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RECONHECEM JÓiAS ROUBADAS

Estado promete
repassar valor de
bolsa estudantil
• PÁGINA 4

Corretores festejám
o crescimento do
setor com almoço
• PÁGINA 7

Stammtisch de
Schroeder com

inscrições abertas
• PÁGINA 4

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • ND 5.728 • R$ 1,00

Três pessoas já identificaram parte das jóias furtadas por Salim Ribeiro, acusado de encabeçar o golpe do

penhor. Segundo a delegada JuremaWulf, mals de 10 famílias foram vítimas do instalador de portas..• PÁGINA 5

FOTOS CÉSAR JUNKES
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Delegada JuremaWulf é a responsável pela investigação do golpe do penhor. Funcionário da Caixa Econômica pode estar envolvido com crime
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• EDITORIAL • DO LEITOR

Associação Jaraguaense de
Ovinocaprinocultura (�JOC)se no pódio
A criação de Ovelhas e Ca

bras está em franco desenvolvi
mento no país, não só no Nor

deste, mas também no Sul; in
cluindo Santa Catarina. Prova
deste fato, são os preços estra

tosféricos de Reprodutores e

Matrizes alcançados nos leilões

que estamos acostumados a ver

sas, cooperativas e instituições na televisão, no Canal do Boi,
de ciência .e tecnologia que Canal Rural, Agrocanal, e ou

geram resultados positivos para tros. É normal Reprodutores al
a sociedade brasileira. Surgiu cançarem o preço de R$ 500mil
em 199t5, na Região Sul, com ou R$ 600 mil. O Reprodutor
A8 projetos inscritos. No ano conhecido como Talismã está
de 2000 foi lançado em to- avalíadoboje ernRâz.l milhões.
das as regiões do país, com Éissomesmo.Doismilhõesecem
279 inscrições. Agora, em mil reais. Santa Catarina tam-

2007, atingiu o número de
-, bém está acordando para esta

732 propostas. realidade. No pasto onde come

E mais uma vez Santa Ca- uma vaca, comem io ovelhas. E

situada 71% nas Serras e no

Oeste catarinense, mas 29% já
povoam nosso litoral (do norte ao
sul do Estado). Nossa associação
(AJOC) conta com 51 associa

dos com o plantel total de 1.200
animais. Podemos ver com estes

números, que boa parte da pro
dução está situada em pequenas

propriedades, sítios e chácaras.
Isto vem provar quemuitos estão

garantindo esta iguaria para os

fins de semana.

AAssociaçãoCatarinense de
Criadores de Ovinos promove
todo ano um encontro com

palestras e trocas de experiências
para criadores de Cabras e Ove
lhas. No ano passado realizou-se
em Mafra, com presença de

aproximadamente 300 partici
pantes. Este ano o encontro será

em São Ludgero, no dia 13 de
setembro. Devemos contratar

ummicroônibus para participar
mos deste encontro. Os interes
sados podem confirmar presença
até dia 5 de setembro, com Sr.

[uca no télefone: 3274-8291 ou

3372-3569.

inscrições. Foram inscritas
também 18 Instituições de
Ciência e Tecnologia; enquanto
Média/Grande Empresa teve '8

Nosso Estado e nossa região
voltam'a se destacar pela
inovação, pelo estudo e pelo
trabalho. Semana passada
aconteceu em Porto Alegre a

escolha dos 18 finalistas do
Prêmio Finep na Região Sul.
Os jurados, membros das co

munidades acadêmica e em

presarial dos Estados da região,
se reuniram para avaliar os 182

, ojetos inscritos nas categorias
"reduto, Processo, Pequena
Empresa, Média/Grande Em

presa, Instituição de Ciência e

Tecnologia, e Inovação Social.
Foram premiadas nove pro

postas de SantaCatarina, seis do
Paraná e três do Rio Grande do
Sul. A ordem de colocação só

será anunciada durante a

cerimônia de premiação, que '

/ acontece no dia 5 de outubro,

Foram pl'l'miadas nove

propostas de Santa Catarina,
seis do Paraná e três do Rio
Grande do Sul"

inscrições.
OPrêmio Finep de Inovação

Tecnológica visa estimular os

esforços inovadores de empre-
também em Porto Alegre. O
julgamento e a premiação da

etapa nacional só acontecerão

em novembro, em�rasília. Mas
com certeza os catarinenses

.chegarão ao pódio.
A categoria Produto, com83

projetos, teve omaiornúmero de
inscrições da Região. Em

segundo lugar veio Processo, com
26 projetos.A categoria Pequena
Empresa foi a que mais cresceu

em relação ao ano passado,
chegando em 2007 a 24 propostas.
Inovação Social recebeu 23

,

tarina está na ponta da lista,
com sua tecnologia e ciência
de ponta.

paramuitos, isto vem a somar na

renda familiar, para muitos

outros, é umamaneira relaxante
e prazerosa de garantir o bom
churrasco de ovelha para os fins
desemana.

No Estado, temos hoje 9.849
propriedades que criam ovelhas,
com total do rebanho de 228.178
animais, commédia de 23 ovinos

por produtor. Esta produção está

• PONTO DE VISTA

Um sete de sete.mbro I
diferen�e (e melhor)

• Randal Gomes,
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de

/

Comércio Exterior da Fatej • José A. Gascho, presidente da AJOC
do o clamor da sociedade pro
-dutiva brasileira e julgando
sem-paixões o caso, chegou a

um veredicto que deve iniciar
uma nova ótica de- relacio
namento entre os Poderes.
Em especial, sinalizou ao

Poder Legislativo que embora
a corrupção não possa ser

extirpada, passará sim, pelo
crivo do Supremo. De outra

forma, e recorrendo à lin

guagem: coloquial, 'as coisas

não acabarão mais em pizza'.
.Ainda que somente se

tenha iniciado o processo de

julgamento e que o panorama
se defina apenas em 2012,
não podemos ignorar que algo
histórico, construído neste

momento no Brasil, está

sendo feito. Deu-se um basta

importante à corrupção e

agora, haverá a condução do

processo por parte da
sociedade, não apenas como

vítima ou espectadora do
'

Na semana que passou, o

Brasil viveu um momento

histórico, dado pelo aceite da
denúncia, por parte do

. Supremo Tribunal Federal,
contra os quarenta indiciados

pelo que ficou corjhecido
,

como 'Escândalo do Men
salão'. A soct�dade esperava
que, o relatório do Ministro

Joaquim Barbosa encontrasse

eco entre seus pares no STF,
mas tanto ela, quanto a mídia

nacional, não acreditavam,

que a conservadora corte

aceitasse as denúncias feitas -

e sequer imaginava que a

esmagadoramaioria delas seria
aceita.

A mais alta corte do País
informou à sociedade brasi
leira que os corruptos e

corruptores do.mensalão
foram tolerados pelo Parla-.

menta, pela direção de' seus
partidos e até pelas urnas de
ó'utubro de 2006, mas ouvin-

processo, mas efetivamente
como a união dos cidadãos,
cujas respostas são' deman
dadas dos poderes que admi
nistram a República.

Economicamente, o jor
nal inglês Financial Times
informa que o Brasil está
'fortemente protegido por

grandes reservas interna

cionais, uma -dívida externa

baixa e superávits saudáveis
em conta corrente. E com

sua recém-descoberta es

tabilidade, "se tornou alta
mente atraente para inves

tidores e credores .(ainda que
se pague o preço da so

brevalorizaçãp da moeda,
ponto crucial de adrni
nis tração financeira do País) .

