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Caropreso disse que apoio de
governador não garante a vitória
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Máquinas são usadas porquem
é cadastrado,afirma Peixoto
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SUL-AMERICANO

Atleta jaraguaense integra
seleção campeã de voleibol

ALEXANDRE BDGD

• PÁGINA 7 Júniorcomemora o título sul-americano ao lado do treinador BenhurSperotto, que o lançou para o voleibol

ACIDENTES

Trânsito causa seis vítimas num
único dia em Massaranduba

o pronto atendimento de Massaranduba atendeu em

ummúnico dia seis vítimas de acidentes no trânsito da
cidade. Nos últimos dois meses, foram registrado aumento
do número politraumatizados, em decorrência de

capotamentos, atropelamentos e colisão ou queda com

motocicletas. A maioria dos casos é registrada nos finais de
semana envolvendo menores alcoolizados. • PÁGINA 4

SUSTO

Ameaça de bomba assusta
'

alunos da Giardine benzi

Um telefonema anônimo avisando da existência de uma

bomba na Escola de Ensino Fundamental Giardine Lenzi :
deixou alunos, professores e pais assustados. A direção da '

escola decidiu suspender ás aulas no período v�spertino e
,

noturno, pormedida de segurança. Hoje, a polídadeve'reallzar ;
uma perícia na escola, que tem 520 alunos. Adelegada Fedra
Konell vai investigar a autoria do trote. ,. PAGINA:7

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas,

www.marisolsa.com.br

o Sul-Americano infanto

juvenil de voleibol, disputado
na Colômbia, teve um atleta

jaraguaense como titular da
seleção brasileira. Júnior, de 16

anos, é meio de rede e voltou
da competição com a medalha
de ouro e a vaga para oMundial
de 2005. Para quem chegou aqui
como iniciante no esporte, em
um ano e meio o atleta chega a

seleção brasileira, disputa sua

primeira competição inter

nacional e conquista seu

primeiro título. Para o técnico

do time jaraguaense, Benhur
Sperotto, o jogador é' uma das

,

maiores promessas do esporte no
Brasih já que é determinado e

,

tem potencial para ser um dos
maiores nomes do nosso voleibol

A Rede Globo investe cada vez mais na produção das novelas.
Para o próximo folhetim das 19h, "Começar de Novo", toda a

equipe foi transferida para qravar cenas de alguns capítulos no
. outro lado do mundo, na Rússia. A produção marca também a

volta do ator e diretor Marcos Paulo, que apareceu pela última
vez na novela" Por Amor"

A palavra organização tem origem
na palavra ação, obra ou trabalho.
Geralmente, as grandes orga
nizações são criadas com o objeti
vo de resolver problemas de inte:

resse comum,
Cada um tem
uma forma de
se organizar
para resolver
os problemas
do dia-a-dia.A
organiza-ção
é a �ase do
desenvol
vimento de
uma civiliza
ção.

www.duasrodas.com
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De arrasto
falta de bomA Empresa Cartão

Jaraguá, que até março era a

responsável pelo estaciona

mento rotativo no centro da
cidade, foi embora sem

deixar saudades. Quatro
ineses depois da saída, o

ti A' -

ransito nao se tornou um

bos como a administração
municipal previa, tampouco
desapareceram as vagas. A

situação nas ruas centrais de

Jaraguá do Sul é semelhante
à da época da Zona Azul,
alguns dizem que está até

melhor, não existe mais a

cobrança e os usuários não

passam mais pelo constran

gimento imposto pela maioria
das intransigentes monitoras.
A julgar pelas situação atual,

Italvez o, s�rviço não seja tão

necessano como apre-

19oavam.
I

Aliás, todo processo

começou errado. Sugerido

tpela Câmara de Dirigentes
Lojistas com o objetivo de

[ordenar o trânsito, o

FRASES�----------------------------�c.�--�

namento rotativo é uma

concessão pública, que tem

por obrigação es tabelecer
critérios rígidos de respeito e

cortesia na condução dos

serviços, além de regras
claras, fundamentadas em

técnicas e leis - especial
mente para a prestação de
contas. O serviço, mesmo

indiretamente, será parte
integrante da administração,
e distorções e críticas

comprometem a imagem da
cidade.

Entretanto, pelo andar da
carruagem, a tarefa ficará por
conta do próximo prefeito
que, antes de mais nada, deve
buscar especialistas para
conduzir o processo e para
certificar se o estacionamento
rotativo é mesmo necessário
ou nãó. Se depender dos
usuários, o sistema não volta.
Mas, infelizmente, a decisão
será dos políticos, que têm
outros critérios, muitas vezes

não muito técnicos e práticos.

estacionamento rotativo

transformou-se quase num

poder paralelo nas ruas da
cidade. Especialistas em

trânsito sempre sustentaram

a tese de que muitas vias

públicas não tinham rota

tividade suficiente para

pertencerem ao sistema.
Além de colecionar muito
mais críticas do que

senso

(educação) das monitoras e

a opção preferencial pela
arrecadação em detrimento à

orientação e à essência da

proposta. Todavia, a se

quencia de casos que

extrapolaram o limite do
aceitável, acirrou os ânimos
e mudou a opinião pública.
Daí pra frente,' o que foi

� A Empresa Cartão Jaraguá, que até março
era a responsável pelo estacionamento

rotativo, foi embora sem deixar saudades.

resultados, a Zona Azul foi

objeto de investigação da
Câmara de Vereadores, cujo
relatório comprovou irregu
laridades de' toda a na

tureza.

Apesar de sagrar-se

campeão em reclamações,
havia um consenso sobre a

necessidade do sistema. A
discussão era em função dó
modelo. Criticava-se a

intransigência da empresa, a

criado como um anjo
guardião transformou-se em

frankstein .

O governo já avisou que

pretende reimplantar o

sistema o mais rápido
possível. Aliás, se dependesse
dele, não teria sido
encerrado. Entretanto, antes
que se inicie a discussão é

preciso que os responsáveis se

conscientizem que a

exploração do estacio-

11 O talento é um dom. Mas todos podem adquiri-lo. Cada um faz sua própria história com

trabalho dedicação e muito treino':
• José Jorge Souza Santos Júnior,jogador de vôlei da seleção brasileira explicando seu sucesso como atleta.

Mundo I Pessoas & Fatos I
,
b

� BÉLGICA

Discriminação
atinge um bilhão
A ONU (Organização das Nações Unidas)
apelou aos governos de todo o mundo para
se esforçarem mais para respeitar os direitos
das minorias depois de descobrir que quase
um bilhão de pessoas enfrentam algum tipo
de discriminação.
Cerca de 900 milhões de pessoas, um em cada
sete habitantes do planeta, pertencem a

grupos que se autoclassificam discriminados
ou em desvantagem, apontou o Relatório de
Desenvolvimento Humano da ONU deste ano.
Entre eles, afro-americanos, ciganos do Leste

Europeu, curdos na Turquia e as populações
ihdígenas da América Latina. {AE)

.... EUA
I
Banco ocultou
contas de Pinochet
o Riggs Bank cortejou o ex-ditador chileno

�ugusto Pinochet e o ajudou a esconder dos

procuradores internacionais milhões de
dólares enquanto estava sob prisão domiciliar
na Inglaterra, informou o relatório de

investigadores do Senado.
Um alto funcionário do governo encarregado
de supervisionar o maior e mais antigo banco
de Washington manteve detalhes sobre o

relacionamento do Riggs com Pinochet fora
dos arquivos do caso. O valor "escondido" foi
entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões. {AE)

� fNDIA

Naufrágio deixa
25mortos
Uma embarcação de fabricação caseira

naufragou em um rio da fndia, causando a morte

de 25 ocupantes, enquanto que outras 10 pes
soas foram enterradas vivas em um deslizamento
de terra, elevando 374 o número demortos pelas
chuvas de monção no sul da Ásia.
As inundações anuais - agravadas pelo degelo
das montanhas e as chuvas torrenciais -

prejudicaram milhões de pessoas na fndia
Bangladesh, Nepal e Paquistão, onde o

trasbordamento de rios destruiu casas, estradas
e linhas telefônica. Na fndia, onde 232 pessoas
morreram desde de junho, um barco com 50

pessoas afundou no Rio Bagmati. {AE)

� CAMBOJA

Indicadoo

primeiro-ministro
Legisladores dos dois principais partidos
cambojanos aprovaram, ontem, Hun Sen como

primeiro-ministro do país. A nomeação se deu

quase um ano depois de uma eleição
inconclusiva que deixou a nação sem governo
devidamente constituído, em julho de 2003.

Osmembros da Assembléia Nacional aprovaram
o governo da coalisão - formada pelos partidos
Popular Cambojano, de Hun Sen, e o Funcinpec
- por 96 votos contra três. Os 24 integrantes do
partido da oposição boicotaram a sessão.A eleição
de Hun Sen faz parte de uma nova lei do país. (AE)

� IRAQUE'

Polícia encontra corpo
decapitado no RioTigre
A polícia iraquiana encontrou ontem, no Rio

Tigre, perto da cidade de Beiji, ao norte de

Bagdá, o corpo decapitado de um homem que
poderia ser um dos motoristas búlgaros
seqüestrados pelo grupo radical islâmico
Monoteísmo e Jihad, do terrorista jordaniano
Abu Musab al-Zarqawi.
O corpo estava com roupa laranja, colocada
pelos extremistas nas pessoas executadas,
numa referência aos uniformes dessa cor que
são a vestimenta dos presos pelos americanos
na base de Guantánamo, em Cuba. (AE)

� NOVA ZELÂNDIA

Primeira-ministra rebaixa

relações com Israel
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen
Clark, anunciou ontem a suspensão "virtual"
das relações diplomáticas com Israel. Ela
acusa o país de violar a soberania da Nova
Zelândia e o direito internacional.
A decisão foi tomada depois de agentes
secretos israelenses Uriel Zoshe Kelman e Eli
Cara tentaram obter passaportes
neozelandeses ilegalmente. Clark disse que
Israel ignorou uma exigência feita há três
meses para que se explicasse e pedisse
desculpas. A sentença anunciada pela alta
corte de Auckland condena os israelenses a

seis meses de prisão. (AE)
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Esclarecimento

Família Porto

à

a

c

c

INos últimos dias está correndo um boato na cidade
sobre o fechamento do Allegro Restaurante Bar pela
Vigilância Sanitária. Podemos assegurar a todos que
isso é uma inverdade e que não passa de um grande
equívoco!

É de conhecimento de todos que a Vigilância
Sanitária de Jaraguá do Sul está realizando uma grande
blitz pelos estabelecimentos de alimentação do

município, inclusive fechando alguns por falta de

condições e de higiene. O fato foi amplamente
divulgado pela imprensa local, com reportagens em

todos os jornais impressos e nas emissoras de TV.
Nosso problema começou quando a RBN TV

utilizou-se indevidamente de imagens do Allegro para
ilustrar a sua reportagem sobre o assunto. Até aí nada
demais, a não ser o fato da Vigilância Sanitária sequer
ter visitado o Allegro ainda.

Aproveitando-se de um momento em que o

restaurante encontrava-se fechado, inclusive com as

cadeiras para o alto (o facilitar a limpeza do salão), as

imagens do Allegro foram utilizadas como pano de fundo

para a reportagem do Jornal da RBN, causando um

grande dano à nossa imagem.
De imediato entramos em contato com a emissora,

que prontamente fez uma matéria de esclarecimento,
assumindo o seu erro. Também recebemos uma ligação
do Senhor Reali Junior, Diretor da RBN, pedindo
desculpas pelo acontecido e prometendo ajudar-nos no

que fosse necessário para reverter o dano causado.
Problema número um resolvido, começou o problema

número dois. Infelizmente algumas pessoas ficaram
'sensibilizadas' com as imagens e prometeram nunca mais
colocar os pés no Allegro. Estas pessoas sequer
assistiram a reportagem de retratação e começaram a

espalhar pela cidade que o Allegro tinha sido fechado
e o boato correu, aumentou de tamanho e começou a

nos afetar diretamente.
Quem nos conhece sabe de todo apreço que temos

pela qualidade de nossas matérias-primas e serviços,
muitas vezes tendo que diminuir a margem de lucro

para que nossa obstinação pelo melhor não pese no bolso
de nossos clientes.

É muito difícil constrúir um nome. Precisamos de
três anos para isso. Porém, é muito fácil destruir todo
um trabalho. Apenas uma reportagem de televisão está

conseguindo isso! Pedimos para quem tiver dúvidas
sobre a qualidade de nossas matérias-primas, sobre a

limpeza de nossas instalações ou sobre a higiene de
nossos funcionários, que visite nossas instalações e

comprove tudo o que falamos anteriormente:
Aproveitamos a oportunidade para comunicar a

todos que a partir do mês de agosto o Allegro
Restaurante Bar estará atendendo em novo endereço.
Estamos nos mudando para a antiga Galleteria
Gianella, próxima do Angeloni, na Barão do Rio
Branco. A inauguração está prevista para a segunda
quinzena do mês, em data ainda a ser confirmada.
Estamos preparando um ambiente ainda mais

aconchegante e alegre para nossos clientes.
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MOSAICO

POLíTICA

� Característica
O PT não perde a mania de reuniões.

Pra tudo é preciso longas reuniões. O

que inicialmente tinha como objetivo
assegurar a participação e a democracia

foi, aos pouco, se tornando a principal
causa dos conflitos internos,
contribuindo para a pecha de indeciso.

Em período eleitoral então, a coisa se

complica - e muito. As reuniões se

multiplicam e é quase impossível
encontrar algum candidato ou líder que
não esteja numa. Informações só extra

oficiais.

� Cá e lá
Na inauguração do comitê da coligação
"Jaraguá Para Todosto governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) disse que
a aliança visa completar a derrota das

oligarquias. "Vamos fazer isso aqui em
Jaraguá do Sul'; discursou, se referindo
ao PFL, do senador Jorge Bornhausen,
e do PP, do ex-governador Esperidião
Amin, aliados do PSDB.

Em Joinville, porém, cidade que o LHS

administrou por três vezes, o PMDB

faz parte da coligação que tem 19

partidos, entre eles PSDB e PFL.

� Direitos Humanos
o Centro de Direitos Humanos de Jaraguá
do Sul promove amanhã, sábado, a partir
das 8h30, no Sindicato do Vestuário, o
primeiro módulo do Curso de Formação e

Capacitação em Direitos Humanos.

De manhã, acontecem palestra e debate
sobre Direitos Humanos. A tarde, serão
formados grupos temáticos para levantar
as principais violações e apontar
alternativas para atenuá-Ias. O'documento
com os problemas identificados e as

propostas será entregue aos candidatos a

prefeito, e solicitado compromisso.

� Parabéns
Em princípio, o elogio seria descabido

dado a responsabilidade que o cargo

exige.Todavia,diante de tantos de�vios,
a condução inicial do processo eleitoral

pela juíza Maria Quitéria Tamanini Perez

merece todos.

A imparcialidade e o equilíbrio com

que tem pautado os pro�edimentos,
confirmam o compromisso com a

Justiça, Ao propor o pacto entre os

candidatos para não poluírem a cidade

com propaganda, demonstrou

preocupação com a organização.

� Bode expiatório
Já se achou o culpado pela queda do
Brasil no ranking do IDH (Indice de
Desenvolvimento Humanos) divulgado
esta semana pela ONU:"O avanço tímido
na era FHC
A conclusão é em função das análises ,

terem sido feitas nos oito anos de

gestão do tucano, além dos dados
utilizados pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento terem

atraso de dois anos, o IDH-2004 usa

estatísticas de 2002, ano em que
terminou o segundo mandato de FHC.

