1 colher (chá)

: sal;.� oyos; 1 50 gramas ge margarina; um .9uilo de farinha de trigo.
�!cheiq: � «í((l�a (chá') de iuco de marasujá concentrado; 1 xícara

(�há)de á�ua; 3 colhere�,.(sopal de farinha de trigo; 2 gemas; 2 xícaras,
(chá) de �çúca�.

.

,

P(epaio: Bata todos os ingr�dientes do recheio no liqüidificador. Leve
ao fogo, mexendo-sempre-até engrossar. Reserve e aplique enquanto
estiyer morno,pissqlva o fermento no suco-de maracujá e junte o

Aa�útar,� saltos oyos batidos e a margarina. Junte a farinha de trigo e

;mj�ture Qertraté a mass�' ficar consistente. Amass; durante Sminutos.P tubra e aeixe crescer durante 25 minutos. Divida a massa em três

partes ig·�ais. Abra c�da parte emretângulo e coloqu� o recheio.
Enrole como rocarfibole, ernbutirião as pontas.Cubra e deixe crescer

fat� dobr9u:·de volume. Pincele comovo batido. Faça cortes sobre o .

+
pªo. Sqlpique c(in;! açúcar çristal grosso. Asse em forno preaquecjdo
N9urante apr().ximada,mel),te 50 minutos..

• 4

T>
Varie o sabor
do pão de
cada dia.
'Experimente
um delicioso
pão doce
recheado de
creme de

maracujá

Sopa Rápida
Ingredientes: 1 pacote de macarrão
instantâneo sabor Galinha Caipira; 1 colher

(sopa) de manteiga; 1 dente de alho

amassado; meia cebola picada; meia xícara

(chá) de tomate picado sem pele; 1 xícara

(chá) de frango desfiado; 1 tablete de caldo de

galinha; 1 lata de seleta de legumes com o

caldo; 600 mi de água; sal a gosto.
Preparo: Aqueça a manteiga, doure o alho, a
cebola e o tomate. Frite durante dois minutos
e junte o frango desfiado. Acrescente o caldo
de galinha, os legumes com o caldo, a água, o
sachê de tempero do macarrão e cozinhe
durante 5 minutos. Junte o macarrão e deixe
cozinhar por mais dois minutos. Sirva a seguir.

"

Ingredientes:'4 pimentões vermelhos;\"
xícaras (chá) de requeijão cremoso; 1
colher (sopa) de mqs1.�rd�;i2 c?lher,rs

.•. {sopa) de malonései) 'colner (tafé),ar'W
,m<?l�ó inglês; 2 colhetes(s?pa) 9�leite.
Preparo:Coite os pimentões emlpedaç
pequenos, retiran�o ossem�.rt a

branca,.€olqq�e �o li9üidiij�adléite:'�irnai6nese!� n;l?5tarda e\. ;

inglês:Bat�b�m, retl�e doJiq�Idt ....
misture oreqYeijão;.Bata mai� UITl'pG
até ficar uma massaJisa e Cç�n1bsâ.

.

acornpanhadode tq"ratlipbàsollb
salgados.

I I I I I
• • •

<l Foto registrada na Escola

Municipal Alberto Bauer
durante o estágio do
estudante de história, Vinicius
Schane, que deixa registrado
seu agradecimento
à direção da escola,ao prof=
Rudinei e principalmente,os
alunos da s- série,
representados pelas equipes:
Jack Tequila, Dementadores,
F.D.P (Fugitivos dos
Professores) e CS

(Control Strike).Obrigado!!!

�I
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Tonq Ramos arrasa na pele
do Coronel Bonaerges
Por Erica Guarda/GB Edições

Por detrás da máscara de

machão, esconde-se um [>
Coronel Boanerges
generoso e apaixonado.
É assim que Tony Ramos

conquistou o público em

Ao lado da também veterana atriz Patrícia Pillar, seu par romântico em Q do cri f '1' d S- P 1
/I b I /I ' • _.

uan o cnança, sua amuta mu ou-se para ao au o e a
Ca oc a,Tony Ramos da um shaw de mterpretaçao e ajuda a alavancar

t d d t
..

d
.

fA
•

do assi
a audiência da novela das seis

' von a e e ser a or surgiu am a na m ancia, quan o assisna aos

filmes de Oscanto e desejava ser como ele.
Aos 14 anos, fez sua estréia na televisão,
atuando em esquetes no programa "Novos
em Foco", na extinta TV Tupi. Ainda
nessa emissora, fez sua primeira novela, "A
Outra", de Walter George Durst. Aos 16

anos, participou da dupla musical Tony &
"Cabocla"

Tom, que chegou a se apresentar no

programa "Jovem Guarda". Vale lembrar
ainda sua atuação em "Vitória Bonelli", uma das últimas novelas
exibidas pela TV Tupi.
No ano de 1977, transferiu-se para a Rede Globo, em que
consolidou uma carreira de sucesso; tendo estreado em "Espelho
Mágico". Passou, então, a morar no Rio de Janeiro. Dentre seus

memoráveis personagens, encontram-se: o filho de Dona Santa
em "Nino, o Italianinho" (1969); André Cajarana, que lutava
para provar a inocência do pai, em "Pai Herói" (1979); Tom,
contracenando com Sônia Braga, em "Chega Mais" (1980); os
gêmeos João Victor e Quinzinho, de "Baila Comigo" (1981);
Riobaldo, o jagunço que se apaixona por Diadorim, interpretada
por Bruna Lombardi, em "Grande Sertão: Veredas" (1985)"
minissérie adaptada da obra de Guimarães Rosa; Tonico, um tipo
amoral, em "Bebê a Bordo" (1988); José Clementino, 'um dos
poucos personagens que fogem à linha de bom moço na carreira
de Tony, em "Torre de Babel" (1998); Mfguel, o livreiro
romântico, espetacularmente contracenando com Vera Fischer,
em "Laços de Família" (2000); Mando, outro personagem que

fugiu um pouco do seu estilo em "As Filhas da Mãe",
protagonizando cenas "calientes" com Cláudia Ohana: e o Theo,
em "Mulheres Apaixonadas" (2003).
Tony Ramos conquistou o prêmio de melhor ator da Associação
Paulista de Críticos de Artes (APCA) e da TV Press - este numa

eleição realizada entre 80 editores de cadernos de TV no país -

por sua atuação como José Clementina, de "Torre de Babel",

Aos olhos da grande massa de mulheres casadas, mas donas de seus narizes e

independentes financeiramente, pessoas (ou melhor personagens) como o

Coronel Boanerges estão fora de questão e não merecem nenhum crédito.
Afinal, qual delas agüentaria um marido machão, que vive gritando e

'

querendo provar quem manda na casa?
No entanto, quando se leva em conta os índices de audiência que o remake da
novela "Cabocla" vem alcançando, o que se percebe é que o Coronel