Assim, amigo leitor, certa
mente o 7 de setembro de
2007 será uma data de
comemoração da Indepen
dência, sólida e civicamente
lembrada.

Os teXtos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tê. É obrigatório infonnar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

• DOS BLOGS
JOSÉ MAR�IO MENDONÇA

Mais cajus ...
Foi uma surpresa a reunião ministerial comandada quinta-feira, 30, pelo
presidente Lula na Granja do Torto. Não estava prevista até o início da semana.

Teve inúmeras serventias. Serviu para Lula reafirmar que nunca ninguém neste
país antes dele, desde Getúlio Vargas, deu mais caráter social a um governo.
Serviu para a ministra Dilma Roussef alardear o bom andamento do PAC
original. Serviu para o ministro Guido Mantega relembrar os bons fundamentos
que tornam a economia brasileira imune às intempéries externas. Nada,
portanto, que já não se sabia ou se imaginava do discurso oficial permanente.
A reunião serviu, sobretudo para muitas fotos, imagens, áudios e linhas na

mídia impressa, Disputou espaços nos noticiosos com os desagradáveis
desdobramentos do mensalão. Manobra diversionisfa? Mera coincidência?

•
blog,pstadao,com,br/blog/jospmarcio
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Pontual
Ao contrário da maio

ria dos partidos que

restringem reuniões ao

âmbito dos diretórios, o
PV promove, todo final
de semana, encontros

em bairros. De olho,
principalmente, nas .elei

r= proporcionais, tem
granjeado a simpatia de
muita gente.

Sem pressa
VereadorRudolfoGes

ser (PP) segue assediado

por lideranças do PMDB,
DEM e PFL, para citar só
os mais bem estrutu

rados. Mas, garante,
embora tenha manifes
tado desejo de mudar de

partido, não vai dar passo
em falso. Quer ver pri
meiro o desfecho da re

forma política no Con

gresso.

Trabalho' feito
O Procurador-geral do

município, Eduardo Mar

quardt, tem se destacado
na função que desem

penha, Apesar da pouca
ídade..conhecimento não

lhe falta: e muito menos

. postura. É elogiado até

mesmo pelos adversários.

Pesquisas sérias com os

possíveis candidatos,
mas ainda não regis
tradas, indicam, hoje,
Moacir Bertoldi (PR) e

Dionei Walter da Silva

(PT) como os cabeças
de-chave para as elei
ções de 2008. Cresci
mento de um e de outro

dependerá de alianças
que se cristalizarem. E de
outras opções do eleitor..

UFSCl
Empresário Udo Dhoeller, também presidente da

Associação Comercial e Industrial de [oinville, teve
gesto para "compensar" o Vàle do Itapocu; boicotado
por influência direta do PT na pretensão de ter aqui
unrcampus daUFSC: entregou à senadora IdeliSalvatti

pedido formal para que se empenhe pela duplicação
daBR�280.

UFSC2
O circo foi bem armado. O colega de partido Carlito

, Merss já tinha feito emenda ao orçamento daUnião,
de R$ 2 milhões, para a interiorização da UFSÇ. Afora
discurso em fevereiro último, antecipando a localização
do campus.Não à toa que a senadora comparou
Guaramirim a um pônei e Joinville aum cavalo alazão.

Não veio
Pautado para a reunião semanal da Acijs/Apevi,

ontem, odiretor de estrutura ferroviária do Dnit, Luiz
Fernando de Pádua Fonseca cancelou visita àJaraguá.
Viria falar sobre o projeto do contorno ferroviário da

cidade, debatido há mais de quatro anos, mas ainda

nopapel.

Prazo
Com as eleições mar

cadas para 5 de outubro
de 2008, quem quiser
ser candidato no ano

que vem tem até dia 5
de outubro próximo
para 'oficializar filiação
a algum partido po
Iítíco. Depois disso, só

em 2010.

De maior
Blumenau completou

no domingo 157 anos de

fundação. Com mais 3,8
. milhões em caixa de
convênios assinados com
o Estado. Agora, já
"maior de idade" em

eleições locais. A cidade

quebrou a barreira dos
200 mil eleitores e e a

terceira do Estado onde

pode haver segundo
turno:

Bem bom
Parentes de prefeitos e

presidentes de Câmaras
de Vereadores que as-

'

sinaram Termo de Ajus
te de Conduta com o

Ministério Público ain

da vão ter mais três

meses de salário. O

prazo para exoneração
, termina em 30 de no

vembro. Garantindo o

13º, férias ...

Não desiste
Deputado Padre Pedro

(PT) continua sua cru

zada contra o nepotismo
na Assembléia, governo
do Estado e Tribunal de

Contas, com emenda po
pular. Em outra pede o fim
da pensão vitalícia para

ex-governadores, hoje de
R$ 22mil pormandato.

SARADO, 4 dp sptpmbro dp 2007 I 3

RETRANCA
Tá sobrando?
Governo do Estado acaba de investir R$3 milhões

. em Lages e região. Para o quê? Para subsidiar desfiles
da Semana da Pátria. Sem comentários.

..:Mudando
ACLT, criada porGetúlioVargas em 1943 está perto

de se alterada pela primeira vez.Eliminando 250 artigos
considerados obsoletos. E incluindo 51 novas profissões"
regulamentadas, mas não previstas na CLT. Inclusive
de treinador profissional de futebol.

'Três trilhões
.

LeiOrçamentária para 2008 e o Plano Plurianual
da União para o período de 2008 a 2011 já estão no
Senado. O PPA prevê despesas de R$ 3,526 trilhões
para o Orçamento dos próximos quatro anos.

Relator é o deputado federal catarinense Cláudio

Vignatti (PT).

·Impostos
Procuradoria Geral da Fazenda vai mandar para o

Serasa nomes de devedores de impostos federais, 'num
montante de 437 bilhões. Quem deve, tem de pagar.
}. s, fosse pagar o que deve só para a Previdência

Social, o governo encabeçaria a lista sem concorrentes .:

Demor�
Ontem houve audiência pública na Assembléia

Legislativa para debater isenção de ICMS sobre o

óleo diesel às empresas concessionárias do transporte
coletivo urbane. Produtoque representa, emmédia,
20% dos custos. Projeto é do deputado Darci de
Mattos (DEM) que, acredita, com isso as passagens

poderiam baixar. Vai.esperando.
DIVULGAÇÃO

Não mesmo t:y-;, e,

.. -
.

"Ninguém neste país temmais autoridademoral,
ética e política que o nosso partido", falou o

presidente Lula (PT). De fato, depois dos 40 do

'mensalão', os agregados do Pp, PMDB, PRe afins
não têm, com certeza, nenhuma moral ou ética.

Sabiam da lama, mas foram chafurdar nela.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Acadêmicos .reivindicam o

repasse de bolsa de estudos
o auxRio foi concedido
em 2005 para graduandos
que possuíam baixa renda

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

Alunos do curso superior
seqüencial de Agentes de
Desenvolvimento Regional da
Unerj (Centro Universitário de '

Jaraguá do Sul) estão há pelo
menos um ano sem receber o
auxílio financeiro de 70%,
previsto no contrato. A bolsa foi
éoncedida no ano de 2005 para
graduandos de cursos de nível

superior que possuíam baixa
renda. Eles deveriam receber o
dinheiro e em troca participar
de aulas no curso superior
seqüencial.