Candidatos concluem curso de

capacitação para as eleições
JARAGUÁ00SUL-Quarta-feira

à noite foi o último dia de curso de

aperfeiçoamento destinado aos

candidatos a vereadores que

concorrerão às eleiçõespela coligação
PL, PTB, PPS e PDT. Na avaliação
da coordenadora dobloco, Rosemeire
Vasel, a capacitação, que teve

duração de 20 horas, foi válida não
apenas para orientar os candidatos,
mas também para oportunizar a

integração entre eles, considerando
que precisamestarnamesma sintonia

paraobterêxito emoutubro. "Umdos

pontos positivos de nossogrupo é nossa
união e determinação no trabalho.
Contamos com pessoas jovens,
algumas irão concorrer às eleições pela
primeira vez, então o curso foi

importante para darmos encaminha
mentos básicos no que se refere a

questões comportamentais, responsa
bilidades pertinentes ao parlamentar,
como elaborar um projeto, plano de

governo, entre outros assuntos",
destaca.

Rosemeire comunica que líderes
dos quatropartidos estão percorrendo
os bairros de Jaraguá doSul para ouvir
as reivindicações da comunidade,
"Estamos trabalhando no plano de

governo, levantando asmetas, porém
já temos elencadas a maioria das

prioridades em termos de melhorias

para a cidade", afirma.
Na terça-feira, o governador Luiz

Henrique daSilveira (PMDB) esteve
emJaraguá do Sul e declarou apoio à

coligação PT, PMDB, PCdoB e PSB,
Na opinião de Rosemeire, este

posicionamento não irá prejudicar a
campanha do bloco que aponta
MoacirBertoldi (PL) como candidato
a prefeito. "Independente dos

apoiadores, o' eleitorvai votar no
candidato que apresenta asmelhores

propostas e que transmite confiança",
considera.
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ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

DISPUTA

Caropreso desdenha apoio do
governador à aliança PTIPMDB!
POR FABIANE RIBAS

�Ca'ndidato acredita

que eleitor avaliará

perfil e a experiência
política de cada um

•

JARAGUÁ DO SUL - o
candidato a prefeito pela coligação
"Jaraguá no rumo c�", o médico

,

Vicente Caropreso, desdenhou o
\

apoiomanifestado pelo governador
Luiz Henrique da Silveira à aliança
PT;PMDB.O ex-deputadodisseque
a declaração de LHS - feita durante
a inauguração do comitê da

coligação "Jaraguá para todos", na
terça-feira à noite - não o preocupa,

por que "o posicionamento do

governadornão garante avitória dos
aliados".

Na opinião do ex-deputado
federal, o eleitor está cada vez mais
criterioso na escolha do voto, "O

governador está fazendo opapeldele.
Declarar apoio à coligação nadamais
é do que uma questão de coerência;
afinal, é filiado aoPMDB", ponderou,
acrescentando que os partidos que

. integram a aliança fazem parte da
base de sustentação do governo
federal.

Caropreso acredita que o eleitor
irá avaliar o perfil dos candidatos e

não seus apoiadores. "O fator

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

Caropreso aposta na conscientização do eleitorado para vencer as eleições
perfil dos candidatos ser�
determinante. "Jaraguá do Sul é uma
cidade de referência estadual J
nacional em vários segmentos e pO!,i
isso se tornou uma vitrine que gera

cobiçamuito forte em líderes políticos
de todos os partidos", declarouj
apostando numa disputa acirrada)
"Estamos conscientes disto, mas

estamos trabalhando com muita

dedicação pap vencermos',=?
completou. 2

determinante para a escolha do voto
será a experiência d� vida pública de
cada candidato, o que cada um deles
fez em termos de melhorias para

Jaraguá do Sul, enquanto pagos pela
comunidade", discursou o candidato,
afirmando que a população está

escaldada e "não se deixará enganar
por truques lançados naúltimahora".

"Nas eleiçõesde 2002, omunicípio
deixou de eleger um deputado
federal por causa das artimanhas

armadas para iludir as pessoas. Mas
desta vez ninguém irá cair em

tramóias", reclamou, numa alusão ao
lançamento da candidatura do
vereador Marcos Scarpato (PT) a

deputado federal.
ALINHAMENTO - Apesarde

ser do mesmo partido do prefeito
Irineu Pasold, Caropreso não

acredita que o eleitor levará em

consideração a atuação do poder
público, reforçando a tese de que o

Candidatos rebatem críticas de adversários sobre aliança
D

:]

.3

SCHROEDER - Os candidatos a

prefeito e a vice pela coligação PFL/
PSDB, Hlmar Hertel e Gregório
Tietz, respectivamente, rebateram as

críticas dos adversários de que ambos,
por serem ex-prefeitos da cidade,
representam o passado, sem terem o

apelo donovo ao eleitor. Hertel (PFL)
governou omunicípio entre 1993 e

1996, eTietz, na época no PFL e hoje
filiado ao PSDB, os quatro anos

Rosemeire afirma que os candidatos a vereadores estão bem preparados seguintes.

Tietz recorreu à experiência
administrativa de ambos para

conquistar os votos necessários para
vencer as eleições. Para colocar um
ponto final na discussão, Hertel
revelou que um das proposta da

coligação. é a modernização da

administraçãopública. 'Aexperiêncía
.

nos possibilitou conhecer os limites e
as carências da administração. Por isso,
podemos propor a modernização",
declarou.

Tietz informou ainda que

pretendem implantar projetos que
incentivem a abertura de novas

empresas para aumentar a

arrecadação e assegurar mais

empregos. "Não queremos que
Schroeder limite-se a uma cidade

dormitório, nossa intenção égarantir
emprego", prometeu, lembrando
que durante sua gestão implantou
oSimples (imposto único) para micro
e pequenass de empresas.

FATOS
• Na próxima semana, a

coligação se reúne para
avaliar o plano de

governo e discutir

inclusão de outras metas.

• O plano de governo será

divulgado a partir de
agosto e distribuído para

a população.
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----------------------------------------

Expositores satisfeitos com
a movimentação da Feira

-POR MARIA HELENA DE MORAES
.,-

'.-A Expo 2002

gerou RS 3,5
-milhões em

cpegócios

C(SAR JUNKES

B-

l:. }ARAGUÁOOSuL-Os expositores
G.que estãomostrando seus serviços e
�produtosnaExpo2004 estãosatisfeitos
, �om o volume de negócios fechados
,!lesses três dias de realização do
evento, que iniciou na segunda-feira

f)e prossegue até domingo, no Parque
BMunicipal de Eventos. Mesmo os

i:#xpositores que não têm pretensão
c de fechar nenhum negócio em

G(virtud� do tipo de produto se dizem
.jcontentes com a Feira, que

� representaumaótima chancede fixar

sflimagem.
Esse é o caso do proprietário da

Hexagonal, engenheiro civil Sidnei
5 Rígon, que está com um estande

,,;expondomaquete de obras como a

doMemorialdoCorreio doPovo e da MaquetedoMemorial doCorreio do Povo pode ser conhecida no estande da Hexagonal- Engenharia eConstruções
B sede novadaempresa.Rigon trabalha
__
em parceria com a arquitetaViviane

ojCorrêa. Segundo ela, divulgar o

ltrabalho da empresa é Oobjetivo ao
participardaExpo2004. "Estamosaqui

_para divulgarnosso trabalho,mostrar
o que já fizemos e eventualmente

flechar algum negócio. Conversamos
com várias pessoas interessadas,mas,
nanossa área, osnegócios são fechados
depois de muita conversação",

explica a arquiteta.
Já o expositor Dilmar Fabris,

proprietário de uma óptica e joalheria
da cidade, afirma que já conseguiu
recuperar 40% do valor investido na

Feira, que foi de R$ 4mil.Até o final
do evento, Fabris espera um retomo

de 100% do que investiu para

expor na Feira. A artesã Cissi

Demarchi, que integra o núcleo
de expositores da Apeafa

(Associação dos Produ-tores
Artesanais Familiar) também se

diz satisfeita com as vendas dos

produtos, confeccionados por

integrantes de diversos Clubes de
Mães de J araguá do Sul. De
acordo com Cissi, a Prefeitura não
cobrou o aluguel do estande. "Isso
foi bom porque não estamos tendo

despesa e as vendas estão bem",
avalia a artesã.

o fun<3tnário de um dos
maiores postos de combustíveis de

J araguá do Sul, Jorge Moretti,
afirma que a empresa está

expondo com o objetivo de

divulgar a qualidade dos produtos,
lançar o cartão de fidelidade e o

fast-food de produtos feitos pela
própria empresa. Setenta empresas
dos mais diversos segmentos estão

participando da Expo 2004.

;,Projeto do Sebrae capacita e ,dá créditopara jovens entre 16 e 24 anos
I(

s }ARAGUÁ 00 SUL - Jovens com
" idade entre 16 e 24 anos, cursando o
ensino fundamental ou médio,

(''integrantes de núcleos familiares
( com renda per capita de até meio

,

- saláriomínimo, podem se habilitar a
cursos de capacitação e a crédito

G para desenvolverem atividades
autônomas ou se dedicarem a

pequenos negócios individuais ou

coletivos. Em Santa Catarina, as

inscrições para o projeto "Jovem
Empreendedor" podem ser feitas nas

agências de atendimento do Sebrae
emCriciúma, Tubarão, Florianópolis,
Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul,

Joinville, Lages, [oaçaba, Xanxerê,
Chapecó e SãoMiguel do Oeste até
o dia 27 de julho.A capacitação e o

crédito serão garantidos através da
parceria entre o Ministérios do
Trabalho e Emprego, o Sebrae
nacional e o Banco do Brasil,

O projeto, que faz parte do

Programa Primeiro Emprego do

governo federal, vaibeneficiar 16mil
jovens em todo o país, no primeiro
ano, sendo que a expectativa dos
coordenadores do Sebrae nacional é
de que 12,5 mil jovens façam o plano
de negócios para receber recursos e
iniciar seu empreendimento. Deste

total, 12mil terão crédito disponível
paramontar o próprio com devido

acompanhamento.
Para se candidatar, o jovem

deverá se inscrever gratuitamente
nas agências de atendimento do
Sebrae em Santa Catarina

apresentando CPF ou documento
de identidade. O candidato vai

preencher um questionário que
funcionará como uma pré-seleção.
As respostas vão indicar se ele tem
características de empreendedor e
as possibilidades de cada inscrito

como profissional por conta própria
ou como empreendedor.

FATOS

• A taxa de desemprego
entre os jovens chega a

18% enquanto a média
nacional é de 13,1 segundo
os dados do IBGE.

• Os empreendimentos
aprovados serão

acompanhados por
técnicos do Sebrae durante
três anos. Os recursos são

do FAT ( Fundo de Amparo
ao Trabalhador).

SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2004 CORREIO DO POVO

Conselho discute critérios

para uso demaquinário agrícola

.. COMÉRCIO

Vendas saltam 10% em maio
As vendas do comércio varejista brasileiro

registraram aumento de 10,01 % e a receita
nominal 10,27% em relação a igual período
do ano passado. Foi o sexto mês consecutivo
de crescimento das vendas.
O aumento foi liderado pelo setor de Móveis

e eletrodomésticos, com avanço de 35,58%,
seguido por Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e fumo

(5,17%); Tecidos, vestuário e calçados
(22,47%); e Combustíveis e lubrificantes

(4,13%).
No ano, as vendas tiveram alta de 8,48%, e
nos últimos 12 meses, o aumento foi de

1,8%. Com exceção de Roraima, todas os

Estados registraram alta de vendas em maio.

.- INADIMPLÊNCIA

Reduz cheques sem fundos
O número de cheques sem fundos caiu 10,9% em

junho na comparação com maio. No mês passado,
foram devolvidos 14,6 cheques a cada mil

compensados. Em relação a junho do ano passado,
houve queda de 4,5% na inadimplência com cheques.
A queda de cheques devolvidos em junho reflete a

recuperação do nível de atividade econômica, que
permitiu mais contratação de pessoas e uma

negociação salarial melhor para os trabalhadores de

algumas categorias que tiveram reposições das perdas
a partir de maio. Além disso, os consumidores estão

preferindo regularizar suas pendências financeiras e

estão evitando assumir novas dívidas.
Em junho, foram compensados, em todo o país, 174,3
milhões de cheques, dos quais, 2,5 milhões foram
devolvidos por falta de fundos.

}ARAGUÁ DO SUL
Reavaliar os critérios

praticados pela Prefeitura no

caso de empréstimo do

maquinário que integra a

patrulha mecanizada agrícola
foi o tema da reunião mensal
do Conselho Municipal de

• Agricultura, realizada na tarde
de ontem na Prefeitura. De
acordo com o gerente de

Agricultura, Alcides da Nova
Peixoto, a intenção é promover

algumas mudanças para
melhorar o atendimento
prestado ao agricultor, ra

cionalizar o empréstimo do

maquinário e até aumentar a

taxa cobrada atualmente aos

usuários do benefício, que
atualmente é de R$ 12,00 a

hora. "O preço está defasado.
O custo para a Prefeitura é de
R$ 60,00 a hora de máquina.

O gerente' de Produção
salienta ainda que a patrulha
mecanizada agrícola tem regras

próprias de funcionamento,
instituídas por lei municipal em
vigor desde 2001, quando a

Prefeitura deu início ao

trabalho de cadastramento de
todas as propriedades agrícolas
de J araguá do Sul. Segundo
Peixoto, estão cadastradas
cerca de 1.100 propriedades,
sendo que todo esse

contingente tem direito a usar
o maquinário. As situaçõe!
mais freqüentes são abertura de
açudes, estradas para a lavoura
e terraplanagem para cons.

truções de aviários e Outra!
benfeitorias.

Peixoto acrescenta que
todos os agricultores têm direito
a usar o serviço, desde que
cadastrados na Gerência de
Agricultura da Prefeitura. G!
critérios utilizados, segundo
Peixoto, são baseados na

urgência e na necessidade do
agricultor, com prioridade para
os serviços comunitários. De
acordo com o gerente, a fila de
espera está bastante grande é

preciso encontrar uma maneira
de melhor atender os

agricultores que estão à espera. _

A patrulha mecanizada
agrícola é composta por oito
tratores de pneus com arado,
grade rotativa e encílhadeira e

dois tratores de esteira e uma

retroescavadeira.
O gerente ressai ta ainda

que os equipamentos, mesmo

estando em boas condições,
necessitam de manutenção
constante e por esse motivo

algumas vezes os pedidos não

podem ser atendidos no

momento em que o agricultor
deseja.

Conselho se reuniu para melhorar o atendimento feito ao agricultol

.. MULHERES

Seguro exclusivo
o Santander Banespa lança o Seguro Proteção
Mulher) destinado exclusivamente ao público
feminino, que garante pagamento de indenização
se diagnosticado câncer de mama) útero ou ovário,
e permite a utilização dos benefícios a partir da
data da contratação, independentemente da

constatação da doença. O seguro dá direito a

descontos de até 50% na compra de remédios e

disponibilize o Serviço de Informação Nutricional,
que oferece acompanhamento nutricional

supervisionado por uma equipe especializada, com
informações sobre alimentos, nutrição, dietas, estilo
de vida, saúde e bem-estar.Também são oferecidos
descontos em clínicas credenciadas de estética e

beleza e assistência para eventuais serviços
domésticos.