Boanerges, interpretado por
Tony Ramos, já caiu do

gosto de todos, afinal
por detrás daquela
máscara de machão
esconde-se um homem
generoso, apaixonado
por sua Emerenciana
(Patrícia Pillar) e que

quer o melhor para sua

filha Belinha (Regiane
Alves), embora viva
sempre enfiando os pés
pelas mãos quando se

trata do futuro da
6.
Tony Ramos conquistou o prêmio de melhor
ator da Associação Paulista de Críticos de moça.
'Artes (APCA) e da TV Press por sua atuação Sem dúvida que a maior

como José Clementino, de "Torre de Babei". torcida do público é que, até o

Além disso, pelo mesmo papel, foi eleito o final da trama, o coronel
melhor ator de 1998 segundo a pesquisa entenda que Belinha e Neco
InformEstado (Danton Mello) se amam e

permita que se casem. Este seria o gancho para acabar com a guerra insana

entre o Coronel Boanerges e o Coronel Justino (Mauro Mendonça), aliás
outro machão de carteirinha. Bem, esse era o comportamento masculino
típico do início do Século XX.
Se o Coronel Boanerges tem potencial para ser um grande personagem, o seu

sucesso está diretamente ligado ao talento do ator que o interpreta.
Transformar personagens em grandes celebridades nas novelas em que atua

parece ser a especialidade de Tony Ramos.
Ele não aparece muito na mídia. Seu cotidiano é o que se pode chamar
de estável e tranqüilo, mas quando aparece nas telas da televisão, ou do
cinema, arrasa; dá show de talento de interpretação.
Nascido Antonio de Carvalho Barbosa, na cidade de Arapongas (PR), no
dia 25 de" agosto de 1948, Tony Ramos é considerado por seus colegas de
profissão uma pessoa íntegra e bem-h�morada. Além disso, 'tem um dos
casamentos mais estáveis do meio artístico. Casou-se em i969 com

Lidiane, com quem tem dois filhos: Rodrigo, Ao contrário de seus r-,

que é médico, e Andréa, advogada. v

personagens, Coronel
Sem dúvida, é um dos mais importantes atores Bonaerges e Coronel
nacionais, alcançando a fama principalmente
por seu trabalho em telenovelas. O nome

americanizado, Tony, era um costume da época
em que estreou na carreira artística, e Ramos é
o sobrenome de um parente.

Justino em "Cabocla",
na vida real Tony Ramos
e Mauro Mendonça são
muito amigos

I ES E I
GB Edições

ARQUIVO GB IMAGEM

1) Na minissérie "Um Só

Coração", como se

chamava a personagem
vivida por Letícia
Sabatella?
a) Maria Luiza
b) Ana
c) Ucha
d) Elisa

2) A novela é "Da Cor do
Pecado".Quem
interpreta a Mamuska?
a) Aracy Balabanian
b) Rosi Campos
c) Nívea Maria
d) Taís Araújo

3) Em "Celebridade",
novela escrita por
Gilberto Braga, como se

chamava a personagem
vivida por Sharon

• Menezes?
a) Yolanda

b) Vitória
c) Noêmia
d) Iara

4) O remake de "Cabocla"
conquistou O público
logo no primeiro capítulo,
A história de Benedito
Ruy Barbosa conta a

história de amor entre
Zuca e Luís Jerônimo.
Quem interpreta o

apaixonado Tobias?
a) Eriberto Leão
b) Dalton Mello
c) Malvino Salvador
d) Daniel de Oliveira

5) Qual dessas famosas
comanda o "Dois a Um",
exibido pelo SBT?
a) Marília Gabriela
b) Glória Maria
c) MônicaWaldwogel
d) Claudete Troiano

FOTOS, ZÉ PAULO CARDEAL

personagem bastante polêmico, que iniciou a história preso, por
ter assassinado a mulher ao descobrir'que ela o traía, e depois
regenerou-se ao lado de um novoamor, Clara, interpretada por
Maitê Proença. Além disso, pelo mesmo papel, foi eleito o

melhor ator de 1998 segundo a pesquisa InformEstado.
Na Rede Globo, Tony também participou do programa "A
Comédia da Vida Privada" e apresentou o "Você Decide". Além
das telenovelas, atuou em mais de 80 teleteatros e mais de 20

peças, destacando-se: "Quando as Máquinas Param" (1970), de
Plínio Marcos; "Cenas de um Casamento" (1997), de Ingmar
Bergman, em que contracenou com Regina Braga; o musical
"Meu Refrão Olê Olá", baseado na obra de Chico Buarque, em
que interpretou um travesti, Geni.No cinema, atuou em

"Pequeno Dicionário Amoroso" (1997), de SandraWerneck;
"Bufo & Spallanzani" (2000), dirigido por Flávio Tambellini,
dentre outros. Conquistou o prêmio de melhor ator no Festival
de Gramado por seu trabalho em "Bufo & Spallanzani".

Confira os principais
Trabalhos de Tony Ramos:
Na extinta TVTupi: "A Outra" (1965); "O AmorTem Cara
de Mulher" (1966); "Os Rebeldes" (1967); "Os Amores de
Bob" (1968); "Antônio Maria" (1968); "Nino, o Italianinho"
(1969); "As Bruxas (1970)"; "Simplesmente Maria" (1970);
"Hospital" (1971); "Na Idade do Lobo" (1972); "Vitoria
Bonelli" (1972); "A Revolta dos Anjos" (1972); "Rosa-dos
Ventos" (1973); "Os Inocentes" (1974); "ídolo de Pano"
(1974); "A Viagem" (1975); "O Julgamento" (1976).Rede
Globo: "Espelho Mágico" (1977); "O Astro" (1977); "Pai

I Herói" (1979); "Chega Mais" (1980); "Baila Comigo"I (1981); "Elas por Elas" (1982); "Sol de Verão" (1982);
i "Champagne" (1983); "Livre para Voar" (1984); "Grande

I Sertão:Veredas" (minissérie, 1985); "Selva de Pedra"
" (1986); "Bebê a Bordo" (1988); "O Primo Basílio"
(minissérie, 1988); "Rainha da Sucata" (1990); "O Sorriso
do Lagarto" (minissérie, 1991); "Felicidade" (1991); "Olho
no Olho" (1993); "A Próxima Vítima" (1995); "Anjo de

"
Mim" (1996); "Torre de Babel" (1998); "Laços de Família"
(2000); "As Filhas da Mãe" (2001) e Mulheres
Apaixonadas (2003)" e "Cabocla" (2004).

EU DISSE, E DISSE, S DISSEMOS

Da Redação/GB Edições

"Jogar futebol, eu jogaria, mas só com uma sandália de salto
11 ': (Do apresentadorClodovil)

"Ter atitude e um sorriso facilitam pra caramba. Uma pessoa
elegante e com um decote impressiona.Adio que o lance da

aproximação geralmente é mais por parte do homem. Se a

garota der um sorriso, fazendo com que ele perceba/já
facilita': (Do cantor FelipeDylan, sobre como conquistar
umamulher)

"Não me acho bonito nem me vejo como galã. Acho que o

glamour que as mulheres criam vem dos trabalhos com os

personagens. Mas me sinto orgulhoso e envaidecido. Faz
bem para o ego as pessoas me verem como galã': (Do ator
Marcos Palmeira, o Fernando de "Celebridade")

"Na conquista, deve ter admiração mútua. A primeira
impressão, geralmente, é a visual, mas depois tem que rolar

respeito e liberdade" (Do atorMarcello Novaes)

"Acho que a mulher tem que ser sensual, independente de
ser bonita ou feia. Ela precisa ter feminilidade': (Do cantor
Daniel)
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Gustavo garante à Letícia que não
sabia que ela queria denunciar seus amigos. Rafa
fica espantado quando Miyuki diz que Bel gosta
dele. Gustavo revela para Catraca e Natasha que
sabia do plano de Letícia.Sabrina conta para Beth
que pensa em dar uma chance a Oscar. Rafa e Bel
ficam com vergonha um do outro.Cláudia decide
preparar uma festa de aniversário surpresa para
Oscar. Letícia e Natasha montam suas equipes e

disputam para ver quem representará o colégio
em um torneio de handebol. Cláudia pede Oscar
em casamento. Sabrina fica furiosa. Kiko diz a

Cabeção que vai fazer uma festa de despedida no

Giga.Marcelo Henrique descobre que Beatriz tem
um encontro com Francisco,seu colega na novela.
Drica pede para conversar com Klko,

TERÇA- Drica confessa a Kiko que ainda sente

algo por ele. Kiko resolve continuar no colégio.
(amila e Diogo se impressionam ao ver Francisco.
t0iyuki e Cabeção marcam um encontro entre
Rafa e Bel, sem que eles saibam. Gustavo acha
estranho, quando ouve que sua mãe saiu com

Francisco. Drica diz a Tedebê que precisa dar um
tempo em seu relacionamento até entendera que
está sentindo. Natasha não encontra ninguém
que esteja interessado em entrar para seu time.
Oscar garante a Sabrina que gosta dela e não de
Cláudia. Catraca sugere à Natasha que ela diga
para as meninas que Gustavo vai ser o treinador
do time. Rafa descobre que Bel não marcou o

encontro e deduz que foi armação de Miyuki e
Cabeção.Gustavo se recusa a ser treinador do time
de Natasha.