Os estudantes, que não

desistiram, freqüentam as aulas
no sábado pela manhã. Con
forme o acadêmico de adminis

tração, Valdecir Bassani, desde
o começo do curso o governo não

cumpriu o que estava no con-
.

trato. "Nos primeiros oito meses

a verba não foi repassada e a

Unerj bancou o auxílio", infor-.
�a. Segundo eÍe, so�ente 'em
julho de 2006 que a Secretaria

.

de Educação do Estàdo de Santa
Catarina encaminhou três par
celas' para a: Unerj. Estas não

chegaram hem a cobrir as despe
sas que a Universidade teve

pagando os primeiros oitos meses.

CESAR JUNKES

A turma iniciou com 45 pessoas, hoje são apenas 20 alunos

Sem saída, algu�5 começaram a de temas referentes aos auxílios.

pagar as mensalidades integrais, Niura informa que antes o

outros entratam para o Fuape dinheiro era captado com os

(Fundo tferj de Apoio ao Estu- recursos do Artigo 170, e agora,
dante) e fhuitos desistiram (eram por questões legais, a modali-
45 alunos hoje esse número caiu dade não pode operar sobre o

pelametade).OFuapeéofinan- . curso seqüencial, porque o

ciamento interno da Instituição, Artigo 170 é exclusivo para a

'quando os alunos terminarem a graduação.
graduação, se o dinheiro do Conforme a secretária, até o
auxílio não chegar, terão que final do ano as Universidades vão

pagar o restante das parcelas. receber o-auxílio retroativo. "Os

Segundo a secretaria de De- alunos e as faculdades não vão

senvolvimentoRegionalde jara- perder a bolsa. O Estado está

guá do Sul, Niura Demarchi dos 'vendo uma nova fórmula para
Santos, o secretário da Educa- pagar os benefícios. O curso

ção, Paulo Bauer, e a reitora da seqüencial é de' interesse do

Unerj, ,Carla Schteiner, já reali- governo e de qualquer maneira
�aram uma audiência para tratar os acadêmicos vão receber".

OJ

Associação Comercial faz mobilização contra CPMF·
MASSARANDUBA
AAciam (AssociaçãoComer

cial e Industrial de Massaran

duba), está mobilizando as enti

dades de classe e população em

geral para realizar manifestação
pedindo o fim dá CPMF (Con
tribuição Provisória sobre Movi

mentaçãoFinanceira).A ação será
nopróximosábado, dia 8, às 9 horas
no estacionamentodaMega Pizza,

no centro da cidade. Na opor
tunidade será explanado o quanto
cada cidadão paga de imposto
sobre o produto qué consome. O
objetivo é sensibilizar os deputados
para votarem contra a conti

nuidade deste imposto que como

o próprio nome diz, é provisório.
A CPMF passou a vigorar em

23 de janeiro de 1997, baseado na
edição da Lei nº 9.311, de 24 de

outubro de 1996. A contribuição
,

foi extinta em 23 de janeiro de .

1999, tendo sido substituída pela
IOF até seu restabelecimento em '

17 de junho de 1999. Original
mente destinada de maneira

integral ao Fundo Nacional de
Saúde, para financiamento das

ações e serviços de saúde, é agora
destinada também ao Fundo de
Combate à Pobreza. (OA)

Abertura da Semana da Pátria
reúne mais de 1,5 mil pessoas
JARAGUÁ DO SUL

O desfile de abertura da
Semana da Pátria reuniu mais de

1,5 mil pessoas na rua Dona
Matilde, naVilaNova, no sábado.
Instituições educacionais, grupos
de dança, idosos, mães e esportivos
estiveram no evento cívico.

O desfile foi comandado pelo
som das fanfarras das escolasJonas
Alves (Jaraguá do Sul), Luiz
Delfino (Schroeder) e Miguel
Couto (Schroeder). A iniciativa

de trazer este tipo de come

moraçãoparaobairro foi da escola
Top Aprendizado, que realizou o

primeiro desfile em2005.
Os moradores compareceram

em peso e aprovaram arealização
do desfile perto de casa. "Esse
evento valoriza o nosso bairro e é

uma fonna de integrar os mora
dores", destaca a moradora Lu
cianaDonini, 36. Para ela, o desfile
no Centro também é muito im

portante, mas não comportamais

todas as escolas, comoeventomais
próximo todas as crianças podem
participar e aprender um pouco
de cidadania. ,

A mãe de um estudante,
Andréia Ramos, 32, que também
estava prestigiando o desfile,
compartilha da idéia de Luciana,
"Com as crianças participando
elas aprendem elementos impor- ,
tantes para o exercício da cida
dania, como o hino, a bandeira, o
respeito

à Pátria", revela An
dréia. (GR)

Segundo o secretário de

Educação!JS, AnésioAlexandre,
este evento abriu a programação
especial da semana da Pátria, que
continua no decorrer de toda a

semana com o hasteamento de
bandeiras em escolas, Prefeitura
Municipal, 14ºBatalhão daPolícia
Militar, encerrando com o desfile
cívico na sexta-feira (7), a partir
das 9h na Rua Reinaldo Rau, •
tendo 15 entidades participantes.

'

CESAR JUNKES

Participaram do evento escolas, grupos e entidades do Bairro Vila Nova
•

Schroeder se prepara para o 2°
Stammtisch no próximo dia 15
SCHROEDER

Omunicípio de Schroeder irá
realizar no diá 15 de setembro, o
2ºStammtisch que acontecerá ao

longoda ruaPaulo[ahn, no centro,
das 10 às 17 horas. Para os

interessados em participar, as

inscrições continuam até quinta
feira, dia 6 de setembro, sendo a

taxa de inscrição no valor de R$
.

100 por grupo. Informações e

contatos podem ser realiza
dos através dos telefones 3374-
1191, 9913-2001 ou pelo site

www.schroeder.com.br.
STAMMTISCH - Traduzido

para o português significamesa de
tronco que era utilizado pelos imi
grantes alemães para confra- .•
ternizar, comerem e beberem

juntos, Entre as cidades que
realizam a festa estão Blumenau,
Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Corupá e Schroeder. Na Ale
manha, a cidade que ainda per

petua esta tradição é a cidade de

Munique que conta com umacer

vejaria de 400 anos. (OA)
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BANCO NEGA FACILITAÇÃO

Vítimas do golpe do penhor
reconhecem jóias furtadas
Acusado cOllfesso fez

.

16 contratos no setor

Be penhora da Caixa '

I KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SULI
GUARAMIRIM

Três vítimas já identificaram

parte das jóias furtadas porSalim
Ribeiro, acusado de encabeçar.
o golpe do penhor, descoberto na
semana passada. Segundo
confissão do próprio, ele furtava
os objetos e depois os trocava por
dinheiro na Caixa Econômica

Federal de [aragua do Sul a

partir de contratos de penhora.
Durante amanhã de ontem,

• várias pessoas foram até a

Delegacia de Polícia Civil de
Guaramirim na tentativa de
reaver jóias sumidas. Conforme
a delegada Jurema Wulf, "com
certeza, existem mais de 10
lesados". O rombo, ao contrário
do que se estimou na quinta
feira, 27, deve ficar em tomo dos

R$ 700 mil, ao invés de R$ 1
rnilhãoDentro desse valor, julga
se que R$ 600 mil sejam de um

empresário instalado na cidade
de Barra Velha e não de Jaraguá
do Sul, como foi informado na

semana passada.
De acordo com a delegada,

SalimRibeiro iniciouo golpe em

CÉSA��
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Delegada Jurema foi a responsável pelas investigações do golpe do penhor

junho de 2007. Durante os dois
meses em que o esquema funcio

nou, ele fez 16 contratos de pe
nhora na agência jaraguaense,
sem levantar nenhuma suspeita.
Num dia apenas, fechou quatro
lotes, por exemplo. Na maioria

..

dos casos reclamados à polícia a

ação foi'semelhante: o acusado
se passava por prestador de ser

viços para entrar nas casas e levar
as jóias. Depois, as levava ao se

tor de penhor daCaixa e retirava

o dinheiro equivalente à ava

liação feita pelos peritos da

CAIXA SE DEFENDE DE ACUSAÇÕES
Conforme o advogado da

Caixa Econômica Federal,
Sergio Luiz Veronese Júnior, o
penhorfavorecemuitas pessoas
com necessidade de dinheiro

urgente. "Dentro do total de
jóias empenhadas, a quanti
dade de furtadas é mínima,
quase inexistente", afirma.
Quanto à acusação por parte
das vítimas de uma suposta
facilidade em se penhorar os
objetos, ele lembrou que não

. existe a possibilidade de se

exigir notas fiscais desses bens. "A
leinãonosobriga a fazer isso,muito
pelo contrário", disse..