I CP JURíOICOI
.. CURSO

Para aumentar as vendas
Noções básicas de rnarketinq de relacionamento
que atuem na fedelização dos clientes;
descobrir como agradar cada cliente; aumentar
a lucratividade com clientes mais féis e outras

estratégias para aumentar.as vendas podem ser

conferidas no curso sobre Relacionamento e

Vendas, que acontece nos dias 26, 27 e 29 deste
mês, na sede da MK3, localizada no centro da
cidade. Durante o curso) que será ministrado
por Alessandro Costa, serão discutidos assuntos
como conceitos básicos de marketing e

relacionamento, conceitos fundamentais de

fidelização de cliente; a importância do
relacionamento e o marketing; como descobrir
o ponto de vista do cliente, estatísticas lucrativas
e estatística de difícil

1 ,
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Alunos receberão atendimento

odontológico nas escolas
SCHROEDER - O PSF (Programa

Saúde da Família) de Schroeder

passa a contar com atendimento

em saúde bucal para alunos das

escolas da rede municipal de
ensino.
A Secretaria de Saúde e

Assistência Social do Município
contratou um dentista e um

auxiliar de consultório dentário,
que estão em período de

capacitação e planejamento das

ações, e também fazendo consultas

nos postos de saúde.
A partir da primeira semana de

agosto, os profissionais vão iniciar
efetivamente os trabalhos,
utilizando um odontomóvel para
realizar os atendimentos nas

escolas. "Vamos conseguir atender
essa demanda de crianças, porque
os pais trabalham e muitas vezes

não têm tempo para levar os filhos
ao dentista", declara a secretária

de Saúde, Aline Mainardi.
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Além do atendimento na parte
curativa, Aline informa que os

profissionais vão desenvolver
trabalho preventivo com a

realização de palestras e teatros com

os estudantes.
A saúde bucal passa a integrar

as duas equipes do PSF no

Município, onde atuam 20

profissionais, entre médico,
enfermeira, auxiliar de en

fermagem e agentes comunitários
de saúde. Atuam nas áreas de

puericultura, pré-natal, crônicos,
diabéticos e hipertensos, pla
nejamento familiar e no grupo de

gestantes.

Segundo a secretária, desde a

implantação, emmarço de 2002, o
PSF resultou na melhoria da

qualidade de vida da população.
O total de pessoas assistidas pelo
programa, em 2003, foi de 8,3 mil,
com a realização de 6,5 mil
consultas.

ctSAR JUNKES

, Secretária informa que todos os alunos da redemunicipal serão assistidos

Missão técnica leva núcleo
à feira da construção civil

}ARAGUÁ DO SUL - o Núcleo
da Construção Civil da Acijs
Apevi está organizando uma

missão técnica à 7ª Construsul
(Feira da Indústria da Construção
Civil), emPorto Alegre. Destinado
a empresários, engenheiros,
arquite-tos, decoradores,
construtoras, projetistas, técnicos,
lojistas, estudantes e profissionais
do segmento, o evento é uma

grande oportunidade para o

campo profissional. A saída de
Jaraguá do Sul está prevista para o

dia 5 de agosto, às 22 horas, em
frente ao Cejas, e os participantes
retornarão no final da tarde de
sábado (7), depois de visita à

Construsul e empresas do setor. O
investimento da missão técnica é

R$ 180,00 para sócios da Aeajs e,

para os associados da Acijs e

Apevi, o valor é R$' 160,00.
Inscrições podem ser feitas até o

dia 30 de julho, com Vilson ou

Ionimara, pelo telefone 275-7026,
ou através do e-mail:

vilson@acijs.com.br .

GERAL

REALIDADE

Cresce o número de acidentes
de trânsito em Massaranduba
POR CAROLINA TOMASELLI

� Em apenas um dia,
pronto atendimento
do município
atendeu seis vítimas

, MASSARANDUBA - Entre os

600 atendimentos, em média,
prestados mensalmente pelo PA

(Pronto Atendimento) da cidade,
alguns casos têm chamado a atenção
dos profissionais de saúde pela
freqüência com que vem

acontecendo nos últimos doismeses.
Omais preocupante, salienta

a enfermeira responsável pelo PA,
Vanessa Correa Ramos, é o número
crescente de pessoas

politraumatizadas, que sofreram
acidentes de trânsito como

capotamento de carro, atro

pelamento ou envolvendo
motocicletas.

Segund� ela, em apenas um

sábado foram atendidas seis vítimas
de acidentes, dois deles com

motocicleta e um�otamento de
carro. "Conforme vai se

aproximando o verão, a tendência
é aumentar aindamais", informou,
lembrando que em diascom garoa

Enfermeira diz que PA carece de estrutura para atendimentos

o número de colisão com

motoCicletas aumenta conside
ravelmente. "Há grande incidência
com menores, muitos deles

alcoolizados, principalmente nos

finais de semana", acrescenta.
Queimaduras domiciliares

também estão entre os recordistas
. dos atendimentos em Massaran

duba, com pelo menos um caso

registrado por dia, tanto em crianças
como em adultos.

Senai abre curso superior na
área da industria do vestuário

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

propósito de colocar no mercado

profissionais de nível superior
capacitados a desenvolver novos

produtos e a intervir no processo

produtivo de fabricação e gestão, o
Senai abriu" em sua unidade de

Jaraguá do Sul, o curso superior de
Tecnologia em Produção do
Vestuário.

O curso foi aprovado pelo Mec
depois de uma auditoria em que
obteve 97,4 pontos, de uma escala
deOa 100.

A aula inaugural acontece

no dia 20 de julho, às 19 horas,
no auditório do Senai, com Ulrich
Kuhn, vice-presidente da Abi

(Associação Brasileira da Indústria

Têxtil), presidente do Sindicato das
Indústrias de Vestuário, Fiação e

Tecelagem de Blumenau e Diretor

Superintendente do Mercado
Internacional daCiaHering.

Para atender a demanda do
setor industrial, os profissi
onais formados no curso deverão
adquirir competências para realizar
inúmeras atividades no setor

industrial. Uma linha de atividades

compreende ações para coordenar,
traçar e estruturar a pesquisa de

produto, sua criação e desenvol-

• A proposta do' curso é

gerar profissionais para
atuar no desenvolvimento
e pesquisa de novos

produtos, supervisão de

produção, coordenação de

equipes técnicas na área
-

de produção de moda e

de vestuário, coordenação
de equipes técnicas para

negociação junto a clientes
e fornecedores, consultoria
e representação técnica e

como modelistas industriais.

O PA também tem

registrado aumento no número de
casos de anemia, com quatro
atendimentos diários, emmédia,
principalmente em crianças de até
um ano, que são encaminhadas

após consulta com pediatra.
Vanessa declara que não se tem

conhecimento sobre as causas do

agravo da doença no Município,
que também pode ser decorrente
de uma alimentação inadequada

ou de ordem fisiológica, comum em

bebês recém-nascidos. No pronto
atendimento, eles recebem injeção
endovenosa, aplicada entre seis a

oito doses.A enfermeira explica que
as injeções oneram custos altos à

Prefeitura, que fornece gratui
tamente a medicação. Ela sugere

que as mamães fiquem atentas aos

sintomas, pois a criança fica

cabisbaixa, desidratada e quieta ''A
anemia trazmuitas conseqüências
se não tratada, entre elas

enfraquecimento dos ossos,

cardiopatias e distúrbios me

tabólicos", explica.
'

Como funciona anexo ao

posto de saúde do Centro, Vanessa
afirma que a maioria das pessoas

dirige-se ao PA, em função do
atendimento imediato. "Estamos
tentando conscientizar a comuni
dade que o atendimento é

emergencial, para casos de

acidente, febre alta ou vômito",
informa lembrando que nas demais

situações o procedimento correto é

procurar o posto de saúde mais

próximo.
O PA de Massaranduba

atende 24 horas por (lia, sempre com
médico de plantão e um segundo
de sobreaviso. Conta com umaUTI
Móvel e três ambulâncias.

Bailarinos
-

da Scar participam
do Festival de Dança

}ARAGUÁDOSUL-Os bailarinos

JúniorCleitonGonçalves, 17 anos, e
Juliana Fructuozo, 15 anos,

representarão a Scar (Sociedade
CulturaArtística) de Jaraguá do Sul
no Festival deDançadeJoinville, que
acontece no Centreventos Cau
Hansen de 21 a 31 de julho.
A coreografia "corpo e poesia", de
Wald de Oliveira, foi selecionada
entre centenas enviadas para o

Instituto Festival de Dança. Corpo e

poesia já foi apresentada em outros

eventos, como o Festival de Dança
deBlumenau, no ano passado. Júniot
e Juliana dançam há oito anos e

fazem aulas de ballet clássico hámais
de umna Scar. Participaramde vários

espetáculos, como "Jaraguá nos 500
anos do Brasil", em 2000, e do

espetáculo de inauguração doCentro
Cultural, emmaio de 2003.

A coreografia corpo e poesia será apresentada pelos bailarinos

vimento de acordo com a análise
de valor utilizando recursos e ferra
mentas da produção do vestuá

rio. Os novos profissionais tam
bém poderão executar e analisar o
processoprodutivo, realizandoestudos
para otimização dos processos e da

produção por meio de técnicas de
melhoria da qualidade e

produtividade. Também poderão
gerenciar o processo produtivo e

equipes de trabalho desde a criação
do produto até a relação com o

consumidor final, interagindo com

as diversas áreas da-empresa,
adequando o desenvolvimento com
os recursos daprodução.

Uma Transportadora de Vidas.

lazer .. Turismo .. Fretamento
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Inaugurada a nova sede do
Senac de Jaraguá do Sul

� Solenidade reuniu

lideranças políticas e

empresariais de
Santa Catarina

I

I }ARAGUÁ DO SUL - Com as

presenças de diretores, lideranças

Pfolíticas
e empresariais do Estado,

f i inaugurada, na noite de

optem, a nova unidade do Senac/
Se. O prédio do Pólo Educaional
consu-rniuRf 1,8 milhões e vai

aprigar laboratórios, biblioteca e

sflas de aula para cerca de 50

alunos.
A nova sede do Senac fica na

Avenida-dos Imigrantes, ao lado
da Unerj (CentroUniversitário de

Jaraguá do Sul). A concepção do
projeto levou em consideração,
além das questões usuais, ao que
há de mais moderno em acaba
mento estruturado e a acesso,
eliminando as barreiras arquitetô
nicas, adaptando parte das ins

talações para uso de pessoas
portadoras de necessidades espe
ciais.

O Senac atua em Jaraguá do

CiSAR JUNKES

Sul há 26 anos, e já proporcionou
mais de sete mil horas/aulas,
distribuídas em 50 cursos, com 120
turmas/ano. A instituição atua em

parceria com diferentes indústrias
da região, promovendo a

educação continuada e

profissionalizante em áreas como

comércio, comunica-ção, design,
gestão, informárica, saúde,
turismo e hospitalidade. A
unidade do Senac de Jaraguá do
Sul atende também os municípios
vizinhos.

Em Santa Catarina, o Senac é

referência em cursos de qualifica
ção profissional, oferecendo capa
citação para todos o setor de co
mércio e serviços. O Senac se

destaca também por promover e
estar envolvido em diversas ações
que têm como principal objetivo
a geração de benefícios e

desenvolvi-menta para a

sociedade.
CURSOS - Para o segundo

semestre, a unidaàe local do
Senac vai oferecer curso Técnico
em Especializações - e suas

ramificaçõe '-, de Gestão,
Comércio e Comunicação -

subdividido em 21 modalidades,
Bruno Breithaupt destaca a atuação do Senac na formação profissional .

e de Informática, com 20 opções.

Sociedade Aliança promove 20° Festa do Colono
}ARAGUÁ00SUL-ASociedade

Aliança do RioCerro promove neste
final de semana a 20° edição da
Kolonistenfest. A abertura é hoje à

noite, às 20 horas, com jantar típico
alemão, quando será servido um dos
pratos mais característicos da

gastronomia germânica, o

"schatzauer", uma espécie de sopa
feita com sangue. Apresentação do
grupo folclórico Grunes-tal, às 21
horas e um baile animado pelo
conjuntoEstreladeOuro completam
a programação da primeira noite da
Festa doColono.

A Festa doColono daSociedade
Aliança é a mais antiga de Jaraguá
doSul, conforme informação do vice
presidente da Sociedade, Valdino
Hamburg, que estima umpúblico de
oitomil pessoasdurante todos os dias
de realização da festa, que' encerra
domingo com baile e a tradicional
"colheita" simbólica dos produtos
agtícolas colocados como decoração
nas paredes e teto do salão de baile.

AdiretoriadaSociedadeAliança
investiu em reformas para essaedição
da Kolonistenfest. De acordo com

Hornburg foram construídos
banheiros novos, a sede foi ampliada
e o estacionamento também

disponibilizamais vagas.Ô localonde
acontece aIO Exposição Agro-

Sociedade Aliança, no Rio Cerro, sediou recentemente a Festa de Integração das Sociedades,

pecuária e de Orquídeas também
recebeumelhorias com a colocação
de brita.

Entre as inúmeras atrações da
Festa do Colono o vice -presidente
da Aliança destaca a realização da

exposição de orquídeas, com uma

mostra de 2.500 plantas, todas de

orquidófilos de Jaraguá do Sul e a

exposição agro-industrial, que reúne
equipamentos usados na agricultura
e de produtos agtícolas da região.

.

Entre as atividades programadas,
também merecem destaque as

competições de tiro, apresentações de
grupos folclóricos, bailes, desfile das
sociedades com carros alegóricos, que
acontece domingo pela manhã e a

etapa final do Sertanejão, que
acontece no sábado, a partir das 18
horas. A Sociedade Aliança
completou 56 anos em maio. Tem

aproximadamente 400 associados.
Toda a organização da Festa é feita

por associados voluntários. Cerca de
200 pessoas estão trabalhando na

Festa doColono deste ano.

CP JURíDICO 1 _

�AlgumasModalidades de Eventos Societários
Previstos em NossoOrdenamento Jurídico

Ricardo Ivan Barichello

Operações de reestruturação societária há algum tempo são

importantes "saídas" encontradas pelos empresários para crescer,
modernizar-se e enfrentar a concorrência globalizada.
Neste contexto, podemos mencionar três modalidades de eventos
societários mais utilizadas no Brasil: I) a fusão; II) a cisão e III) a

incorporação.
E, apenas para fixação de um conceito, nada melhor do que buscar
a legislação pertinente, hoje em vigor (Art. 13, da Instrução
Normativa do Departamento Nacional do Registro do Comércio
nO 88, de 02/08/2001). nos seguintes termos: "Fusão é a operação
pela qual se unem duas ou mais sociedades, de tipos jurídicos
iguais ou diferentes, constituindo nova sociedade que lhes
sucederá em todos os direitos e obrigações, deliberada na forma

prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos

sociais."
Em outras palavras, podemos dizer que a fusão é a operação pela
qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade
nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações
Já a cisão, em breves palavras, pode-se afirmar que é a operação
pela qual a sociedade transfere todo, ou somente uma parcela, do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para
esse fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se
houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu

capital, se parcial a versão (Lei n° 6.404/76, art. 229, com as

alterações da Lei nO 9.457/97).
Assim como a fusão e a cisão, a incorporação de sociedades
comerciais possui também uma definição legal. O artigo 227 da
Lei 6.404/76 define a incorporação como "a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações':

'

Na hipótese de incorporação, desaparecem as sociedades

incorporadas, em contraposição à sociedade incorporadora que
permanece inalterada em termos de personalidade jurídica,
ocorrendo, apenas, modificação em seu estatuto ou contrato social,
onde há indicação do aumento do capital social e do seu patrimônio.
E, ao contrário da fusão, a incorporação de sociedades comerciais

importa, necessariamente, apenas na reforma do estatuto ou

contrato da sociedade que incorpora, desaparecendo-se a empresa
incorporada. Por outro lado, a fusão, como vimos, impõe a extinção
das sociedades fusionadas, surgindo, assim, uma nova sociedade

Importante frisar que, os interessados em realizar qualquer tipo de
evento societário antes mencionado devem fazê-lo com amparo
de um profissional do Direito e/ou da Contabilidade, apto(s) para
realizar os peculiares procedimentos necessários para o sucesso

das operações, de acordo com um prévio Planejamento Tributário/
Estratégico elaborado em plena consonância com a gestão
empresarial a que se propõem os integrantes da(s) sociedade(s)
envolvida(s).