QUARTA - Natasha fica furiosa e Gustavo acaba
concordando em ajudá-Ia. Rafa e Bel decidem
provar para Cabeção e Miyuki que a vida de
solteiro é melhor do que a de casado. Oscar diz a

Cláudia que acha melhor eles terminarem. Kiko e

Tedebê disputam o amor de Drica. Natasha
segue candidatas para seu time ao dizer que

ustavo vai ser o treinador. Oscar conta para
abrina que terminou com Cláudia e pede que ela
lhe dê uma chance. Cláudia vê os dois
conversando e fica furiosa. Letícia chama Murilo
para ser treinador de seu time. Tedebê diz para
Cabeção que não vai deixar que Drica fique com

Kiko.Marcelo Henrique quer levar Camila e Diogo
para passear, mas Francisco os convida para ver a

gravação da novela. Natasha e Letícia disputam
para ver quem vai usar a quadra.

QUINTA - Natasha consegue ficar com a quadra.
Diogo e Camila preferem ir para o estúdio,
deixando Marcelo Henrique chateado. Catraca
descobre que Letícia pretende treinar à noite.Kiko
conta para Murilo que vai fazer todas as coisas
que Drica gosta para convencê-Ia a voltar para ele.
Natasha revela a Catraca que tem um plano para
impedir o time de Letícia de jogar. Cláudia se

esforça para seduzir Oscar, que fica perturbado.
Tedebê descobre que Kiko está fazendo uma lista
de tudo o que Drica mais gosta e tenta ler. Kiko
percebe a intenção de Tedebê e escreve tudo que
Drica odeia. Catraca e Natasha espalham azeite
pela quadra. Cadu pede que Vivi compre um

ingresso para ele ir num balé chique com ela. O
time de Letícia chega na quadra. Catraca e

Natasha observam escondidos.

SEXTA - O time de Letícia não consegue treinar,
pois o piso da quadra está escorregadio demais.
Vivi avisa a Cadu que não vai ter dinheiro para
comprar outro ingresso e ele se conforma.Tedebê
coloca um perfume achando que Drica vai gostar,
mas ela detesta. Catraca faz com que o alarme de
incêndio do vestiário dispare e os uniformes do
time de Letícia fiquem molhados. Catraca é
obrigado a vestir uma fantasia para ser mascote
do time de Natasha. Letícia decide usar os

uniformes de qualquer jeito e o jogo começa.
Tedebê lê um livro de auto-ajuda achando que vai
Impressionar Drica. Kiko fica feliz ao ver que

GIANNE CARVALHO

I
Namorados
Tudo indica que Daniel
de Oliveira e Vanessa

,

Giácomo estão mesmo

se conhecendo melhor.
Recentemente o ator

mudou-se para o

mesmo condomínio em

que ela mora, Tudo
teria começado nos

bastidores das

gravações de

"Cabocla", na qual
interpretam Luís
Jerônimo e Zuca.

Internado
O ator Michael Douglas voltou a ser internado em

uma clínica. Motivo: ele tem compulsão por sexo,D

ator, estrela do filme "Tudo Por Uma Esmeralda" é
casado com a bela Catherine Zeta- [ones, com quem
tem dois filhos.

Lei
Cinemas brasileiros poderão ter que exibir um curta

metragem sobre eis efeitos nocivos das drogas, antes de
cada sessão, O projeto está em tramitação na Comissão de

Educação da Câmara, em Brasília.

Poderosa
Contam as más línguas que Carla Perez trocou a

prótese de silicone dos seios, Especula-se que a

bela esteja tentando emplacar uma atração na

Band. É esperar para ver,

na casa de Boanergesao lado de Xexéu.

Na Internet
Diogo Bani, filho de José Bonifácio de Oliveira

Sobrinho, o Boninho da Globo, pretende lançar o
primeiro reality show da Internet, nos moldes do "Big
Brother Brasil". Agora é esperar para ver,

Tróia
Luciana Gimenez fez teste para participar do filme
"Tróip'\'r:�a,s'n�p f�� selec,iOl)lpda. "Eguei triste por não ter

sido esc�lhida,paraJJeijar oj,Brad Pit!:", revela a

apresedtadora do "Super. Pop''.

Gisele Itié na

Rússia
A atriz está

embarcando para

aquele país
especialmente para

gravar suas cenas de

"Começar de Novo", a
nova trama global das
sete. As gravações

.

acontecem em Moscou
e São Petersburgo e lá
estarã'o também
Marcos Paulo, Erik.,
Marmo e Antonio

Abujamra. "

Campeões
Paulo Vilhena e Cláudio Heinrich foram a

sensação de um campeonato amador de surfe,
realizado no último domingo. A dupla arrancou

suspiros e muitos gritos da mulherada presente,

Outros vôos
Sandv pretende fazer novo vestibular, desta vez para Letras,
Em 2000, a cantora passou no exame para Psicologia mas

não conseguiu fazer a faculdade por causa dos

compromissos profissionais, Pelo visto, ela não desistiu de
seus sonhos universitários.

Estrela do guaraná
Deborah Secco se prepara para estrelar a
campanha publicitária do Guaraná Antarctica

qu� 'será veiculada em Portugal. Poderosa, ela.

SEXTA - Justino entrega a escritura a Felício e o

parabeniza.Macário avisa a Boanerges que Justino
e Neco estão ganhando poder. Pequetita conta

para Joaquim que encontrou o homem de seus

sonhos, mas ele não o ama. Joaquim fica

perturbado, mas não fala nada. Tomé se despede
de Tina e sai para procurar Rosa. Emerenciana diz

para Boanerges que teme que Zuca tenha feito

alguma besteira com Luís. O advogado garante a

Boanerges que não desrespeitou Zuca. Zaqueu
afirma para Tina que Tomé é um bobo por preferir
Rosa a ela. Boanerges ouve Neco dizendo aos

caboclos que ele e Justino transformaram as

eleições numa briga pessoal e que isso é ruim para
o povo.Tina garante a Generosa que torce para que
Tomé encontre Rosa.Generosa sente pena deTina.
Neco diz para os caboclos que Boanerges nunca

fez muitas melhorias na região. O coronel fica
furioso, mas acha melhor não interferir na

conversa. Emerenciana se preocupa ao ver a raiva
de Boanerges.

SÁBADO - Justino fica furioso ao saber que Neco
também estava falando mal dele. Emerenciana
afirma para Boanerges que ele podia ter Neco
como aliado se o deixasse namorar Belinha.

Pequetita aparece com Belinha na casa de Joaquim
e avisa que a tirou do convento. Joaquim decide
avisar Boanerges de que Belinha está em sua casa.

Luís afirma Boanerges que Neco vai acabar
se eleger prefeito.Tobias pergunta a

Chico se Zuca tem recebido alguma visita e ele

garante que não. Pepa pede que Pequetita diga a

Luís que ela tem uma surpresa para ele.Belinha fica
espantada ao conhecer Pepa. Neco afirma para
Mariquinha que ela deveria esquecer Tobias,
deixando-a indignada. Edmundo aconselha

Joaquim a se declarar para Pequetita. Justino se

oferece para ajudar Felício a administrar suas

terras. Edmundo teme que a surpresa que Pepa
tem para Luís seja uma gravidez.Tobias chora por
Zuca.

