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Caropreso diz que perfil do
candidato será determinante
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Técnico da Adesc comenta
sobre a disputa do estadual

• PÁGINA 7

OPORTU N IDADE

Agricultoras atentas às dicas sobre alimentação apresentadas pela nutricionista Fernanda Carvalho

Corupá realiza 4° Encontro

..
da Mulher Agricultora

Prevenção em saúde foi o principal tema abordado no quarto
Encontro Municipal da Mulher Empresária, realizado ontem pela
Epagri e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
O evento, que faz parte das comemorações de aniversário do

Município, contou com a participação de 107 agricultoras de 14

BODAS

Casal do Bairro Santa Luzia
comemora 60 anos de união
Wanda e L!Jís Prestini completaram ontem 60 anos de
casados. As Bodas de Diamante foram comemoradas no

Caxias Esporte Clube, com a presença dos integrantes do
Grupo de Terceira Idade Girassol. A data foi comemorada
com culto ecumênico, café com bolo e dança. Wanda e

lLlís casaram no dia 8 de julho de 1944, na Igreja São

Sebastião.Todos 9S filhos, netos e bisnetos compareceram
à festa. PAGINA 4

Cassuli'Ad"ogadns As$ociados S{;C
OAB f $C397/99

(471371-7511

localidades de Corupá. Durante todo o dia, elas participaram de
debates, danças, dinâmicas de grupo e de palestras com

profissionais da saúde sobre ''Alimentação X Saúde" e "Sempre
Jovem", que abordou temas como menopausa e a importância de
realizar exames preventivos. PÀGINA 5

www.marisolsa.com.br

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

CONQUISTAS

Atleta do down hill comemora
seu melhor ano na categoria

ALEXANDRE BOGO

Markolf
Berchtold, com

sua bicicleta, exibe
a medalha

conquistada na

quinta etapa da

Copa do Mundo
de Down Hill, no

Canadá

PAGINA 8

www.duasrodas.ccm
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Feira da Malha
instituições de Jaraguá do Sul.
Mesmo assim, o sucesso da
Feira é tido como certo, a

exemplo do que já vem

acontecendo desde a primeira
edição do evento, que há seis

anos vem sendo realizado no

Portal, o que facilita a

organização e minimiza os

custos aos lojistas, que não

� Apesar do otimismo dos lojistas que
participam dessa Feira, a organização não

conta com o apoio da administração municipal
ou de outras instituições de Jaraguá do Sul.

precisam se preocupar com

transporte de material e

remanejamento de
funcionários.Quem conhece a

história da Feira da Malha sabe

que esse evento já foi bem
maior. Na verdade, se fosse
contabilizado o tempo em que
a Feira acontecia no Parque
Municipal de Eventos, estaria
em sua vigésima edição. As

� SUÉCIA

A partir de hoje e até o dia
24 deste mês o Portal Jaraguá
estará promovendo a sexta

edição da Feira da Malha. A
iniciativa é do próprio
condomínio, que conta com a

queda da temperatura para

aquecer as vendas e também
com os turistas que estão em

visita na região Norte. Vale

salientar que a Feira da Malha
do Portal resgata a tradição do

município, que já foi
considerado a capital
catarinense da malha, status
perdido já há algum tempo.
Apesar do otimismo dos lojistas
que participam dessa Feira, a

organização não conta com o

apoio da administração
municipal ou de outras

FRASES

"Fazer promessas e marcar reuniões é fácil, quero saber quem
deixou algo de concreto para facilitar a vida do jaraquaenseldesafla.
• Vicente Caropreso, ex-deputado, candidato a prefeito às eleições 2004, pelo PSDB.

transformações ocorridas na

economia e que resultaram no

enfraquecimento do segmento
têxtil (havia muitas malharias

pequenas em Jaraguá do Sul)
e a falta de apoio, aliado a não

participação das grandes
empresas do setor levaram a ,

Feira para o Portal. Apesar das
dificuldades, a realização da
Feira da Malha do Portal é um

exemplo de persistência de
todos os lojistas, que apostam
no evento com o objetivo de
zerar os estoques de inverno e

garantir a viabilidade do Portal,
considerado pelos consumi

dores um dos melhores pontos
de venda do município no que
se refere a preços baixos. Este
ano, a estimativa de público
gira em tomo de 30mil pessoas.
Em termos de movimentação
econômica, a previsão de
faturamento é de R$ 1 milhão.
Outro fator positivo é a

presença de lojistas de outro

município, o que ocorre pela
primeira vez.

NOTAS
� Festa
A Sociedade Esportiva Recreativa

Aliança, no RioCerro, promove nos dias
16, 17 e 18 deste mês a 200
Kolonistenfest e comemora os 180

anos da imigração alemã no Brasil.
Durante o evento também acontece

a 10 Exposição Agro-industrial de
Jaraguá do Sul. Entre as atrações, o
destaque é gastronomia, que prioriza
os pratos típicos da culinária alemã. A
abertura está programada para às 20
horas do dia 17, com jantar típico,
schwazauer, marreco recheado,
churrasco e acompanhamentos, além
de apresentação de grupos folclóricos
e baile, animado pelas bandas Estrela
deOuro e Os Montanari. No domingo,
o ponto forte é o desfile das sociedades
convidadas. Ao final da festa acontece
a tradicional colheita simbólica dos

produtos expostos no salão de baile.

� Pesquisa
A Fundação Getúlio Vargas está
realizando pesquisa a pedido da
Embratur para a terceira edição do
Boletim de Desempenho Eco

nômico do Turismo, um raio-x do

setor, que analisa o sentimento da
cadeia produtiva do turismo em

relação ao trimestre anterior e ao

posterior.Os resultados do boletim
serão divulgados em agosto. Estão
sendo enviadosquestionários a 6,5
mil remetentes de todo o Brasil,
com perguntas referentes sobre os

níveis de ljmíte e expansão dos
seus negócios a serem respondidas
até 24 de julho. Nesta edição estão
sendo entrevistadas as categorias:
hotelaria, agências de viagens,
organizadores de eventos,

operadoras, turismo receptivo e

restaurantes.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE

Jornal publica novo
livro de Saddam
o jornal árabe editado em Londres AI-Sharq
AI-Awsat publicou ontem trechos do novo

livro do ex-ditador Saddam Hussein em que,
ele retoma a seu tema favorito: o bem versus

o mal Os bons são os árabes e muçulmanos,
os maus, seus inimigos do ocidente. O jornal
publicou o primeiro capítulo de Get Out, Vou
Damned (Fora, Seus Malditos), o manuscrito

encontrado no Ministério da Cultura após a

tomada de Bagdá, e a obra completa será
mostrada ao longo dos próximos dias.

Segundo o jornal, a cópia lhes foi entregue
pelo médico do Saddam, Alia Bashid. Ele fugiu
do Iraque após a guerra e acredita-se que
esteja no Catar.
Ali Abdel Amir, escritor e crítico iraquiano,

,

disse, após ler o manuscrito completo, que
seu estilo é similar aos outros três atribuídos
a Saddarn quando ainda estava no poder. As
quatro obras foram assinadas apenas por "seu
autor': Abdel Amir completa que "Get Out,
Vou Damned" descreve uma conspiração
siónista-cristã contra árabes' e muçulmanos
e com uma liderança árabe militar que invade
o território inimigo e derruba uma de suas

monumentais torres, em uma aparente
menção ao atentado de 11 de setembro de
2001 quando as torres gêmeas doWorld Trade

Center, em Nova York, foram atingidas e

derrubadas por aviões seqüestrados por
militantes islâmicos da rede terrorista liderada

por Osama bin Laden. (AE)

Corte sueca ordena tratamento

psiquiátrico deassassino
Uma corte de apelações da Suécia descartou
ontem a aplicação de uma sentença de prisão
perpétua contra o assassino da ministra de

Relações Exteriores Anna Lindh, determinando
que Mijailo Mijailovic sofre de "desordens de

personalidade" e precisa de tratamento

psiquiátrico. Em decisão unânime, um painel
de cinco juízes da Corte de Apelações de Svea
manteve a condenação de Mijailovic por
homicídio, mas o qualificou como "uma pessoa
traumatizada com problemas psiquiátricos
significativos';derrubando assim a sentença de

prisão perpétua imposta ao réu por uma
instância inferior da justiça sueca. (AE)

� IRLANDA DO NORTE

Dissidentesdo IRA são acusados
de enviarcinco cartas-bomba
Policiais e políticos da Irlanda do Norte acusaram
ontem dissidentes Exército Republicano Irlandês
(IRA, por suas iniciais em inglês) deterem enviado

pelo menos cinco cartas-bomba a oficiais
católicos da polícia e ao diretor da principal
penitenciária da província britânica. Funcionários
da principal instalação doCorreio Real em Belfast
detectaram três bombas incendiárias escondidas
em cartas causando problemas crônicos na

entrega de correspondências na Irlanda do Norte.
Mais tarde, a polícia encontrou outras duas cartas
bombas. (AE)

.'

� BRASIL

Congresso aprova lei que pode
baratear crédito habitacional
Depois de quatro meses tramitando no

Congresso Nacional, o projeto de I�i com
medidas que pretendem estimular a

concessão de financiamentos habitacionais no
País foi aprovado ontem pelo plenário do

Senado, menos de 24 horas depois de ter

passado pela Câmara dos Deputados. A

intenção do governo ébaratear o crédito
imobiliar!o. A proposta vai à sanção do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação
do governo é de que incentivar o setor da

construção civil é fundamental para acelerar
o crescimento econômico, já que este é um

segmento intensivo em mão-de-obra. A nova

legislação consolida em um único texto

medidas provisórias anteriores sobre o setor

da construção civil, corrigindo algumas falhas.
Para dar mais garantias a consumidores e

bancos, o texto fortalece o sistema de

patrimônio de afetação, criado em 2001, mas

que nunca saiu do papel.
Por esse mecanismo, os imóveis a serem

construídos devem ter uma contabilidade

própria, separada do patrimônio da
construtora. Dessa forma, os mutuários que
compram imóveis na planta têm maior

segurança de que o seu dinheiro será usado
efetivamente naquela obra, evitando casos

com o da empresa Encol. No auge da crise

financeira, a Encol passou a lançar projetos
de construção e usava esses recursos para
terminar obras antigas. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Inimigo sorrateiro
JamilToufic Akkari*

Dentre os brasileiros de 12 a 65 anos, 11,2% são dependentes de
álcool.

Socialmente aceito e muitas vezes incentivado, o consumo
"inocente" de bebidas alcoólicas tem vitimadomuitos jovens, com
a perda da própria vida, a responsabilidade namorte de terceiros
ou graves seqüelas ocasionadas por acidentes. Apesar dos efeitos
do álcool aparentemente, atingirem as pessoas de maneiras

diferentes, os resultados estatísticos e científicos demonstram
exatamente o contrário. Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas indica que
70%dos casos de traumatologia registrados na rede pública de
saúde resultam de acidentes de trânsito. Do total de pacientes
nesse grupo, 96% apresentam índices de álcool no sangue acima
do normal.

Pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid), realizada em 107 cidades com mais de
200mil habitantes, demonstra que 11,2% da população de 12 a 65
anos são dependentes e 68,7% consomem ou já consumiram álcool.
Por outro lado, o número de mortes em acidentes de trânsito no 0
Brasil aumentou 7,2% entre 2001 e 2002, de acordo com os últimos
dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, órgão doMinistério
da Saúde. São cerca de 32mil óbitos por ano. Estima-se que cerca
de 75% dos acidentes estejam, direta ou indiretamente,
relacionados ao consumo de álcool.

Outro estudo recente (Universidade da Califórnia - São

Francisco/EUA) constatou que pessoas que bebem apenas

socialmente, mas com freqüência, apresentam o mesmo tipo de
danos cerebrais de .alcoólatras que tiveram de ser internados e

tem suas atividades quotidianas prejudicadas. Exames do cérebro,
feitos com técnicas de imagem, mostram claramente os danos.
Testes da capacidade de leitura, o equilíbrio e outras funções
demonstram que pessoas que bebem mais de cem drinques por
mês apresentam problemas. É corisiderado drinque uma dose de
bebida destilada, um copo de vinho ou uma lata de cerveja.

Segundo os pesquisadores da Universidade da Califórnia, _",,

pessoas que bebem socialmente, mas commuita freqüência, muitas
vezes não reconhecem que seu nível de consumo de álcool
constitui problema que exige tratamento. A pesquisa analisou
homens que beberam em média cem drinques ao mês, durante
pelomenos três anos. Para as mulheres, considerou-se amédia de
80 drinquesmensais. Foram examinados 46 pessoas com esse perfil
de consumo e 52 que bebiam com menos freqüência. A
convocação dos voluntários deu-se por meio de folhetos ou

anúncios em jornal. A revistaAlcoholism: Clinicai&Experimental
Research publicou o trabalho.

A mensagem conclusiva dos cientistas é: "Beba com

moderação. O consumo freqüente de álcool danifica o cérebro
de forma extremamente sutil, reduzindo seu funcionamento

cognitivo, de modo que não pode ser imediatamente percebido.
Por segurança, não beba demais". É importante que todos esses

dados, de respeitadas instituições nacionais e internacionais, sirvam
de alerta aos jovens, pais, autoridades e toda a sociedade. É
inaceitável que as empresas de bebidas alcoólicas inundem amídia
com propagandas de incentivo ao "consumomoderado" de álcool.
Chega de incentivar os filhos menores a dar um golinho na

"inofensiva" cerveja. Chega de propagandas e campanhas que
induzem os jovens ao consumo.

A sociedade precisa reagir imediatamente, e este processo
começa no âmbito das famílias. É necessário dialogar e

conscientizar a todos sobre os perigos acarretados pelo álcool que
leva ao consumo de outras drogas, provoca euforia, reações de
violência, perda de senso crítico, depressão, doenças hepáticas e

renais. Este inimigo sorrateiro transforma tímidos em ousados,
covardes emvalentes, sensatos em irresponsáveis, pais em vítimas,
filhos em órfãos e a sociedade em refém. Basta!

'

*Jamil Toufic Akkari, economista, é presidente da Câmara

Municipal de Santana de Parnaíba.
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Coligação Jaraguá Para Todos

inaugura comitê na terça-feira
}ARAGUÁ DO SUL - A

inauguração do comitê central

eleitoral da coligação Jaraguá Para
Todos"que congrega PT-PMDB

PCdoB-PSB, estámarcada para o dia
13 de julho, próxima terça-feira. A
sede do comitê ficará na ruaCoronel

ProcópioGomes deOliveira, nº 177,
ao lado do restaurante Canéri

Massas. A inauguração acontece 'às
19h30. A coligação [araguá Para

Todos tem como candidatos na

chapamajoritária o deputadoDionei
Walter da Silva (PT) e a psicóloga
CecíliaKonell (PMDB). Segundo o
presidente do PT, Leone Silva, uma

grande festa está sendo organizada
para comemorar a inauguração do
comitê, com a presença de lideranças
locais e amilitância dos partidos que
estão unidos na coligação.

O trabalho de marketing vem
sendo efetuado pelo conselho

político, encabeçado por três

representantesdo PT, três dóPMDB,
um do PcdoB e outro do PSB. Este
grupo está trabalhandona divulgação
da coligação, contrataram uma

agência de publicidade para que
desenvolvam omaterial necessário

para apresentar à comunidade os

candidatos, como adesivos,
camisetas, músicas, santinhos, entre
outros. "Não sabemos ao certo

quantas pessoas vão colaborar
conosco em nossa campanha, mas
contamos com o apoio voluntário de
muitas pessoas que concordam com

nossos projetos e proposta, assim
como os peemedebistas também

dispõem demuitos adeptos dispostos
a ajudar de alguma forma", destaca.
Osmilitantes estão consultando a

comunidade para colher sugestões
a respeito' que consideram

importante em termos de melhorias

para serem inseridas no plano de

governo.