Ricardo Ivan Barichello, é Advogado da Cassuli Advogados
Associados S/C, Especialista em Direito Tributário pela UNIVALI.

� RELATÓRIO

Brasil sofre de falta de saneamento
o relatório do Pnud sobre desenvolvimento humano retrata o Brasil
como um país que ainda tem muito a fazer na área de saneamento.
O documento mostra que, em 2000,76% da população tinha acesso

a sistema de esgoto e 87% à água tratada. O desempenho,
considerado medíocre, é um dos fatores importantes que impedem
o Brasil de evoluir no ranking de desenvolvimento humano.

� PORTARIA

Baixa entrega de armas
No primeiro dia de vigência da portaria que estabelece indenização
para quem devolver sua arma de fogo, pouco mais de 300 pessoas,
em todo o País, fizeram ontem a entrega do instrumento. Com 70

devoluções, Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo, uma das
cidades mais violentas do País saiu na frente. Ainda confusas quanto
às regras do programa, milhares de pessoas usaram o primeiro dia

para buscar informações sobre o processo de devolução e para
obter, nas delegacias, guias que garantem o transporte da arma até
o local da entrega, sem o risco de incidentes em alguma blitz.

e��cB��F""""GÓGIOSOO""OO.'_
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Show Nacional com KLB
Pavilhão "fi.' - 19:30h
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ESPORTIVAS
�FME
Abertas inscrições para o Escolar Pré-Mirim
As inscrições para o Campeonato Escolar Pré-Mirim estão abertas

até o próximo dia 23, de segunda a sexta, na Fundação Municipal
de Esportes, em horário de funcionamento da Prefeitura.

Promovida pela FME, o Congresso técnico está marcado para o

dia 2 de agosto, às 15 horas, no auditório da Escola Wizard

idiomas. O evento será realizado de 9 a 13 de agosto.

�NATAÇÃO
Campeonato Estadual de Inverno
Começou ontem no Complexo Esportivo do Sesi em Blumenau

o Campeonato Estadual de Natação de inverno. A competição,
que segue até domingo, envolve cerca de 500 nadadores das

catego'rias infantil 1 (13 anos) a sênior (acima de 19 anos). A

equipe Ajinc/Urbano/FME participa com 19 nadadores. Ao todo

serão disputadas 166 provas. Espera-se a quebra de muitos

recordes neste campeonato. Os nadadores jaraguaenses
tentarão, neste campeonato, a busca de índices para os diversos

campeonatos nacionais. Além do mais, os nadadores até 16 anos

Uuvenil 2) estarão nos seus preparativos finais para a disputa da

Olesc, que será na próxima semana, nos dias 24 e 25 de julho
em Joaçaba, onde Jaraguá do Sul tentará o tetra campeonato
feminino na natação.

�BASQUETE

Juvenil eMirimjogam no sábado
A Equipe AJAB/Jaraguá Juvenil Masculino volta à quadra no

próximo sábado, às 15h30, quando enfrenta a Apab/Criciúma,
noGinásio Arthur Müller. Embalada pela boa partida e pela vitória
conquistada na última rodada, a equipe jaraguaense necessita

vencer para subir na classificação e buscar uma das quatro vagas
do playoff ti'nal da competição. Na preliminar a AJAB/Jaraguá
Mirim Masculino faz sua estréia diante da torcida. A equipe jogou
duas partidas pelo Campeonato Catarinense até o momento,

perdendo para o ipiranga/Blumenau (58x50) e vencendo o

Floripa Jr (85x63). O técnico Manoel Vieira não poderá contar

com o armador Arthur (Thuy), que fraturou a mão. O jogo
acontece às 14 horas. Depois de enfrentar por duas vezes o

Bandeirante/Brusque, a Equipe AJAB/Jaraguá Adulto Masculino
está tentando agendar novos amistosos para a próxima semana.

Já estão sendo feitos contatos com as equipes de Joinville e

Blumenau, que disputarão o Campeonato Catarinense, além de
Timbó e Indaial, que jogarão os JASC. Também existe a

possibilidade da AJAB jogar contra o Petro Crystal, de Curitiba,
equipe que conta o ala Márcio, ex-atleta jaraguaense.

ALEXANDRE BaGO

Por volta do meio-dia de ontem, um caminhão derrubou
o cabo de telefone na rua Expedicionário Gumercindo
da Silva, esquina com a Henrique Piazera, no centro de

Jaraguá do Sul. A queda do cabo também derrubou um

espelho de sinalização que se encontrava na esquina. Os
técnicos logo repararam os danos.

li

GERAL/ESPORTE

CONQUISTA

Atleta de Jaraguá do Sul se
destaca no voleibol nacional

POR JULlMAR PIVATTO

�Júnior, de 16 anos

e 2,06 metros,
está há 18 meses

na cidade

JARAGUÁ DO SUL- Júnior tem
apenas 16 anos e dois metros e seis

centímetros de altura. Natural de
Salvador (BA), está em Jaraguá do
Sul há um ano e meio, treinando
com o time de voleibol do professor
Benhur Sperotto. Chegou aqui
como um iniciante no esporte e hoje
comemora a medalha de ouro do
Sul-Americano com a seleção
brasileira infanto-juvenil (até 17

anos), disputado no início de julho
na cidade de Cali, na Colômbia.

O título garantiu também a vaga
da seleção brasileira noMundial de
2005. Júnior foi omeio de rede titular
do Brasil, que disputou a competição
com mais cinco países da América

�
do Sul: Venezuela, Argentina,
Chile, Colômbia e Peru. "Depois do
título, a ptimeira c�que pensei foi
no tempo em que estive emJaraguá
do Sul. Em um ano e meio tudo
aconteceu muito rápido na minha
vida e devo isso a Cidade e ao meu

técnico", lembra Júnior. Seu

treinador reconhece que o atleta é

predestinado, e que sua evolução
vem muito da vontade do atleta.
"Ele quer ser jogador de voleibol e é
com esse enfoque que ele vem

trabalhando", explica Benhur.
"Cada um faz sua história. Não

Júnior exibe a medalha conquista com a seleção brasileira no Sul-Americano da Colômbia
.

h
- d

3m
tm a nem noçao o que era Q

voleibol e foi aqui que descobri quW'
l" J'

. »rr
posso ser um at eta , comenta uruo�

. .6]
que agora se prepara como nme para

. _ (Jq
as cornpetiçoes em que vai

BD
representarJaraguá do Sul, como os

Jogos Abertos e o Campeonato
Brasileiro Infanto-Juvenil.

dom de jogar, pois aprimoreimuito
nesse tempo em que estive aqui",
explica o atleta. Num jogo de seu

time ainda emSalvador, seu técnico
o indicou para o treinador da

seleção, que sabia da necessidade
de um jogador aqui em Jaraguá do
Sul e ligou para Benhur. "Eu nãoacredito que tenha nascido com o

Colégio promove Olimpíadas
como forma de integração

JARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de estimular a integração
entre os alunos e homenagear o
fundado da Congregação Marista,
São Marcelino Champagnat, o

Colégio Marista São Luís promove,
nesta semana, a 21 a edição da

Olichamp (Olimpíada Cham

pagnat). Envolvendo todos os alunos
da instituição, do Jardim 1 ao 3a ano
do segundo grau, a competição teve
início na terça-feira e segue até a

manhã de sábado.
Os alunos até 4a série participam

de atividades recreativas, brincadeiras
e jogos, e os outros alunos disputam as

competições formando equipes em
sua própria sala. De acordo com o

coordenador de esportes do colégio,
CláudioTubbs, os alunos se envolvem

de forma intensa, criando assim uma

expectativa de competição "Eles se

preparam, treinam, criam nomes e

camisetas, que é a forma sadia do

evento", explica.
Asmodalidades envolvidas são

o futebol de campo, futebol suíço
(masculino), futsal (feminino), vôlei,
basquete e handebol (ambos os

naipes), além das competições in
dividuais de xadrez, tênis de mesa e
atletismo. Tubbs ainda ressalta que
além do objetivo da integração dos
alunos, nestasolimpíadasdescobrem
semuitos talentos para representar o

colégio e atémesmo omunicípio em
competições. "Temos eventos no

município e até mesmo entre os

centros maristas do Sul do Brasil",
conclui.

CÉSAR JUNKES

Futsal feminino é uma das modalidades envolvidas na competição

Escola Giardini Lenzi recebeu a denúncia na manhã de ontem 110

'Jb

Escola suspende aulas após
')

denúncia de ameaça de bomb�
}ARAGUÁDOSUL-A direção da

Escola Municipal de Ensino
Fundamental Giardine Lenzi

suspendeu as aulas no período
vespertino e noturno, ontem, devido
a uma ameaça de bomba, O aviso

veio através de um telefonema

anônimo, por volta das 9h50,
segundo depoimento da professora
de Artes,MaraHenning. ''Assimque
recebemos o telefonema avisamos

diretora, que estava em casa de

licençamédica. Chamamos a Polícia
Militar, que veio até a escola e

constatou que não havia nada. Mas,
por medida de precaução, fomos
aconselhadas a suspender as aulas",
relata a professora.

O caso será investigado pela
delegada Fedra Konell. De acordo

como estagiário do setor de boletins
de ocorrências, Rodrigo Klein, hoj@!
será feita uma perícia no local. ,�
delegada vai investigar a autoria d6I
trote", resume o estagiário.A Escolal
Municipal Giardine Lenzi tem 520>
alunos e pela primeira vez enfrenta)
um problema como esse. I';
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������������� Ao dia 12 de dezembro formava-se a turrna

� do Terceirão do CEJ de 2003. Alvarino Neto

� manda via e.mail a foto da turma reunida ao fim

�
.

da cerimônia. Nada como um pouco de

� nostalgia para temperar o presente.

�1�
�,� ....

�i�����.�������������������� Paulo Roberto Grah e Teo Bago na

� cu rtição qu e foi a noite do Ba lle de Féria s.

�����������

porr e,.m(sil
!lo�atCaSo@B1etulllli)o«:om.blr

fazer o quê?

.16' xt -t ali
Chope ria Bierbude

Música ao vivo com Leni e Claudio (Blumenau).

-Inauguração BoxMusic Hall
Apresentação dos dj's Aninha, Diogo Mazza e Antony.
Ingressos apenas no local, com valor promocional até
OO:30h. Situado no endereço do antigo Barcelona Lounge
Bar.

.

Você tambémpode con'tribuir!.Mande fotos de
b�ladas; situàções,viagen

.

ue f
Ela poderá ser publicada

A eleita Rainha dos Estudantes 2004
Andressa Spézia posa para o registro ao lado
do namorado Júnior.

Também no Baile de Férias, o casal Ricardo
e Daniele Cozzarin. Seletos nas baladas, mas
sempre a proveitando ao máximo.
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Nova novela das
sete começa
na Rússia
Página 4

Fofocas qu
da tv e do

Fotos de alguns dos grupos que fizeram parte do espetáculo em 2003

.�

Qual é o destino
do seu produto?

Qualquer parte
do Brasil?

I
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(r' Bolívia?
,

,
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Chile?
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Ir'
� ,,��gentina?

,
"
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Paraguay? \
,

,

I
I
I

Uruguay?

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

encomendas também!

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!
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De 16 a 22 de julho

Cine Shopping Breithaupt
)araguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO G�NERO SALA

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

Shrek 2

i 14:45 - 16:45 - 18:45 2
Louco Por Elas C
21:00

3 Garfield: O Filme
14:45 -16:00 - 17:45 -19:30 - 21 :15 C

3

Joinville - Rua Visconde de Taunay
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO 4

Homem Aranha '2
14:30 17:00 19:30 22:00

q Homem Aranha 2 O
2 19:15 21:30

5t
Shrek 2 AV

:&I, 3
13:30 - 15:30 - 17:15

Garfield: O Filme
614:00 - 16:00 - 18:00 20:00 21 :45 AV

I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I

o

C

FILME/HORÁRIO

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

Homem Aranha 2
14:30 17:00 19:30 22:00

,
"

AV �

I DIC

Homem Aranha 2
14:00 16:30 19:0021:30

Cazuza: O Tempo Não Pára
19:4521:45

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

----------------------------------------i
� �-,

Didi Quer Ser Criança
13:45 15:45 17:30

Garfield: O Filme
19:3021:15

A Batalha de Riddick
19:30 22:00

Shrek 2
14:00 16:00 17:45

Garfield: O Filme
14:30 16:15 18:0020:0021:55

S DE LEI R I

A Última
Testemunha
Um tiro, a interminável
busca da verdade,
relatórios policiais
precisos, um julgamento,
uma ameaça e uma

testemunha ...Qualquer
,

um que desejasse mexer

com negócios ou política
na cidade de Kansas tinha

que tratar com o influente

I
Jack Cullan, até que
alguém o matou. As

, evidências do crime
apontam fortemente Rara
Blues Bluestone. Mas o
acusado contrata o

advogado Lou Mason
para defendê-lo. Pressões
de todos os lados querem
que o caso seja logo
encerrado, com Blues
preso. Mason descobre
que a única maneira de
provar a inocência de seu

cliente é encontrando o

verdadeiro assassino. De
autoria de Joel Goldman,
o livro é um lançamento
da Editora Landscape e

têm 396 páginas.

Kika, a Estranha
À maneira de Bridget Jones, em seu diário, ou de alguma personagem de "Sex
and the City", Kika Salvi,jornalista e mulher, narra suas aventuras e desventuras
neste mundo machista, enquanto destrói e constrói idéias, conceitos e

preconceitos.Tão doce e vingativa quanto a Carrie do filme de Brian De Palma,
Kika nos conduz pelos labirintos humanos e sensuais de sua intimidade,
desnudando corpo e alma como toda mulher honesta deveria fazer. Este, sim, é
um livro para ser lido com prazer e volúpia por toda mulher que se quer afirmar
verdadeiramente. Mas é também um livro obrigatório para todo homem que
pretenda entender - se quer ser feliz - a psicologia feminina. O livro é um

lançamento é da Editora Geração e têm 255 páginas.
<'

Antologia Pornográfica
Este livro reúne os mais clandestinos, escabrosos e proibidos poemas escritos na

língua portuguesa, do Século XVII ao Século XXI. Dos célebres aos inencontráveis,
dos esquecidos aos até agora inéditos. Neste livro encontram-se as obras-primas
da poesia pornográfica - não erótica, mas explicitamente pornográfica - do nosso

idioma. Entre os poemas estão algumas preciosidades, garimpadas por Alexei
Bueno, como "A cópula", de Manuel Bandeira. Em "Antologia Pornográfica" o leitor
encontrará mestres da poesia em versos nada convencionais, num linguajar
satírico, muitas vezes obsceno, mas sempre original. Entre os autores mais
conhecidos da "Antologia Pornográfica" encontram-se alguns dos maiores
escritores da língua portuguesa, como Gregório de Mattos, o "Boca do Inferno";
José da Silva Souto-Maior, conhecido como "Camões do Rossio";Manuel Maria
Barbosa du Bocage, Bernardo Guimarães, e Manuel Bandeira. O livro é um

lançamento é da Editora Nova Fronteira e têm 271 páginas.