DA ÇOR DO PECADO

SEGUNDA - Bárbara e Otávio escapam ilesos, mas
Paco se fere sem gravidade. Os três se escondem.
Silva e Tony os procuram. Moa se angustia com a

ausência de Paco. Sal não fica á vontade quando
Kika fala do amor eterno dos dois. Bárbara, Paco e

Otávio se refugiam em uma casa abandonada.
Bárbara cuida de Paco,que semostra desconfiado.
Moa procura Afonso e Germana e divide com eles
a sua preocupação com o sumiço de Paco. Raí
visita Edilásia e aprende a lutar com Thor e Dia,
para indignação de Abelardo. Eduardo e Beki
fazem barricadas, lutam com os oficiais de justiça,
mas acabam expulsos do apartamento. Roberval
leva Tancinha embora. Zuleide parte com Roque,
que é atirador de facas. Beki e Eduardo invadem o

apartamento de Evaristo, que toca fogo no sofá.
Ulisses parte em seu barco, embora Edilásia faça
tudo para que ele não vá. Tony descobre o

esconderijo e avisa que-vai matar Paco. Bárbara se

desespera. Paco foge correndo pelo meio do
mato.

TERÇA -Paco consegue escapar. Bárbara garante
que fará o mesmo, mas Tony avisa que contará a

verdade sobre Otávio para Afonso. Ela decide
contínuar cúmplice de Tony. Moa é avisada do
acidente e do desaparecimento de Paco. Preta se

descontrola e acusa Bárbara. Edilásia se desespera.
Paco consegue uma carona.Edilásia acusa Afonso

pelo desaparecimento de mais um filho, Preta
insiste que Bárbara quer eliminar os herdeiros.
Otávio chora quando Tony manda-o para outro

lugar com Silva. Thor apanha de Abelardo, Dia,
Frazão e Tina e chora o fracasso.Verinhaconccrda
que Eduardo e Beki fiquem, desde que eles

banquem os criados. Thor é adulado por muitas

garotas intelectuais. Jibóia avisa Kaike que estão
armando para matá-lo e finge brigar com ele para

Tedebê está fazendo tudo errado com Drica.
Marcelo Henrique vê Beatriz recebendo flores.
Letícia se prepara para fazer um ponto que pode
decidir a partida.

SÁBADO - Não há exibição.

CABOCLA

SEGUNDA - Neco não conta a Justino que Tobias

beijou Mariquinha.Tomé manda Tobias se afastar
de Mariquinha.Emerenciana pede que Luís deixe
Zuca em paz. O advogado se declara para a

càbocla.Tina diz para Tobias que Zuca não gosta
dele, deixando-o furioso. Ritinha garante a Zuca

que Luís nunca vai amá-Ia tanto quanto Tobias.
Emerenciana pede que a cabocla siga sua cabeça
e não seu coração. Boanerqes volta de viagem e

descobre que Emerenciana passou mal em sua

ausência. Neco aconselha Mariquinha a se fazer
de difícil para Tobias. Luís diz que quer conversar
com Tobias, mas Zuca pede que ele espere.
Ritinha vê Luís e Zuca se beijando. Tomé conta

para Tina que vai partir em busca de Rosa. Tina

finge que não se importa. Ritinha manda Zuca
tomar cuidado com Luís, Mariquinha começa a

dar aulas para os adultos. Tobias ouve Neco
insultando Boanergeseo desafia para uma briqa.

TERÇA - Neco se recusa a brigar com Tobias. Zé
confessa a Boanerges que teme que Zuca esteja
gostando de outro.Tobias afirma para Tomé que
vai seguir Zuca. Tomé revela as intenções de
Tobias para Luís. Neco conversa com os caboclos,
que qostarn cada vez mais dele.Zuca diz para Luís

que sabe que ele não pode se casar com ela, mas
ele garante que está apaixonado. Tina dá um

beijo no rosto de Tomé, deixando-o perturbado.
Justino encontra Boanerges, mas decide não
enfrentá-lo. Tobias tenta conversar com Zuca,
mas ela se recusa.Tina diz a Generosa que Tobias
vai fazer uma bobagem por causa de Zuca.

Boanerges se recusa a contar para Emerenciana
onde Belinha está. Ritinha aconselha Zuca a

confessar logo para Boanerges que gosta de Luís.
a coronel pede para conversar com Zuca.

QUARTA - Zuca afirma para Boanerges que não

gosta mais de Tobias. O coronel pergunta se ela
está apaixonada por outro homem e a cabocla
garante que não. Os empregados de Boanerges
compram fiado na venda de Zaqueu utilizando a

conta de Justino.Boanerges manda Zuca devolta
para a casa de seus pais,deixando-a furiosa. Luís e
Zuca se beijam. Zuca diz para Bina que nunca

mais vai voltar na casa de Boanerges. O coronel
convida Tomé para trabalhar para ele de novo.

Neco conta para Mariquinha que pretende
ganhar o respeito de Boanerges. Emerenciana
garante ao marido que ele não vai conseguir
separar Belinha e Neco. Mariquinha diz para
Tobias que Zuca não merece o sofrimento dele.
Boanerges avisa Zaqueu que seus empregados
não precisam da garantia de Justino para
comprar fiado. Luís confessa a Boanerges que
está apaixonado porZuca.

QUINTA - Luís diz a Boanerges que não vai
desistir de Zuca. Boanerges percebe que Justino
está conseguindo conquistar os caboclos. Neco
garante ao pai que sua estratégia está dando
certo.Mariquinha promete a si mesma que só vai
ficar com Tobias no dia em que ele a amar. Neco
afirma para Luís que está querendo conscientizar
o povo de seus direitos. Luís aconselha Boanerges
a se aliar a Neco, mas ele se recusa. Tina diz que
Rosa deve estar morta, deixando Generosa
desesperada. Zé garante a Bina que vai tomar

satisfações com Luís quando o vir. Emerenciana
teme o que vai acontecer quando Tobias
descobrir que Zuca está envolvida com outro

homem. Luís e Boanerges levam Felício para
lavrar a escritura de suas terras. Justino pega a

escritura com Xexéu e avisa que ele mesmo val :

dá-Ia a Felício. Edmundo revela a Joaquim que
Pequetita apaixonou-se por ele, Justino aparece

que ele fique na solitária sem correr riscos. Tony
garante que Afonso não pode tirar a guarda de
Otávio. Paco chega à casa de Afonso e decide
dormir lá. Preta sofre por não poder abraçá-lo.
Paco conta que Bárbara é refém de Tony. Afonso
vai à casa de Bárbara. Ele exige ver o neto, mas
Bárbara diz que Otávio está numa colônia de
férias e afirma ser muito feliz com Tony, para
espanto de Paco.

QUARTA - Afonso garante que vai perseguirTony
e que se Otávio não voltar, vai demitir Bárbara e

expulsá-Ia de casa. Kaike é levado para a solitária.
Paco é amoroso com Afonso, que se

emociona.Tonye Bárbara enganam o segurança
de Afonso, e se mudam. Otávio se recusa a

conversar com a mãe e se tranca no banheiro, Ela
vai embora com Tony largando-o no sítio com

Silva.Abelardo faz exercícios para fkar forte para o

filme. Thor e Dia bancam os intelectuais para
conquistar as meninas. Verinha, Edu e Beki
tremem ao saber que Evaristo é legista e louco.
Thor e Dia são aclamados em um recital de poesia,
masTina briga com todas as tietes.Sal se aborrece
com Nívea e vai embora da casa.Cezinha arruma

Helinho para que ele conquiste urna garota, mas
ao dar de cara com Zuleide ele fica deprimido e

sozinho. Bárbara foge do sítio, vai atrás de Paco,
diz que foi obrigada a mentir para Afonso e jura
estar apaixonada por ele. Tony chega e sai
arrastando Bárbara. Felipe pede que Preta não o

procure mais.Moa consola Sal,que a beija.Bárbara
agarra Paco na casa deMoa.