Quem procura o banco para

trocar temporariamente as jóias por
dinheiro precisa informar o

endereço e documentos pessoais.
O valormínimo de cada contrato

é de R$ 50 e o máximo de R$ 50

mil.A avaliação é feitapelos peritos
da agência através do peso do

metal, fato que diminui o total a

serpago.Nãohá limitesnonúmero

deacordos firmados. O prazo limite

instituição.
É possível que outras pessoas

estejam envolvidas no golpe,
inclusive, algum funcionário do
banco. Porém, Jurema Wulf

preferiu não dar mais detalhes a

respeito antes do término das

investigações. Salim Ribeiro
está detido desde a semana

passada e já foi encaminhado'
ao Presídio de Jaraguá do Sul.
Além da prisãomotivada pelas
jóias, ele tem diversas outras

passagens pela polícia, todas por
causa de furtos.

para retirar os objetos pe
nhorados é de 120 dias.

Além disso, Veronese

também ainda fez questão de
falar sobre as acusações feitas

por: .parte de algumas vítimas

quanto à demora na abertura

do�ofre da agência na semana
passada. Segundo o represen
tante da Caixa, isso ocorreu

porque o equipamento possui
horário programado para ser

aberto e fechado. "Não tivemos
o intuito de impediro trabalho".

onde ele trabalhava.
O empresário disse que os ban

didos estavam armados e usavam
rádios comunicadores e celulares,
possivelmente para falarem com

outro criminoso que fazia cober
tura. Dois dos assaltantes não co
briramo rosto, enquantoum usava

capuz.O empresário disse que um
Tempra azul estava estacionado

perto da loja nomomento em que

chegou no local com os assaltan

tes, e que dentro do carro havia
uma pessoa falando no celular. A

quadrilha também furtou as chaves
da casa e do automóvel dele, três
celulares e um aparelho de telefo
ne fixo, para que ele não pudesse
chamar a polícia.
APolíciaMilitar informou, por

meio de boletim, que os bandidos
não tinham sido localizados até

ontem. A PM e a Polícia Civil da

regiãopreferiramnão repassarmais
informações sobre o caso. (DZ)

Ouadrilha assalta joalheria
e duas pessoas viram reféns

-

"':-�,-�------�:����:�!��::e�!�;adi Ltda.
-

. Bem: 04 jogos de mesa, medindo 1,60m x

AL DE PRAÇ LEI�AO O,90cm, madeira de eucalipto, revestida de

ARCA DE JAR , UA DO pintura, com seis cadeiras cada; avaliação

UL - 3a VARA C EL ,unitária R$ 1,080,00; totalizando R$ 4.320,00
em 28/03/06. Depositário: Aleis Pradi.

1'Leilão/Praça': 10/setembro/2007-14:00hs. Vistoria: R. João Januário Ayroso, 2286,
Porvalor igualou superiorá avaliação. Jaraguá do Sui.
7,,' Leilão/Praça: 24/setembro/2007-14:00hs. 4- Processo: 036.04.001684-1
A quem mais ofertar, desde que não a preço Exeqüente: Mirella Cristina Friedemann
vil. Executado:Alzira dos Santos
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC Bem: Automóvel Fiat Uno Mille, 1990/1991,
Rua: Guilherme Cnstiano Wackerhagen, nO gasolina, cinza, placas AGZ 4811, chassi
87 Vila Nova, fone: (47) 3275-7200. 9DB 146000L3634488. renavam 430853343;
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes avaliação R$ 4.000,00 em 05/06/06.

através deste Edital, caso não o sejam pelo Gravame: Alienação Fiduciária .em favor do

Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os Banco Zogbi SA Depositário: Alzlra . dos

credores hipotecários, usufrutuários ou Santos. Vistoria: rua João Sanson, 42, apto
senhorio direto que não foram intimados 05, Ilha da Figueira, Jaraguá do Sui.

.

pessoalmente, ficam neste ato intimados da 5·Processo:036.04.004316·4

realização dos respectivos praças/leilões (art. Exeqüente: WMS Supermercados do
698 CPC); 03) A verificação do estado de Brasil S.A.

conservação dos bens poderá ser realizada Executado: Stocco & Carvalho Ltda. ME
pelo pretenso arrematante, se desejado, Bens: 01). Freezer Prosdócimo, grande,
mediante acompanhamento de Oficial de branco; avaliação R$ 900,00; 02) Freezer

Justiça. Consul, pequeno,. marrom; avaliação R$
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro 600,00. Avaliação R$ 1.500,00 em 25/01/06.
Público Oficial e Rural, devidamente Depositário: Aderaldo Carvalho Júnior.
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. EDENILDO DA Vistoria: R. 501 PastorAlbert Schneider, 154,
SILVA. Juiz de Direito da 3" Vara Civel da Barrado Rio Cerro, Jaraguá do SuI.
Comarca de Jaraguá do Sul-SC, venderá em Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens

Praça/Leilão, na forma da Lei, P:TI dia, hora e móveis e imóveis .. multas sobre os

local supracitados, os bens penhorados nos automóveis bem como contas vinculadas ás
processos a seguir:

<)
concessionárias telefônicas, correrão por

1 - Processo: 036.98.004362-5 conta exclusiva do arrematante. Para

Exeqüente: Interimóveis Intermediária de arrematação em primeira praça, os valores
ImóveisLtda. das avaliações serão' corrigidos
Executados: Marcos Krause, Sebastião monetariamente até a data do leilão/praça,
Krause eWilmaKrause.' onde o valor do lanço não poderá ser inferior á
Bem: Automóvel GM Caravan Diplomata SE, avaliação efetuada, sendo que, não

gasolina, 1988/1989, preta, placas IAQ 5846, ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
chassi 9BGVR15HK5B04735; avaliação R$ será levado á segunda oportunidade,
8.000,00 em 12/07/04. Depositário: conforme data e horário supra, onde haverá a

Sebastião Krause. Vistoria: R. alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,
Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 342, CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
Centro, Jaraguá do Sui. CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de

2 - Processo: 036.99.006576-1 5% (cinco por cento) ocorrerão por conta do

Exeqüente: Tomazelli Materiais de comprador, remitente ou adjudicante em caso

Construção Ltda. de arrematação, acordo/remição ou

Executado: Pedro lllart adjudicação, respectivamente, conforme.