CÉSAR JUNKES

Dionei diz que a comissão política está trabalhando no marketing ,

Petistas propõem renovação
na administração pública

SCHROEDER
integrantes do Partido dos
Trabalhadores do Município
estão mais confiantes para as

eleições deste ano. Os
candidatos à chapamajoritária,
João Reis Filho, conhecido
como João do PT e José da Cruz,
Zeca da Laje, estão otimistas

, devido ao crescimento da sigla
em âmbito nacional.' No
histórico político do partido em

Schroeder, a evolução também
procede, avaliando que em 2000
a sigla havia lançado cinco
candidatos a vereadores; em

12002, nas eleições presidenciais
e para deputados, o PT foi bem
sucedido, o que garantiu o

crescimento em 2004. Este ano,
além de candidatos a prefeito e

vice, os petistas lançaram na

chapa proporcional dez pessoas
que visam' uma vaga no

legislativo.
-Estamos bem creden-

Os ciados para as campanhas deste
ano, contamos com um grupo

engajado, disposto a trabalhar
muito. Nós apresentamos uma

oportunidade de renovação,
propostas que visammudanças
na administração pública, como
o orçamento participativo, uma
das principais bandeiras do

partido em todo o País -,
salienta Reis Filho. Ele enfatiza
que a transparência é im

prescindível para que a

comunidade tenha conhe
cimento dos encaminha
mentos efetuados pelo poder
público. "Também preten
demos implantar o programa
Fome Zero, Banco do Povo, que
visa a liberação de microcrédito

para pessoas que desejam
investir em seu empreen

dimento, além do Bolsa Família
e construção de um pronto
atendimento para amenizar a

fila nos hospitais", diz.

POLíTICA
DECISÃO

Caropreso questiona o legado
dos candidatosà majoritária

POR FABIANE RIBAS

�Experiência dos

políticos será
determinante na

escolha do voto

}ARAGUÁ DO SUL - A

campanha eleitoral no Município
dispõe de três chapas distintas,
consideradas fortes em termos de

coligações partidárias e candidatos,
tanto na majoritária, quanto na

proporciona!. Na opinião do ex

deputado e candidato a prefeito pela
composição PSDB, PFL, PP e PY,
Vicente Caropreso, o diferencial
determinante para aescolhadoeleitor
será o perfil de cada candidato. Ele
menciona que a comunidade levará
em consideração a experiência dos
políticos navidapública e o que cada
um deles conquistou referente a

melhorias para J�aguá do Su!.
"O povo vai votar naquele

candidato que apresenta um

histórico rico em be�eitorias para a

cidade, que tenha facilidade em

conquistar recursos a serem

empregados em projetos para o

desenvolvimento 'da cidade",
considera, enfatizando que acredita
no potencial e nos resultados obtidos
no percurso de sua vida pública.

Dentre os principais trabalhos
efetuados, o Candidato aponta o

auxílio direcionado aos hospitais,
recursos levantados para aplicar no
saneamento básico, emobras como a
miniusina de leite, que gera renda ao
agricultor; a conquista da

prorrogação do prazo para os

empresários deduziremdo imposto de
renda o valor investido no Centro

Cultural, aquisição de 28 mil livros

Caropreso destaca as principais ações que conquistou em prol de Jaraguá do Sul
CI�:SAR JUNKES

paraabiblioteca, conquistadoHabitar
Bib (programa de verba), que

disponibilizou recursos para a

remodelação e recuperação de área
urbana110bairro [araguá84, Programa
de Arrendamento Residencial, além
do Centro Vida, que irá congregar
todas as especialidadesdoSUSnuma
única área. "ConseguigarantirR$ 200
milparaempregarnesta obra", destaca
Caropreso.

A coligação "Governo
Moderno Rumo Certo" está

trabalhando na confecção do
material voltado ao marketing da

campanha, que tem previsão para
estar pronto na próxima semana. Os
líderes políticos vão reunir os

candidatos a vereadores para

entregar o material, apresentar
sugestões de posicionamento,
discutir o pré-plano de governo com

intuito de afinar o discurso deles.

"Queremos passar a mensagem de
forma simples", salienta.

Para finalizar, o candidato a

prefeito é enfático ao afirmar que
a coligação visa uma campanha
bem organizada, sem desen
tendimentos gratuitos. ''Aceitável
são as divergências de idéias, mas
não vamos levar nada para o campo
pessoal", garante.

Coligação PP e PMDB prevêem a geração de emprego na cidade
SCHROEDER - o candidato a

prefeito Felipe Voigt, do Partido

Progressista, e o vice, Luis Aparício
Ribas (PMDB), têm grandes
expectativaspara aseleiçõesdestemo
por proporem renovação na

administração pública. "Somos uma
opção nova para os eleitores que não
estão contentes com o andamento
da prefeitura. A outra chapa conta
com "dois ex-prefeitos, que já
mostraram como trabalham então,
quem quiser mudanças, saberá em
quemvotar",mencionaVoigt.

Esta é a primeira vez que o

candidato a prefeito pleiteia vaga no
poder executivo, entretanto, destaca
que é um empresário capacitado na
administração do empreendimento,
experiência que considera relevante
para o líderdo poder público. Dentre
as principais ações que a coligação

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Voigt enfatiza' a. necessidade de incentivar a abertura de empresas

pretende trabalhar, os candidatos

mencionam o investimento na

agricultura. "Trata-se de um

segmento forte e que requer uma

atenção diferenciada para que possa
crescer aindamais", diz. Outrameta

é a geração de empregos para que
Schroeder não seja apenas uma

cidade dormitório. "Pretendemos
incentivar a abertura de novas

empresas, com intuito de garantir
trabalho para osmunícipes", observa.

FATOS

• Felipe Voigt destaca que
o investimento na cidade
em todos os segmentos
visa melhorar a qualidade
de vida da comunidade.

• A coligação está

percorrendo os bairros de
Schroeder para colher

sugestões das pessoas

para incluir ao plano de

governo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FELICIDADE

Wanda e Luís Prestini

completam Bodas de Diamante
CÉSAR JUNKES

POR MARIA HELENA DE MORAES

...Paciência e muito

amor são os

ingredientes
necessários para uma

união estável
J araguá do Sul - Amor e

muita, mas muita paciência.
ESsa é a receita para um

casamento feliz. A dica é de
Wanda Shon Prestini, que

completou ontem 60 anos de
feliz união ao lado do marido,
Luís Prestini. A festa para
comemorar tão importante data
foi prestigiada pelos filhos, netos
e bisnetos, junto com os amigos
que freqüentam o Grupo de
Terceira Idade Girassol, que se

reúne quinzenalmente na sede
do Caxias Esporte Clube, onde
foi realizada a festa.

A emoção tomou conta dos
filhos. Maria Íris, filhamais velha
do casal, chorou ao presenciar a
renovação dos votos, celebrada

pelo padre Gilberto Luís de
Miranda e pelo pastor Carlos
Ulrich. Na avaliação de Maria

Íris, a sensação de ver os pais
juntos e felizes é uma dádiva

que não se pode desconsiderar.

Segundo ela, os pais sempre se

derem bem. "Nunca brigaram
sério e sempre tiveram respeito
absoluto um pelo outro", afirma

Os 60 anos de casamento foi comemorado junto com os familiares e amigos, na tar91e de ontem

Maria Íris, que tem dois filhos.
A neta de Wanda e

Luís,Ariele Tomaselli, 12 anos,

também afirma sentir-se muito

orgulhosa pelo fato de ter os avós
vivos e ainda por cima unidos
durante tanto tempo. "Acho

importante poder contar para as

pessoas que meus avós estão

casados a tanto tempo. É 'um

exemplo que eles dão para os mais

jovens", resume a garota.
Wanda e Luís tiverem nove

filhos, ( um deles é falecido), 14
netos e três bisnetos. Todos

compareceram à festa, inclusive os

filhos que moram em outros

Estados, que apareceram de

surpresa, trazendo mais alegria.aos
corações do casal. Wanda tem 77

anos e Luís, 82. SegundoWanda,
o namoro foi curto. ''Apenas dois
meses e já casamos", confirma Luís,
que lembra a contrariedade da

. sogra, que não queria o casamento
por causa da religião. "Eu era

luterana e ele católico. Minhamãe
me batia quando desconfiava que
eu haviame encontrado com ele",
relembra Wanda.

Apenas três capitais do Nordes�e têm queda no preço da cesta básica

eSat:�����$e1�5�:�ta a cesta I FI/mo s 1SÃO PAULO - Apenas três

cidades, todas do Nordeste,
registraram, em junho, retração no
custo do conjunto de gêneros
essenciais cujos preços são

acompanhados pela Pesquisa
Nacional da Cesta Básica, realizada
mensalmente pelo Úieese (
Departamento Intersindícal de
Estaística e Estudos Sócio-Eco

nômicos) em 16 capitais brasileiras.
As quedas ocorreramemJoão Pessoa
( -3,38%), Salvador ( -1.80%) e

Recife (-0,66%). Os aumentos mais
significativos foram apurados em

Vitória (7,34%), Rio de Janeiro (

6,32%) eFlorianópolis (4,82%).
Apesar de ter um aumento bem

menos expressivo, Porto Alegre -

onde a cesta subiu 1,05%-continuou
a registrar o maior custo para o

conjunto de alimentos básicos: R$
183,08, quase R$ 9,00 amais que o

apurado em São Paulo (R$174,90),
a cidade como segundomaior valor.
No Rio de Janeiro, a forte elevação
fez com que os gêneros essenciais

custassemR$170,92, a terceiramais
cara. As três localidades com recuo

novalorda cesta básica apresentaram
também osmenores custos: Recife (
R$132,30),JoãoPessoa (R$133,1O)

básica da capital mais cara - Porto

Alegre, pelo segundo mês

consecutivo - e tomando por base
o preceito constitucional que
determina que o salário mínimo
deve ser suficiente para manter

uma família ( dois adultos e duas

crianças), suprindo suas neces

sidades de alimentação, moradia,
educação, transportes, educação,
vestuário, higiene, lazer e

previdência social, o Dieese estima
que o salário mínimo necessário

seria, em junho, R$ 1.538,06

• Tanto em maio último,
como em junho de 2003, o
salário mínimo também

correspondia a 5,9 vezes o

mínimo vigente.

• Nenhuma das 16 capitais
pesquisadas registra, no
primeiro semestre de 2004,
variação acumulada

negativa.

Pesquisa revela que Weg é

a 1250 maior empresa do País
}ARAGUÃ DO SUL - AWeg é a

maior empresa no segmento de
Mecânica na edição especial
Melhores e Maiores 2004, da
Revista Exame. Segundo a

pesquisa, a Weg é a 125° maior

empresa do Brasil no ranking das
500 maiores, subindo 15 posições
em relação ao ano passado. Em
Maiores Grupos, aWeg saltou três
posições no ranking geral, indo para
o 76° lugar.

No ranking específico do Sul,
a Weg é um dos destaques,
alcançando o 5° lugar entre as

Melhores Ind-ústrias do Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do
Sul e o 17° lugar entre as maiores
da região.

A empresa ainda foi destaque
nesta edição pela duplicação da
unidade de Jaraguá do Sul, visando
atender a demanda de expor-ta

ções, que saltou de US$ 177,2
milhões em 2002 para US$ 256,4
em 2003.A edição Especial
Melhores e Maiores de 2004 pes

quisou 3 mil companhias para
selecionar 500 empresas brasileiras.
O critério utilizado foi o fatu
ramento. bruto, que deveria ser

superior aUS$149,9milhõespor ano.

DIVULGAÇAo

Pesquisa da Exame aponta a Weg com a maior empresa no segmento

ELlSABETH GUENTHER

Presidente

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA
Rua OUo Lemke, s/n
Guaramirim/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente da Sociedade Atiradores Diana, no uso de suas atribuições, conforme

Art. 52, item "b" do Estatuto Social, vem através do presente, convocar os associados

para a ASSEMBLÉIA GERAL a realizar-se no dia 21 dejulho de 2004, nas dependências
da Sede Campestre da Sociedade, sito a rua Otto Lemke, s/n, nesta cidade.

A primeira chamada será as 19:00 horas, com a presença de no mínimo um terço do
número total de sócios e a segunda chamada as 20:00 horas, com qualquer número de
sócios.
Ordem do Dia:

Eleição dos Membros da Diretoria da Sociedade Atiradores Diana, para o período:
Agosto12004 à Agosto/2006.

Obs.: Somente terá direito a voto, o Sócio Patrimonial quite com a tesouraria do Clube.

Guaramirim, 06 de julho de 2004.

I CP JURíDICOI
... PLANTO DIRETO

Lavoura e Pecuária
Agricultores e pecuaristas estão procurando
sistemas de produção alternativos para
aumentar a eficiência e rentabilidade de seus

negócios. O professor Aníbal de Moraes, da
Universidade Federal do Paraná, durante o 9°

Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha,
explicou que para a pecuária a agricultura é

uma opção na reforma de pastagens e

recuperação do solo, enquanto que no caso

inverso, a diversificação de propriedades e a

utilização na alimentação animal de plantas
em rotação com cultivos de grãos surge como
possibilidade. Estimativa aponta que 50% das
áreas de pastagem no Brasil estejam
degradadas.

... COMISSÃO INVESTIGA

Pirataria desenfreada
Depois de um ano de intensos trabalhos, a

Comissão Parlamentar de Inquérito da
Pirataria encerrou suas atividades no final de

junho entregando nas mãos do Ministro da

Justiça, Márcio Thomaz Bastos, um relatório
final que constata, entre outras coisas, que
por traz da indústria da pirataria e da

falsificação estão organizações criminosas

operando no País e que a Receita Federal
deixa de arrecadar RS 8 bilhões por ano em

função da comercialização de produtos
pirateados. A CPI contou com a cooperação
total de representantes dos principais setores
atingidos, entre eles a AssociaçãoBrasileira
dos Produtores de Discos.

... CONSTRUÇÃO
Caixa assina contrato
o programa de subsídios à Habitação de Interesse Scial

irá beneficiar mais 44 famílias na região Norte de Santa

Catarina. Serão beneficiados diversos bairros de São

Francisco do Sul com moradias que somam

investimentos de RS 264.000,00 autorizados pelo
Ministério das Cidades, mais RS 132.000,00 que

representam a contrapartida da Prefeitura de São

Francisco do Sul. Cada moradia terá um custo de RS
6.000,00. O programa destina recursos para famílias com
renda bruta mensal entre RS 150,00 e RS 740,00. O

programa prevê sempre parcerias entre governo
estaduais e municipais, permitindo assim reduzir o custo
médio de cada unidade. Somente em 204, até o dia 31

de maio, a Caixa repassou RS 383,3 milhões para

empréstimos em parcerias com estados e prefeitura .

... SOJA CATARINENSE

100% de qualidade na soja
A operação conjunta da Delegacia Federal da

Agricultura em Santa Catarina e do MAPA (
Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento) verificou índice de 100%. de
qualidade nos armazéns e unidades esmagadoras
de soja em Santa Catarina. Com o objetivo de
verificar as condições sanitárias e de higiene do

produto para o mercado externo e interno, a ação
foi dividia em três equipes para verificar a aplicação
da Instrução Normativa 15 pelas processadoras
catarinenses. A norma foi expedida no dia 9 de

junho pelo MAPA, que, devido a suspeita de soj?
contaminada da China, instituiu-a como parâmetro
de qualidade total da soja brasileira, seja para
importação e exportação e mercado interno.

... � • q'
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ALEXANDRE BOGa

CORREIO DO POVO

Projeto de Turismo é abordado

em Noite de sensibilização
CORUPÁ - o Projeto de

Desenvolvimento Turístico da

Região Imperial Dona Francisca
foi apresentado pelo consultor do
Sebrae, Roberto Menezes, a

representantes do poder público e

, iniciativa privada de Corupá na

Noite de Sensibilização Turística,
realizada quarta-feira noTureck
Garden Hotel.

O projeto 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 Rotary Club

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.
Os recursos para viabilização

estão sendo disponibilizados pela
Sebrae e Santur, além das
entidades gestoras, que têm até
dezembro de 2005 para projetar o
destino turístico da região no

mercado nacional.
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 Dona Francisca.

Menezes está percorrendo região para relatar importância do projeto
DIVUlGAÇAO

o Clube de Mães de Corupá, através de suas voluntárias,
fez a 'doação de um micro computador e duas

impressoras para a Apae do Município.