QUINTA - Bárbara insiste que Paco gosta dela,
enquanto ele tenta se desvencilhar. Ela garante
que escondeu Otávio para protegê-lo de Tony.
Moa expulsa Bárbara de sua casa e exige
explicações de Paco. Paco se impressiona corn os

ciúmes de Moa e afirma que Bárbara tentou matá
lo uma vez e que jamais se envolveria com ela.

Tony queima uma foto de Bárbara, obsessivo.
Pereira localiza Tony e Afonso vai até lá com Paco.
Sal pede desculpas pelo beijo.Moa manda que ele
se prepare para o campeonato. Edilásia expulsa as

admiradoras da poesia de Thor de sua casa.

Afonso invade a casa de Tony e os dois trocam
ameaças. Evaristo serve biscoitos com calmantes

para Edu, Beki e Verinha. Abelardo filma com a

lutadora Greta Bazaróv (Sarnara Felippo) e se

apaixona. Beki descobre que os três foram

dopados e que Evaristo tem três caixões

esperando por eles, mas é surpreendida por ele

que a prende. Zuleide leva queijadinhas para
Helinho, que está cada vez mais apaixonado.
Evaristo avisa que vai empalhar Edu, Beki e

Verinha. Bárbara ouve conversa entre Moa e Sal,
quando ela diz que não contará a verade sobre sua

falsa doença a Paco. Tony troca de roupa com o

entregador de pizza e foge d,e casa. Bárbara conta
para Pacoque Moa está mentindo sobre a doença.

SEXTA - Tony ameaça Paco e leva Bárbara embora.
Brad passa uma pomada na prancha de Sal; Brad
vende o campeonato. Guilherme (Sérgio Guizé)
quer fazer negócio com Sal e comprar bermudas

iguais a dele. Preta convida Felipe para ir a um

shaw. Moa confirma que mentiu por medo de

perder Paco e manda-o embora de.sua casa. Preta
comenta com Germana que sente falta de Felipe.
Moa acusa Sal de ter contado tudo para Paco e ele
vai embora,arrasadoTodos estranham a nova fase
de Abelardo,que está apaixonado por Greta. Paco
se muda para a casa de Edilásia.Tony concorda em

libertar Otávio se Bárbara ficar no lugar dele.
Roberval dá dicas para Helinho; que conquista
uma jovem noforró.Beki se solta,derruba Evaristo.
Os três fogem e começam a mendigar na rua.

Abelardo vibra ao apanhar de Greta. Ela se

encanta porThor. Kaike conversa com Dr.Cunha,o
advogado contratado por Germana.Tony algema
Bárbara e nega-lhe água. Preta e Felipe se

encontram no show.Moa pede desculpas e faz Sal
voltar para a sua casa. Otávio chega na casa de
Afonso.

SÁBADO-Otávio se recusa a comentar qualquer
coisa. Paco acha que ele foi ameaçado.Tony liga
para Turcão na penitenciária. Raí fica feliz ao ver
Otávio e convida-o para brincar. Moa se

prontifica a ajudar Sal na sua nova griffe. Preta
reage quando Paco comenta que não está mais
morando com Moa. Afonso oferece a cabana

para Paco morar. Paco beija Preta, que manda

que ele se afaste definitivamente dela. Otávio
confessa a Raí que jamais vai ser feliz. Preta avisa
Germana que vai reatar com Felipe. Preta é
chamada para ser cozinheira de um restaurante.

Roberval manda Helinho fazer jogo duro com

uma garota e ela se derrete. Greta larga as

filmagens para ir ao recital de poesia de Thor.
Abelardo, enciumado, sobe no palco e começa a

maior confusão no recital. Beki, Eduardo e

Verinha se deitam em um banco e são cobertos
de lama. Afonso comenta que acha estranho
Preta se apaixonar pelos seus dois filhos e Paco
defende-a.Turcão testemunha contra Kaike,que
é condenado. Felipe e Preta combinam ir ao

cinema. Felipe a aguarda na bilheteria. Paco
. interrompe o trajeto de Preta e a pede em

casamento.

'> SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Giovanni entra na festa,seguido
por Flaviana, João Ma noel, Jen ifer e Da n iele.

Reginaldo afronta Leila com Viviane. Maria
do Carmo pede, gentilmente, que Viviane vá
embora. Leila vai atrás deles disposta a dar
um flagrante e pede carona a Venâncio. O
detetive avisa Dirceu que vai abandonar o

caso. Os bombeiros levam o barão e a

baronesa para" hospital, porque foram
encontrados dormindo Carl) um vidro de
calmantes na mesinha de cabeceira. Gisela
tem certeza de que é um pacto de morte.Leila
entra nomotel com Venâncio e decide passar
para o quarto de Reginaldo pela mureta.

Maria do Carmo consola os netos Bianca e

Bruno. Dirceu presta a sua homenagem à
Josefa. O barão manda que parem a

ambulância e sai dela cumprimentando os

atônitos Gisela e Leonardo. Giovanni dá um

piano de cauda para Maria do Carmo, que
reluta,mas acaba aceita ndo.Viriato interfere
quando Maria Eduarda está sendo assaltada.
Leila vê Reginaldo e Viviane juntos e acaba
caindo da murada. Reginaldo descobre que
Venãncio está na su íte ao lado.

TERÇA - Os bandidos fogem ao ver um carro

da polícia. Maria Eduarda pede que Viriato
não chame os policiais.Venâncio,Reg inaldo e

Viviane observam Leila estatelada no pátio
do motel.O gerente avisa que ela está morta.

Reginaldo tranca Venâncio no quarto e o

primo prometeque vai ajudá-lo. Reginaldo
suborna ogerentedo hotel para que não haja
registro de sua passagem pelo motel e que
ele conte à polícia a história que inventou.
Maria Eduarda repara no smoking de Viriato,
que não revela a sua profissão. Constantino
leva Rita para casa. Reginaldo convence

Venâncio a dizer que tinha um caso com Leila
em troca de um cargo de assessor. Maria
Eduarda deixa o seu telefone com Viriato.
Dirceu lê o dossiê que tem sobre a filha de
Maria do Carmo. Flavia na avisa Giovanni que
ele criou um problema para Maria do Carmo
com seu presente. Reginaldo finge procurar
por Leila na casa da mãe. Dirceu avisa Maria
do Carmo que decidiu ficar no Rio.Os dois se

beijam.

QUARTA - Maria do Carmo se preocupa porque
Dirceu vai perder a oportunidade de trabalho. Ele

garante querer o amor dela. Reginaldo convida
Leandro para assumir as finanças da campanha de

emancipação. Leandro se choca ao saber que terá
um caixa-dois e recusa a proposta. Dirceu avisa
Maria do Carmo que procurar lindalva será a

prioridade de sua vida.Giovanni escuta escondido
a conversa e sai de fininho.Maria do Carmo recebe
a notícia que Leila morreu. Regina Ido faz uma cena
de desespero e é amparado pelos irmãos.
Sebastião garante que Venâncio não é mais seu

filho. Rita desabafa com Constantino que está
sendo ameaçada por Cigano. Daiana chega de
manhã e se recusa a dar satisfaçôes para a mãe.
Viriato liga para Maria Eduarda para contar quem
é, mas sabe sobre a cunhada e precisa desligar.
Maria do Carmo decide conversar com os netos.