Bem: Automóvel Mitsubishi, placas LWU competente Portaria expedida por esta

6622, vermelho, 1994/1995, chassi Comarca .. Maiores informações com o

4A3A K54 F 4 R E 10 7176 re nava m Leiloeiro Público Oficial e Rural VICENTE

546598633; avaliação R$ i5.000,00 em ALVES PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-
27/09/05. Depositário: Pedro Nart. Vistoria: 1615, site www.agencialeilao.com.br, e-mail
R.Antonio Gesser, 215, Czerniewicz, Jaraguá vicente@agencialeilao.com.br, com end. na

do SuI. Av. Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú
3.Processo: 036.03.007334.6.

- Joinville-SC. Exmo. S.r. Dr. EDENILDO DA

Exeq'üente: Adeblu Comércio e SILVA, Juiz de Direito da 3" Vara Civel da
Comarca de Jaraguá do Sul-SC,

SCHROEDER
O proprietário da Ótica Caio,

Josemar Erbs, 41 anos, foi vítima
de assalto na noite de sábado. A
casa onde elemora como filho de
12 anos foi invadida por volta das
20 horas por três homens que os

ameaçavam demorte, caso ele não

entregassedinheiro. Sob amira de

revólveres, Josemar foi obrigado a

levá-los até a relojoariano próprio
.

carro, enquanto o filho ficou em

casa como refém de um dos
bandidos.

Depois de roubar jóias e re

lógios, a quadrilha levou Josemar
até em casa e o imobilizaram com

o filho, com fita adesiva. Ele foi

obrigado a desativar o alarme da

loja enquanto os objetos eram

roubados."Nunca pensei que
passaria por isso um dia. Quando
nos deixaram em casa, achei que
seríamos baleados", lamentou,
lembrando que osbandidos sabiam

--- - --- ---�
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Gastronomia
Iniciam hoje e prosseguem até" o dia 30 os cursos especiais

na Cozinha Dona Helena, na rede de lojas Angeloni. O
treinamento é sempre a partir das 19 horas, com profissionais
renomados. Para participar, é necessário se inscrever nas

recepções dos supermercados Angeloni e doar 1 litro de leite.
Cada semana, empresas parceiras apresentam receitas dentro
da loja, oportunizando a interação dos clientes com diversos

profissionais da gastronomia. A bancada do sabor funciona de

quarta a sexta das 15 às 21h e nos sábados e domingos das 9 às

12 edas 15 às ISh.

Eleições
No próximo dia 15 de setembro acontece a eleição da nova

diretoria da Associação de Moradores do Bairro Centenário.
A escolha da executiva é das 14 às 16 horas, na Rua

Expedicionário Fidelis Stinghen, número 241. As inscrições
para as chapas estão abertas até o dia 8 de setembro pelo
telefone (47) 8424-3213, com LUIZ Hirschen. Todos os moradores

que residem há pelo menos dois meses no Bairro e que tenham'
idade mínima de 16 anos podem votar.. basta levar o RG e

comprovante de residência.

GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ
80.088.3888/0001-63 e MAURO OSCAR SCHMITZ, CPF

154.157.919-49 torna público que requereu à Fundação do Meio

Ambiente - FATMA, a Licença-Ambiental Prévia, Licença Ambiental
de Instalação, Licença de Operação e Autorização deSupressão
de Vegetação, para Parcelamento do solo urbano'flpituado na Rua

Roberto Ziemann, na cidade de Jaraquá do Sul - SC. Foi

determinado estudo ambiental simplificado - EAS.

Depositári '. Hanelore Schutze Adler.
Vistoria: R.Francisco Mees, 1581, Centro,
Corupá-SC..
3 - Processo: 036.06.001024-5
Exeqüente: Microcity Computadores e

Sistemas ltda. !
-

E;xecutado: Bre�keAlimentos ltda.
. I

!�Leilão/Praça:. 10/setembro/2007-14:00hs. Bem: Máquina Encart. Continua Vertical,
Porvalor igualou superior áavaliação. modelo Vertopac VP 120, nO P2363-120, série
l' Leilão/Praça: 24/setembro/2007-14:00hs. XIII, com: sistema de gravação, fechamento
A quem mais ofertar, desde que não a preço com aplicador de cola Hotmelt, esteira de

• vil.
.

. saida, controle de enchimento, dispo
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul pneumático para expulsão de eventuais
R.Guilherme Cristiano Wackerhag�, 87 V[_ cartuchos vazios, dispo para Introduzír']
Nova, fone: (47)3275-7222. . totalmente no cartucho a aba sup. do
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes saquinho, sobre rodas, kit de férramentas;
através deste Edital, caso não o sejam pelo avaliação R$ 60.000,00 em 11/04/06 ..
Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os Depositário: Renato O. Bretzke. Vistoria: R.
credores hipotecários. usufrutuários ou Carlos May, 320, Vila Baependi, Jaraguá do
senhorio direto: que não foram intimados !?ul.

. pessoalmente, ficam neste ato intimados da Onus: Os tributos incidentes sobre os bens.

realização dos respectivos praçasfleilões (art. móveis e imóveis, multas sobre os .

698 CPC); 03) A verificação' do estado de automóveis bem como contas vinculadas às

conservação dos bens poderá ser realizada concessionárias telefônicas, correrão por
pelo pretenso arrematante. se desejado, conta exclusiva do arrematante. Para
mediante acompanhamento de Oficial de arrematação em primeira praça, os valores

Justiça. das avaliações serão corrigidos
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro (/')1onetariamente até a data do leilão/praça,
Público Oficial e Rural, devidamente onde o valor do lanço não poderá ser inferior à
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. FERNANDO avaliação efetuada, sendo que, não

ORESTES RIGONI, Juiz de Direito Substituto ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
da 2" Vara Civel da Comarca de Jaraguá do será levado à segunda oportunidade,
Sul-SC, venderá em Praça/Leilão, na forma conforme data e horário supra, onde haverá a

da Lei, em dia. hora e local supracitados, os alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,
bens penhorados nos processos a seguir: CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
1 - Processo: 036.97.003207-8f001 CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de

Exeqüente:AdolfoBruch 5%' (cinco por cento) ocorrerão por conta do
Executado: Incregel Indústria e Comércio comprador, remitente ou adjudicante em caso

Representações Gerais Ltda. de arrematação, acordo/remição ou

Bem: 03 fornos Turbo Lenha Epóxi, 10 adjudicação, respectivarnente, conforme
estrelas com Cd Frontal, Progas Ind. competente Portaria expedida por esta

Metalúrgica LIda., código PRTLF2010CD; Comarca. Maiores informações com o

avaliação unitária R$ 6.100,00; totalizando Leiloeiro Público Oficial e Rural VICENTE

R$ 18.300,00 em 15/02/07. Depositário: ALVES PEREIRA NETO, fone/fax (47).3026-
Rudi Souza Costa. Vjstoria: RLeodegário 1615, site WWW,ªgencjªJeilª9�.çºrrLQ[, e-mail
Pedro dá Silva, 677, Imarui, Itajai-SC. vicente@agencialeílao.com.br, com end. na

2: Processo: 036.02.002935-2 Av. Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú
El\.eqüente: Motores Trevo Ltda. - Joinville-SC. Exmo. Sr. Dr. FERNANDO

Executado� HaneloreSchutzeAdler ORESTES RIGONI, Juiz de Direito

Bem: Máquina rebobinadeira de arame em Substituto da 2a Vara Civel da Comarca de

Kg, com motor y.. CV, com medidor. verde; JaraguádoSul-SC.

I
avaliação R$ 2.000,00 em 27/�4/07._. _

EDITAL OE PRAÇA I lEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO

.