COMUNICADO

Foram extraviadas as Notas Fiscais em nome do
declarante André.de Almeida Corinthi, CPF
478.780.619-04, de numeração 00051 a 00100, todas
em branco, conforme registro número 1.326/2004

ENCONTRO

Agricultoras de Corupá se

reúnem para debater a saúde
POR CAROLINA TOMASELLI

�Prevenção em

saúde foi o
tema dessa edição
do evento

CORUPÁ - Mais de 100 agri
cultoras de Corupá participaram
ontem do quarto Encontro

Municipal da MulherAgricultora,
promovido pela Epagri e Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente como parte da

programação das festividades de
aniversário de Corupá, que

completou quinta-feira 107 anos de

fundação.
Os temas desta edição

estiveram relacionados à saúde da
mulher que, segundo a

extensionista social da Epagri, Maria
Depim, foram solicitados pelas
próprias participagtes em avaliação
feita ao término do terceiro

encontro, no ano passado.
Maria explica q& em função

da formatura dos alunos da Proerd,
na noite de ontem, o número de

participantes caiu de 127 em 2003

para 107 mulheres este ano,mas sem

comprometer o evento.
A programação do encontro,

que iniciou às 7h30 com período
para inscrições e encerrou às 16

horas, incluía a palestra "Ali

mentação X Saúde", apresentada
pela nutricionista joinvillense
Fernanda Carvalho. O médico

ginecologista e obstetra Francismar
Schmitt e a enfermeira e obstetra
Cássia Schmitt, ambos do PSF

(Programa Saúde da Família) de

Corupá, abordaram temas como

Fernanda apresenta palestra sobre alimentação e saúde

menopausae a importância da

realização de exames preventivos na
palestra "Sempre Jovem".

Momentos para debates, visita
à quartaExpoarte - Feira de Arte e

Artesanato, além de danças e

dinâmicas de grupo também
integraram a programação do
evento.

A agricultora Rita Garcia,
moradorado bairro Itapocu, já havia
prestigiado o encontro regional, mas
participa pela primeira vez do
municipal. "Busco novos co

nhecimentos e um entrosamento

com as outras agrícultoras", co
menta. Dona de casa e agricultora
desde a infância, há dois anos Rita
participa de um Clube de Mães,
onde passou a dedicar-se ao

artesanato com fibra da bananeira.

ATUAÇÃO
Segundo o prefeito de Corupá, Luiz CarlosTamanini,a idéia é proporcionar
a integração das mulheres e que elas levem os conhecimentos adquiridos
no encontro para dentro de suas residências. "O grande objetivo é a

prevenção'; salienta. Informa que das cerca de seis mil mulheres que
residem em Corupá, todas são assistidas pelo PSF (Programa Saúde da

Família).
Tamanini também lembra que o Município conta com nove Clubes de
Mães, que proporcionam momentos de lazer e onde as mulheres
aprendem técnicas como o artesanato, contribuindo na renda familiar.
Anselmo Cadorin, diretor da Epagri de Florianópolis, ressalta que o

Encontro da Mulher Agricultora é realizado em todo o Estado, conduzido
em parceria com as prefeituras em âmbito municipal, e depois através de
encontros regionais e estaduais."A Epagri busca fomentar a implantação
de atividades mais apropriadas para as mulheres como as pequenas
agroindústrias ou indústrias não necessariamente ligadas à atividade

agrícola,mas que possam contribuir com a renda famtliar'explica Cadorin.
Cita como exemplo a Cooperativa das Mulheres Pescadoras, em
Governador Celso Ramos, e a Cooperativa das Mulheres Agropecuárias,
em Concórdia, formalizadas através das agroindústrias.

Comtur de Schroeder realiza'
-

Prevmóvel da Previdência
missão empresarial amanhã estará em Schroeder 2a feira

SCHROEDER - o Comtur

(Conselho Municipal deTurismo) de
Schroeder promove amanhã uma

missão empresarial aoMunicípio de
Garuva, no norte do Estado, com a

participação demembros doComtur,
empresários e futuros investidores.

De acordo com o secretário

municipal de Educação e Turismo e

presidente do Comtur, Harildo
Konell, a intenção é visitar alguns
empreendimentos turísticos daquele
Município paraverificar de que forma
osmesmos foram implantados e quais
os resultadosobtidos corneadaprojeto.
O grupo vai visitar a Estrada Otto
Roeder e conhecer a pousada da
senhora Lucimar Flores. Dezenove

pessoas fazemparte da comitiva, que
sairá de Schroeder às 8 horas da
manhã e retornará no final do dia.

"Esperamos trazer idéias boas para o
desenvolvimento do turismo em

Schoreder", explica o secretário.
O Conselho Municipal de

Turismo de Schroeder foi criado dia
oito de julho de 2003 com o intuito

de difundir a imagem doMunicípio
como atração turística e agregar urna

novaopção de renda à receita familiar
através de atividades como

artesanato, visita a atrativos naturais,
criação de pousadas e participação em
evento; culturais.

É formado por 13 membros
titulares, que representam as

SecretariasMunicipais, aCâmara de
Vereadores, Epagri, Associação
Comercial, Sindicato dosTrabalhado
res, proprietários de bares e restauran
tes,Núcleo deTurismoRural, postos
de combustíveis e órgãos de imprensa.

SCHROEDER - Serviços pre
videnciários normalmente dis

ponibilizados pelas unidades fixas
da Previdência Social estarão a

disposição da população de
Schroeder na próxima segunda
feira.

A agência móvel da Pre
vidência Social atenderá os

munícipes a partir das nove até às

16 horas, ao lado do ginásio de

Esportes Alfredo Pasold.
O Prevmóvel é um projeto da

Previdência Social com o objetivo
de facilitar o atendimento nas

cidades onde a Previdência não

possui unidades fixas. Oferece
todos os serviços de atendimento

.

como orientações sobre apo

sentadoria, pensão por morte,
salário-maternidade e auxílio-

OS
• Uma palestra sobre

educação previdenciária será

apresentada por José Luiz
de Souza Cardoso, do INSS,
hoje, a partir das 9 horas, no
Centro de Múltiplo Uso,

-Tem como objetivo
informar e conscientizar a

sociedade sobre seus

direitos e deveres em

relação à Previdência

Social, com a finalidade de

assegurar a proteção
social aos cidadãos.

doença, inclusive os necessários à
concessão de benefícios de
correntes da incapacidade para o

trabalho.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-11========---
Uma Transportadora de Vidas.

OI Turismo .. Fretamento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Ecad amplia fiscalização na

região do Vale do Itapocu
POR CELlCE GIRARDI

�Difusão de música
em ambiente coletivo
deve passar por
autorização do Ecad

}ARAGUÁ00 SUL-Quem já não
ouviu falar de Ecad ou' direitos
autorais? Ambos relacionados a

veiculação de música defende a

cobrança de taxas pat�a divulgação
de música em locais de freqüência
coletiva/não caracterizada como

recesso familiar. Odireito autoral está

previsto na constituição e na lei
federal de 1998 que protege e

defende o artista contra o uso da sua

obra, e reconhece o direito exclusivo
de disposição sobre suas criações. E
toda pessoa utilizar comercialmente
a música deve pagar uma taxa ao

Ecad (Escritório Central de

Arrecadação eDistribuição).OEcad
é o órgão fiscalizador e de cobrança
junto aos usuários de música.

Segundo a agente fiscal do escritório
emJaraguá do Sul, Adriana Bertí.os
valores arrecadados destes
estabelecimentos são enviados para
os titulares dasmúsicas. "É ft:;ita uma
listagemcom asmúsicasmais tocadas
e este dinheiro é direcionado a estes

artistas. A taxa cobrada varia

conforme a tabela", explica.A agente
destaca que cerca de 50% dos
estabelecimentos em Jaraguá do Sul
estão cadastrados junto ao órgão.
Mas os três funcionários não dão
conta dos oitomunicípios na qual o
escritório é responsável. Perio
dicamente os fiscais vão para os

demais municípios para explicar e
cadastrar os ambientes. "Muitos não
sabem do Ecad, então damos todas

Ecad cobra pelo som proporcionado em ambientes coletivos

as orientações", explica
acrescentando "nós cadastramos os
estabelecimentos que se utilizamde
som e depois emitimos um boleto
bancário onde oproprietário paga esta
taxa no banco. Também efetuamos
blitz para verificar se o usuário está

em dia com pagamento das taxas",
salienta. Dirceu Manchen é,

proprietário de um bar no centro de

[araguá do Sul e paga todos os meses
R$ 40;00 paraoEcad. "Apesar de não
concordar com a taxa procuro não

atrasar.Meu estabelecimento precisa
de um som para distrair os clientes e

não posso correr o risco de ganhar
uma multa", comenta. E o

comerciante está certo, amultapelo
não pagamento doEcad pode éhegar
a 20 vezes o valor originariamente
cobrado.

Curso de Capacitação e

Formação em Diretos Humanos
}ARAGUÁ 00 SUL - o CDH!]S

(Centro de Direitos Humanos de

Jaraguá do Sul) promove, no dia 17
de julho, sábado, no auditório do
Sindicato dos Trabalhadores do

Vestuário, no Centro, o Primeiro
Módulo do Curso de Capacitação e

Formação emDireitos Humanos do
Vale do Itapocu. O curso, que
acontece das 8h30 às 12 horas e das
14h às 17 horas, seráministrado pelo
,mestre em Filosofia e coordenador
de Formação do MNDH (Movi
mento Nacional de Direitos
Humanos), PauloCésarCarbonari.
No período da 'manhã, serão

ministradas informações sobre
Direitos Humanos-oque são, quais
os caminhos percorridos e apercorrer
pelos militantes e entidades de
direitos humanos, a luta em defesa
da dignidade humana e do resgate
da cidadania, a razão de ser do
movimento e o que e como fazer sob
a égide das leis. À tarde, serão

formadas oficinas para discutir os

direitos humanos, levantar as

agressões mais freqüentes e propor
alternativas de combate às violações
e formas de atuação. "A, intenção é

discutir a proposta de formação e ,

capacitaçãoemDireitos Humanos na

perspectiva da educação popular,
objetivando a construção da cultura
dos Direitos Humanos e da

conscientização da necessidade em
lutar a favor dos direitos humanos,
que nadamais são do que o direito à

vida", explica o coordenador do

CDH!]S, Maurílio de Carvalho.

Segundo ele, as ações sociais

desenvolvidas pelas empresas e' o

compromisso coma responsabilidade
social são também formas de lutas em
favor dos direitos humanos. ""Assim
como a atuação dos sindicatos de
trabalhadores, na defesa dos direitos
trabalhistas e na luta por melhores

condições de trabalho", completa.
O curso pretende atingir pessoas

que atuam, por vocação ou profissão,
em áreas afins, como policiais,
médicos, advogados, assistentes

sociais, funcionários públicos,
profissionais de saúde, políticos, entre
outras, além de líderes, dirigentes e

membros de entidades de classes e

associações populares. As insctições,
gratuitas, podem ser feitas na sede do

CDH!]S ou pelo telefone 370-0390.
Os participantes receberão apostila e
certificado.

De acordo com a lei 9610/98 devem pag�m pelos direitos
autorais promotores de eventos e audições públicas como shows
e eventos em geral, cinemas e similares, emissoras de
radiodifusão como rádios, televisões de sinal aberto e por
assinatura e as comunitárias, boates, clubes, lojas comerciais,
micaretas, blocos, trios, desfiles de escola de samba,
estabelecimentos industriais, hotéis e motéis, supermercados,
restaurantes, bares e botequins, shoppings, aeronaves, navios,
trens e ônibus, salões de beleza, escritórios, consultórios e clínicas,
empresas prestadoras de serviço de espera telefônica, pessoas
físicas ou jurídicas que disponibilizem músicas na Internet,
academias de ginástica, peças teatrais com música.circos, música
no celular e toda pessoa física ou jurídica que execute música

publicamente deve solicitar autorização ao Ecad. Estão isentas
dessa tàxa lojas de CD, escolas com fim educacional e ambiente
familiar. Mais informações sobre o Ecad podem, ser obtidas no

site www.ecad.org.br .

Mérito lojista homenageia o

empresário Bruno Breithaupt
}ARAGUÁ DO SUL - A CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
realiza no próximo dia 3 de agosto
a solenidade' de entrega do

prêmio Mérito Lojista durante o

jantar de adesão no Clube
Atlético Baependi. Na quinta
edição da promoção, que
comemora também os 36 anos da
CDL, a entidade homenageará
o empresário Bruno Breithaupt,
diretor financeiro administrativo
da rede Breithaupt S/A e

presidente do Sindicato do
Comércio Varejistà de Jaraguá
do Sul desde a fundação da

entidade, em 15 de outubro de
1978. Bruno Breithaupt também
é vice-presidente da Federação
do Comércio de Santa Catarina
e conselheiro do Senac, da

Associação Catari-nense de

Supermercados, do Hospital e
'

Maternidade Jaraguá, Scar

(SociedadeCultura Artística) e do

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). Nascido em 16
de março de 1951, Bruno iniciou
carreira profissional na empresa
da família como' auxiliar de
escritório, em fevereiro de 1970

• Dos 415 filiados da

Câmara de Dirigentes
Lojistas e Serviço de

Proteção ao Consumidor
71 votaram entre os três

indicados ao prêmio
Mérito Lojista.

• Odila Moretti, Olívia

Nagel e Bruno

Breithaupt foram os

indicados para receber
os pêmios.

e em maio de 1986 assumiu a

diretoria administrativa finan
ceira. É formado em ad-

,

ministração de empresas pela
Fundação Educacional da

Região de Joinville, com, pós
graduação em administração
financeira. Também exerceu as

funções de.presidente da CDL,
do Rotary Clube de Jaraguá do

Sul, da Acijs (Associação
,

Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), além do plano de saúde
União Saúde e o Hospital e

Maternidade Jaraguá.
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Aval e Fiança

Maristela Hertel

Muito se ouve falar em aval e fiança, principalmente quando somos
'convidados' a prestar um favor a um amigo ou parente que precisa
de um avalista ou fiador, sem, no entanto, sabermos exatamente

quais são as responsabilidades assumidas.
.

Pois bem: o pagamento de um título de crédito (nota promissória,
cheque, duplicata - são os três tipos mais comuns) pode ser

garantido por aval, que resulta da simples assinatura do avalista no

verso do título de crédito.
É chamada de. avalista a pessoa responsável pelo pagamento da
dívida da mesma forma que o avalizado (devedor original) ou seja,
no caso de a dívida não ser paga na data do vencimento ela poderá
ser cobrada tanto do avalista quanto do avalizado.
Caso o avalista tenha pago a dívida, poderá cobrá-Ia do seu

avalizado por ter o chamado 'direito de regresso:
A fiança também é uma forma de garantia de pagamento, mas é

prestada em contratos. Os casos mais comuns de fiança ocorrem

nos contratos de locação, compra e venda e confissão de dívida.
Cabe ao fiador, ao prestar esta garantia, tomar algumas cautelas,
verificando se não está renunciando a alguns benefícios legais,
como, por exemplo, o benefício da ordem (cobrar a dívida primeiro
do devedor principal e, somente na hipótese de não pagamento,
e na hipótese de não existir bens, cobrar do fiador), ou, ainda,
exonerar-se da fiança através de notificação.
A fiança sempre exigiu a assinatura do casal (no caso do fiador ser
casado ou conviver em união estável), já para o aval não havia esta

hecessidade, o que mudou com o Novo Código Civil, que possibilita
ao marido/esposa/convivente anular o aval prestado sem a sua

concordância, permitindo discussão sobre esta garantia, evitando,
com isso, um prejulzofamiliar,

Maristela Hertel é mestre em Ciências Jurídicas, advogada na

Cassuli Advogados Associados SIC e professora na ·UNERJ.

NOTAS
FESTIVAL

Sertanejo e popular
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul realiza amanhã, a partir das
20 horas, no Salão Centenário (Sociedade Rio da Luz II), a terceira
e última etapa clàssificatória do Festival da Canção Sertaneja e

Popular. Na ocasião, os jurados estarão avaliando 14 candidatos
seis na categoria Sertaneja e oito na categoria Popular. Os três

primeiros colocados classificam-se para a grande final, que
acontecerá no dia 17 de julho, às 19 horas, na Sociedade Esportiva
e Recreativa Aliança, no Rio Cerro II.

FESTA

Arraial na Liayo
A Escola Lilia Ayroso Oechsler,na Ilha da Figueira promove amanhã
nas dependências da escola sua Festa Julina. Haverá quentão,
pinhão, pipoca, quadrilha e outras atrações. A festa acontece a

partir das 17 horas.