QUINTA - Venâncio é interrogado. Sebastião dá
uma bofetada no filho. Bianca chora
convulsivamente no colo da avó ao saber da
morte da mãe; Bruno acusa Reginaldo. Viviane
banca a profissional e mostra o comunicado que
vai distribuir à imprensa. Sebastião expulsa
Venâncio de casa. Viviane convence Venâncio a

continuar mentindo. General Bandeira

acompanha o enterro de Josefa. Janice se

indigna ao saber que Sebastião herdou o

Galaxie e que não pode vendê-lo. Maria do
Carmo pressiona Reginaldo para saber a

verdade sobre a morte de Leila. Ele mostra-se

indignado e vai embora deixando a mãe em

lágrimas. Viviane manda Reginaldo chorar no

meio dos eleitores. Maria do Carmo impede que
ele leve os filhos. Merival estende uma faixa em

solidariedade ao vereador. Thomas Jefferson
combina um jantar com Maria Eduarda e seus

pais.Maria Eduarda percebe que seus avós estão
sem dinheiro e promete 'conversar com

Leonardo. Giovanni decide que também vai

procurar Lindalva.

SEXTA - Giovanni avisa Flaviana que vai doar o

piano e se tornar um filantropo. Constantino
oferece nova carona à Rita que recusa e pede
que ele não apareça mais na rua dela, porque é
uma mulher casada. Shao Lin se exibe para os

amigos e odeia quando a avó chama-o pelo
nome: Políbio. Giovanni pede que Madruga e

outros bicheiros descubram o paradeiro de
Lindalva. Regina volta e Plínio já dá em cima da
prima. Daiane foge de Rita que pressiona Maikel
Jeckson para saber o nome do namorado da
filha. Shao Lin e Lady Daiane ensaiam passos de
hip hop.Leandro pede que Nalva jure que jamais
vai abandoná-lo. Maria Eduarda conta para os

pais que Viriato salvou-a. Leonardo se recusa a

dar mais dinheiro para o pai. Maria Eduarda
lembra que o avô passou todos os bens para o

nome dele para se ·casar com Laura. Dirceu
encontra o mesmo porteiro no prédio do antigo
jornal. Madruga e seus homens entram no

quarto de Angélica.

SABADO - Dirceu vibra ao saber que tudo está
intacto desde que o Correio do Povo foi fechado.
Maria do Carmo fica esperançosa quando Dirceu
conta que vai pesquisar as fotos tiradas nas

manifestações. Madruga avisa Giovanni que
encontrou uma moça que deve ser Lindalva,mas
ele não acredita. Shao Lin garante que está

gostando de Daiane.O depoimento deVenâncio
é confirmado pela camareira e ele é liberado. A
família se une em torno de Reginaldo e filhos
depois do enterro.Maria do Carmo se reconcilia
com Reginaldo. Angélica conta para Madruga
que foi encontrada no centro no dia da

manifestação. Clementina insiste que Shao Lin
deve estudar. Daiane chama a mãe de viciada e

recebe um tapa na boca. Rita destrói o ursinho
de pelúcia da filha e coloca-a de castigo.
Sebastião joga Venâncio na rua. João Manoel
quase atropela Regina, que está desesperada.
Edgard avisa Viriato que o deputado Thomas
Jefferson fez uma reserva. Venâncio bate na

porta de Maria do Carmo e exige falar com

Reginaldo.
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Coleção Verão Cori 2005
Neste verão, Alexandre Herchcovitch, o
Diretor de Criação da marca, olha para o

universo masculino e cria peças para o

universo feminino. A alfaiataria, sempre
presente no guarda-roupa das coleções
femininas da Cori, ganha ares de festa. E não é

qualquer festa. É festa de gala. Alexandre
criou uma linha extremamente feminina de

peças que remetem ao tuxedo, coletes e

camisas. Tudo muito chique.
Macacões, macaquinhos, shorts, calças, coletes
com ajustes em couro e faixas super coloridas.
Mini camisa, mini paletó. O toque Cori fica

por conta dos detalhes estampados
estrategicamente colocados em cada uma das

peças. Mistura de texturas e estampas, marca

registrada da marca.
Na linha de alfaiataria, o estilista coloca
detalhes de estampas inspiradas na praia e no

surf. E muitas cores.

Por falar em praia, a marca amplia sua linha de
moda praia e

A Cori criou vestidos e saias [>piscina. Maiôs, muito fluídos, femininos, em
biquínis e saídas cetim texturizado com ilhoses
de praia. ganham coloridos.

destaque na

passarela. O
tecido
atoalhado e

Maiôs, biquínis e saídas de

praia ganham destaque na

passarela na Coleção Verão
2005 da Cori

t-

estampado
surge com aplicação de paetês em shorts,
blusas e saídas.

Destaque para as peças em cetim. A Cori
criou vestidos e saias muito fluídos,
femininos, em cetim texturizado com

ilhoses coloridos. O resultado é um novo

tecido, novo caimento.

Neste verão, a mulher usará peças que
revela o corpo, sem ser justa. Mas ela usa,

também, pantalonas, formas mais secas e

retas e comprimentos variados.
Cores. Ponto forte da Cori. A cartela é

vasta, com estampas que se misturam, cores
que se mesclam e se completam.
A coleção Verão 2005 da marca traz, ainda,
acessórios indispensáveis para completar o
look. Os sapatos aparecem em tecido
atoalhado, renda e de plástico com paetês.
Sempremuito coloridos. Sempre com o

olhar no universo de gala masculino.

Trate de sua gordura
localizada, no inverno
São raras as mulheres que não reclamam do
excesso de gordura em certas regiões do corpo.
Mesmo quem está no peso ideal, costuma se

submeter a dietas para reduzir a medida da
cintura ou dos quadris. Mas os especialistas
alertam: quando o problema é gordura
localizada, os cuidados com alimentação ou
exercícios físicos podem não ser suficientes

para solucionar o problema.
As regiões em que a gordura localizada mais se

concentra no corpo da mulher são os quadris,
glúteos e barriga. Já os homens apresentam
menor incidência de gorduras localizadas, e
tendem a acumular tecido adiposo mais

interno, principalmente no abdômen. A

diferença é que a gordura localizada se

encontra em tecidos superficiais, acima dos
músculos e abaixo da pele. Por essa razão,
quando os homens fazem regime,
normalmente eles perdem gordura mais

facilmente que as mulheres. Além disso, a
testosterona auxilia na queima do tecido

adiposo. Também nos exercícios físicos o
homem leva vantagem para diminuir as
medidas. "Ele vai perder a gordura com mais

facilidade. Já ela, ainda que se exercite com a

mesma intensidade, não eliminará os excessos

totalmente", afirma a Dra Maria Cristina

Berlotti, médica pós-graduada em Medicina
Estética uma das médicas da Corporis Estética
Médica.
A combinação mais adequada de exercícios

para a mulher que deseja perder a gordura
localizada é musculação alternada com
atividades aeróbicas. Isso porque o

fortalecimento dos músculos diminui a flacidez
e a ginástica estimula o aumento do
metabolismo, proporcionando maior queima
de gordura. Ao contrário do que se pensa, a

postura do corpo não tem relação com o

acúmulo de gordura na região da barriga.
"Quando você estica o tronco, os excessos

ficam menos evidentes, dando a impressão de

que seu volume é menor. Mas é apenas uma

impressão, pois a quantidade é a mesma",
explica a especialista. O modelo das roupas
também pode marcar o corpo, mas não

aumenta o volume de gordura. A tendência da

calça de cintura baixa, por exemplo, é projetar
a gordura para fora, logo que ela é comprimida.
Segundo a especialista, para que os resultados
contra a gordura localizada sejam mais efetivos,
deve-se conciliar uma dieta baseada na

reeducação alimentar, exercícios físicos regulares
e tratamentos estéticos, que variam de acordo
com o grau de evolução do problema. ':A_ forma

mais eficaz de tratar a gordura localizada é com

acompanhamento conjunto, seguido de orientações médicas e

avaliação prévia. Nos caso mais agudos, pode-se solicitar
exames para o uso de medicamentos, por exemplo", afirma a