SUL - 2a VARA CíVEL

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Horta Comuilitári.a
A Associação Desportiva Classista Seani juntamente com a

Escola Helmuth Duwe, no Bairro Rio da Luz, inaugurou uma

horta comunitária. O projeto foi idealízadó pelo Comitê de
Cidadania daSeara/Cargill e temoobjetivo d� oferecer aos alunos
um espaço para aliar a teoria aprendida em salade aula à prática.
A empresa forneceu o espaço físico, Cbm canteiros preparados
para plantio e a escola assumiu o papel de ocupar esse espaço.
Além de verduras e hortaliças a horta comunitária vai ter ervas
medicinais, legumes, flores e árvores frutíferas, que serão usadasno
incremento damerendá escolar.

Curso
AAcijs eApevipromovemnos dias 24 a 27 de setembro, das 19às

22 horas, o curso: "Qualidade noAtendimento Telefônico". O curso

Visa aprimorar o trabalho de telefonistas, com umaabordagem prática
no uso de técnicas. O instrutor será o especialista em telemarketing,
EmilioMunozMoya.Mais informações pelo telefone 3275-7024.

URGENTE
Precisa-se de entreqador de jornal para

rota de Schroeder com moto e experiência.
Interessados entrar em contato hoje pelo
telefone: 3371-1919 ou 3370-7919.

AGRADECIMENTO
Artemóveis Gielow Ltda agradece,

PAULOGIELOW,nascimento: 28/8/1907,
falecido em 1 0/9/1977 (cem anos.), pelos serviços

prestadosà Comunidade, principalmente Rio Cerro II.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA
MISSA DE 1 MÊS DE FALECIMENTO

Os familiares enlutados de

EMERSON SILVA MACHADO,
falecido' no dia 5/8 agradecem aos seus amigos e

colegas as manifestações de solidariedade e apoio
.
recebidos e convidam para a missa a ser realizada na

Igreja Matriz São Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul
no dia 6/9/2007 as 19 horas.

Luiz Eduardo, Luiz Henrique e Luiz Gustavo (filhos),
Renato (irmão), Adiles (Mãe).

_j

FALECIMENTOS
Faleceu às 3h do dia 3/9, o

senhor Guido Petermann
com idade de 52 anos. O'
velôrio foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 2h do dia 2/9, o
senhor João Evelino

Czornelihky com idade de 37
anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério da
Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 23h50 do dia 279,
o senhor Arnoldo Decker
com idade de 52 anos. O
velório foi realizado na Igreja
São Pedro e o sepultamento
no cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 11 h do dia 1/9, o
senhor Vitor de Oliveira

Ardenghe com idade de 76
anos. O velório foi realizado
em suà residência e o

sepultamento no cemitério de
Guaramirim.

Faleceu às 18h30 do dia 31/
8, a senhora Hilda Reck Jurk
com idade de 91 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 18h do dia 31/8, a

senhora Catarina Buschling
Heinkel com idade de 88
anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 9h30 do dia 31/8,
a senhora Emilia Teri Pitz
com idade de 90 anos. O
velório foi realizado na Igreja
Nossa Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

VAGA
AUXILIAR

DECOZINHA

Tratar na Rua
Marechal Castelo
Branco, 4.868 ou

no 3374-1937.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliárias comemoram o

Dia do Corretor com almoço
o l'Vl'nto rl'uniu mais

·dl' 240 pl'ssoas, dl' 35

l'mprl'sas da cidadl'

JARAGUÁ DO SUL
AAIJS (Associação das Imo

biliárias de Jaraguá do Sul) pro
moveu no sábado um almoço em
comemoração aoDia doCorretor,
que foi no dia 27 de agosto. O

evento reuniu mais de 240 pes

soas, representantes de 3S imo

biliárias associadas à entidade. O

almoço acontece há pelo menos
12 anos e é uma forma de inte

gração entre os corretores da
cidade. Conforme o presidente
da associação, Massao Wajima,
da imobiliária Seculus, o cres

cimentoda categoria é visível.
Prova disso é o número de inte

grantes da entidade. "Há oito

anos, quando comecei na AIJS,
eram apenas 60 pessoas que

participavam das comemorações,
hoje são mais de 200", destaca
Wajima.

O representante de, Jaraguá
do Sul no Cresci (Conselho Re
gional de Corretores de Imóveis
de Santa Catarina), Renato
PiazeraJunior, da Piazera Imóveis,
disse que a categoria sempre foi .

bastante unida. "É um pessoal
qualificado e que trabalham com'

profissionalismo e isso éummérito

da AIJS", considera. De acordo

Cartório de Registro de
Imóveis de Jaraguá do Sul
também percebeu um au

mento nas vendas de casas

financiadas, neste segundo
semestre de 2007. De acordo
com a oficial titular do Ofício
de Registro de Imóveis, Isa

.

Marta Mohr Ziemann, este
ano ·os créditos imobiliários
dominaram o setor 'Abriu-se
um grande espaço para a área
da habitação. A estabilidade

_...

O almoço é feito anualmente, há pelo menos 12 anos

A corretora amiga do ano passado, Isolete Carlini, passou a faixa para Ivana

com ele, a concorrência existe,
mas em Jaraguá é encarada de

forma diferente. "As imobiliárias

são parceiras e sempre se ajudam
quando é necessário. A cidade

tem mercado para todos os que
trabalham com profissionalismo,
este é o diferencial de Jaraguá",
revela Piazera. Segundo ele, o
setor imobiliário representamais
de 8% da economia da cidade e

emprega cerca de 600 pessoas.

financeira e os incentivos go

vernamentais influendaram nas

novas aquisições", explica Isa.

Para ela, a Classe Média é a

responsávelpor esta evolução. As
construtoras estão voltando a

trabalhar para este público. No
que diz respeito a loteamentos, ela
revela que há uns anos erammais

comuns. "Sabe-se que existem

muitos loteamentos encaminha

dos, quando forem regularizados
teremos bastante oferta", declara.

Além do almoço a associação
faz uma homenagem a um asso

ciado com o título de corretor

amigo. Este ano a escolhida foi
Ivana Vargas Capraro, da imobi
liária Ivana Imóveis. Segundo
ela, receber a homenagem é um

reconhecimento de um trabalho
bem feito. "Realmente eu me

sinto amiga de todos e sempre
estou pronta para ajudar e fazer
parcerias", descreve Ivana.

Isa explica que para se re

gistrar um imóvel é preciso, pri
meiramente, passar pela Pre-

. feitura, depois pela Promotoria

Pública e por último o Cartório

de Registros de Imóveis. Ela que
convive quase diariamente com

corretores, tambémacredita que
a categoria tem muito que

comemorar, tanto pela alta do
rnercado como pela qualida
de de serviço que prestam a

sociedade.

Mercado aq.uecido pelo
financiamento habitacional

As liberações de crédito para o
financiamento habitacional aprazos
mais longos têm aquecido o

mercado imobiliário deJaraguádo
Sul. Conforme o presidente da

AI]S,MassaoWajima, oscorretores
têmmuito para comemorar neste

Dia do Corretor A tendência do
mercado é pagamentos a longo
prazo que, além de ser uma ga

rantia de recebimento, reduz o

valor das prestações.
Outro aspecto relev�nte do

mercado jaraguaense é o fato da

populaçãoterumarendapercatita
alta e taxas de desemprego baixas.
"Isso acarreta em bons negócios
para o setor", revela a corretora

autônoma, Isolete Carlini. De
acordo com ela, há uma demanda

, por imóveismais acessíveis (até80
mil), sobretudo para compradores
daClasse Média. Geralmente esse

público tem uma renda estável e

procuraporfinanciamentos para se
livrar do al�uel. "Este tipo de

negociação é uma das formasmais
fáceis de se adquirir um imóvel,
pois a utilização do FGTS (Fundo
deGarantiaporTempodeServiço)

.

na entrada é um atrativo para os

consumidores..Poupar e ter que

pagar o aluguel é muito difícil.