TEATRO

Oportunidade a novos talentos
o GATS - Grupo Adulto deTeatro da Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul promove intensiva de teatro. O curso acontece de
21 a 25 de julho, das 14 horas .às 17h20, no Centro Cultural, da
Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul (SCAR). Sandra Baron
será a professora da área teatral. Anderson dos Santos trabalhará a

expressão corporal e a fonoaudióloga Nanci Yoshii, ministrará
aspectos da expressão vocal. Criado há 18 anos, o GATS apresenta
peças que vão da comédia ao drama, como "As Hienas';
apresentada em vários locais em 2003.'A oficina intensiva de
teatro é voltada para maiores de 12 anos e oportuniza o contato

com o fazer teatral e desenvolve o trabalho em equipe,
estimulando valores como respeito, companheirismo e disciplina
dentro de uma atividade saudável. O investimento é de R$,60,00
por pessoa. Inscrições e, mais informações podem
ser obtidas na secretaria da SCAR através do (47) 370-6488/275-
2477.

BOTA-FORA

Ilha da Figueira promove limpeza
A Associação de Moradores do Bairro Ilha da Figueira, realiza em

parceria com a prefeitura o Programa Nosso Bairro Bota Fora que
acontecerá no dia 17 de Julho de 2004, das 08 às 11 horas da
manhã. Este evento é realizado para que a população do bairro
descarte tudo aquilo que não está mais precisando e que se

acumula em ranchos e lixões. Deve-se separar: Papéis, latas, restos
de madeira, pneus, vidros, plásticos, metais. Colocar nos locais
indicados pela prefeitura ou em frente a sua casa no dia da coleta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NacionalA tem 42 pontos à frente
elo segundo.Na Street 4T Standard,
MárcioRobertoRover (Camboriú),
lidera com 68 pontos.

,
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ESPORTIVAS
�BRASILEIRÃO
Rod'ada de sábado - 10/07

Atlético (PR) x Palmeiras
Corinthians x Paraná
Fluminense x São Caetano

Figueirense x Criciúma
Ponte Preta x Guarani
Atlético (MG) x Cruzeiro

Vitória x Botafogo
Santos x São Paulo

Internacional x Grêmio

Flamengo x Vasco

Juventude x Coritiba

Goiás x Paysandu

Classificação
1° Palmeiras
2ó São Paulo

3° Figueirense
4° Santos

5° Cruzeiro
6° Atlético (PR)

Internacional

25
24

12° Fluminense
13° Vitória

Vasco

15° Paraná

16° Juventude
Coritiba
Grêmio

19° Guarani

Corinthlans
Atlético (MG)

22° Flamengo
Botafogo

24° Paysandu

23

22

---21
20

20

---20
19

19
10° São Caetano

Criciúma

�CICLlSMO

Márcio May confirma presença em prova
Bicampeão da prova e único ciclista convocado para as

Olimpíadas de Atenas que atua no Brasil, Márcio May
confirmou presença na 61" Prova Ciclística 9 de Julho, hoje,
no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida, criada

pelo jornalista Cásper Líbero em 1933, em homenagem à

Revolução Constitucionalista de 32, é a mais tradicional prova
do ciclismo naciónal e tem pontuação para o ranking da UCI

(União Internacional de Ciclismo). Com a experiência de 10

anos na prova, May desconversa quando é apontado como

um dos favoritos."Pelas características da pista, com a chegada
em uma elevação, tem tudo para dar seu companheiro de

equipe Nilceu Aparecido. Ele é forte, tem um sprint final muito
rápido e está com ótimo preparo físico. Somos uma equipe
muito unida e o importante é que a Memorial-Santos vença.
Vou fazer tudo para que o grupo saia vitorioso'; disse May, de
32 anos, numa referência ao tradicional jogo de equipes no

ciclismo. No ano passado, May terminou em segundo e foi

superado somente no sprint final pelo norte-americano John

Lieswyn. Neste ano, o adversário a ser batido na opinião de
Márcio May é André Grizante, da Extra-Caloi-Suzano. "O

Grizante é um excelente sprintista, vem pedalando muito

forte e é o rival com quem temos de tomar mais cuidado': A
6,. Prova Ciclística 9 de Julho tem oito categorias divididas
em seis baterias, sendo a principal, a Elite Masculino. A Elite
Feminino e a Júnior Masculino serão válidas pelo ranking
brasileiro. Os atletas não federados poderão participar das
categorias MTB, Estreantes/Turismo e Speed.

�CONVOCAÇÃO
Atletas do Avaí chamados para seleção
o zagueiro Tarcísio Grein Júnior, de 16 anos, foi convocado

pela Confederação Brasileira de Futebol para integrar o grupo
de atletas que participará do período de treinamentos da

Seleção Brasileira sub-16, visando o Campeonato Sul
Americano da categoria. A fase preparatória será em Macaé,
no Rio de Janeiro, de 14 a 25 de julho. O atleta se apresentará
no dia 14 no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Já o atleta Edilson Mendes Guimarães, de 18 anos, foi
convocado pela Confederação Brasileira de Futebol para
defender a Seleção Brasileria de Futebol sub-20, que
participará do XXII Torneio Anual.Milk Cup, na Irlanda do Norte.
Edilson se apresentará no dia 12 de julho, às 10 horas, no
Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os selecionados
terão dois dias de treinamentos e no dia 14 embarcam para
Londres e na seqüência para Irlanda do Norte. O XXII Torneio
Anual Milk Cup terá dois grupos de quatro equipes. No grupo
1, do Brasil, estão ainda os donos da casa, os irlandeses, a

Rússia e Israel. No grupo 2, estão: Estados Unidos, País de
Gales, Dinamarca e Turquia. O Brasil estréia no dia 17 contra

Israel, depois joga com a Irlanda dia 19 e com a Rússia dia 21.
Os primeiros colocados de cada grupo decidirão o torneio no

dia 23 de julho.

�MOTOCROSS
Abertura da categoria SOcc seráemMinasGerais
No próximo dia 11 de julho a cidade de Divinópolis/MG será
'o palco para a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro
de Motocross 50cc, destinado a pilotos entre quatro e 11
anos de idade. Além de Minas Gerais o campeonato passará
por mais três estados, sendo Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. As inscrições para a primeira etapa já estão abertas e

podem ser feitas na Federação Mineira de Motociclismo pelo
fone (31) 3271.6245 ou 3212.4493 ou ainda no site

www.fmemg.esp.br Maiores informações estão disponíveis
no site da Confederação Brasileira de Motociclismo

www.cbm.esp.br

POR JULlMAR PIVATTO

18
17

17

...Equipe jaraguaense
busca o empate para
se firmar na primeira
colocação

12

10

JARAGUÁ DO SUL - Hoje à

noite a Malwee faz seu último

. jogo pela segunda fase da Liga
Nacional de Futsal, contra a

UCS, em Caxias do Sul, às

20h15. Com 12 pontos na tabela,
a Malwee é líder do grupo B e a

única equipe da chave

garantida na próxima fase.

Empatado, em pontos, está o

Atlântico, que já encerrou a sua

participação nessa fase. Com
nove pontos e lutando pela vaga
também está a UCS, que só quer
a vitória no jogo de hoje para

conseguir a segunda vaga do

grupo.
Para o jogode hoje contra o

time gaúcho, o técnico da
Malwee Flávio Cavalcante não

poderá contar com"Falcão, Xoxo
e James, que estão suspensos. O
fixo Chico está voltando de
contusão e poderá ser utilizado
na partida. Quem ficará na

torcida pela equipe catarinense

GERAL/ESPORTE

DECISÃO

No último confronto entre as duas equipes, a Malwee venceu a UCS por 7 x 3 em casa

é o Atlântico, que se garante nas final do grupo é o Gol Average, tem o mando de campo no

semifinais com uma vitória ou que é o número de gols marcados primeiro jogo e pega o Carlos

um empate do rival, sem divididos pelos sofridos. Se Barbosa na segunda-feira. Se

necessidade de jogo-extra. São houver a necessidade de um jogo terminar em primeiro, jogará
Bernardo e Minas não têm mais extra, ele será realizado amanhã, somente no sábado, contra a

chances 'de avançar na em quadra neutra, para definir Ulbra, fora de casa, e decide a

competição. então á situação do grupo. vaga para a final em quadra ainda
O que pode definir a posição Ficando em segundo, a Malwee a ser definida pela diretoria do

time jaragllaense

Malwee e UCS fazem o jogo
decisivo do grupo Bda Liga,

Adesc se prepara para a disputa
do turno do estadual infanto'

Equipe treina buscando variar as jogadas para o estadual

SCHROEDER - Após a conquista
do título da Olesc e de garantir
vaga para a fase estadual da

competição, a equipe infanto

juvenil da Adesc/Ângeio/
Grameyer/Mime, começou a

semana treinando para o

Campeonato Estadual de Futsal,
que terá continuidade no fim de
semana. Para o técnico da equipe,
Glauco Behrens, esse título trouxe
uma motivação maior para a

disputa do estadual, que será em

Criciúma. "Temos que trabalhar as

variações de jogadas, já que caímos
mais uma vez na chave daMetisa,
do JEC e do time da casa", explica.

Os atletas lesionados se

recuperaram e voltam neste fim
de-semana para a disputa da

competição. "Precisamos do

conjunto, já que estamos

enfrentando várias competições e

o ritmo de jogo vem trazendo o

cansaço ao elenco", conclui
Behrens. Na sexta-feira, a equipe
enfrenta o JEC e no sábado contra
aMetisa/Timbó e Anjo FutsaL

Para a Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina) em
Joaçaba, a equipe contará com

mais dois reforços de São Bento
do SuL "Como é uma competição
longa, precisaremos de mais

atletas para tentar a busca do
título. Mas eles não disputarão o

estadual conosco, visto que nosso

grupo está preparado para esse

torneio", conclui o técnico da
Adesc.

Joinville recebe a quinta etapa
do estadual de Motovelocidade

JOINVlllE - Cerca de 120 pilotos
são esperados noAutódromoCidade
de Joinville para a disputada 5ª etapa
do Campeonato Catarinense de
Motovelocidade. A programação
acontece neste sábado e domingo
comprovas em seis categorias.

Na 50cc, um ponto separa o líder

José Brayan Padilha Soares

(Massaranduba), do vice Tauan

Henrique Brenner (Balneário
Camboriú). Briga aindamais acirrada
deve acontecer naNacional C, onde
três pilotos estão separadospor apenas
cinco pontos. Denísio doNascimento

(Brusque), e Luciano de Oliveira

(Jaraguá do Sul), somam 70 pontos,
contra 65 de Sílvio RobertoAlchini

(Guaramirim). Pela categoria
Nacional B, Cleto Tamanini Filho

(Rodeio), quer manter a liderança.
Ele tem dois pontos de vantagem -

75 a 73 - sobre Diego José pereira
(Camboriú).A situaçãodos primeiros
colocados � mais tranqüila nas três

categorias restantes doCatarinense.
Na Força Livre Especial, Brás dos
Santos (Blumenau), tem 83 pontos.
Ênio RonchiJúnior (Luís Alves) na

FATOS

• A programação acontece

neste sábado e domingo,
sendo os treinos marcados

para a tarde de sábado e

as baterias oficiais a partir
das 13h30 de domingo,
• Briga ainda mais acirrada

deve acontecer na

Nacional C onde três

pilotos estão separados
por apenas cinco pontos.

www.kreisjr.com.br ,

Briga entre irmãos deixa um

jovem esfaqueado no tórax
GUARAMIRIM - Na quarta-feira,

porvoltadas 22 horas, aPdíciaMilitar
foi informada por populares de uma
briga na rua HermínioStringari, em
Guaramirim. Chegando ao local, a
PM encontrou o jovem C.AS., 25
anos, com uma perfuração na altura
da caixa torácica, Ele foi encami-

nhado ao Pronto Socorro, pois o

ferimento perfurou um dos pulmões.
O autor do golpe, j.S, 30, é irmão da

. vírima e foi conduzido à Delegacia
de Polícia deGuaramirimonde negou
o fato, dizendo que somente deu uma
mordida na orelha da vítima, o que
não foi confirmado,
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ESPORTES
RECONHECIMENTO

Markolf se flrmacomo principal
nome do Down Hill brasileiro

POR JULlMAR PIVATTO

� Atleta comemora a

segunda colocação
na quinta etapa da

Copa do Mundo

}ARAGUÁ DO SUL - Tetra

campeão Pari-Americano. Penta

campeãobrasileiro.Tetra campeão do
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina). Markolf Berchtold, de
Schroeder, é omaior nome do Brasil
na Moutain Bike, categoria Down
Hill (descida demontanha). Com 24
anos, o atletadizviver suamelhor fase
noesporte, onde é o único competidor
de toda aAmérica Latina. No último

fim-de-semana, na cidade deCalgary,
noCanadá, ele conquistou o segundo
lugar na quinta etapa da Copa do
Mundo deDownHilL Markolfdisse

que por causa da chuva, que deixou
a pistacommuita lama, isso facilitou
para ele, já que ele tem boa

experiência nessa questão.
O atleta de Schroeder começou

a disputar competições de bicicross
em 1984, com apenas quatro anos.

Em 1992 começou com oMountain

Bike CrossCountry e aderiu aoDown
Hill em 1994, onde ganhou seu

primeiro título. Sua primeira prova
internacional foi em 1996, onde
conseguiu um 32° lugar no

Em encontro com amigos na noite de quarta-feira, Markolf se emociona ao falar de sua carreira

CampeonatoMundial daAustrália.
Na prova doCanadá, 80 atletas

disputaram a fase final da etapa.
"Comecei a acreditar que poderia
chegar entre os cincomelhores nos

treinos, quando fiquei em oitavo

lugar. Na semi-final consegui o

quinto melhor tempo e na final

consegui a vice colocação, atrás

apenas do meu companheiro de

equipe", disseMarkolf.A cidade de
Schroeder tem uma topografia ideal
para o esporte e, segundoMarkolf, o
município já é referência no Down
Hill no país.

O atleta diz que agora vai pegar
uma semana de folga, já que o

ritmo de viagens e as competições

foram muito desgastantes. "Mas
logo vou começar a treinar, para
manter o ritmo. Nunca estive tão

motivado e é melhor continuar

competindo", explica o atleta, que
vai participar de algumas etapas
do catarinense e da 3a etapa do

Brasileiro, em Balneário Camboriú,
entre os dias 15 e 18 de julho.

SEXTA-FEIRA,9 de julho de 2004

Definida a tabela da quarta
edição do Coroa Bom de Bola

}ARAGUÁ DO SUL - A FME

(Fundação Municipal de

Esportes) de Jaraguá do Sul
confirmou a tabela d'o 4°
Campeonato Futebol Sete Sênior
"Coroa Bom de Bola". As nove

equipes, divididas em três chaves,
começas as disputas no dia 17 de

julho, na Arsepum. Dos três times
de cada chave, classificam-se dois
para a segunda fase, onde formam
mais dois grupos e os dois primeiros

fazem o cruzamento olímpico. A
primeira rodada terá os seguintes
jogos, começando às 14h30: Auto
Mecânica ABF x Amigos;
Arsepum x Lu Modas/Bazar do
Rau e Posto Marcolla x Zapellal
Sport Nereu. A segunda rodada,
no dia 24 de julho, jogam
Karlache Malhas/ADV Aurora x

Posto Marcolla; Tranze o Pé x

Auto MecânicaABF e TS Alferri
Metais x Arsepum.