Dra Maria Cristina.
As clínicas estéticas disponibilizam dos mais variados '

tratamentos para a redução de medidas, como a

hidrolipoclasia, considerada uma das mais eficientes. "O
método trabalha com a aplicação de um soro fisiológico
comum, misturado com substâncias chamadas enzimas

lipolíticas, responsáveis pelo rompimento das células de

gordura. Após o procedimento, o paciente passa pelo ultra
som, que vai aquecer o corpo, e por fim, a drenagem linfática,
que eliminará, o excesso de gordura que foi desintegrado.",
explica a especialista. As regiões mais comuns onde se aplica
a hidrolípoclasía são a cintura, abdômen, baixo ventre e os

quadris, que são as regiões mais difíceis de eliminar a gordura
localizada.
Outro procedimento de grande sucesso nas clinicas estéticas
é a eletrolipoforese, em que agulhas que transmitem corrente

elétrica são injetadas no tecido gorduroso a fim de rompê-lo.
É preciso ficar atento que este é um procedimento médico o

qual só especialistas formados têm permissão de executar. A
Dra Maria Cristina lembra que tudo que é invasivo, ou seja,
que interfere no corpo com agulhas ou injeção, deve ser

considerado uma intervenção médica, e não mais estética. Já
quando se substitui as agulhas por placas que não penetram
na pele, ou quando se faz a drenagem linfática, que é apenas
uma massagem técnica, os esteticistas entram em cena.

Quanto à eficácia dos métodos, a especialista faz um alerta.
"Se a hidrolipoclasia for aplicada sem a drenagem linfática,
ou vice-versa, não resolve. Os procedimentos devern ser

feitos em conjunto, pois são complementares". A paciente
que se submete a um dos tratamentos e faz

acompanhamentos com reeducação alimentar e atividades
físicas, as chances de sucesso aumentam significativamente.
Dessa forma, as chances de se afinar a cintura de uma

mulher, por exemplo, e eliminar a famosa "gordura do sutien",
na região dorsal, são bem maiores. Pelo fato destes

procedimentos deixarem marcas no corpo e a recomendação
de se evitar o sol durante as aplicações, o inverno á a melhor

época de se realizar o tratamento.

É comum a comercialização de produtos tais como cremes e

géis, que prometem reduzir a gordura do corpo. De acordo
com a especialista, a pele é uma barreira que dificulta a

chegada do produto até a gordura. Segundo a ciência, o
tecido cutâneo é um agente intransponível, cuja função é

proteger o corpo da invasão externa. "Para que o produto
alcance o local esperado, deve ultrapassar três camadas de

pele, o que é quase impossível. É por essa razão que os

tratamentos chamados "invasivos", feitos com agulhas e

aplicação, são mais eficientes", afirma.

Serviço
Ora.Maria Cristina Berlloti atende na Corporis Estética
Médica, que fica na Rua Oscar Porto, 61 O, na Capital
Paulista.

o

o

www.brasilaerocargo.com.br

SEU PRODUTO,
-

CIDADAO DO MUNDO

Quando o assunto é a segurança

e a pontualidade de suas carqas

e encomendas, a gente sabe como

você se sente. E o melhor: a gente sabe

como elas gostariam de ser tratadas.

Por isso, na hora de exportar ou importar por céu,
terra ou mar, consulte quem entende suas

prioridades e a de suas cargas e encomendas
também!

o

LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CARGAS, ENCOMENDAS E DOCUMENTOS

------
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FESTCHÊ. mais um
grande sucesso
A noite de 16 de junho de 2004 ficará marcada para os

gaúchos e para os apreciadores da boa música. O FESTCHÊ
foi mais um grande sucesso, assim como aconteceu na

primeira edição, no ano passado.
Mais de 3 mil pessoas, de várias cidades do RS e também de
outros estados, assistiram os maiores nomes da música gaúcha
interpretando seus grandes sucessos, das 21h às 2h da

madrugada. O Festchê 2004 será lançado em CDs e DVD no

mês de setembro.
A emoção tomou conta do público já no início, quando o grupo
de danças Os Gaudérios, de Caxias do Sul, levou ao palco duas

crianças com as bandeiras do Brasil e Rio Grande do Sul
simbolizando paz e união. Foram ovacionados pelo público. Em
seguida, o tradicionalista Omair Trindade, declamou uma poesia,
falando da bravura do povo gaúcho.
O primeiro grupo a agitar o público foi o Reponte, com as

músicas Tribo da Bombacha e Bate Coxa no Totonho. Logo após
o Quero-Quero, com Ela chorou de amor e Morena brasileira.
Os Serranos cantaram Serrano sim senhor e Nossa vanera.

Walther Morais fez o público balançar com Bochincho e Bagual
. corcoveador. Em seguida o Tchê Chaleira dançou muito com

Vem cá guria e Me cutuca.

I TRADIÇÃO GAÚCHA �

Pela estrada
a fora .. �

Rodrigo Pereira,
Piquete Fundo b

de Campo,
que
conquistou o

2° lugar Laço
Individual, no
CTG Esteio da
Tradição, na
cidade de
Barra Velha,
no último
final de
semana.
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Entidade: CTG FOGAO DE LENHA
Cidade: TU U CAS
ata de Início: 03/07/2004
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Entidade: CTGSOPRO DO MINUANO
. ,-

Cidade: CANELINHA
Data de Início: 09/07/2004

Entidade: MTG DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Cidade: LAG ES

'

Data de Início: 23/07/2004

Por Vanessa Raquel vanessactg(@ig.com.br www.ctglj.com.br

momento espe
cial foi a participação de

Cássia Abreu cantando a música

Temporal. No final o público pediu bis mostrando

que as mulheres foram muito bem representadas. Na
seqüência Os Monarcas sacudiram a poeira com Tô no

rodeio e Batendo água. Os Galponneros cantaram O

pegadão e Indecisão, deixando bem distintos o momento

dançante e romântico.

Em seguida, o grupo de danças Os Gaudérios que coreografaram grande
parte do evento mostraram a dança Malambo, com agilidade e

profissionalismo.
Com muitos gritos dos fãs, subiu ao palco o Tchê Barbaridade, cantando Lá
vem o tchê e Dia do gaúcho. Num momento muito romântico, Os
Mateadores cantaram Romance de um peão posteiro e em seguida, para
agitar a galera, Requebra marvada. A música crioula foi representada pela
dupla que mais vence festivais na atualidade, César Oliveira e Rogério
Melo, com Cabanha toro passo e Roçando as "viria". E diretamente de

Pelotas, o Grupo Querência mostrou a Festa gaúcha e Mãe campeira.
Dando uma palhinha do próximo CD, Luiz Carlos Borges cantou a

inédita "Revórver" de tropeiro.
Com muito balanço e animação subiu ao palco Chiquito e Bordoneio,
com Do tamanho do Brasil e Remelexo. E com toda autenticidade do
homem da fronteira, Mano Lima emocionou a todos interpretando
Ave Maria, com a participação especial d'Os Pequenos Cantores do
La Salle. Depois cantou Mal parido.
O Balanço do Tchê mostrou que mesmo sendo um grupo novo já
adquiriu muitos fãs do Rio Grande do Sul quando cantou Vanerão

pra nega "véia" e a romântica Andei falando com as estrelas.
Na seqüência, Délcio Tavares cantou Cavalo Preto e A Primeira Vez. E

para encerrar a apresentação dos grupos, o Rodeio cantou A voz do Rio
Grande e De tanto pelear.
Outro momento especial foi a participação de Renato Borghetti com a

música Sem vergonha. Em seguida, Borghettinho dividiu palco com Luiz
Carlos Borges, Chico Brasil (Os Monarcas), Cássia Abreu e diretamente das

Missões, Marinês Siqueira, que interpretaram Km 11 e Merceditas.
E para fechar a noite do Maior Espetáculo da Música Gaúcha, Borges
chamou no palco os gaiteiros de todos os grupos para juntos tocarem um

pout-pourri de músicas folclóricas, entre elas, Prenda Minha. Uma imagem
que, certamente, ficará na lembrança de todos.

de\andangoGran
C01l\

• ,n
Rodeto ...