A Luz da
Palavra

Ação de Graças
Colheita

Campo e Cidade
Nos meses de junho e julho as comunidades da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil celebram, através de um culto e ofertas especiais, a Ação de
Graças ou Festa da Colheita.
Trata-se de um dos mais antigos costumes da humanidade. Foi prática nas mais
diversas culturas e religiões. Em 1. Reis 16.31, na Bíblia, temos a menção do culto a

Baal "deus"da chuva e da fertilidade do solo para os Fenícios.
No cristianismo, a festa da colheita surgiu como uma celebração já a partir do terceiro
século.
Em nossos tempos esta festa está garihando um novo rosto.Tanto na liturgia como

nas ofertas dos produtos do trabalho, não só a agricultura precisa ser contemplada.
Outros setores vão sendo incluídos, principalmente o setor de serviços.
Conseqüentemente outras dimensões nos preocupam. De modo especial as relações
injustas de trabalho e de salários, o desemprego.e a falência de empresas. t o ponto
exato em que somos desafiados a perceber que dar graças a Deus pelo que colhemos
vai além de um belo culto.
O Culto de Ação de Graças precisa incluir mais pessoas. Pois só é possível ofertar se
tenho o que ofertar.
O Culto de Ação de Graças faz muito bem ao ser humano, pois reconhece Deus como
Criador e Doador da vida e seu sustento, enquanto se considera parte da criação
divina. (Adaptado da revista Novo Olhar junho/2004).

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro
Pastor Rolf Karl Jantsch.

.
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The Poet Assassino de Aluguel
Uma bela mulher, sofisticada, atraente e

amante das artes. Um artista alternativo,
estranho e enigmático, que fotografa
modelos posando como mortas. Um

sanguinário assassino internacional
atormentado pelaculpa e pelo
arrependimento. Estes três persbnagens,
tão diferentes e tão perturbadores, terão
seus destinos fatalmente cruzados
durante um violento atentado, na
charmosa cidade de Viena."The Poet
Assassino de Aluguel" narra uma história
envolvente, uma trama repleta de
mistérios e reviravoltas que só revela
seus segredos no último momento. Um
filme intrigante emoldurado por
belíssimas locações em Paris e Viena.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 100
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em
VídeoeDVD

Invasão Súbita
Dolph Lundgren é Sam Decker, um ex

soldado americano que vive o pesadelo
de um trauma de guerra: durante uma

operação na Bósnia, há dez anos, ele foi
incapaz de salvar uma criança, refém de
guerrilheiros. Hoje, Sam é professor de
uma escola repleta de alunos
desmotivados e problemáticos. E sem

saber, ele será vítima de uma terrível
armadilha do destino: no mesmo dia em

q1Je Sam decide pedir demissão, a escola'
é invadida por um grupo de terroristas
fortemente armados que fazem uma série

-

de exigências para não explodir a tudo e

a todos. Agora, o ex-soldado vai ter de
enfrentar seus antigos pesadelos do
passado e correr contra o tempo para
tentar evitar dezenas de mortes
inocentes.

Ação - Ano: 2003 - Duração: 98 minutos -

Cor 14 anos - Lançamento em Vídeo e

DVD

c Is

o Amor Custa Caro
Logo em suas primeiras cenas,"O Amor
Custa Caro" já surpreende o público: o
filme começa parecendo que vai contar a
história de um produtor de televisão
traído pela sua jovem esposa. Mas estes
primeiros minutos apenas jogam a isca

para desenvolver uma outra trama
deliciosa,a de Miles Massey (George
Clooney) um advogado especialista em

divórcios, famoso por jamais perder um
caso e por criar um contrato pré-nupcial a
prova de fraudes: quem o assina jamais
perde a fortuna para nenhum tipo de
cônjuge mal intencionado. Certo dia,
porém, Miles conhece Marylin (Catherine
Zeta-Jones), uma bela e perigosa mulher
por quem ele comete o grande erro de se

apaixonar. Definitivamente, Direito e

amor não combinam. Ou combinam?
Comédia - Ano: 2003 - Duração: 100
minutos - Cor 14 anos - Lançamento em
VídeoeDVD

" Sinbad A Lenda. dos Sete Mares
Sinbad, o marujo mais famoso dos sete
mares, passou a vida entre piratas,
aventuras, saques, romances e traições.
Mas agora ele se meteu na maior
enrascada de todas: acusado
injustamente de ter roubado um dos
maiores tesouros do mundo o Livro da
Paz Sinbad precisa navegar pelos mais
inacreditáveis perigos para encontrar o
livro mágico e devolvê-lo aos seus

legítimos donos. Caso contrário, ele será o

responsável pela morte de Proteus, seu
melhor amigo. A bela noiva de Proteus,
Marina, vigiará Sinbad de perto muito

perto para que nada saia errado.
Porém, a procura pelo Livro será das mais
difíceis,já que Eris, a maligna deusa do
caos, está disposta a tudo para que a

expedição de Sinbad não tenha um final
feliz.
Aventura/Infantil - Ano: 2003 -

Duração: 86 minutos - Cor Livre

Lançamento em Vídeo e DVD
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Feijão Branco com Paleta
Ingredientes: 250 gramas de feijão branco

(aproximadamente 1 xícara de chá); 3 colheres (sopa) de
óleo; 1 quilo de paleta ou costeleta de porco em

pedaços; 2 dentes de alho amassados; 1 ramo de

alecrim; 2 tomates sem pele e sem sementes; 2 tabletes

de caldo de bacon; 1 amarrado de cheiro verde; salsa

picadinha.
Modo de Preparo: Deixe o feijão de molho por 3 horas.
Escorra a água em que ficou de molho e coloque em

panela de pressão com um litro e meio de água.Tampe
a panela e leve ao fogo. Assim que iniciar a fervura,

.

abaixe o fogo e cozinhe por dez minutos. Enquanto isso,
à parte, aqueça o óleo e doure os pedaços de carne;

adicione o alho, o alecrim, os tomates e refogue muito
bem. Adicione o caldo de bacon,meio litro de água
fervente e o amarrado de cheiro-verde.Tampe a panela
e cozinhe por 40 minutos em fogo baixo. Passado esse

tempo, acrescente o feijão cozido e mantenha a panela
no fogo por cerca de 15 minutos, para apurar bem Ó

sabor. Retire o amarrado de cheiro-verde, polvilhe salsa

picada e sirva com arroz branco.
Dica: em lugar do alecrim, você pode usar folha de
louro.

Peix�>festivoIngredí'ntes: 6 postãs de Cação; 3 colheres (sopa) de suco

de limão; 2 envelopes de Sazón Verde; 1 colher (sobremesa)
de tempero pronto sem pimenta: 2 colheres (sopa) de
azeite de oliva; 3 cebolas picadas; 3 dentes de alho
espremidos; 1 xícara (çhá) dê vinho branco seco; 2 xícaras

(chá) de bulbo de ervâ-doce cortadqem tirinhas;4 tomates
médios sem pele e sem sementes, picados; 12 ervilhas
tortas aferventadas.

Preparo:Tempere o peixe com o suco de limão,o Saz6n e o

tempero pronto. Deixe tomar gosto durante 15 minutos.

Numa<��nela grande, coloque o azeite e leve ao fog�para
aq,uecer.Junte a cebola e o alho e refogue por 5 minÚtós ou
ate começar a dourar.Acrescente o vinho branco e

disponha as postas de peixe, acomodando-as corri cuidado.
Coloque a erva-doce sobre o peixe, tampe a panela .e deixe
cozinhar durante 10 minutos em fogo alto.Adicione os

tomateg e as ervilhas t�rtas, e cozinh� por mais 15 rnJQutos
em.panela destampada; mexendo dev'ez em quando,
delicadamente, para que o peixe não se desmanche.Sirva
em seguida.

Sirva o Pei��: Festivo acompanhado
de arroz brânco e legumes cozidos

Torta de Chocolate com Caramelo!
Ingredientes da Massa: 2 xícaras (chá) de açúcar; 2
xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de
chocolate em pó; 1 colher (sopa) de fermento em

-

pó; 5 ovos; 3/4 xícara (chá) de óleo; 3/4 xícara (chá)
de água fervente.
Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes
juntos até ficarem bem ligados. Coloque em fôrma
redonda untada e com o fundo forrado com papel
também untado. Leve ao forno pré-aquecido até
assar (cerca de 30 minutos). Desenforme depois dei
frio e corte ao meio e reserve. i
Ingredientes do Recheio e Cobertura: 2 xícaras li
(chá) mal cheias de açúcar.qranulado: 1 1/2 xícara
(chá) de áqua: 1/2 xícara (chá) de manteiga ou
margarina sem sal; 1 xícara (chá) de leite fervente;
colher (sopa) de chocolate em pó. Ferva o açúcar
com a água até obter o ponto de caramelo. Deixe
amornar,junte a manteiga, mexa, volte ao fogo e

acrescente o leite com o chocolate, aos poucos,
sempre mexendo para ficar bem ligado. Ferva até
obter o ponto de fio grosso. Jogue metade sobre
um disco da massa e cubra com a outra metade.
Leve a calda restante ao fogo e deixe ferver mais .

até chegar ao ponto de bala mole. Jogue sobre a'
massa recheada. Espere esfriar e sirva.

ladinh:o� de Que!l�
:

ientes; 2/;c��lheres (sópal:�;.rnanteiga;J
cal er (chá) de açúcar; lavo; 1 pitada de sal; 3
xícaras (chá) de farinha de trigo; 1 colher (sopa)
de fermento em pó; 1 lata de creme de leite

gel(ldo e sem o soro;.250 gramas de queijo
rni,��arela. ,i:

.

:

Preparo; Misture á' tnanteiga, o a car, a gema
e a clara em neve. Junte a farinha de trigo
peneirada com o sal e o fermento.Misture bem
e coloque o creme de leite gelado. Amasse e

ab a massa.Corte em triângul Coloque o
� ó:no:centró ale os:pã hos. ,,"VIV\.oI\Al:iIli!
erma untad ceie com ovo batido.
Po!vllhe com qrégano. Leve ao forno quente.

, Sirva a seguir.

<J O Enroladinho de Queijo é uma

opção �.�:\lo café da
bem mais'�$aboroso s

servido ainda quente

Circulo Italiano
Em 18 DE JUNHO f�i promovida A" NOITE DO PIEROGI"(prato típico POIOnêS)l
que se rea�lzou no Circulo Italiano .Agradecemos a colaboração dos associados
e aos convidados! A FESTA FOI UM SUCESSO,com pratos e trajes típicos e música"
I!!! J

I
1

Continuação da história do brasão polonês Águia Branca sua origem ••• �
Século XIX t

Depois da terceira partilha da Polônia em 1795, a águia branca ficou encobert�
ou ostentada apenas pelos emigrantes. Ela só voltou a aparecer nos estandartes
dos exércitos napoleônicos - em bandeiras, sinais do exército e no brasão do)

Principado deVarsóvia (em segundo plano atrás do brasão da Saxônia).
L
)

Noite de Sopas Italianas 16/julho/2004
Realizaremos no próximo dia 16 de julho de 2004, a Noite das

Sopas Italianas, em nossa Sede Social, com inicio às 20:00hs. Os

ingressos já estão a venda com a Diretoria, Conselho, membros
do Coral e na sede social (370-8636). Os ingressos são limitados,
adquira com antecedência.

Sa Festa das Etnias 28/agosto/2004.
Acontecerá no dia 28 de agosto de 2004, a sa Festa das Etnias, no
Parque Municipal de Eventos, Pavilhão -e:
A Comissão Organizadora já começou os preparativos da mesma.

Agende esta data e venha participar conosco desta Festa da

Integração das Etnias.

3° Festival Estadual de Música Italiana 13 e 14/agosto/2004
Aco�t7ce nos dias 13 e 14 de agosto de 2004, no Parque
Municipal de Eventos, o 3° Festival Estadual de Música Italiana

reali�ação de Patrício Eventos. Maiores informações sobre o

'

Festival acessar site www.patricioseventos.com.br.

Estandarte de

janeiro de 1863Estandarte do Reino
Polaco (1815-183

Estandarte de 1848
.

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

I

�
I I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ii(

SEXTA-FEIRA, ,16 de julhq de 2004%

Nova novela das sete começa,
a ser gravada na Rússia
Globo investe alto em "Começar de Novo': próxima novela
das sete e vai ao outro lado do planeta para gravar cenas
que serão exibidas nos primeiros capítulos da trama

Por Erica Guarda/GB Edições
Marcos Paulo volta a atuar em C>
"Começar de Novo", nova novela
das sete. Na trama ele será um

brasileiro, que ainda criança vai
morar na Rússia, deixando no

Brasi um passado cheio de
mistérios

no horário das sete, vem alcançando,
Escrita por Antonio Calmon, "Começar de
Novo" já está com as gravações aceleradas, As
primeiras cenas da novela foram gravadas no
início deste mês, na Rússia, nas famosas cidades

de São Petersburgo e

Moscou, Participaram
das gravações os atores

Marcos Paulo, Erik
Marmo, Gisele Itiê e

Antonio Abujamra.
Pontos turísticos como

o Kremlim, a Praça
Vermelha e a Catedral
de São Petersburgo
fazem parte do cenário
na nova novela.
Quando a novela

começa, Andrei
Ivanovich (Marcos
Paulo) está em Moscou

Durante os intervalos C>
das gravações da nova

novela na Rússia, o

galã Erik Marmo não
teve sossego. As
meninas russas caíram
em cima do ator. Todas

queriam um autógrafo

S1 I
GB Edições

muito com

Andrei, em
pouco tempo
fica completamente apaixônada pelo
brasileiro-russo. Ele, por usa vez, fica
encantado com o bom humor e com as

trapalhadas da atriz. Apesar de tanta
felicidade, Andrei é assombrado por pesadelos
que não consegue entender, desde que
recebeu uma proposta de negócios no Brasil.
Até este momento Andrei não sabe o que lhe
aconteceu em sua adolescência na cidade de
Ouro Negro, local onde se passa a trama, e

que mudou totalmente a sua vida. Quase
Na Rússia, a bela G isele Itiê também foi

parada várias vezes por fãs que lhes
solicitavam fotos e autógrafos

1) A atriz Fernanda

Montenegro fez uma
participação especial
em "Esperança"
interpretando qual
desses personagens?
a) Maria
b) Madalena
c) l.uiza
d) Nina

2) Na novela "Senhora
do Destino", qual dessas
atrizes interpreta a fiel e
companheira
Clementina?
a) Tânia Kalil
b) Maria Luiza

Mendonça
c) Mara Manzan
d) Myriam Pires

3) A novela "Seus Olhos"
está sendo exibida peta
SBT. Na trama, quem
interpreta a

personagem Marina?
a) Bete Coelho
b) Carla Regina
c) Távyne Ferrari
d) Bárbara Paz

4) Em "Desejos de
Mulher", Otávio Müller

interpretou Tadeu que,
por sua vez, era

apaixonado por Ariel.
Quem deu vida ao

,

personagem Ariel?
a) Daniel Del Sarto
b) Herson Capri
c) José Wilker
d) Paulo José

5) Como se chamam os

dois filhos de Malu Mader
e Toni Belotto?
a) João e Antônio
b) Pedro e João
c) João e Joaquim
d) Lucas e Pedro

FOTOS: RENATO ROCHA MIRANDA

morreu por causa de um tiro e perdeu seus pais num misterioso
acidente. Por causa disso, foi levado por um amigo de seu pai para
viver na Rússia e também foi separado de seu grande amor, a jovem
Letícia (Natália do Valle). Na época Andrei se chamava Miguel
Arcanjo e vivia uma linda história de amor com Letícia, apesar da
família dela não aprovar o namoro. Miguel fica em coma por muito

tempo e perde a memória. Letícia acredita que ele morreu. Mesmo
sofrendo por tê-lo perdido, Letícia se casa com Anselmo (Werner
Schünemann) e tem dois filhos que adora. No fundo, nunca
conseguiu se esquecer de seu primeiro amor.

Muito tempo depois Andrei/Miguel acaba voltando ao Brasil para
fechar um negócio e começa gradativamente a se lembrar de todo o

seu passado. Seu retorno mexe com a vida de Ouro Negro, pois traz

de volta sentimentos escondidos durante 30 anos. Chega sem ser

reconhecido, mas ansioso para recuperar a memória e descobrir o
que realmente ocorreu com ele e com sua família.
Muitas mudanças 'aconteceram durante todos esse anos. Letícia está
bem casada e feliz e Andrei/ Miguel está cada vez mais envolvido
com Júlia. Mesmo assim, algumas "coincidências" da vida se

encarregam de aproximar Miguel e Letícia.
Tudo indica que a nova novela das sete vai ter uma trama bem

parecida com aqueles dramalhões mexicanos que o SBT exibe no
início da noite. Agora é só esperar a estréia e conferir o encontro e

desencontros dos personagens da trama de "Começar de Novo".