Nação é uma comunidade. Os
elementos essenciais para a

formação da nacionalidade são
tradição, cultura, origem, língua e

raça. O nosso país está cheio de
pessoas que
vieram de
outros paí
ses e que a

dotaram a

nacionalida
de brasileira.
Conviver em

paz com a

nossa nação
é sinal de in

teligência.
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moda5 d
Jaraguá do Sul Quem entra no

Shopping Center Breithautp não
deixa de perceber a série de
modelos de .roupas diferentes e

coloridas, dispostas ao longo do
corredor do primeiro piso. Trata-se
de exposição de "Iooks" criados

pelos alunos dá terceira fase do
Curso de Moda da Unerj e que
permanecem à disposição do olhar
do público até o dia 14 deste mês. Na
sexta-feira da semana passada, os
estudantes apresentaram ao grande
público as coleções, produzidas por
aproximadamente 68 alunos.
No total, são 17 trabalhos
elaborados a partir de um tema,
definido no início do ano."Ao final do
semestre cada grupo mostra o que
produziu e o resultado é este que
estamos vendo': s i n te tiz a a

.coordenadora do Curso de Moda do
Centro Universitário de Jaraguá do
Sul,Celaine Refosco.
De acordo com a coordenadora, o
tema central apresentado aos

estudantes foi a América Latina. A

partir dessa idéia, os alunos

definiram sub-temas e pesquisaram
sobre o assunto até chegaram ao

resultado final, ou seja, a coleção
propriamente dita. As estudantes
Adriane Socreppa, Ana Lúcia
Gaivão, Gisele Adriano e Thayz
Magalhães usaram as telenovelas
como fonte de inspiração, tendo o

maniqueísmo como ponto de

partida. O bem e o mal foram

representadosna criação do grupo
de forma bastante lúdica e criativa.
O título do trabalho, "Opéra de

Sabáetdefine bem a mensagem do

grupo;
Já os estudantes Deonise Schure,
Gisele Dias,JulianaWurgues e Marli
Carl criaram a grife DNA e

e xp loraram o sub-tema "Os

transgênicos na América Latina':
Nesse estudo, descobriram que as

borboletas não freqüentam
plantações de transgênicos. Os
modelos criados têm motivos

ecológicos,despertando no público
a certef'il de que moda é coisa séria
e com 'engajamento político e

social.

"

Quem será
a nova escrava?

Página4

programação.
de cinemas

Páginá 2

identidades latinas

Qual é o destino
do seu produto?

Qualquer parte
do Brasil?

,
,
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I
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I
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@ Chile?
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\
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,
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\
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\
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@�_�:gentina?
I

,

Paraguay? @
I

I

Uruguay? @

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

ençomendas também!

Transporte terrestre

também é com a

Brasil Aero Cargo,
Consulte!
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De 25 de junho a 1 de julho

Blumenau - Rua Sete de Setembro

SALA FILME/HORÁRIO

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO

Homem Aranha 2

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

Homem Aranha 2
14:00 - 16:30 -19:00 - 21 :30

2 Leis da Atração
17:15 -19:15 -21:15

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
14:30 Homem Aranha 2

14:00 16:30 19:00 21 :30

3
3

Nem Que a Vaca Tussa
13:30 15:15 17:15 19:00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO

.
,

GtNERO

o Dia Depois de Amanhã
21:15

Harry Potter III
14:30

AV

Louco Por Elas
17:30 20:00 22:00

Homem Aranha 2

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

Cazuza:OTempo Não Para
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :50

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

AV

Shrek 2

14:15 16:00 18:00 20:003

Shrek 2
, 13:45 - 15:45 - 18:00 - 20:00

Louco Por Elas
22:00

c Shrek 2

22:00

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DC-Documentário/S-Suspense/T"Terror/ R-Rgmance/ Hnfantil/FIC-Ficção

Telégrafo Visual -

Crítica Amável de
Cinema
O cinema vive da simpatia
do real pelo imaginário, na
medida em que ele se

utiliza do primeiro como
matéria-prima para, de
certa forma, sublimá-Ia no

segundo. É a realidade

organizada segundo um

gosto determinado. Este
livro reúne cerca de 9.0
textos raros, alguns'
inéditos, do autor, figura
central na construção do
Cinema Novo. Este textos
evidenciam a acuidade
crítica com que ele
discorre sobre o cinema e

suas relações com a

literatura, a música, a
fotografia, os quadrinhos,
a política e a cultura de
seu ternpo.Teléqrafo
Visual - Crítica Amável de

Cinema'; é um lançamento
da Editora 34, têm 380

páginas e é de autoria de
David E. Neves.

D UR
Mestre dos Mares - O Capitão
"O Capitão", romance da série "Mestre dós Mares", que inspirou o

cineasta PeterWeir a realizar um dos maiores épicos cinematográficos
dos últimos anos. Nesta aventura; o comandante Jack Aubrey, cheio de
dívidas, se refugia na França, mas logo Napoleão declara guerra à i

Inglaterra, e Aubrey volta ao seu país. Lá percebe que os melhores navios

já estão nas mãos de outros comandantes, e se vê obrigado a aceitar um
barco experimental, que o leva a viver grandes aventuras e a enfrentar
muitos problemas. Um romance marítimo inesquecível de um dos
maiores autores do gênero em todos os tempos. O livro de àutoria de
Patrick O'brian, é um lançamento da Editora Record e têm 496 páginas.

A Metamorfose
O aclamado artista gráfico Peter Kuper apresenta uma brilhante e sombria
adaptação para os quadrinhos do clássico de Kafka sobre família, alienação e

um inseto gigante. O estilo de Kuper, uma fusão dos quadrinhos norte
americanos com o expressionismo alemão, faz com que a prosa de Kafka ganhe
vida, revivendo todo o humor e sagacidade do texto original de uma forma que
irá surpreender tanto os leitores de Kafka quanto os leitores de graphic noveis. A
habilidade de Franz Kafka em abordar a condição humana 'com reviravoltas
inesperadas e brilhante talento faz com que seu trabalho se-mantenha atual
mesmo quase um século depois, como se tivesse sido criado para refletir o clima

.

da era em que vivemos. "Suas histórias de julgamentos grotescos e burocracias
inflexíveis não parecem mais surreais que as manchetes que vemos nos jornais
diários." enfatiza Peter Kuper. O lançamento é da Editora Conrado

A Luz da Palavra
Pedido ...

Senhor, conceda-me coragem para construir acessos ...

Construir pontes em direção daqueles que eu não consigo compreender.
Também em direção daqueles que desconfiam de mim e que já me decepcionaram.

Poni:e� até aquelas pessoas com as quais estou em conflitos.

Senhor, ajuda-me a construir pontes entre aqueles que estão brigados ..

Também entre o chamado "meu grupo" e o "grupo dos outros".
Entre a minha geração e.as outras gerações.
Meu grupo social e os outros grupos sociais.

Senhor, quero mostras pontes para aqueles que estão do lado de fora.

Àqueles que estão desiludidos por falta de possibilidades,
àqueles que estão encarcerados pelospreconceitos e julgamentos alheios,

dos que deslizaram, dos que se tornarammotivo de chacotas, dos que fica;am à margem.

Peço coragem para construir pontes também ali,
onde construir pontes não significa estar em evidencia, nem tornar-se popular.

Pontes que transpõe cortinas do medo, da resistência e da soberba.

.Senhor, quero ser um construtor de pontes.
Construir o teu Reino ....

Disse Jesus: "Eu 'vim para que tenham vida, e vida em abundância"
. João 10.10

PastorWilliam Bretzke Fone - 371 7226

Da Redação/GB Edições

Sylvia - Paixão Além das
Palavras
Com a vencedora do Oscar Gwyneth
Paltrow,"Sylvia - Paixão Além das
Palavras'; é uma história real de amor,

paixão e inteligência entre duas das
mentes mais brilhantes do século 20, a
poeta americana Sylvia Plath e o poeta
inglês Ted Hughes. De seu primeiro
encontro em uma festa, você vai
embarcar com eles em um romance

sensual e extremamente provocante.
Brilhantemente interpretado por
Gwyneth Paltrow ("Possessão") e Daniel
Craig ("Estrada Para Perdição"),o filme vai

.

te levar além da escritora aclamada, além
do romance, além da traição, para recriar
a mais devastadora história de amor de
todos Os tempos.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 1 09
minutos - Cor 18 anos - Lançamento em

Vídeo e DV[)

Shrek 2
14:45 -16:45 - 18:45 - 20:45

Um Jovem Sedutor
SigourneyWeaver ("Alien, Uma
Secretária do Futuro") e Bebe
Neuwirth ("Como Perder Um Homem
em Dez Dias") são estrelas que
brilham nessa comédia irreverente

que a crítica americana simplesmente
adorou. Para Oscar (Aaron Stanford, o
Pyron de"X-MEN 2"),as meninas_de
sua idade não têm a mínima graça,

emas para elas não é bem assim.

Apesar de fazer um tremendo sucesso

com as fêmeas de sua faixa etária,
Oscar está mais interessado numa

mulher mais vivida e interessante,
como por exernplo ...sua madrasta, a
atraente Eve. E o que acontece depois
disso ...bem ...nem mesmo um

adolescente poderia prever!
Comédia - Ano: 2002 - Duração: 78
minutos - Cor 18 anos - Lançamento
em Vídeo e DVD

Alienados do Espaço
My-ik (Diedrich Bader, de "O Império
do Besteirol Contra-ataca") e Du-ug
(Chris Parnell, de "Abaixo o Amor") são
aliens endiabrados do planeta Kabijj.
Armados com duas espadas mais
penetrantes que eles próprios, esses
dois extra-estúpidos têm apenas dois
dias e meio para dominar aTerra, Eles
têm certeza que conseguirão, mas são
desviados de sua missão por
mulheres qostosas.vacas malvadas,
Supertramp e sua própria burrice.
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 88
minutos - Cor 18 anos - Lançamento
em Vídeo e DVD

Geração Roubada
Baseado numa história real e

,

estrelado por Kenneth Branagh,
"Geração Roubada" é a história de
uma lei que controlou a vida dos

aborígines no Oeste Australiano da
década de 30. Pelo Ato Aborígine, foi
instituído um guardião que tem

poder para remover as crianças do
convívio de suas famílias para serem

educadas e trabalhar em casas de
família. Mas três garotas resolvem
mudar isso e fogem, seguindo o

rastro de uma grande cerca à prova
de coelhos que divide o país. Uma
lição de coragem e determinação
num filme grandioso e comovente.

Drama - Ano:'2003 - Duração: 93
minutos - Cor 18 anos, - Lançamento
em Vídeo e DVD

I
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Pão Preto com Banana
Ingredientes: 1 1/2 xícara (chá) de

,

farinha de trigo integral; meia xícara (chá)
de germe de trigo; 2 colheres (sopa) de
fermento em pó; meia colher (chá) de sal;
meia colher (chá) de canela em pó; dois
ovos batidos; 1 colher (chá) de essência

de baunilha; 1 xícara (chá) de bananas
maduras amassadas; meia xícara (chá) de
óleo; 1/3 xícara (chá) de mel; meia xícara

(chá) denozes moídas; manteiga para
untar.

Preparo: Bata o óleo com o mel até que
fique cremoso,misture as bananas, a
baunilha e os ovos bem batidos. Adicione
todo o resto dos ingredientes, sendo as

farinhas previamente peneiradas, mexa
até que a mistura fique homogênea. Unte
uma fôrma, coloque a massa e leve para
assar em forno moderado previamente
aquecido. Rende 1 pão.

Acelga Diferente
Ingr�dientes: 100 gramas de acelga;
1 colher (sopa) de óleo; 1 colher
(sopa) de cebola picada; 1 tomate;
sal à gosto.

Preparo: Lave bem e corte a acelga
em tiras largas. Refoguea verdura
em óleo com a cebola e o tomate

picado. Sirva com arroz branco. Dica:
'A acelga também tem sabor
excelente se preparada em formade
salada. Pique as folhas bem fino,
inclusive a parte branca, e tempere
à gosto.

t�S:i3q\,wam�sd; alfa�e americana: 30 gr'amas
; 10 gramas d�.tomate cereja; 100 gramas de'

G,ijo d;<�õ�al;,?q,gra"çn�s de trigo em grãp; 30
",

".�
tle cenoura c'rúa; 30 g'famas de broto de alfafa; 30
'êl�;pImentão;,.,�:�ia manga média.

rume tpdp� 'bs ingredie�tes, de forma
url1� ��ayei��;� lªç�M/regüe com o molho de
ncia,Je'mbranço é)l;Je os molhos à base de

s��êl�,��i�';is;?frigp,em grã§..,çi,�ye ser
o dê rú'glh�:êin á�L!a limpa� Escorra e

tes>d�;�w�gá-Io ácsalada\S,e quiser,
u po:�,<q�.eijo <branc�. cqmum. O b�o�o de
substituído por broto de feijão coiido em

Além de muito

.saúdavel, o colorid3 da
SaladatN utri"tiva aguça

paladar

I I
;:,1t-

• As folhas de alface que não estão com boa aparência
podem ser aproveitadas em sopas ou recheios, misturados
com outras verduras ou legumes.

• Quando faltar essência de baunilha, um pedaço de canela

pode resolver o problema e dar um sabor mais delicado e
, ,

mais aroma ao pudim.

• Quando preparar um bolo, bata primeiro os ingredientes
líquidos, previamente amornados (água, leite, suco de laranja)
e depois os sólidos. A diferença no crescimento da massa.

j

j

I • A beringela deve ser cozida em á'gua suficiente apenas para

I cobri-Ia. Assim não perdem a cor.

'

! • Para fazer um refogado rápido de beringela, pique em

I quadrados não muito grandes, adicione alho amassado e

11) temperos a seu gosto, óleo e coloque tudo numa panela de

pressão. Leve ao fogo e vá mexendo até esquentar bem. Se

I estiver muito seco, ponha um pouco mais de óleo. Em

I seguida, coloque duas colheres de sopa de água, mexa bem e

• Cheiro de fritura não é agradável e costuma se exalar pela I feche a panela. Deixe no fogo até que a panela comece a

casa toda. Enquanto frita, ferva ao lado numa panelinha água çhi�r. Resfrie � �anela,abra e pr�ve o sal. Está pronto uma

bermgela deliciosa para ser servida com arroz branco ou com
)

torradas.
.

faltar. Enxágue em 1 parte de vinagre para três partes de água
morna. Deixe secar ao ar livre.

• A esponja de lavar louça fica bem limpinha se deixada de

molho durante uma noite em água e sal ou água com

bicarbonato de sódio.

I•
A água em que cozinhou batatas é excelente para limpar

objetos de prata. Experimente.
,

.
'

• Pó de café usado é ótimo para tirar o.cheiro de peixe das

panelas ou da pia.
• Exagerou na do�e de pimenta? É só adicionar uma colher de
chá de açúcar.

• Para limpar a tábua de carne, esfregue uma esponja grossa
com amoníaco misturado com limão, até remover a gordura
fixada. Depois, enxágue bem com água.

• Superfíceis de fórmica readquirem o brilho depois de limpas
com algodão ou pano embebido em álcool e esfregadas com
guardanapo de papel.

• Para lavar cristais, o vinagre é um inqrediente que não pode
I

com cascas de laranjas.

• Experimente bater no liqüidificador alho e cebola com um

pouco de óleo. Depois acrescente o sal e guarde em vidros

na geladeira. Fica bem prático na hora de usar e os

ingredientes rendem mais.

• As batatas assam melhor se forem fervidas por mais ou
menos dez minutos em água salgada. Depois é só escorrer

,

bem e juntar ao assado no forno.
t Corte as cebolas em fatias, escalde-as com água quente. Em
seguida, coloque em água gelada com uma pitada de açúcar
Ficarão novamente crocantes e deliciosas na salada.

r

)

o

,I

L
• Para que o molho de tomate não fique muito ácido,
adicione açúcar enquanto o molho estiver fervendo. Algumas
gotas de adoçante também resolvem o problema. "

5
1 •

I • Se quiser que o molho de tomate fique bem grosso,
j
j cozinhe em fogo lento, em fogo brando, com a panela
I destampada para que o excesso de líquido se evapore.
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Record vai produzir um dos maiores
sucessos da televisão mundial
Por Erica Guarda/GB Edições

"Escrava Isaura" já foi exibida cinco vezes pela Globo e agora terá uma

nova versão na emissora do Bispo Edir Macedo
.

Nem bem Herval Rossano .havia pisado na Record, a notícia já tinha se espalhado: a
emissora do Bispo Edir Macedo vai produzir o remake de "Estava Is�ura".
Exibida originalmente na Globo, de 11 de outubro de 1976 à 05 de fevereiro de 1977,
com exatamente 100 capítulos, "Escrava Isaura" foi a novela de maior sucesso no

mundo, exibida para mais de 140 países. Na
'

Globo já foi reprisada cinco vezes, sendo a

últim� em 1990, no "Festival2S Anos".
Clássico da Literatura Brasileira, o romance

"A Escrava Isaura" foi escrito por Bernardo
Guimarães, e adaptada para a televisão por
Gilberto Braga,

I

e na época dirigida por
Herval Rossano e Milton Gonçalves.
Lucélia Santos conquistou a fama

protagonizando a escrava Isaura, enquanto
que Rubens de Falco se consolidava como

ator vivendo o malvado Leôncio Corrêa de

Almeida, um fazendeiro dono de uma

enorme fortuna e de uma crueldade de igual
tamanho. Cléo Pires teve seu talento [>
A principal reconhecido ao atuar no filme

personagem
da história é

Isaura é uma .