Alémdomais você estápagandoo
que é seu", orienta Isolete.

Segundo Renato Piazera Ju
nior, Jaraguá do Sul possui esta
bilidade financeira o que propor

ciona a construção de novos lotea

mentos, prédios e mais alugues (já
que a cidade possuimuitas pessoas
que vêm de fora para trabalhar).
No que diz respeito aos aluguéis a
cidade ainda tem uma carência de
imóveis menores e conseqüente
mente mais baratos. Conforme

Wajima, a construçãode pequenos
imóveis é um atrativo para aCons

truçãoCivil. "Estamos em falta de
imóveis residenciais com preços

menores, pois muitas pessoas

chegam na cidade em busca de

Isolete considera o financiamento a maneira mais fácil de se conseguir um imóvel

Isa Ziemann, responsabiliza o crédito bancário pelo crescimento do setor
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Venha saborear ulT) gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Ela sempre gritou seus amores aos quatro
ventos, mas Deborah Secco mudou. Nos
últimos meses, namora discretamente o

jogador Roger, não planeja ter filhos e crê

que o futuro está nas mãos de Deus.

Lembra daquela Deborah Secco
romântica ao extremo;quase me

losa, que engatava uma paixão
eterna atrás da outra? Pois é, ela
mudou, Aos � 7 anos, a atriz está

com os pés firmes no chão. "Ho

je, não faço mais planos. Foi um .

amadurecimento lento. Mudei
talvez até por um excesso de frus

traçôes'', diz a atriz, que recen-
. temente sacudiu o país em uma
participação relâmpago corno a

prostituta Betina, em Paraíso Tro

pical.

Há oito meses, namora o jogador
do Flamengo Roger Flores, 28. "A
gente está bem, agora os detalhes

são ... 'Detalhes tão pequenos de
nós dois'." limita-se a dizer, sobre
o relacionamento. A atitude é

completamente diferente de

pouco tempo atrás, quando na

morou � por três anos -, o músico

Falcão, vocalista de O Rappa.
Assim que- iniciou o romance,

tatuou no pé a frase "Falcão, amor
verdadeiro, amor eterno". Mais

tarde, nova homenagem tatuada:
escreveu Jet (apelido de Falcão)
no pulso. As tatuagens estão sen

do apagadas aos poucos, com la
ser. "Um monte de gente faz e

apaga", diz, recusando-se a falar
do ex."O homem ideal não existe.

gente t�m de se adaptar a essas

diferençaj!, afirma, num discurso
inédito elf sua vida.

Deborah é exemplo de persistên
cia e coragem e foi assim que en- ..

�rou na profissão. "Eu tinha oito

anos e pedia para os meus pais (a
levarem para testes). No início, .

eles acharam que ia ser uma brin
cadeira. Mas, graças a Deus, deu

-

no que deu e não virei esqui
zofrênica, virei atriz." Ainda sur

presa com a reação positiva do

público com seu personagem

Betina, ela comemora. ''A cena

com Wagner foi muito elogiada.
Conseguimos fazer uma cena

sensual e cômica ao mesmo tem-

epo. As pessoas me ligaram. E das

mulheres, ouvi muitos elogios
sobre meu corpo."

Sobre a vida pessoal a bela ga
rante que não faz plano nem de

casar, nem de ter filhos. "Meu re

lógio biológico ainda não tocou.

Nunca tive essa pressa e aprendi a
não ter expectativas. Se não der,
não quero sofrer. Se não puder ter
filhos, vou adotar. Se não der para
adotar, vou viver Sem filhos. A

gente tem de aprender a viver

com o que a vida dá. Tem um cara

lá em cima construindo uma vida

Todas as pessoas são diferentes e a para a gente viver", garante.

Alameda 25, sala 11

Fone 3055 2229 \:

Marechal Deodoro da Fonsec�J"l
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O CORREIO DO POVO

AMIL
A amiga Relms
Benevenutti, depois de

adquirir a loja Época na

Reinaldo Rau, e dar

aquela repaginada no

décor, já está ultimando os

detalhes para a

.

inauguração. A loja. que
agtna terá o nome

Cúmplice, será

inaugurada na primeira
semana de outubro.

DIZEM POR Aí...
Que o Grêmio Esportivo
Juventus deve ficar nas

mãos mesmo do
e m p r e s a r i o j u r g e n

Joachim j o e s t
í

n , o

popular Igue. Lia Tironi,
o atual presidente deve - ,

renunciar em breve.

TROCOU IDADE
O médico jaraguaense e

ex, Deputado Federal,
Vicente Caropreso, foi
muito cumprimentado no
último sábado (01), em

Corupá. Na ocasião
acontecia o Encontro
Regional do PSDB, seu

partido. Caropreso estava

com os anos em festa. Os
nossos maiores

cumprimentos.

.

TRO·CA DE TALHERES
A mesma comida que·
antes aproximava, agora
ameaca afastar duas
figuras conhecidas em

suas atividades. Quem
viververá!

,FOFOCÓDROMO
. Dizem os interlocutores
-de Maristela Menel, que
ela não se conforma com a

divulgação e chacotas de
seus "puns" na imprensa
local. Dizem também, que
a vereadora teria

providenciado o

patenteamentq para que
" ". dseus puns sejam c e uso

.exclusivo da nobre edil.
Eu estico, mas nãominto.

PRAAGENDAR
No próximo dia 15 de
setembro, o promoter
Chico Piermann promove
urn mega show na

Combat com o cantor

Marcelo D2. Festa
imperdível.

�

SaCI L

TERÇA-FEIRA,4 de setembo de 20071 09

Por ,Moa Gonçalves
(moagonçalveS@I1Btuno.com.br)

Teve um pessoal que nodia da minha feijoada, tentou fazer um
babado paralelo para prejudicar a festa. E mole??? Dá pra
acreditar??? Santa inocência!!!! Vou fazer de conta que não acredito!
Dizem que foi coisa de um gorduchinho ...
**

Hélio Micheluzzi, que 'é sempre um bom amigo, deixa Jaraguá e vai'
curtir pelo menos durante uma semana, o "velho mundo". No
programa pela Europa, além demuito passeio, vai buscar novidades
para sua empresa Karlache. Inté!
**

,�

o casamento de Eduardo Demarchi e Ana Paula Marcatto, no sábado, deve
movimentar toda a sociedade da nossa região.

ÉMOLE!
Não é pra qualquer um. No lançamento de hoje, a Playboy deste mês que traz

na capa Bárbara Paz, no lugar de Mônica Veloso, abriu espaço para Joelma e

Chimbinha com direito à chamada: "Na estrada com a banda Calypso".

Para comemorar o Dia da Secretária, que acontece dia 30 de
setembro, o Cejas promove delicioso Café Colonial dia 28.
**

o modelo Paulo Zulu será uma das celebridades que estará em

[aragua na quinta-feira, na Scar.durante a seleção de beldades para a

poderosaAgência Elite Model.
**

Sobremesa: O tradicional Tiramissu deveria chegar com classe ao

;�rdápio de sobremesas do Kantan. Eu acho!