E E,EU E,

Da Redação/GB Edições

"Não sou uma deusa para ficar carregando o fardo da
beleza à toa"(Da atriz Carolina Dieckmann)

"Não tenho religião nem freqüento igreja. Minha religião é
o amor" (Do ator Eriberto Leão, o Tomé de "Cabocla")

"Tenho no coração o valor de cada ano que vivi" (Da atriz
Lu Grimaldi na comemoração dos seus 50 anos de vida)

"Sou o homem mais feliz do mundo por tê-Ia como
mulher, amante e amiga"(Do ator Cauã Reymond, o Thor
de "Da Cor do Pecado", referindo-se a Alinne Moraes)

"Sou uma boa namorada, aquela que passa confiança,
segurança e amizade. Mas não me acho sensual" (Da atriz
Isabela Garcia, que interpretou a Eliete em
"Celebridade")
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Investindo alto
Há quem diga que é mesmo
certo a mudança de Tom
Cavalcante para a Record, na
qual comandaria um

programa de entrevistas no
final de noite. Por enquanto
nada disso foi confirmado,
uma vez que o humorista
tem contrato com a Globo
até o final de dezembro. O
salário oferecido pela Record
teria sido de RS 700 mil
mensais.

Ritmo acelerado
Xuxa se prepara para começar a gravar mais um
filme. Desta vez será uma história inspirada em

Indiana Jones, na qual Xuxa e alguns amigos
ficam perdidos numa floresta e vão precisar da
ajuda de um super-herói que os salvará do
perigo. O longa ainda não tem previsão de
estréia.

Festa caipirá
A festa junina promovida pelo grupo
"Falamansa" atraiu muita gente famosa, entre
eles Karina Bacchi e Milene Domingues.Toda a

renda da festa foi revertida em prol de uma

comunidade carente, que fica na periferia da
capital paulista.

Pioneiras no teatro
As três travestis mais famosas do Brasil voltam
ao palco. É isto mesmo! Rogéria,Valéria e Jane di
Castro, estrearam no palco do Teatro Rival, no Rio
de Janeiro o shaw "As Divinas Divas", no qual
cantam clássicos como "New York, New York" e
"La Vie em Rose".

Clássicos
Está sendo lançado no mercado a Coleção
Vera Cruz, que reúne os melhores filmes da

produtora em OVO. A caixa do primeiro.
volume reúne três filmes: "Sinhá Moça"
(1953), "Tico-Tico no Fubá" (1952) e "Uma
Pulga na Balança" (1953).

� �__w__

._.�
Festa �"l
A estréia do programa \
de Preta Gil na

Universitária
Para cuidar dos projetos beneficentes de Netinho em Carapicuiba
(SP), Sandra Figueiredo,mulher do cantor/apresentador, está
cursando Gerenciamento na Fundação Getúlio Vargas.

Bandeirantes será no lidia 31 dejulho.Tudo Só no DVD
promete ser urno I
grande ! A cena em �ue�, internacional galã Colin Farrel �,par:cia em nu

acontecimento com I fro.n�al, no �ilme A H.ome at_th:.End ?f the�ord , fOI c.?r�a?a na
.

direito à festa de � edição do filme.Motivo: as fas iriam ficar excitadas e nao iriam mais

lançamento I prestar atenção no enredo do filme. Agora é esperar para ver se a

'_M_'_'_W'W_�' '_�"" cena aparece no OVO.

Férias
Padre Marcelo, o padre católico mais
famoso do Brasil está de férias. O religioso
volta ao batente no próximo dia 23.

MALHAÇÃO i enrascada. Cadu fica arrasado sem Vivi. Beatriz

I aceita ir num encontro às escuras.Jo�é tenta distrair
Wiliam, que está chateado por não ter nada para

I fazer nas férias.Vilma mostra a Cabeção tudo o que
eles precisam fazer para ganhar o concurso. Beatriz

I fica encantada ao ver que seu pretendente é

I bonito.Gustavo e Letícia se beija.".

í SÁBADO -Não há exibição.
l

r>CABOCLA
I SEGUNDA - Belinha quer levar um recado para
i Neco, mas desiste por temer que Boanerges a veja.
! Zuca marca seu casamento (0111 Tobias e diz a Sina

1 que nunca vai esquecer Luís. Tomé percebe que
1 dois homens estão observando o sítio de Felído e

! fala para Tina não sair sozinha.Tina fica feliz com a

I preocupação de Tomé. Zaqueu conta para
i Boanerges que muitos gostariam que Neco se

I candidatasse a prefeito. Bina garante a Zé que o

casamento de Zuca vai ser um desastre se ela não

! esquecer Luís. Neco vê que Justino realmente não
1 5€ importa com os eleitores e começa a se

i arrepender de ter lançado sua candidatura.
I Boanerges descobre que Belinha já voltou para

I casa e resolve provocá-Ia. Zuca reza para esquecer

I
Luís. Boanerges manda Belinha sair de seu

esconderijo,surpreendendo Emerenciana e a filha.

i TERÇA - Boanerges fica furioso e diz que Belinha

i' está proibida de sair do quarto. Emerenciana

I consegue fazer as pazes com Boanerges e garante
que não vai mais esconder nada do marido. Maria

I percebe que Luís está cada vez mais abatido.

! Belinha se irrita por ter que continuar presa no

s quarto. Luís manda Neco tomar cuidado com

i Boanerges. Generosa descobre manchas no corpo
I de Felício. Tomé percebe novamente que está

'1 sendo observado e acha que são capangas de

. Justino.Mariquinha aceita conhecer o pretendente
I que Justino arrumou para ela. Emerenciana deixa

I
que Belinha passeie no jardim.Justino avisa a seus

capangas que vai esperar Felício morrer para dar
um jeito em Tobias.Bina tenta,em vão,animar Zuca

II para o casamento. Neco mostra a Luís a miséria em

que vivem alguns habitantes da região. Dr. Teles
revela a Tobias que alguém bateu em Felício. Neco

i vai até a fazenda de Boanerges para falar com

'I Belinha.Emerenciana vê Neco.QUARTA - Emerenciana manda Neco ir embora,
I mas ele diz que só vai depois de conversar com

I
Belinha. Luís fala para Neco que ele está deixando
Emerenciana nervosa demais.Neco decide desistir,
Tobias se desespera ao saber que Felicio foi

atacado.OVigário conta para Boanerges quemuita

�UINTA - Letícia e seus amigos são obrigados a I gente está pensando em votar em Justino. Luis
evantar acampamento. Cadu compra um tênis confessa para Emerenciana que se tornou amigo
�o� o cartão de crédito de Vivi sem que ela saiba. '," de Neco. Boanerges fica furioso ao descobrir que
etl�l� decide dormir no carro para poder Felício sofreu uma toca ia. Tomé diz a Mariquinha
participar do protesto contra Calixto. Gustavo

I
que desconfia que alguns capangas de Justino

�oncorda com ela. Vivi fifa furiosa ao saber que estavam nas terras de Felício, deixando-a

Madu gastou seu dinheiro sem consultá-Ia. i preocupada. Luís decide pedir que Zuca não se

e �rcelo pede desculpas a José por não tê-lo visto I
case com Tobias. Boanerges acha que Justino

fi
ombiCa de almoçar com ele. Cabeção manda mandou alguém bater em Felício, mas o Vigário

L or�s para Miyuki, mas ela continua chateada.

I'
pede que ele tenha calma antes de tomar qualquer

v�tlcia e Gustavo colam cartazes contra Calixto atitude. Belinha decide enviar uma mensagem

s

VI�,za Bel que Cadu só gosta dela por causa de para Neco fingindo que está terminando com ele.

veu In�elro.Letícia e Gustavo se encantam, cada ,Emerencíana intercepta a carta.
ez mais, um com O outro. Cabeção decide 1

Vmandar flores para Miyuki até que ela o perdoe. li QUINTA - Emerenciana lê a mensagem e acha queIVI termina C d C I' d d
<, . .

G
com a u. a íxto man a pren er:

I
Bellnha está mesmo terminando seu

Ustavo e Letrcia, � relacionamento com Neco.Nastácio confessa a Luís
I que está apaixonado por Ritinha. Neco não se

I conforma com a carta de Belinha.Tobias torce para

! que Felício consiga dizer quem o machucou, mas
ele está fraco demais para falar.Justino tenta visitar
Felício e Boanerges o expulsa.Tina diz a Tomé que
iria embora com ele, mas o peão fala que jamais a

faria feliz. Tomé descobre que alguém bateu em

Felíc!o. Emerenciana conta para Boanerges que

I'
Belinha terminou seu namoro. Boanerges diz a

Emerenciana que vai deixar que Tobias mate

Justlho caso fique provado que foi ele quem

SEGUNDA - Catraca e Natasha querem que a

Vagabanda se apresente para o prefeito mesmo

que ele seja corrupto.Cabeção fica chateado, pois
Miyuki está sempre com Kóji e não tem tempo
para ele. Gustavo decide não tocar, deixando
Calixto furioso. Rafa tenta sair com uma menina
de qualquer jeito. Gustavo diz a Leticia que a

Vagabanda desistiu de fazer o show e pergunta
se eles podem ficar no acampamento. Letícia
decide provar para o povo que Calixto é corrupto.
Marcelo Henrique passa por José e não fala com

ele.deixando-o cada vez mais chateado. Gustavo
distrai os seguranças de Calixto para que Leticia
possa entrar na prefeitura.Cabeção ouve Miyuki e
Koji falando japonês e acha que os dois estão
falando 'dele. Letícia está remexendo a sala de
Calixto,quando o ouve chegar.

TERÇA - Gustavo distrai Calixto e Letícia
consegue sair da sala, Letícia mostra a Gustavo
que pegou notas fiscais da compra das merendas
do colégio e diz que eles precisam descobrir se
elas são verdadeiras. Miyuki garante a Cabeção
que não estava falando dele. Vivi percebe que
Cadu está muito interesseiro. Gustavo descobre
que as notas são falsas e Letícia tenta imaginar
uma forma de desmascararCalixto.Marcelo pede
para assistir a um jogo de futebol com Zé,
deixandQ-o confuso.vllrna toma um remédio que
a deixa com sono e enche Cabeção de trabalho.
Felipe fica com ciúmes ao saber que Gustavo e

Letícia tiveram uma aventura juntos. Miyuki
c�menta com Bel que namorou Koji quando era

criança. Cabeção morre de ciúmes e dá um

escândalo, mas depois descobre que Koji está
nOIVO. Letícia e Gustavo denunciam Calixto para
Um órgão de fisca lização.

QUARTA - Letícia diz que o órgão vai tomar uma
prOVidência contra Calixto. Miyuki fica zangada
;om a desconfiança de Cabeção. Ele pede perdão
a namorada, mas ela não dá bola.Marcelo volta a

passar por José e não falarcom ele. Kiko e Tedebê
disputam a atenção de Drica. Leticia e Gustavo
descobrem que o homem para quem
entregaram as notas fiscais é aliado de Calixto.
L�ticia decide fazer um protesto contra o prefeito.
LUCia comenta com Beatriz que José está
chateado por Marcelo não o cumprimentar. Vivi
esquece sua carteira na casa de Cadu, Marcelo se

.

sen�e culpado ao saber que não cumprimentou
Jose.Cabeção tem uma idéia para fazer com que
Mlyuklo perdoe. Alguns empregados de Calixto
desmontam o acampamento dos alunos do
Múltipla Escolha.

�i�X�A - Alguns promotores públicos chegam à

G
a e e exigem que Calixto preste contas.

p u�tavo diz a Letícia que ligou para seu pai e

e

e lU que ele enviasse ajuda, Letícia fica

�Cantada.Vivi fala para Cadu que ele só está come a por causa de seu dinheiro. Letfcia decide fazer

�rna festa para comemorar sua vitória. Vilma

F:�;le�e o Giga num concurso de restaurantes.

legâlCIO�ê Aline tentam arrumar um

programo
a

p tazer naS férias, mas só se metem em

1 '(;1
,

�

mandou baterem em Felício. Emerenciana e

Boanerges se preocupam com a saúde de Luís.
Neco descobre que a venda de Z,aqueu pertence a

seu pai. Justino garante a Neco e Mariquinha que
não mandou bater em Fellcio. Luís decide ir
embora.

SEXTA - Neco e Mariquinha desconfiam de Justino.
Luís diz a Boanerges que vai embora porque não

quer vê-lo brigar com Justino. Belinha garante a

Emerenciana que está tudo terminado entre ela e

Neco. Boanerges tenta dissuadir Luís,em vão.Tomé

pede que Tobias tenha calma e garante que o

culpado pelo estado de seu pai não vai ficar sem

castigo. Luís se despede de todos. Belinha se

apavora ao pensar que seu pai pode ajudar a matar
Justino, Luís vai até o hotel de Zé e cruza com Zuca,
que sai correndo. Luís fica muito perturbado. Blna
diz a Zuca que Luís está indo embora. Zuca pede a

Bina para se despedir de Luís. Ela concorda, desde
que seja na frente de todos. Emerenciana se

preocupa com Boanerges. Justino fala para Neco

que talvez Boanerqes tenha batido em Felicio, para
incriminá-lo. Zuca e Luis se beijam. Tobias avisa a

Zuca que vai se vingar de quem bateu em seu pai.
Luis pede para conversar comTobias.

SÁBADO - Luís pede que Tobias não estrague sua

vida se vingando de Justino.Tobias fica perturbado.
Zuca agradece a Luis por sua preocupação. Neco
pede a Justino que o deixe tomar conta da venda
de Zaqueu. Tobias diz a Zuca que vai seguir o

conselho de Luís. Neco anuncia para os caboclos
que a venda agora lhe pertence. Zuca sugere que
Tobias convide Luis para ser seu padrinho de
casamento. Neco decide vender os produtos da

a preço de custo, Luís aceita o convite.

Boanerges proíbe seus empregados de comprar na
venda de Justino.Emerenciana se espanta ao saber

que Luis vai ser padrinho de casamento de Zuca.
Luis fica muito feliz ao saber que Joaquim pediu
Pequetita em casamento. Emerenciana percebe
que Luís não está mais cuidando de sua saúde,
Boanerges tenta fazer com que Fellcio lhe diga
quem o atacou, mas descobre que ele não quer ser

vingado. Macário diz a Boanerges que não vai

impedir seus empregados de comprar na venda de
Neco.

DA COR DO PECADO

SEGUNDA - Paco, escondido. grava a conversa

entre Tony e Bárbara sobre a troca das amostras

para o exame de DNA. Kaike ouve a conversa pela
escuta e vibra. Paco não consegue sair da casa.

Otávio diz para Afonso e Germana que é um

mentiroso, mas não revela nada quando é

pressionado.Tony descobre Paco escondido. Tony
acusa Bárbara deestar se encontrando com Paco e

ameaça o rival. Kaike se desespera ouvindo a

conversa. Tony intui que Paco queria ouvir a

conversa dos dois e deve ter feito uma cópia da
chave, Bárbara revista Paco, mas não encontra o

gravador, que ele escondeu em um móvel da casa.

Preta vai à casa de Afonso, preocupada porque
Paco não apareceu para jantar. Rai consola Otávio.

Tony se prepara para matar Paco, Bárbara joga-se
em cima dele, impedindo-o. Dio diz que Thor está
virando fruta e ele se preocupa. Roque atira facas
em Cezinha. Pai Helinho e Zuleide se escondem.
Paco impede que Afonso expulse Kaike e toca a fita
para que todos escutem.