"Benjamin". A atriz está entre

as cotadas para interpretar a
escrava Isau ra na Reco rd

escrava

branca, órfã desde o nascimento. Sua mãe, uma mulata, foi mucama na fazenda onde
ela nasceu e sempre viveu. A jovem sempre recebeu o amparo da sua senhora: D.
Esther, que a estima como a uma filha, mas é desprezada pelo seu senhor, o
Comendador Almeida. De temperamento dócil, ela sonha em conquistar a sua

liberdade, principalmente depois de
conhecer o jovem senhor Tobias, dono
'&''t'ê'rras vizinhas; "que também sé'

. i

apaixona por ela. No caminho dos

dois, entretanto, há Leôncio, o único

filho do Comendador Almeida, de
caráter mesquinho e cruel.
Acreditando que Isaura seja uma
presa fácil para os seus caprichos, ele
a persegue insistentemente. Para isso,
cometeum crime, incendiando a

cabana onde estava Tobias, que mo�re

[>Mel Lisboa estreou na televisão

protagonizando a minissérie global
"Presença de Anita". Seu nome

também foi lembrado para vivei' a

personagem principal na novela da
Record. Além dela e Cléo Pires,
Bianca Rinaldi também está no páreo
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1) No início de
"Celebridade", o ator
Thiago Lacerda fez
uma partlcipacão
especial. Como se

chamava o seu

personagem?
a) Otávio
b) Nelito
c) Kleber
d) Lourival

2) Como se chama a

atriz que protagonizou
a novela "Coração
Selvagem",
interpretando o

personagem Aimmé
Altamira?
a) Ana Colchero
b) Adela Noriega
c) Thalia
d) Helena Rojo

3) Qual foi a
personagem
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carbonizado. Isaura
tenta superar a dor da

perda de seu amor e,
com a ajuda de

amigos, foge da
fazenda assumindo

.

outra identidade,
Elvira. Longe da.
maldade de Leôncio,
ela se estabelece em

outra região e

conhece o

abolicionista Álvaro.
Eles se apaixonam um

pelo outro, mas, numa

festa de gala, Isaura é

desmascarada e obrigada a voltar a seu senhor. Mais
sofrimento para a escrava Isaura até Álvaro descobrir

que Leôncio está completamente falido. O jovem
rapidamente arrenda todos os bens do vilão, inclusive
sua amada Isaura. Desesperado por ter perdido tudo,
Leôncio se mata com um tiro.

Agora, a iniciativa de produzir a novela na Record foi
do diretor Herval Rossano, que dirigiu a novela
produzida pela Globo na década de 70. A maior

c)'

interpretada por Adamari

Lopes na novela "Camila",
exibida pelo SBT?
a) Camila
b) Glória
c) Socorro
d) Monica Iturraldi

4) Como se chamavà a

personagem de Denise

Fraga, na novela "Éramos
Seis"?
a) Lola
b) Coló
c) Olga
d) Emília

5) Quem interpretava o
Lucas no seriado "Mundo
da Lua" exibido pela TV
Cultura?
a) Giafrancesco Guamieri
b) Antonio Fagundes
c) Luciano Amaral
d) Marcelo Novaes

�. .

curiosidade do público é quanto Rubens de Falco e Lucél ia

ao nome da atriz que fará a

famosa escrava e neste sentido a

emissora já cogitou os nomes de
Bianca 'Rínaldí, Mel Lisboa e

Cléo Pires, que estariam
fazendo testes cujos resultados
têm sido mantidos no maior sigilo, para não estragar a surpresa
ao público. Já está confirmada a contratação de Théo Becker

que deverá interyretar um dos heróis da história, talvez ele seja
o abolicionista Alvaro, o grande amor de Isaura.

Apesar de ainda estar sem previsão
de estréia, a Record está
investindo alto em seu

departamento de teledramaturgia,
as cifras são mesmo dignas de urna
mega-produção, e especula-se que

a emissora pretende contratar outros nomes de peso, como

Lúcia Veríssimo, para integrar o elenco de "Escrava Isaura".

Santos, interpretando Isaura
e Leôncio, na versão �{a
novela produzida pela Globo
na década de 70 e exibida
em mais de 100 países

<J Théo Becker foi contratado

pela Record especialmente
para interpretar um dos

protagonistas de "Escrava
Isaura"

Curiosidades sobre "Escrava Isaura":
- Em Cuba, o governo local chegou a cancelar o racionamento
de energia elétrica durante o horário da novela.
- O romance de Bernardo Guimárães já tinha sido adaptado
duas vezes para o cinema. A primeira vez foi em 1929 e a

segunda, em 1949.
- "Escrava Isaura" parou a Guerra dá Croácia quando era

exibida. Foi a primeira novela brasileira a furar o bloqueio da
Cortina de Ferro, onde fez muito sucesso:
- Na Bósnia, em pleno calor da guerra contra a Sérvia (1997), os
dois exércitos decretaram cessar fogo, durante a exibição dos

capítulos.
- "A Escrava Isaura" em outras línguas:
Castelhano: "La Esclava Isaura"; Catalão: "El'esclava Isaura";
Ing1lês: "Isaura, Slave Girl"; Francês: "Isaura"; Italiano: "La Chiava
Isaura"; Alemão: "Die Sklavin Isaura"; Polaco: "Niewolnica
Isaura".

E!U E.

Da Redação/GB Edições

"Não tenho vergonha de posar nua. Se o patamar
financeiro fosse atingido, faria. Não tenho problemas com
a nudez"(Da atriz Isabela Garcia)

-

"Sou uma mulher interessante" (Da cantora Wanderléa),

"Não me incomodo nem um pouco com o .

relacionamento dele com a Cicarelli. Ele é uma ótima

pessoa, excelente pai e merece ser feliz" (DeMilene
Domingues, referindo-se ao ex-marido Ronaidinho)

"Estou aprendendo a ligar com a solidão e com a fama"
(Da atriz Juliana Knust)

"A gente tem que procurar um sapato que caiba bem no

nosso pé, e eu encontrei o meu" (Do apresentador
Luciano Huck referindo-se ao seu relacionamento com
Angélica)

.

\

I
'"
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I RESU
MALHAÇÃO
SEGUNDA - O time de Letícia ganha o jogo.
Natasha fica furiosa. Gustavo parabeniza Letícia,
deixando-a surpresa.Marcelo Henrique descobre

que Beatriz e Francisco são apenas amigos e fica

envergonhado por ter sentido ciúmes. Oscar
tenta resistir às investidas de Cláudia. Vilma volta
de viagem e vê Cabeção faltando o trabalho.
Tedebê arruma o material de pintura de Drica

para agradá-Ia, mas acaba deixando-a irritada.
Orica comenta com Miyuki que acha que não
combina com Tedebê. Cláudia conta para Letícia

que se-u time enfrentará uma equipe forte. Letícia
confessa para Flávia que não está muito
entusiasmada com Felipe. Tedebê desconfia que
Kiko tenha lhe dado uma lista falsa de propósito.
Leticia pergunta a Natasha se ela não quer jogar
emseutime.

TERÇA - Gustavo incentiva Natasha a aceitar o
convite. Kiko confirma para Tedebê que a lista era

falsa,deixando-o furioso.Natasha aceita entrar no
time. Cabeção ofende Rafa ao dizer que ele não

consegue sair com as meninas. Letícia diz a Cadu
que ele não deveria usar tanto o dinheiro de Vivi.
Rafa finge que está ficando com Bel para
impressionar Cabeção. Vilma v.ê os dois na frente
do Giga e ameaça despedir Bel.Rafa confessa para
Cabeção que foi tudo uma armação e pede que
ele salve o emprego de Bel. Gustavo conta para
Natasha que a Vagabanda foi contratada para
fazer um shaw fora da cidade. Letícia e seus

amigos combinam de acampar nas férias. Vilma
machuca o ombro e Cabeção descobre que
trabalhará em seu lugar. Flávia diz que as

passagens para o acampamento estão esgotadas.

QUARTA - Leticia sugere que eles aluguem uma

van. Kiko decide viajar também. Miyuki fica
chateada porque ela e Cabeção não podem ir.
Dnca torce para que Tedebê e Kiko não arrumem
confusão na viagem. Cabeção se anima com a

possibilidade de estar sozinho com Miyuki.
Gustavo e Letícia descobrem que o shaw da

Vaqabanda e o acampamento são na mesma

cidade. Cabeção tenta escapar do trabalho para
passear com Miyuki,masVilma não deixa.Vinícius

�e ofe�ece pa.ra ajudarMiyuki a preparar um jantar
Japones para Cabeção. Wiliam, Diogo e Camila
decidem acampar de brincadeira na sala de
Beatriz. Marcelo Henrique e José conversam e

acabam ficando amigos. O carro de Gustavo e a

van de Letícia ficam retidos na estrada devido a
um deslizamento.

QUINTA - Gustavo sugere que todos passem a

norte numa escola na beira da estrada. Letícia e

G�lstavo descobrem que as crianças do colégio
nao receberam merenda e decidem distribuir os

m�nti�entos que trouxeram. Cabeção fala para
Mlyukl que precisará trabalhar até tarde,
deixando-a decepcionada. Letícia descobre que
uma das crianças está com muita febre. Gustavo

�ecide .sair na chuva para buscar ,ajuda e

I�presslona Letícia. Cabeção chega em casa e vê
Mlyuki jantando com Koji, seu primo. Letícia se

encanta cada vez mais com -Gustavo. Vinícius
convida Koji para se hospedar na República,
deixando Cabeção enciumado. Letícia decide
descobrir por que não há dinheiro para merenda
na escola. Marcelo ignora José, deixando-o sem

graça. Letícia pergunta a Calixto, o prefeito da
Cldade,porque as crianças não recebem lanche.

SEXTA - Calixto diz que a prefeitura não recebe

verb� do governo. Letícia desconfia que o prefeito
desvie o dinheiro. José fica' magoado com

Marcelo.Aline convence Fabrício a fazer um curso
de inglês com ela durante as férias. Lúcia descobre
que Cadu gastou uma fortuna ligando para o

celular da namorada. Vivi começa a ficar
preocupada com o jeito de Cadu. Gustavo
descobre que a Vagabanda foi contratada por
Calixto e diz que não quer tocar, mas Catraca e

Natasha o impedem de desistir. Rafa tenta se

I
Novidades
Priscila Fantin espalhou que gostaria de ser apresentadora
de televisão. A atriz fez tanta propaganda de suas

intenções que já tem gente jurando que ela conseguiu o

que queria. Quanto aos detalhes do programa e da

emissora, estão sendo mantidos no maior sigilo.

Viagem romântica
Pena que durou pouco, Bruno Gagliasso e Danielle Winits

já-estão de volta da viagem que fizeram até Buenos Aires,
assim que "Celebridade" acabou. É que a atriz é a estrela do
musical "Chicago".

"Pátria Armada"
Este é o nome do documentário musical, sobre a ditadura

militar, que será estrelado por Theodoro Cochrane, filha
de Marília Gabriela.

Um rapaz do bem' �
André Gonçalves alcançou maior notoriedade quando
participou de uma das edições do "Casa dos Artistas"

(SBT), que além da fama também lhe rendeu o

casamento com a 'atriz Cíntia Benini. Agora, na novela
"Senhora do Destino" (Globo), André Gonçalves está

interpretando Venâncio, um rapaz que se deixa levar

pela boa lábia de Reginaldo (Eduardo Moscovis), um
cara que faz tudo para ter sucesso político inclusive
convencer Venâncio a praticamente assumir a

responsabilidade pela morte de Leila (Maria Luiza

Mendonça). No entanto, especula-se pelos bastidores
das gravações da novela que Venâncio será o

responsável pela derrocada !e Reginaldo.

Disputada
Depois de Maria do

Carmo (Suzana Vieira)
ter recusado a proposta
.de casamento de Dirceu

(josé Mayer), Giovanni
(josé Wilker) achará que
o caminho está livre para

cortejar a nordestina.
Apesar de ser

apaixonada por Dirceu,
Do Carmo ficará'

'balançada com tantos

paparicos e mimos

vindos do bicheiro. Estas
serão algumas das

próximas emoções.de
"Senhora do D'estino'''.

Vida nova

Quem viu conta que Milene Domingues circulou em São Paulo acompanhada pelo
namorado, o também jogador David Aganzo, do Real Madrid. Na semana passada, a ex

mulher de Ronaldinho assinou o seu acordo de separação e ficou acertado que ela receberá
cerca de 85 mil Reais mensais.

o amor falou mais alto
Há quem jure que Murilo Benícip já voltou (de mala e tudo) para acasa de Giovanna

Antonelli. O casal havia se separado em abril, mas tudo indica que o amor falou mais alto e

eles estão juntinhos, de novo.

aproximar de algumas meninas da cidadezinha,
sem sucesso. Letícia pede que Gustavo não faça o

shaw para Calixto.

SABADO - Não há exibição.

CABOCLA

SEGUNDA - Tobias fica arrasado ao pensar em
bica. Tomé parte em busca de Rosa. Tobias diz a

Tina que Tomé vai voltar para ficar com ela.Justino

pede que Neco o apoie nas eleições, mas ele

responde que só se o pai colocar suas idéias em

prática. Neco diz para Luís que vai fazer com que
Boanerges o respeite. Luís passa mal, mas não

deixa que Emerenciana chame um médico.

Joaquim manda Belinha de volta para a casa de

Boanerges. Tobias pede desculpas a Mariquinha
por tê-Ia beijado. Justino manda Mariquinha se

afastar de Tobias. Boanerges conversa com seus

aliados políticos sobre os problemas que Neco
iem causado. Joaquim se declara para Pequetita e

ela o beija. Edmundo sugere que Joaquim peça
Pequetita em casamento. Zuca estranha que Luís
não tente mais vê-Ia e fica triste. Luís conta para
Emerenciana que pretende conversar com Tobias
sobreZuca.

TERÇA - Emerenciana fica preocupada com as

intenções de Luis.Justino paga seus empregados
em dinheiro. Neco alerta Justino que eles

precisam tomar cuidado com Boanerges. Bina diz
'para Zuca que Luís não veio vê-Ia porque não

gósta dela de'verdade. Luís teme que Zuca ache

que ele desistiu de seu amor. Os aliados políticos
de Boanerges pedem que ele se candidate a

prefeito.Neco discursa para os caboclos a favor de
Justino. Mariquinha fica revoltada. Justino

começa a fazér promessas para o povo, deixando
Neco contrariado. Belinha chega na pousada de
Zé e Bina. Justino diz para Xexéu que não vai

cumprir todas as promessas que fez. Boanerges
fica furioso ao saber que Justino lançou sua

candidatura na venda,com o povo.Neco diz para
Justino que ficará a seu lado apenas se ele cumprir
suas promessas. Tobias fala para Nastácio que só
vai se acalmar quando acabar com o homem que
lhe roubou Zuca.Belinha vai para casa.

QUARTA - Belinha diz a Emerenciana que não vai
voltar para o convento de jeito algum.
Emerenciana manda a

/ filha se esconder de

Boanerges até que ela converse com ele. Neco

provoca Boanerges, deixando-o furioso. Ritinha
conta para Zuca que Luís estava doente. Luís diz

para Boanerges que se o coronel atacar Neco o

povo se voltará contra ele. Zuca fala para
Emerenciana que Tobias não tem direito de
controlá-Ia. Boanerges conta para Tobias que
Zuca gosta mesmo de outro. Luís decide revelar
toda a verdade.Tonho avisa Tobias que Felício está

passando mal e ele vai embora sem ouvir o

advogado.Tomé começa a se desesperar,pois não
encontra Rosa em lugar nenhum. Justino tenta

convencer Neco a andar armado, mas ele se

recusa.Zuca diz para Luís que é ela quem vai falar
com Tobias. Zaqueu conta para Neco que Belinha
estádevolta.