Lançam.ento CD ...

GRUPO REPONToE - Tribo da Bombacha

Acontece no dia 24 de julho na sede social do eTG

Laço Jaraguaense, grande Fandango animado pelo
"Grupo Rodeio':A festa começa

a partir das
23:30
hs.No
decorrer do

o Reponte é um daqueles grupos que podemos classificar como
eclético. Eles emplacaram, ao longo da carreira, várias músicas

fandangueiras e também muitas românticas. Neste álbum "Tribo da

Bombacha" não é diferente. A faixa de trabalho é o título do álbum.
Uma vanera que evidencia o ritmo que balança o Brasil, com forte

percussão.
"Sedução" é uma milonga romântica que á começa a despontar como
uma das mais tocadas, na voz de Luciano Rosa, vocalista do grupo.
Outras vaneras e chamamés integram o CD.A

faixa "O Pangaré e a Pocotó", que
aproveita a mídia nacional,
também cai no gosto do público.já
que é a letra satiriza o romance

entre o cavalo Pangaré, a Égua
Preta e a PocotÓ.

Grupo Reponte é:

Paulo Rocha, Cândido Mendes

Junior,Márcio Dorneles "Bozano",
Maurício N.Vargas, Lindomar de
Lima; Paulo César NolI, Luciano Rosa.

maiores

informações
sobre o

Local: CTG Laço Jaraguaense
Conjunto: Grupo Rodeio

Cidade: Jaraguá do Sul

Para cantar e treinar... Agenda Artística
mês Julho...

·

D7 e
Eu me preparo do meu jeito uso as pilchas de respeito pois gaúcho tem valor

D7 G
Uso um lenço colorado, meu cavalo é bem domado estou pronto pra o amor

G7 e
Lá no povo tem surungo vivo solto pelo mundo já nasci pra ser assim

,

D7 e D7 G
Sou cambona velha chiando sou cerne do angico queimando eu sou gaúcho até o fim

Indústria e comércio de madeiras

312..0280Local: Soe. Alvorada

Conjunto: Vento M inuano

Cidade: Jaraguá do Sul

D7 G
(Se tem surungo eu vou, se tem fandango estou

D7 e G
Quantas prendas apaixonadas já deixei

D7 G
Se tem surungo eu vou, se tem fandanqo estou

D7 'e G
Não sou monarca mas no fandango me sinto um rei)
Int.

DEMARCHI
······_.·�· .. ·_�.. w , �� , _� � , ••, .. , .

ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicarnes@netuno.com.br

CARNES
r:frove nossas

carnes especuus:

MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

Confira nossas

ofertas imperdíveis
Você sente na carne a diferença

Costela Ponta ... R$ 3,95
Alcatra s/ osso c/ maminha .... R$ 7,79

Patinho R$ 6,28
Coxão Mole , R$ 6,99
Posta Vermelha e Branca R$ 5,99
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I SEXTA-FEIRA,2 de julho de 2004
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A9 FIGURAS
DO BALÃO NA
CRllJZAmNHA-'
AO LADO!

2 - PARA SABER. O QUE ZEZINHO QUER
DE ANIVERSÁR�O.PINTE CADA LINHA DE
UMA COR DIFERENTE!

ZoornCreatM:

PERGUNTAS INDISCRETAS
DURANTE O JANTAR, JOÃOZINHO CONVERSA COM A
MÃE:
- MAMÃE, POR QUE É QUE O PAPAI É CARECA?
- ORA, FILHINHO ••• PORQUE ELE TEM MUITAS COISAS
PARA PENSAR E É MUlTO INTELIGENTE!
- ENTÃO, POR
QUE É QUE VOCÊ
TEM TANTO
CABELO?
- CALE A BOCA E

COMA A SOPA,
MENINO!

BALÉ DE PRIMEIRA
EM UMA FAMíLIA PORTUGUESA DE CLASSE MÉDIA, A
FILHA PERGUNTA PARA o PAI:
- ENTÃO PAPI, VOCÊ FOI COM A MÃE NAQUElE
ESPETÁCULO DE BALÉ?
- IH, MINHA FILHA, NEM TE CONTO, SEU PAI PASSOU
O ESPETÁCULO INTEIRO DORMINDO.
- POR QUE, PAPAI?
- ORA POIS, AQUELA PORCARIA DE ESPETÁCULO ...

SE É QU': SE PODE CHAMAR DE ESPETÁCULO. BEM,
UMA COISA EU NÃO POSSO NEGAR, ElES SÃO UNS

DANÇARINOS MUITO EDUCADOS.
- EDUCADOS? PERGUNTA A FILHA POR QUE VOCÊ
ESTA DIZENDO ISSO PAPAI?
- ElES VIRAM QUE EU· ESTAVA DORMINDO E

FICARAM O TEMPO TODO DANÇANDO NAS
PONTINHAS DOS PÉS.

. ca Gabrieli
A gatinha B\��ou no dia
Mães co�p aniversário
26/6 maIs �:eia muitas
quem lhe

. d são OS
feliClda es

E rov e Salete
padrinh�s s

Dorigattl

A linda Maria
Eduarda Budal
completará 6

anos dia 4, seus

pais Viviane
Miranda e João
Carlos Budallhe

desejam muitas
felicidades!!!

Dia 6/7 a princesinha Eloa
completa 3 aninhos.Quem
lhe deseja felicidades e muita
saúde é a tia Alessandra.

Nasceu dia 22 às 7h51 o

fofinho Pierry Alexandry
Conte, seus pais Luciana
e Hamilton Conte estão
comemorando a sua

chegada, e lhe desejam
muita felicidade e amor.

o gatinho Kevin
Kauã

Hanemann,com
pletou

aniversário no

dia 30/06. Quem
lhe deseja

muitas
felicidades e

muita saúde são

seus pais Fabio e

Letícia

o gatinho Tiago
Rueckrt, complet,o�
mais um aniversano no

dia 28/06, quem Ihe_
deseja felicidades,s�O
seus pais Elmar, Katla e

a irmã Taisa

A gatinha da foto é

Heloisa Ewald que
no próximo dia

03/07 estará

completando 2

aninhas.
Felicidades e muito

amor, é o desejo
dos pais Marlene e

Claudio

No dia 27/06 a gatinha
Wallescka Thalya,
comemorou o seu

segundo aniversário,
quem lhe deseja
felicidades são seus pais
Denílson e Valdirene e

seus avós

A gatinha Maria

Eduarda Pereira
no próximo dia

04/07 estará

completando
mais um

aniversário
quem lhe

deseja
felicidades são

os pais Edílson
e Patrícia

Pereira e o

irmão Eduardo

aniversário

para a

gatinha
Ana Paula

Paganelli,
quem
lhe deseja são

•

� �

de estar na ",o4a
•

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

*

* ..

MUNDO DOS BRINQUEDOS

R: Reinoldo Rau, 696 - Centro
370-0978

�----- -----�

www.nicolodelli.com.br

Fone

47372-1117

Reinoldo Rau, 327 - Sala 01

Fone/Fax: 47 371 9622
Rua Joinville, 1611 - Centro - Jaraguá do Sul

PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ROUPA DE CRIANÇA
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