TERÇA - Afonso fica estarrecido ao ouvir a

confissão de Bárbara e pede perdão a Preta. Tony
diz a Bárbara que Apolo se aproveitou de sua boa
fé.Afonso diza Kaike que Otávio continua seu neto

e herdeiro. Kaike se abraça com Otávio,que está na

casa da árvore. Afonso fala que Kaike agora é seu

amigo. Bárbara vai à casa de Afonso, mas os

seguranças a impedem de entrar. Afonso manda
que Pereira siga Bárbara eTony,que sai logo depois
dela. Otávio vibra ao saber que é filho de Kaike.
Otávio confirma que deseja ficar com Kaike e

Afonso sugere que eles viajem. Pereira seqüestra
Tony. Edilásia manda Dia ficar longe de Thor. Tina
tenta Thor, mas ele só quer as suas Ga9!�rtHolas é1e

.q,

volta.Thorfoge de casa e dança na praça.Brad e os

pitboys vaiam. Helinho vê Roque atirar facas em

Zuleide. Edilásia leva Thor para casa. Roque leva
uma paulada de Helinho, que foge com Zuleide.
Afonso decide conversar com Bárbara a sós.

QUARTA - Afonso acusa Barbara de ter matado
Paco e diz que ela ficará na miséria. Afonso leva
Bárbara até o armazém, Tony o ameaça e o

empresário diz que não teme a lei e vai se vingar.
Manda que levem Bárbara e garante que a vida de

Tony vai piorar muito. Raí vibra ao saber que é
mesmo filho de Paco e fica triste por Otávio: Preta
fala' que acabaram as mentiras e Paco fica

constrangido. Afonso exige que Bárbara confesse.
Bárbara garante que só foi tão ambiciosa quanto
Afonso e que todos só querem o seu dinheiro.
Afonso perde a calma quando ela se refere aRai
como "o mulatinho': Afonso propõe que ela abra
mão da guarda deOtávio,denuncieTonye ele não
a mandará para a cadeia. Ela grita que não aceita
acordo com ele e Afonso manda que ela seja
jogada na rua, sem nada. Edilásia faz a sopa para
Dio lutar com Brad. Greta, que é irmã de Pedra,
promete conseguir a sopa para Brad e sua turma,
mas eles terão que dizer que foi Tina. Greta rouba
um pouco da sopa e acrescenta alguns novos

ingredientes no caldeirão.

QUINTA - Bárbara acusa Tony de ter estragado
tudo. Tony fala que a guerra ainda não está
perdida e impede-a de sair. Pereira avisa Afonso

que Tony escapou. Tony diz que Afonso deve ter

feito uma proposta,mas que ele tem uma melhor.
Bárbara trancaTony no banheiro e escapa.Bárbara
procura Paco e pede que ele se case e tenha um

filho com ela. Ele avisa Afonso que Bárbara
enlouqueceu de vez. Ela desaparece. Tony manda
Borja pegar a fita. Ollvia insiste que Kaike fuja. Raí
diz a Otávio que gosta dele como um irmão.
Afonso mostra a gravação para Borja, que diz que
não é prova suficiente para prender Tony. Borja
fala que já encaminhou a relação de beneficiários
para o banco. Dio toma a sopa e fica roxo. Brad,
Pedra e Minotauro bebem a sopa, vão para o

tatame e ganham a luta de' Dio. No final,
agradecem a Tina pela sopa. Helinho decide fazer
shows pelo caminho, mas é vaiado pela platéia.
Tina alega inocência, mas ninguém acredita. Dio
acorda sábio. Eduardo, Verinha e Beki vão a um

churrasco no vizinho.

SEXTA - Bárbara diz que não é bandida. Paco a

abraça e desarma-a. Afonso manda levá-Ia para o

apartamento em que morava. Preta não se

conforma que Paco se envolva tanto, mas ele diz

precisa ajudar o pai. Afonso insiste que
aceite a proposta, senão irá interná-Ia em

uma cllnica. Paco chega e ela se joga nos braços
dele, dizendo a Afonso que vai se casar com seu

-filho. Dois enfermeiros levam Bárbara. Silva vê
tudo. Afonso finaliza a venda, recebe 150 milhões
e diz a Felipe que parte do dinheiro será investido
em uma fundação de proteção do meio ambiente.
Stela diz a Afonso que a fita sumiu. Dio decide ir a
uma palestra sóbre astroflsica nuclear. Helinho,
Cesinha e Zuleide ensaiam. Dio deixa todos os

cientistas impressionados. Edilásia tira o filho da

palestra. Roque encontra os três e persegue-os
atirando facas, mas acaba caindo do cavalo. Kika
diz a Sal que ele gosta de Moa. Afonso pede que
Kaike se refugie em uma de suas fazendas.Tony se

veste de enfermeiro e passa pelos seguranças
com Bárbara na maca. No hotel, ele mostra a fita
para ela. Germana percebe uma cicatriz no pé de
Paco.Tony gosta de saber que a arma de Bárbara
ficou na casa de Paco. Germana lembra-se do

incldente em que Paco feriu o pé na infância e tem

certeza que ele está vivo.

SÁBADO·Afonso pergunta se Germana está bem
e ela diz que sonhou com Paco. Silva encontra a

arma no armário de Paco, limpa as digitais e

recoloca-a no lugar. Germana pergunta como

Afonso se sentiria se o filho morto retornasse.

Afonso diz que ficaria feliz, mas ao mesmo tempo
horrorizado por um filho fingir que morreu. Paco
enterra a'atli'1a e SilVa pega e entlega-a para Tony.
Bárbara não enteMéj? ó qUe Ton)' vai fazer éom

arma,que está só com as digitais de Paco.Otávio
se preocupa que a. mãe esteja internada. Moa
recebe um presente de Guilherme. Sal fica
furioso e diz que ama Moa. Ela fala que é uma

fantasia e não um aceita um beijo dele. Sal
arruma as coisas. Edilásia dá um cascudo em Dio

para que ele volte ao normal, mas ele continua

gênio. Ela pede que Greta dê um jeito em Dio.

Roque persegue o caminhão.Dio não se rende a

Greta. Eduardo lidera uma manifestação da

"Nação Mendiqa'Tina e Greta se atracam. Sal vai
embora e Moa fica arrasada.Thor,Dio e Abelardo
encontram Sal engraxando sapatos na rua.Tony
não deixa Bárbara sair.Germaria tem certeza que
Apolo é Paco. Afonso contrata novo segurança,
Jamil. Germana leva Paco até a mansão em

rulnas onde ele se acidentou quando era

pequeno.Jamil conversa com Tony,que o manda

agir.Afonso sente uma pontada no coração.Paco
se emociona ao se lembrar do dia em que sua

mãe morreu e chora.Germana pergunta por que
ele mentiu para ela.

.

SENHORA DO DESTINO

SEGUNDA - Pllnio se aproxima e avisa que quer
um beijo também. Sebastião observa de longe.
Viriato manda que ele não conte nada a ninguém,
Nalva chega em casa chorando e arruma as malas.
Leandro tenta impedir, mas ela insiste que quer a

separação.Viriato diz a Plínio que Leandro pode se

matar se souber o ocorrido.Janice ameaça brigar
com Sebastião, que insiste em contar tudo para a

irmã. Pllnio troca o pneu de Vara, uma mulher
decidida, que lhe dá um beijo e deixa-lhe o seu

telefone. Shao Lin manda Rita tirar Daiane do

castigo. Maria do Carmo chega em causa exausta,
mas Giovanni obriga-a a conhecer Angélica.Maria
do Carmo pensa que é uma de suas namoradas e

estoura ao perceber que a menina está ardendo
em febre. Leva-a para o hospital com a ajuda de
Plínio. Shao Lin ameaça bater em Rita e

Constantino a defende.Daiane se jc.ja nos braços
do lutador. Maria do Carmo fica perplexa quando
Giovanni conta que Angélica pode ser a sua filha.

TERÇA - Dirceu acha que Giovanni está sendo

irresponsável. Os dois brigam. Giovanni conta

toda a história de Angélica. Maria do Carmo entra
na emergência.A enfermeira tranqüiliza-a sobre o
estado de Angélica. Rita insiste para Constantino
dar queixal mas ele não quer se envolver com a

policia. Pllnio pede que Giovanni e Dirceu parem
de brigar. Dirceu avisa Maria do Carmo que está
com o retrato da seqüestradora. Viriato não
entende a agressividade de Sebastião com ele.
Maria do Carmo explode ao ver a fotografia de
Nazaré e promete vingança. Dirceu diz que vai

entregar a foto para um programa investigativo.
Daiane e Shao Lln namoram. Rita e Constantino
trocam confidências sobre seus amores. Jandira

vigia tudo. Danielle chora ao saber que Giovanni
estava com uma garota na noite passada. O
médico diz que Angélica está feira de perigo.
Danielle fala que é apaixonada por Giovanni e

Jenifer promete ajudá-Ia. Flaviana avisa Giovanni

que Danielle teve um ataque, mas ela aparece
mansinha. Pllnio liga para Vara. Ela marca um

encontro e lê uma pesquisa sobre pais de aluguel.
Maria Eduarda estranha ao saber que o avô vai

procurar emprego. Leandro chama Viriato para
uma conversa.Viviane procura Maria do Carmo.

QUARTA - Viviane manda que Maria do Carmo

pare de atacar Reginaldo em público. Maria do
Carmo diz que não vai apoiar jamais o projeto
politico do filho. Vivlane assume ter um caso com

Reginaldo. Leandro conta para Viriato que Nalva
quer se separar e diz que morrerá sem ela. Ele

pede para Viriato conversar com a mulher.
Sebastião se assusta quando o Barão conta que
vai procurar emprego. Maria Eduarda fica furiosa
ao saber que o pai parou de dar dinheiro ao Barão.
Viviane diz para Reginaldo que Maria do Carmo
falou horrores dele.Maria Eduarda briga com o pai
por causa do avô, O Barão não consegue o

emprego em Um hotel, mas decide procurar
bUtroüaUra acha qUêele de�' desistir. Leonárdo

f

se recusa a pedir desculpas ao Barão. Nalva chora

quando Viriato diz que não há a menor

possibilidade de haver algo entre eles. Plinio

garante estar do lado de.Viriato. Dirceu entrevista
candidatas a empregada. O porteiro se

surpreende com aboa aparência de Aretuza, que
não é recebida por Dirceu, João Manoel marca
encontro com Regina. Dirceu avisa Maria do
Carmo que a entrevista com ela irá ao ar em breve.
Crescilda vê Nalva chorando. Maria do Carmo

pergunta a Nalva porque ela está chorando.

QUINTA - Maria do Carmo pede que Nalva se abra
com ela. Nalva confessa que não está feliz e Maria
do Carmo pede que ela resolva a situação, para
não fazer Leandro mais infeliz, Sebastião,
escondido,ouvetoda a conversa.Janice ameaça se

separar se Sebastião contar para a irmã sobre
Nalva e Viriato. Maria Eduarda sai com Thomas

para felicidade de Gisela. Thomas declara o seu

amor por Maria Eduarda e promete ir com calma,
Maria do Carmo resolve fazer um jantar de família
e manda Viriato avisar Nalva e Leandro. Ele se

recusa e pede para ela pedir a outra pessoa, Plínio
salva o irmão e se prontifica a dar o telefonema.
Nalva não quer ir ao jantar, mas Leandro insiste,
Viviane quer ir ao jantar com Reginaldo, que
impede, A enfermeira é grosseira com Angélica,
que chora. O Barão e Laura ficam desolados ao

saber que a despensa está vazia. Flaviana sugere
que Giovanni contrate um professor de boas

rnaneires. Dirceu acha que Clementina deve

publicar um livro com suas receitas.Shao Lin dá
um novo urso de pelúcia para Daiane. Sebastião
faz um improvisado discurso sobre o amor familiar
e pede que todos reflitam sobre isso. Nalva abaixa
os olhos eMaria do Carmo percebe.

SEXTA - Reginaldo quer conversar sobre a visita de
Viviane, mas Maria do Carmo pede que seja em

outro dia, Janice diz que ama Sebastião e-que se

emocionou com seu discurso. Daiane é arrogante
com Rita e diz que ninguém mais manda nela.
Maria do Carmo pede que Dirceu a leve ao

hospital. Sebastião bate o telefone, quando
Venãncio liga para falar com Janice. Reginaldo
coloca os filhos para dormir. Viviane telefona se

insinuando, mas ele desliga o telefone, Bianca diz

que jamais vai aceitar Viviane.Giovanni e Danielle
se encontram com Maria do Carmo e Dirceu no

hospital. Maria do Carmo decide que Angélica irá

para a sua casa quando ficar boa. Rita briga com

Daiane. Maikel e Daiane jantam juntos e ela sente

enjôo.Thomas beija Maria Eduarda,que pensa em

Viriato, Vara procura Feitosa para saber as

,implicações legais de ter um filho, sem criar
vínculo algum com o pai. Dirceu escreve a sua
nova coluna sobre política, Maria do Carmo se

diverte porque Dirceu escreveu uma nota sobre
um vereador da Baixada, e tem certeza que
Reginaldo vai odiar.Viviane aconselha Reginaldo a

mandar um uísque para. Dirceu agradecendo a

nota,

SÁBADO - Aretuza conta para Dirceu que cuidou
do marido por 20 anos e que ele a largou e que ela
só sabe fazer tarefas domésticas. Ele promete
decidir no dia seguinte se a contrata como

empregada. Constantino leva Rita para visitar

Cigano no presídio. Daiane continua enjoada e

Shao Lin expulsa-a do lado dele. Maria do Carmo
vê Daiane vomitando. Cigano ameaça Rita. e
manda-a conseguir dinheiro para pagar um bom

advoqado para ele. Constantino se revolta ao ver

Rita abalada e a beija. Rita vai embora de ônibus.
Maria do Carmo combina levar Daiane ao médico,
O Barão conta para Laura que não conseguiu
emprego. Gisela sugere que Leonardo peça um

emprego para o Barão a Thomas Jefferson.
Thomas arranja um cargo e o Barão aceita. Maria
Eduarda tenta financiar o jantar que o avô quer dar

para o deputado, mas o Barão não aceita.Maria do
Carmo aguarda ansiosa a sua entrevista na TV.
Plínio e Vara vão a um motel. Todos assistem à
entrevista de Maria do Carmo no programa sobre
a sua busca por Lindalva. Josivaldo vê Maria do
Carmo na televisão, José Carlos vê o programa,
acusa Nazaré de tê-lo ertqanado e diz quê vai
denunciá-Ia,
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Tendências para a moda
PrimaveraNerão 2005

A grife Custo Barcelona apresenta sua coleção
Primavera/Verão 2005, inspirada em um

intercâmbio de armários monocromáticos entre

mãe e filha, com um ar retrô. Ambas nos convidam
a desfrutar a vida prazerosa de luxo de um clube
náutico às margens do Mediterrâneo.
Vestidos inspirados em lingeries, com formas
envolventes, calças com modelagens justas, ,

camisetas com detalhes diversos, microshorts,
biquínis e maiôs que esculpem o corpo, são as

novidades.
O branco com brilhos dourados e prateados corno
base, definem os modelos femininos da grife,
deixandoa mulher forte e suave ao mesmo tempo,
sutil e alegremente melancólica, que aproveita a

vida.
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 metalizado aparece em

toda a coleção; acabamentos internos,
<J O verde será a cor sensação' externos e vivos,

da moda primavera/verão feitos a fio, destacam-
2005. Por isso a Custo

se em shorts e
Barcelona não poderia
deixar de criar modelos bermudas surf.
exclusivos com esta cor Entre as peças

Um cosmético

para cada fase
Quem já não ouviu a expressão "tudo na

vida tem a sua fase"! E é bem assim. De
acordo com as fases da vida, ocorrem as

mudanças principalmente no nosso corpo;
e essas mudanças ficam estampadas bem no

nosso rosto.