QUINTA - Zaqueu diz a Neco que Felício pode ter
sido vítima de uma emboscada, deixando-o

preocupado. Generosa fala para Neco que Felício
teve um problema de saúde.Zaqueu espalha para
os caboclos que Felício foi atacado. Boanerges
revela a seus adversários políticos que Neco está

jogando o povo contra eles.Tomé volta para casa

e fica desesperado ao saber que Felício está
doente. Belinha pergunta a Zuca se ela tem

certeza de que ela e Luís seriam felizes juntos.
Zuca fica angus.tiada. Dr. Teles avisa a Tobias que
FeUdo corre risco de vida. Boanerges teme que
Tobias não vá agüentar saber a verdade sobre Luís
e Zuca. Neco decide tentar ver Belinha. Tina reza

por Felício. Tomé diz para Generosa que não
achou Rosa porque ela não quer ser encolitrada.

Generosa fica arrasada.Tomé fala para Tina que vai
tentar refazer sua vida, deixando-a feliz. Neco vai
até a casa de Boanerges.

SEXTA - Neco e Belinha se falam de longe.
Emerenciana ouve a voz de Neco, mas sua filha diz

que não enviou recado algum para ele. Boanerges
se prepara para dizer a Tobias que é de Luís que
Zuca gosta,mas ao ver a raiva dele decide dizer que
a cabocla se apaixonou por um viajante. Zuca fala
para.Luís que vai reatar seu noivado com Tobias e

pede que ele a esqueça.Tomémanda Zaqueu parar
de espalhar que Felício sofreu uma tocaia.Zuca diz

para Generosa que quer o perdão de Tobias.
Generosa fica contrariada. Mariquinha vê Zuca na

casa de Tobias e decide tirá-lo da cabeça de uma

vez por todas. Tobias continua desconfiado que
Zuca está apaixonada por Luís.Zuca fala para Tobias
que quer reatar o noivado.O peão pergunta se ela

gosta de outro. Luís diz a Boanerges que não vai
desistir de Zuca. Justino pede que o Vigário
participe de uma reunião política em sua casa.Zuca
fala para Tobias que o outro homem não passou de
um sonho.

SABADO - Tobias aceita Zuca de volta.Generosa vê
os dois se beijando e não gosta. Joaquim decide
pedir Pequetita em casamento. Zuca faz questão
que Tobias construa logo uma casa para que eles
possam se casar. Luís vê Zuca com Tobias e decide
voltar para o Rio de Janeiro. Emerenciana tenta
convencer o primo a não irembora.Zuca conta para
os pais que reatou seu noivado com Tobias, Belinha
diz para Luís que se ele voltar para casa,estragará o

relacionamento de Joaquim e Pequetita. O

advogado decide ficar.Tomé fala para Neco que ele
é quem deveria se candidatar à prefeitura.
Emerenciana tenta fazer com que Boanerges se

sinta culpado por ter deixado a filha num convento.

Neco joga pedrinhas na janela de Belinha, mas ela
não a abre,com medo. Boanerges ouve o barulho e

vai investigar, mas Neco consegue se esconder a

tempo. Tina percebe que Tomé está conseguindo
esquecer Rosa.Luís se desespera ao saber que Zuca
reatou seu noivado.

DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Preta fica revoltada quando Paco

conta que está morando na cabana. Paco a beija e

ela vai embora. Felipe ainda aguarda Preta, que' o
convence a ir a um restaurante. Tony não dá
comida e nem água para Bárbara, que permanece
amarrada. Felipe fala que vai pedir a separação.
Jibóia aconselha Kaike a fugir. Preta vai ao

encontro de Paco na cabana e passa a noite com

ele. Paco fala que o lugar dela e de Raí é ao lado
dele. Preta se impressiona com as semelhanças
entre os Irmãos gêmeos, até as palavras e

expressões. Kaike pede que Olívia consiga
dinheiro e entregue ao carcereiro. Germana

aconselha Preta a ficar com Paco. Moa e Sal
customizam as roupas e entregam para Guilherme

(Sérgio Guizé), que faz nova encomenda. Eduardo,
Verinha e Beki penetram em uma festa infantil.
Edilásia coloca Thor de castigo e ele foge com a

ajuda de Greta. Eduardo, Verinha e Beki atacam o

bolo eacabam sendo expulsos.

TERÇA - Paco e Preta se beijam.Kaike chega à casa

de Olívia. Tony é avisado da fuga de Kaike, conta

para Bárbara, que não esboça reação. Bárbara está

muito fraca e Tony dá-lhe um pouco de água. Paco
pede que Preta pegue a sua mala <ise mude com

RaLOtávio conta para Raí que Bárbara é prisioneira
de Tony. Preta e Paco comunicam que vão morar

juntos. Afonso acha a decisão precipitada.
Germana propõe um brinde aos noivos. Kika fica

triste quando Sal fala que a relação deles acabou.

Raí pede para não sairda casa de Afonso com tanta

pressa, Preta deixa que ele fique morando tom

vai embora. Preta aborda-o na porta da casa de

Bárbara. Paco diz que está tentando pegarTony.
Preta pede que ele jure que nem tocou em

Bárbara. Afonso, pergunta por Tony e percebe
que Otávio está mentindo. Sal não quer mais

fazer negócio com Guilherme, por ciúmes de

Moa. Afonso insiste que Paco aceite a herança e

ele manda que ele doe a sua parte. Greta e Tina

batem boca. Edilásia dá um prazo para Greta

engravidar. Todos se impressionam com a

mudança de comportamento de Abelardo.

Zuleide diz estar apaixonada por Helinho.

Roberval vai embora. Helinho decide enfrentar

Roque. Tina joga alho em pó no prato de Greta.

Ela come tudo e todos fogem do seu cheiro.

Helinho diz que ama Zuleide e Roque se revolta.

Edu faz discurso e reúne mendigos para invadir

as casas em construção.

Afonso. Tina chora por ter sido abandonada por
Thor. Abelardo sofre porque Thor está com Greta.

Edilásia convoca 'os filhos para o resgate de Thor.

Greta amarra Thor para que ele não vá embora.

Helinho aceita que Pilar (Carolina Holanda) venha
morar com ele. Roberval dá conselhos de sedução
a Helinho,que manda Pilar embora.

QUARTA - Bárbara fala para Afonso que ficou de

refém, para que Tony libertasse Otávio. Kaike
insiste em conversar com Afonso e fazer um teste

para provar que é pai do menino. Paco ensina

Preta a semear rosas e ela se impressiona como ele
tem os mesmos gostos de seu antigo amor.

Bárbara dá um escãndalo ao ver Kaike na casa de
Afonso e exige que a policia seja chamad�.Afonso
discorda de um novo exame de DNA. Bárbara

pressiona Otávio e ele vai embora com ela. Tony
deixa um recado para Bárbara e diz que está
voltando. Abelardo desamarra Greta. Ela decide ir

para o tatame com ele, que se transforma.Verinha
e Beki descobrem que o falecido estava falido.
Eduardo propõe pedir ajuda a Bárbara. Abelardo
avisa a família que vai se casar com Greta. Bárbara
denuncia o paradeiro de Kaike.Kaike consegue se

esconder da polícia, que dá uma batida no

apartamento de Olívia. Eduardo e Beki pedem
ajuda a Bárbara. Ela se choca porque eles nem

percebem que ela está machucada e os expulsa.
Otávio conta para a mãe que Preta e Paco estão

juntos e ela fica furiosa.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA' - Edgar se prontifica a pegar outra

garrafa. Viriato insiste que o vinho está bom e

Leonardo o humilha. Maria Eduarda entra na

confusão defendendo o maitre e o apresenta
como O homem que a salvou dos seqüestradores.
Leonardo reconhece para a filha que deve a

Viriato, mas insiste que ele é arrogante. Dirceu
pesquisa no arquivo fotográfico do jornal.
Viviane se coloca à disposição de �enãncio e

garante que ele será tratado como rei em

Pernambuco. Leandro dá o presente de
aniversário de Nalva e se chateia quando ela
deixa claro que não quer filhos logo. Edgard
insiste queViriato peça desculpas. Leonardo não

fica satisfeito porque o maltre não reconhece

que o vinho estava estragado e continua

achando-o arrogante. Maria Eduarda pede
desculpas a Viriato. Ele devolve o cartão com o

número de telefone dela. Dirceu nada encontra.

Thomas Jefferson 'quer assumir a relação com

Maria Eduarda; mas ela se recusa. Rodolpho
conta a Dirceu que fez a foto de uma enfermeira

grávida, com um bebê nos braços em '3 de

dezembro de' 968.

QUINTA - Kaike diz para p'aco que Bárbara

falsificou o exame de DNA de Otávio;que somente
Raí é filho de Paco. Raí concorda em ir morar na

cabana. Bárbara fala para Otávio que elevai mudar
de escola para ficar longe de Raí. Kaike pede que
Paco se aproxime de Bárbara para conseguir
provas. Afonso visita Otávio. Kaike insiste que
Bárbara ama Paco e que somente ele poderá
desmascará-Ia. Preta pede que Kaike não o

envolva, mas ele garante que os dois estão

correndo perigo. Moa e Sal preparam as roupas

para um desfile. Guilherme diz que será um

sucesso. Raí chega na casa e Paco lhe dá um barco

de madeira. Sal é aplaudido no final do desfile na

praia.Brad e sua turma vaiam.Paco pede que Raí o

veja como um pai. Greta faz papinha para
Abelardo, que sente-se triste. Edilásia convoca
Thor e Tina para salvarem Abelardo.'Eles invadem
a casa de Greta eEdllásla convida a lutadora para
morar com eles. Helinho suspira por Zuleide.

Bárbara vê Preta e Paco se beijando.

-SEXTA - Preta pede que Paco prometa se afastar

de' Bárbara. Ele diz que não pode abandonar

Otávio, mas que'ela jamais vai conseguir o que

que" Germana diz que não quer herdar dinheiro

algum de Afonso. Tony surpreende Bárbara ao

tomar o lugar da massagista em uma clínica de
beleza. Ela fala que a sociedade deles acabou. Ele
manda que ela ligue para Afonso e ameaça contar·
tudo. Ela desiste. Tony exige que ela expulse os

seguranças porque vai voltar para a casa.Sal e Moa

jantam com Guilherme. Ele conta que vai. abrir
uma loja e Sal será o estilista e modelo. Sal percebe
que ele está paquerando Moa.Moa se perturba ao

ver que Preta é a chef. Otávio se apavora ao ver

Tony em casa.Moa pede desculpas a Preta,deseja
que ela seja feliz no casamento e diz que ela vai

descobrir muitas coisas sobre o 'marido. Paco diz

que não está escondendo nada de Preta. Tina

ameaça ir embora. Zuleide pede proteção a

Helinho. Roque revistá a casa e só encontra

Cezinha no armário.

TERÇA - Rodolpho promete uma cópia da foto

para o amigo.Maria do Carmo manda Reginaldo
passar o dia com Bruno e Bianca. Sebàstião olha
emocionado o velho Galaxie.Dirceu pede muitas
cópias da foto. Giovanni manda Madruga
procurar a verdadeira Lindalva. Rita leva Lady
Daiane à escola. Shao Lin observa escondido.

Maria Eduarda deixa claro para os pais que não

está interessada em Thomas Jefferson. Janice se

encontra com Venâncio, mas ele .recusa o

dinheiro que ela insiste em dar-lhe. Sebastião

chega com o carro no reboque e Janicese irrita

com o tamanho.Ele garante que não vai vendê-lo

jamais. Nalva faz carinho no retrato de Viriato.Ele

sai do banho e estranha a presença dela em seu

quarto. Ela mente que vem cercando-o porque
está pensando em se separar de Leandro. Maria

do' Carmo olha a foto e sofre um pequeno
desmaio:é Nazaré segurando Lindalva.

A

QUARTA - Viriato insiste em saber por que Nalva

. quer se separar do marido. Leandro confirma que
é a seqüestradora na foto. Nalva confessa que
está apaixonada por outro homem. Viriato se

espanta quando ela acaba dizendo que está

apaixonada por ele. Gisela dá força a Leonardo

para que ele pare de dar dinheiro ao pai.Maria do
Carmo consola Leandro e garante que ele não teve

culpa pelo desaparecimento da irmã.Dirceu pede
que Rodolpho use programas de computador
para "envelhecer" a foto e chegar ao rosto atual da
seqüestradora. Laura aceita um convite para um

coquetel e avisa ao Barão que precisa de uma

roupa nova. O Barão pede um empréstimo a

Sebastião. Giovanni tira o piano da casa de Maria

do Carmo e avisa que vai fazer uma doação. Maria
do Carmo manda limpar o quarto de Lindalva.

Leonardo avisa que quer conversar com o pai.
Viriato pede desculpas a Maria Eduarda;Thomas
observa tudo.

QUINTA - Maria Eduarda nega dar seu telefone de
novo para Viriato e os dois acabam se

desentendendo de novo. Thomas Jefferson dá
carona a uma indignada Maria Eduarda;Viriato fica
mais furioso ao vê-Ia no carro com o deputado.
Edgard aconselhaViriato a sermenos orgulhoso.O
Barão e Dona Laura concordam em gastar menos;
mas' Leonardo dá de cara com a modista. Ele tem
um ataque,ameaça cortar a mesada que dá ao pai
e o Barão manda que ele o faça imediatamente.
Laura garante ter ficado orgulhosa do marido e

não compra nenhum vestido novo.Maria Eduarda
procura Viriato no restaurante, mas Edgard finge
que ele não está. Giovanni se aborrece na'
cerimônia de doação quando um jornalista pensa
que Danielle é sua neta. Leandro pede para ajudar
Dirceu a encontrar Lindalva. Rita não deixa Daiane
sair. Shao Lin promete vingança. Giovanni fica
sabendo que Dirceu está quase achando l.indalva.
Giovanni encontra Angélica na fortaleza de

Madruga.

SEXTA -Giovanni dá uma bronca em Madruga e se

recusa a falar com Angélica. O bicheiro manda a

jovem embora, Giovanni se arrepende, mas náoa
encontra mais na fortaleza. Dirceu aceita a.

colaboração de Leandro.Madruga leva Giovanni à
casa de Angélica. Janice, Regina e Eleonora se

unem para conseguir que Sebastião venda o

Galaxie. O Barão devolve o cheque a Sebastião e

manda que ele faça um levantamento da dívida

que tem com ele. Leonardo sente-se culpado,mas
Gisela garante que ele agiu bem. A proprietária
cobra o aluguel de Angélica,que faz as suas malas
e vai embora.Thomas segue Maria Eduarda e não

gosta de vê-Ia entrando no restaurante. Maria
Eduarda insiste em conversar com Viriato,

Reginaldo aconselha Viviane a conquistar seus

filhos. Dirceu acompanha a modificação do rosto

da enfermeira.Giovanni encontra Angélica na rua,
molhada da chuva,e manda que ela entre no carro.
Viriato e Maria Eduarda se beijam.

SÁBADO - Maria Eduarda chama Viriato de

cafajeste. Ele acusa-a de ser mimadinha. Ela
esbarra no garçom quando está saindo e derruba
toda a comida. Edgard suspende Viriato por dois
dias por causa da confusão.Thomas manda Maria
Eduarda entrar em seu carro, Dirceu se

impressiona com a imagem atual da

seqüestradora.Angélica, tremendo muito, conta a

sua história: foi achada em um terreno baldio no

mesmo dia em que Lindalva foi seqüestrada.Nalva
. explode com Leandro e afirma estar cansada de
sua vida.Maria do Carmo fica sabendo que a chuva
deixou muitos desabrigados em Pedra Lascada e

resolve ir para lá ajudá-los. Viviane manda
Reginaldo aparecer lá para faturar politicamente.
Clementina manda Shao Lin lavar o panelão de
sopa. O Barão comunica a Laura que decidiu
trabalhar. Thomas Jefferson se indigna ao saber
que Viriato beijou Maria Eduarda.Maria do Carmo

expulsa Reginaldo quando ele se junta a ela na

distribuição da sopa. Nalva aguarda Viriato na

praça,agarra-o e beija-o. Plínio e Sebastião vêem a

cena,sem nada entender.

SABADO - Preta tem um pressentimento ao não

encontrar Paco em casa.' Bárbara diz que é

chantageadà'por Tony. Ela tenta beijar Paco e ele
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Novidades para o

Verão 2005
Paisagens da natureza, diferentes
momentos do pôr-da-sol, o entardecer
e a entrada da noite; estas imagens
aparecem nas diversas peças da coleção
British Colony, de Maxime Perelmuter.
Todas grafitadas pela técnica airbrush
ou aerografia.
O chamado Rock BurguêsTropical
também está presente no veludo
fantasia, nas estampas de rosas com

onça e no barrado multicolorido. Para

entrar neste clima relax burguês, nada
melhor do que vestir kimonos de voil
airbrushed ou liso, com acabamento

estampado ou metalizado.
Os ponchos, shorts, regatas e bandanas
se fazem presentes, repaginados, feitos
com tramas

de crochê,
inspiradas
nas redes
rústicas de

pescador.

Shorts, ponchos, regatas e [>
bandanas também se fazem

presente, mas feitos com

tramas de crochê, inspi radas
nas redes rústicas de pescador

Essa é especialmente para as mais saudosistas. Há 25 anos o mercado
conhecia a primeira sandália plástica fabricada
nó Brasil, pela Grendene. De lá pra cá,
muita coisa mudou e a tecnologia
permitiu a criação de designs
cada vez mais modernos,
arrojados e inusitados de
Melissa. Porém, quem usou

o primeiro modelo
.

"Aranha" jamais
esqueceu da sensação
de ter um acessório

_

super moderno nos pés
e do frisson que a

sandália provocava.
Agora, ao comemorar seus
25 anos de sucesso absoluto, a
Melissa resgata o modelo criado em 1979 e lança o antigo
modelo, carinhosamente batizada de Melissa Celebration.
Quando a temporada verão 2005 começar, as fashionistas poderão
sandálias nas principais lojas de todo o país 'e escolher uma das nove
vibrantes cores, entre elas, Pink, Úlás com glitter, Prata e a tradicional
Cola. Quem já teve uma, vai amar! Quem não teve, experimentará a

sensação única de ter o primeiro modelo Melissa nos pés.

Primeira Melissa volta para
fazer os pés de todas ]

A cartela de cores é exclusiva, apostando
no azul petro, indian teal, verde
limonade, grey ice, vermelho caquí e
branco. Entre os tecidos usados para
contar a história do verão da British

Colony estão o voil indiano, o veludo de
seda fantasia e o Thai Flow (Santa

, Constancia®). O jersey met�lizado
aparece em toda a coleção; acabamentos
internos, externos e vivos, feitos a fio,
destacam-se em shorts e bermudas surf
Entre as peças chaves, estão o Poncho

Sport, o Kaftan Mort�lha aerografado, os
Windbrakers com base em voil e a Calça
asiática em voilliso e também estampado.
A alfaiataria, ainda sob forte influência
do esporte, brinca com o capuz
metalizado.

Estampas de rosas com onças presentes
em peças confeccionadas em veludo
fantasia conferem um clima de Rock

Burguês Tropical às peças de Maixme
<J Perelmuter

Leve 'Toque:
- Nada mais deselegante do que retocar o

batom no restaurante, ou no teatro, apesar
de ser uma atitude cada vez mais comum.

A maquiagem de uma mulher é coisa de
seu uso mais do que pessoal, portanto nada
de ficar abrindo estojinho de batom na

frente de outras pessoas. Estas "armas"

devem ficar dentro da bolsa e serem usadas
no banheiro.

- Use e abuse do filtro solar. O verão já está

acabando, mas o filtro solar é para ser

usado durante o ano. todo. Além do sol é

preciso ter cuidado com a exposição
excessiva nas camas de bronzeamento
artificial. Cada vez mais surgem casos de
câncer de pele por causa de abusos na hora
do bronzeamento. Proteja-se.

- Para a limpeza da pele, que tal uma
máscara para retirar cravinhos acumulados
e células mortas do seu rosto?
Retire a polpa de um damasco, amasse bem
com uma colher e adicione algumas gotas
de óleo de amêndoas. Aplique sobre a pele,

deixando-a por cinco minutos. Retire o excesso

friccionando a pele com a ponta dos dedos como se

estivesse fazendo uma massagem, sempre de cima para
baixo, do queixo em direção à testa. Depois, lave com

água fria.

- Para clarear e hidratar a pele, misture três colheres

(sopa) de maisena; um pouco de pomada para assadura de
bebês e 2 ou 3 colheres (sopa) de leite de magnésia para
ficar parecendo um sorvete. Depois, é só aplicar e
aguardar cinco minutos. Lave o rosto com bastante água
fria. Esta máscara é excelente para ser usada após aquele
banho de sol.

- Um truque para clarear as olheiras é-colocar saquinhos
de chá de camomila. Faça o chá normalmente, escorra os

saquinhos e deixe esfriar e aplique nos olhos. Pode ser

usado em conjunto com a máscara hidratante.
E, para tonificar, água de rosas caseira. Coloque no fogo
um copo de água. Depois que estiver bem quente, jogue
uma xícara de pétalas de rosas brancas, levemente
amassadas com as mãos ..Apague o fogo e abafe a vasilha
com um panei. A aplicação pode ser feita com compressas
de lenços de papel umedecidas na loção, por 5 a 10

minutos, ou simplesmente borrifando sobre o rosto.

wWw.brasilaerocargo.com.br
.,
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IITRADIÇÃO GAÚCHA I

Merece destaque a prenda
-

da 8ª RT- MTG/SC,
Edinéia Pereira da Silva

(24), eleita 1ª PRENDA

ADULTA DO ESTADO

SANTA CATARINA na

cidade de Xanxerê.
Edinéia mora na cidade

de Brusque e representa o

'\\::TG Laço do Bom

.. Nr)
pachola

Vaqueiro. Guetreira
incansável pela tradição

.

gaúcha, Edinéia tem

lutado com todas as

forças pela sobrevivência
da artística no nosso

estado.

o lenço de pescoço é peça integrante da

indumentária gaúcha e sua cor não mais reflete

posição político-partidária. O lenço gaúcho

\

* nó farroupilha (1835) e o nó Federalista (1893),
* nó tradicional, comum ou getulista, por ter sido usado pelo Presidente Getúlio
Vargas, foi adotado pelos chimangos, sendo, portanto, feito em lenços de cor
branca, .

, >j* nó quadrado ou domador foi adotado por Assis Brasil, que era rnaraqato
sendo usado nas cores vermelha ou preta (luto),
* nó farroupilha, também conhecido como bago de touro, usado nas cores

farroupilhas ou preto (luto),
.

* nó ou tope farroupilha, muito usado de 1'935 em diante pelos revolucionários
fuITapo� . .

* nó apaixonados ou namorados, usado em qualquer cor de lenço,
* nó dois topes, sem conotação política e pode ser feito em qualq uer cor de lenço,
* nó pachola, por representar a alegria, pode ser usado em qualquer cor de lenço,
exceto a preta,que significa a tristeza do luto,
* nó cru'cifixo, usado somente em festas religiosas, podendo ser atado em lenço de
qualquer cor.

Aqenda Artística
mês Julho .....

Soe. Amizade
Conjunto: Os Mateadores
Cidade: Jaraguá do Sul

Mega Fandango
COITl Grupo Rodeio!!!

E<ll Jamguà: Av. MilL üeodceo da ç:oll�l)cn.7!:10 . Feno; 275·2479
Av. M<lL occeorc da f:úil$(II::,'; 135· seno: 275·22M

Av Gctó!;o varqas , 268 . Fone: 3iO·1969
{l(ll J�itlvi!l!l'; j:':IW do prtncfpo, 429 • Fa!1O: 422·7216

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

Esta quase chegando ...

E no dia 24 de julho, na sede
social do CTG Laço Jaraguaense,
Grande Fandango animado pelo
"G R' d

. "

rupo .0 elO .

Culinária Gaúcha ...
-

Primeira etapa:
Ingredientes:
500 g de lagarto
1 colher (sopa) de azeite
1 cenoura, picada.
1 talo de salsão, picado
1 cebola, picada
2 dentes de alho, picados
1 folha de louro
1 lIz I de água

Carne louca desfiada
Rende: 4 pratos
Grau de Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: 1 h

Segunda etapa:
IngredienteS':
lIz pimentão vermelho, em tiras finas
lIz pimentão verde, em tiras finas
Vz cebola, picada em cubos pequenos
1 tomate, sem semente, em cubos pequenos

Vz xícara (chá) de azeite

suco de 1 limão
3 colheres (sopa) de salsinha

Modo de preparo:
L Corte os pimentões em tiras finas, com cuidado para não deixar nenhuma
semente; pique a cebola; corte o tomate no meio, retire as sementes e em

seguida corte em cubinhos.
2. Junte todos os ingredientes à carne louca desfiada e misture bem.
3. Tempere com sal e pimenta-da-reino e deixe marinar na geladeira por 2 horas.
4. Retire da geladeira e sirva frio.

4° Lugar
Malade Garupa
Geraldo Rafael Sartori e Altair
SchimtzJr.
5° Lugar
Charrua
Marcel Dàlmolin e Albano Souza
6° Lugar
Fazenda Silva Neto
Ari Correia dos Santos e

Vanderlei Vieira Borges

Prenda do estado
é doCTG Laço

,

�ao Bom Vaqueiro
•
I

Lenço ·de Pescoço
ff
Nóer""'''''o consiste em um tecido quadrangular,

;, l geralmente seda, de cor única, exceção ao

NÓ'O\lD� ,f' xadrez miúdo '(carijó) e nunca de tecido

detoLllO(, }( '� estampado. As cores mais usadas são as

históricas: o vermelho e o branco, ressaltando,
que o lenço preto representa tradicionalmente

o sentimento de luto. Diversas são as formas de

atar o lenço sendo oito as mais tradicionais,
duas delas tem origem política:

Ranking Copa Catarinense de Laço
Categoria laço dupla
1°Lugar
Estância Caledônia
Alceu Zimmermann e Clévis Machado
2° Lugar
Eliseu Schimit
Eder Marcos Schmitz e Delvino de Oliveira
3° Lugar
Tio Duda
Deivison Ruan do Carmo e Delinton Ramon do
Carmo

7° Lugar
Cabanha LPW

Gifrnar dos Santos e Adelar dos
Santos

8°lugar
Estância Caledônia
Paulo Herber Rebelo e Eder Rebelo
90Lugar
Mala de Garupa
Ari Mota Sutil e Nelso Mota Sutil
10° Lugar
Estância Caledônia
Luiz C. da S. Sobrinho e Marcos E. C.
da Costa

'cp,.ove nossas

DEMARCH I CARN ES
__�"����'_,_m'__••'M�_�_.. _'_�.�_+""_,... �,�m.. ,__*_.,_m,�,,�,"M_'�M�'_�M�_�"M'_

Você sente na carne a diferença
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGuÁ DO SUL - se
E-moil: demárchicornes@netuno.com.br

MARRECO,
h-VAU, COELHO

E OVELHA

Modo de preparo:
). Retire toda a gordura da carne. Pique
a cenoura, o talo de salsão, a cebola e os

dentes de alho.
2. Coloque o azeite numa panela e leve
ao fogo alto. Assim que esquentar bem,
coloque a carne na panela e doure bem
todos os lados.
3. Junte os outros ingredientes e por
último a água. Quando ferver, abaixe o

fogo � deixe cozinhar até a carne ficar
macia. Isso leva aproximadamente
lh30.
4. Retire a carne da panela e deixe
�sfriar. Desfie com as mãos.

Contato:
Data de Início: 30/07/2004

C-;-G LACa DO BOM VAQU EIRO

Cidade: B R U SQ UE

Contato:
Data de Início: 04/08/2004

Entidade: CTG GALPAO AMIGO

Cidade: TIMBO
Contato:
Data de Início: 20/08/2004

,

I

Entidade: CTG MALA DE GARUPA

Cidade: BRUSQUE
Contato:
Data de Início: 27/08/2004

Confira nossas

ofertas imperdíveis
Costela Ponto ... R$ 3,95

Akotrã si osso c/ rncrninho .... R$ 7,79
Potinho R$ 6,28

Coxão Mole R$ 6,99
Posto Verrnelho e 8ranco R$ 5,99
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SEXTA-FEIRA,2 de julho de 2004

HOJE VOCÊ VAI TESTAR SEUS CONHECIMENTOS EM

INGLÊSl pRA COMEÇAR, QUE TAL LIGAR OS PONTINHOS.

VAI APARECER O SIGNIFICADO DA PALAVRA "NAIL"I
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COMO É CABELO EM INGLÊS? PARA

DESCOBRIR, SIGA A PISTA CORRETA!

, HEAD

COLOQUE A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA
--..,

NAS CASINHAS INDICADAS E DE9CRUBRA

COMO ESCREVER EM ING�ÊS AS PARTES DO

CORPO ABAIXO!

�rl>
�

(DEDOS)

'.d op sopap - 8301 :sajuap = H1331 'sopsp = S�38NI, - (v 101aq!r.l = �IVH - (E f84un ; llVN (, I.d =

iDO, :eUJad = 831:06eJq = ��V :060�sad'= �:)3N :e�oq = Hlno� :ZiJeu = 3S0N :0410 = 3;'3 (1 :'d83�

COISAS DO CASAMENTO

O MARIDO TODO APAIXONADO DIZ PARA A

MULHER: - AMORZINHO. SEU EU MORRESSE

VOCÊ CHORARIA MUITO?

ELA RESPONDE:- CLARO.
......,.;;:;;=;..",..." BEM. VOCÊ SABE QUE eu

CHORO POR QUALQUER
BESTEIRA.

CABEÇÃO
O MENINO CHEGAV� DA
ESCOLA CHORANDO. TODOS OS

DIAS. A POBRE MÃE JÁ NÃO
SABIA MAIS O QUE FAZER.
- OS MENINOS ME CHAMAM DE

CABEÇÃO. MÃE. TODOS OS

DIAS. NÃO ME DEIXAM EM PAZ.
- MAS FILHO. VOCÊ TEM QUE
SE DEFENDER. POR QUE NÃO
DÁ UMA SURRA NELES?
- É QUE ELES GRITAM E

CORREM PARA UM BECO

ESTREITO .••

. - b
.,

I Juan Floriano
O bonltao Ga ne

mpletoU 4 aninhos ontem.
co

.

. ho e Ana
O pais LUIS Mann .

s 'o •

e Ursula
Jerusa e avOS, Jo�e d
BeNng lhe desejam t�, a

felicidade do mundo
...

No próximo dia 12/07 Ana Paula
Dellani completará mais um
aniversario, quem deseja muitas
felicidades são seus pais Clodoaldo
e Antonia Dellani

•

I

O CARA FOI OPERADO E ACABA DE

ACORDAR DA ANESTESIA.

DESESPERADO. GRITA SEM

EN1ENDER NADA DO QUE E9TÁ
ACONTECENDO. A ENFERMEIRA

CORRE PARA ACUDí-LO E PROCURA

ACALMAR A SITUAÇÃO.
- CALMA. VOCÊ ESTÁ NO HOSPITAL.

voes CHEGOU AQUI DESESPERADO.
ANDANDO DE UM LADO PARA OUTRO

E FOI OPERADO DE UM APÊNDICE.
MAS JÁ ESTÁ TUDO RESOLVIDO E

VOCÊ ESTÁ ÓTIMO. CORREU Timo
BEM.
- MAS. ENFERMEIRA. ESSE É
QUE O PROBLEMA. EU Só VIM

ENTREGAR UM TELEGRAMA...

A gatinha Carolina
Daiana da Silva
completará 10 anos no
próximo dia 10/07, .

que deseja muita
felicidade são seus

pais Lauri e Marlete e
o Irmão Ricardo e

cunhada Patrícia

Fone

47372-1117

u""',., �:â'.;':::·,.. t".i ..... hl;_�w..,...;r;\t-...." l'<"��.. 'l'<.�I!I, ii: �"T'-',.,."�c I

Reinoldo Rau, 327 - Sala 01

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

- ----_ -

PRODUTOS NI\CIONAIS E IN rEl1NACIONAIS

A fofinha Aline Garcia estará

completando 6 aninhos dia 12,

• essa é uma homenagem dos

seus pais Sidnei e Sônia,

padrinhos Emerson e Maria e

avós Sebastião e Adelina.

.4;;

de éstar na ",o"a
,�

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

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