A pele tanto do homem quanto da mulher
vai mudando com o tempo. A eterna

juventude é uma busca incansável, no
entanto a natureza segue seu curso e o

envelhecimento é inevitável. O segredo da
eterna juventude é, antes de tudo, ter uma
atitude positiva diante da vida e aceitar

com otimismo cada fase que a nossa

existência oferece.
Faz parte desta atitude positiva cuidar-se.
Tanto da mente quanto do corpo.
Exercícios físicos, alimentação equilibrada
e fazer uso das inúmeras opções cosméticas

que estão disponíveis no mercado. Se

podemos retardar os efeitos do tempo,
vamos usufruir disso!
Em primeiro lugar é preciso entender o que
acontece com a nossa pele. Após os 35
anos de idade, diminui a produção de

colágeno e elas tina além de aumentar a

,

perda de água. O resultado é que a pele fica sem vida;
começam a aparecer as primeiras rugas entre as

sobrancelhas, ao redor dos olhos e boca. É nessa fase que
deve-se iniciar o uso de produtos que estimulam a

renovação celular.
Na faixa dos 35 aos 45 anos, a pele precisa de hidratante
com FPS 15 (aliás, é preciso usar protetor solar sempre) e

produtos que contenham vitaminas C e E, ácido
hialurônico e ácidos graxos; creme para o contorno dos

olhos, creme renovador celular e cápsulas de vitamina C
ou cremes (ou gel) que tenham esse ingrediente.
Quando chega a fase dos 45 anos, é hora de lançar mão
dos produtos específicos para dar firmeza e luminosidade
à pele que também revitalizam e regeneram. Não poderão
faltar os hidratantes antiídade com filtro solar,
enriquecidos com uréia, ácidos, aminoácidos, ceramidas,
óleos vegetais, talasferas, lipossomas e vitaminas; creme
para contorno dos olhos, creme antiidade com vitaminas

C, E, e A, ginko biloba, ginseng, extrato de soja
(isoflavonas), colágeno, elastina, ácido hialurônico,
AHAs, talasferas e sérum.
Para conhecer os produtos, basta ler os rótunos nos quais
deverão conter a formulação, no entanto é preciso
atentar para as particularidade de cada pele e seu tipo a

fim de fazer a escolha certa. Antes de optar por este ou

aquele, é recomendável uma visita ao dermatologista.

chaves, estão o Poncho Sport, o Kaftan
Mortalha aerografado, os Windbrakers
com base em voil e a Calça asiática em

voilliso e

também
estampado. A
alfaiataria,
ainda sob

A cada coleção da Custo

Barcelona, os disigners
Custo e David criam e

produzem mais de 200

modelos novos com mais de

forte
influência do

esporte,
brinca com o

capuz
metalizado.

mil diferentes designs, que
podem ser elementos do

Mangá japonês, imagens
H indus, desenhos de
ilustradores famosos ou

motivos inspirados pela Pop
Art e os anos 70, quase
sempre misturados

U PRODUTO,
,..

ADAO DO MUNDO

ARlES - Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a sua

elevação geral neste período. Contudo, não se mostre demasiadamente
orgulhoso e dê mais atenção as pessoas queridas.

LEA-O F I' ld d
.

I b t t dl
- -'--'�--'-'-;��;TÁRIO��ça o que pud�;�ra aumen��;�:;;;zaa

- e ICI a e arnorosa.sentrmenta e as an e sucesso em iversoes e nas
ou então, conservar as que já fez no passado. Evite atritoS

festividades onde comparecer, estão previstos para você. Bom relacionamento
com quem quer que seja a fim de não criar inimigos,

com os familiares e amigos. Favorável para jogar na loto.
declarados ou ocultos. Fluxo favorável para o romance,o
trabalho, o amor, o lar e a família.

VIRGEM - Fale pouco e escute mais. Seja cauteloso no campo dos negócios, e não
revele suas idéias a ninguém. Bom, contudo, para tratar de questões legais e de
escritos de modo geral.

TOURO - O momento indica que é melhor ter cautela no trato com pessoas,
especialmente com a pessoa amada.Tome cuidado se realizar negócios e se

lidar com fogo e eletricidade. Propício para a meditação.
'

G�MEOS • Se ainda não têm a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais
favorável para consegui-Ia. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio,
na indústria e nos negócios relacionados com terras. Dificuldades familiares.

LIBRA - Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a

possibilidade de se perder em pequenos negócios ou outros assuntos. Influências
benéficas. Saúde, dinheiro e amor sob bons fluxos astrais.

CANCER - Você agora terá maiores chances de lucrar inesperadamente através
de jogos, sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Ainda sua

vida amorosa e sexual estará recebendo influências astrais positivas.

CAPRICÓRNIO - Acautele-se um pouco diante das notícial
que ouvir, falsas ou favoráveis. Período excepcional para a

vida amorosa e conjugal. Fator de benefício real. Controle
suas despesas dornésticase cuidado com as viagens.

AQUÁRIO - Período feliz com muitas novidades e atraçóe: I

principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais. O se

trabalho trará bons resultados bem como os negócioS e

novas amizades.Todavia, não descuide da saúde e não se

precipite em nada.

ESCORPIAo -Indicações de que conseguirá obter os mais propícios resultados, no
trabalho, no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Paz íntima. O convívio
com novos amigos deverá fazer você mudar alguns de seus hábitos para melhor.

"',

-
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ITRADIÇÃO GAÚCHA I

Acontece hoje, 16/07, no
Parque Municipal de
Eventos, baile com o grupo
Matizes.
Uma junção de idéias vinda

dos quatros CTG s da cidade

de Jaraguá do Sul resultaram

nessa grandé promoção que

vai 'acontecer nesse fim de

semana, A festa acontece a

partir das 20:00 hs com

apresentações artísticas,
declamações e danças
tradicionalistas.
Uma experiência nova para o

meio gaúcho, essa união e

parceria entre CTG's mostra

Protesto!! !

I
Indústria e comércio demadeiras

que apesar da rivalidade
mantida dentro de uma

cancha, o que prevalece ainda
é amizade que se cria em meio

a tantos rodeios.
Uma promoção do CTG Laço
Jaraguaense, CTG Trote ao

Galope, CTG Peão Farrapo e

CTG Velha Querência,
promete animar a gauchada e

ao povo em geral trazendo
diferentes atrações. Venha
curtir uma noite diferente!

Ingressos antecipados no Posto

Mine, Demarchi Carnes, Casa
Campeira, Despachante Cílo e

Gauchita, ao preço de R$ 8,00.

por Ildemar Effting

Fonte: Site: www.meupagosul.com.br

SEXTA-FEIRA, 16 de julho de 2004

Por Vanessa Raquel vanessactg@)ig.com.br www.ctqlj.corn.br

Preparem suas bombachas, arrumem seus vestidos e não esqueçam de trazer

juntqsua cuia de chimarrão ...

Issô+" mo!
O C

« Laço Jaraguaense esta preparando alem de um grande Fandango, uma
nte. Uma noite "bem campeira",
ília e amigos e venha se divertir e tomar aquele chimarrão que a

ta da casa.

�Gr�Ji?O Rodeio", que promete deixar a festa ainda

aínêla não tem a
'

Uma União Noite Gaúcha .

de Talentos

É com muita tristesa que estamos vendo como vários grupos da
musica gaúcha, estão deturpando o nosso traje, no qual é uma das

principais marcas do gaúcho, estive observendo nestes ultimos
dias alguns grupos e me surgio uma pergunta, o que aconteceu

com o lenço?? Muitos o abandonaram, outros dexaram de lado a

guaiaca e passaram a usar a cita "estão misturando o traje
campeiro com o cola.finai?" e as bombachas que mais parecem
um calça meio "folgada", isto quando não é usada por cima do
cano da bota!!!! E ainda tem daqueles grupos com mais de 30
anos de estrada que simplesmente quando aparecem na "telinha",
vão estilo banda de axé!!! O que será que está acontecendoit?
Será que usar com respeito a nossa pilcha é feio lá pra cima?? Será

que-compensa, além de quererem mudar o estilo da musica

gaúcha tranformando ela em batuque ou axé, bagunçarem com a

nossa indumentaria?? Fica aqui o protesto de toda a equipe do

projeto da cultura gaúcha meu pago sul!!! E um pedido aos

nossos amigos musicos!!! Vamos respeitar nossas origens musicais

e nossa indumentaria!!!

Venha fazer pa a grande festa
você também ... Estamos tchê esperando!

A Primeira Prenda do
Estado é porto-alegrense

te,
A publicitária Anijane dos Santos Luz é a nova Primeira Prenda Adulta
do Estado do Rio Grande do Sul.
Ela descende de família tradicionalista e quer propor projetos de

valorização cultural e de reconhecimento da tradição nos demais
setores da sociedade.O foco de seus objetivos é dirigido à juventude,
em acordo com os Peões Farroupilhas e suas colegas de prendado.

/'
, , ", , .. ,

';'
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Culinária Gaúcha _. Pernil de Vitela Carne Salgado
Tempo de
cozimento:
2 horas

Tempo de preparo:
2h e 15 minutos

Rendimento:
4 porções

Em Jaraguá: Av. Mal. Deodoro da Fonseca,790 v Pene: 275·2479,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 135 - Fone: 275·2214.

Av G&tilUo Vargas, 268· Fone: 370-1969,
em JolnvlUe: Rua do Prfnclpe, 429· Fone: 422-7276

Ingredientes
1 kg de pernil de vitela ou de

porco
1 copo de vinho branco
1 cebola grande
1 dente de alho
1 colher(sopa) de pimentão
vermelho
1 colher (sopa) de tomilho
2 colheres (sopa) de alecrim
fresco
3 colheres (sopa) de azeite de
oliva
1 colher (sobremesa) de sal

Preparo (Geral)
Em um recipiente fundo,
misture todos os ingredientes.
Coloque O pernil e deixe-o no

tempero de um dia para outro.

Em uma assadeira, arrume o

pernil e depeje O molho por
cima. Cubra com papel
alumínio e leve ao forno

preaquecido, em
temperatura média, por 2
horas.
Retire o papel e deixe-o
assando até dourar,

• •

I

I PARQUE MUNICIPAL
I DE EVENTOS .. Guaramiri.

3O/Dl
ADoio:Terra&Pampa
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INICIO 2·3HS.

Agenda Artística
mês Julho ...
16/07 - SAL�O,Rro"BRANCO
Baile com CHIQUITO E BORDON EIO na

Cidade de Guaramirim

2_"4/Ô7" - cfG'"'iltAl,�:O"JÂRÁG'UA E NS"E"
Balie com Grupo Rodeio na

Cidade de .Jaraquá do Sul

Baile com Os Mateadores na

Cidadede .Jaraquá do Sul

Evento: ROQfIOJ,)'Rlº"l:il�º.
Entidade: CTG PORTEIRA DO VALE - SJB

Cidade: S JOAO BATISTA
Contato:
Data de Início: 16/07/2004

Evento: 8° CON,GRt(§S::Q)RADICIONALISTA,�
GAUCHO BARRIGA VERDE EM CHAPECO

Entidade: MTG DO ESTADO D E SANTA CATARINA

Cidade: LAG ES

Contato:
Data de Início: 23/07/2004

Entidade: CTG VAQUEIROS DA TRADICAO

Cidade: PORTO BELO

Data de Início: 30/07/2004

Evento: ROD EIO CRIOÓ LO.
Entidade: CTG LACO DO BOM VAQU EIRO

'Cidade: BRUSQU E

Data de Início: 04/08/2004

�ventd: tro
Entidade: CTG QUE R E NCIA JAM BO LAO

Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 06/08/2004

EvenJo.: RO D E;JO_QR1Ql)J-Q",.
Entidade: CTG TROPEIROS DO LITORAL

Cidade: ITAPEMA
Data de Início: 13/08/2004

D,EMARCH I
•

CARNES
Prove nossas

carnes especiais:
MARRECO,

JAVALI, COELHO

E OVELHA

1?ocê sente na carne a diferença
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275·0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@netuno.com.br

"

j

�

, Confira nossas I
ofertas imperdíveis

Costela Ponta",R$ 3,95
PaleIo de Jcvoli.Rê 17,50
Cupin 'í'{' ....... "",R$ 5,49

Picanha Bovina "A""R$ 13,90
Alcatra c/ osso .... R$ 7,25

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPLETE A CRUZADINHA COM A9 FRUTAS AO REDOR E

FIQUE SABENDO O COMO ESCEVER ESSAS DELfclAS EM

ESPANHOLl

o
DESEMBARALHE AS SfLABAS
E DESCRUBRA A TRADUÇÃO DESTAS

FRUTAS E VERDURAS:

PIMIENTO tãomenpi

LECHUGA eafaol

SANDIA lanmecia

ZANAHORIA ranouce

MANDARINA genatanri

REMOLACHA tebarrabe

LIGA-PONTOS SÃO MESMO LEGAISI

LIGANDO TODOS OS PONTINH09 VOOÊ
DESCOBRE A TRADUÇÃO DE "MAIZ"I

•
40

BONZINHO
- MÃE VOCÊ ME DÁ UM REAL PARA EU

DAR A UM VELHINHO NA RUA?
- QUE ATITUDE LINDA, FILHO! E PARA

QUAL VELHINHO VOCÊ VAI DAR O

DINHEIRINHO?
- PARA AQUELE ALí QUE ESTÁ GRITANDO

"OLHA A PIPOCA QUENTINHAAAA!!"

COMPARAÇÃO
- SABE QUERIDA, QUANDO VOCÊ FALA

ME FAZ LEMBRAR O MAR.
- NOSSA, QUERIDO. NÃO SABIA QUE EU

TE IMPRESSIONAVA TANTO!
- NÃO É QUE VOCÊ ME IMPRESSIONE,

VOCÊ CAUSA ENJÔO MESMO.

. nas da foto
Silvia B

As gatln Adrielle AndreattaCorrea e

"��_')II!IIII,...........,..,.,_--iluminando a c�luna

A gatinha Maitê Silveira

Cqydoso comemora
neste

sábado, 17/07, o seu 1
.

aninho. Parabéns
e mUita

<l:'i: saúd�!

o caipirinha
JoãoVitor
Schappo da
Silva
completou 5

aninhos,no
dia 15/07.Para
comemorar
este dia
maravilhoso
terá festa no,

arraiá da
família
Schappo

A gatinha
�Giane Cristina
[Junqton,
completou 3
aninhos no
dia 13/07.
Quem lhe
deseja muitas
felicidades,
são seus pais
Paulo e Janice
e seus irmãos
Gustavo e

Eduardo

Fone

47372-1117

No dia 11/07,

a gatinha
Luana Satler,
realizou sua

1 a Eucaristia,
,

para a alegria
de seus pais
Vilmar e

Edite e seus

tios

A gatinha
Tanieli lais
Schroder
completou
no dia
07/07,6
aninhos.
Para a

alegria de
seus pais,
Adriane e

Almiro
Schroder.
Felicidades

O gatinho
Guilherme .

Marcelino Amonm,

completoU 10 anos

no dia 14/07.
.

Quem lhe deseja

muitas felicidades
são seus pais
Charles e

Vanderléia e sua

irmã Aline

Fon IFax: 47 371 9622
Rua Joinville, 1611 . Centro· Jaraguá do Sul

. .

,Enxovais

A .

h .gatln a Glslaine M h
completou no d'

ac ado,
. Ia 14/07 9anlnhos.Para a I .

'

a egrla de
�eus padrinhos EdnilsAngela e su .

on e

e Fernanda
as Primas Ariane

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

I
I

Roupas Infantis

Acessórios em geral

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

1,\
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