Dia 6 de outubro, acontecerá em Corupá a 3" Stammtisch. A
promoção é do Lions Club.
**

o bonito garotão Guilherme Stein, filho de Marcildo e Andréia
Stein, festeja bem nesta terça-feira nove aninhos. Muita saúde!
**

Neste final de semana na Arena Jaraguá tem mais um encontro

memorável doMotogiro Jaraguá. Festa imperdível.
** .

E o meu abraço de hoje cheio de energias positiva vai para Cílo
[unkes, figura espirituosa que quando abre a boca, sabe o que diz.
**

Com essa fui!!!

75 2058 / 9932 0502

DICA DE TERÇA
Comer Uma rodada de pizza no Dom Gennaro, uma
dasmelhores da região.

" FRASE DO DIA
"Os traíras são sempre os "amigos", pode acreditar!"
- Tato Branco

Sueli Alves festeja bem nesta terça-feira a idade nova. A turma

toda da Agrovale-Avioeste, está só aguardando o bolo e festa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL'

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- SáblDom/Qua)

, • Cine Shopping 2
Os Simpsons (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
O Ultimato Bourne

(16h50, 19h, 21 h1 ° - Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h40, 16h50, 19h,21h10
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
04h,15h45,17h30, 19h15,21h
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15,21h
- Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Cidade dos Homens

(14h15, 16h50, 19h, 21 h15
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
O Ultimato Bourne

(14h, 16h30, 19h15, 21h45
.r Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
•

'Cidade dos Homens
(14h30, 16h50, 19h20, 21h50
- Todos os dias)

", J

• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30,:1ih30, 19h30, 21h30
- Todos osdias)

• C,ine Neumarkt 3
Paranóia

(14h20, 16h30, 18h50, 21 h1 °
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4

Licença para Casar

(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Espírito 2 - Você Nunca está sozinho

(20h, 22h - Todos os dias)

Os Simpsons (Leg)
(14h - Todos os dias)

Primo Basílio

(16h, 18h - Todos o� dias)

• Cine Neumarkt 6
'O Ultimato Bourne

(14h10, 16h40, 19h10,21h40
- Dom/Seg!Ter/Qua/Uui)
(14h10, 16h40, 19h10 - SeX/Sáb)

A Hora do Rush 3

(21 h40 - SeX/Sáb)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

. O DIA DE HOJE
SANTO
Nossa Senhora da Consolação
Santa Rosa de Viterbo
São VitalíciO.
São Moises

1964

Lançado de Cabo Kennedy, o satélite
artificial OGO, que, com dezoito metros
de comprimento, é o maior satélite posto
em órbita para observações científicas.

1969
O historiador Jos�,.J-lonório Rodrigues é
eleitopara a ABL�

1987 .

O presir�te Sarney anuncia que o

Institutlcj� Pesquisas Nucleares de São
Paulo desenvolvera a tecnologia do

enriquecimento do urânio por
centrifugação.

1995

Representantes de 185 países abrem em

Pequim a IV Conferência da ONU sobre
a Mulher.

1996
Brasil e Bolívia assinam o contrato de

construção do gasoduto Santa Cruz de
,

la Sierra-São Paulo.

PREVISÃO DO TEMPO

TempQ estável em Santa Catarina
Uma massa de ar mais seco e quente
deixa o tempo firme com nevoeiros ao

amanhecer e presença de sol no
decorrer do dia. Temperatura elevada e

baixa umidade doar Vento de nordeste
a norte, fraco a moderado com rajadas.

• Jaraguá do �ul e Região

Aberto Rodeio Crioulo de Jaraguá
o Correio do Povo, edição de 29 de agosto a 4 de setembro de

1987, noticiava que havia sido aberto na manhã do dia 28 de

agosto aquele ano, aVI Rodeio Crioulo de Jaraguá do Sul, na sede
campestre do CTG "Laço Jaraguaense". Segundo a matéria o

evento já havia recebido dezenas de CTGs dos Estados do Sul, e
os números deveriam aumentar durante o evento.
A frente da organização estava Augusto Demarchi, que informava
sobre a ampliação dalmra-esmmra adequada as necessidades
dos visitantes, podendo, desta forma, manter a tradição de bons
anfitriões. Na abertura do Rodeio houve desfile pelas ruas centrais
da cidade e dentre as atrações destacavam a laçada de patrões,
missa crioula oficiada pelo ex-vigário João Heidemann e

churrasco, além da apresentação de danças típicas gaúchas. O
encerramento do evento aconteceria às 18 horas do dia 30 de

agosto com entrega de troféus aos vencedores das provas.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

eJd�ocorreiodopovo.com.br

UTILIDADE PÚBLICA
PALESTRA
A Faculdade Jangada promove dia 6
de setembro, às 19 horas, a palestra

.

de encerramento da III Jomada

Científico/Cu�ural, no Aud�ório da

Acijs.lnformações 3371-0202.

INSCRiÇÕES
Acontece no dia 15 de setembro
a 2a Stammtisch de Schroeder.
O evento será realizado na Rua
Paulo Jahn, Centro, das 10
às 17 horas.

3/9
Adernar Neutzel
Alcir César Sardanha
Ari Ferreira
Carlos Maria de Matos
-Célio Bayer
Cladis Viviane Feustél

.

Clarice W. Soares Trumseiser
Deivid dos Santos
Edson Spredernann
Felipe Joarez Zangheline .

Fernanda C. da Silva
Ivan Lennert
Jairo Anibal W. Martini
Juliane da Silva Oliveira
Leila Maria daCosta
Lidia dos S. Weonski
Marlene Maria Stahl Ehnke
Marlene Tomaselli
Olivia H. Kluge
Osmar Laschewitz
Paulo Aldana Vieiras -

Paulo Eduardo Schwartz
Renato Stahelin
Renilda B. Koch
Viviane Vegini

4/9
Alfredo Behling
Amaury Rodolfo Ruysam
Arlete Silva Muller
Bruno Bachmann
Gassiele Andreata
Cristiano Schever

Douglas Enke
Hilário Hille
Hugo A. do Nascimento

Ingo Gorll
Lilian Cristiane A. Koch Kasulke
Liliane Uber
Liliane V. Weonski
Lindomar Bittencourt
Lucineide Dalpiaz
Manfredo Behling
Mareio Luis Schneider
Maria Milker-Bartel
Maribel Borga
Michele P. Koehler
Milton Balsanelli
Mirna Olinger
Osmar A. Eichsta:dt
Raphael Marcelino
Ricardo Rosa C. Gelásio
Rubia Behling
Simone Stortz
Suelem Kuhn

\
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i
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Sol com chuva rápida Sol com chuva rápida Sol com chuva rápida Sol com nuvens

• Fases da lua

:�la��I�1�I :21 !!-"un!ndo

MINGUANTE NOVA CHEIACRESCENTE

�20/812/8 028/8
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Eterna Magia
Conrado lamenta que Nina se sinta.
assim, mas explica que ama Eva. Max

comunica Zilda que vai se casar com

Pérola. Zilda diz a Max que Décio está

morto há sete anos e afirma que Flávio

é um impostor. Joaquim escreve sua

confissão. Max expulsa Flávio de casa.

Flávio afirma que Décio está vivo e pede
que Max leia o jornal que está em sua

biblioteca. Zilda manda Mauro pegar o

anel de valentina. Flora fala de seu amor

por Carlão para Sofia. Carláo ouve

tscondido e acha que Flora está falando

de outro homem. Eva insulta Conrado
no meio da festa de noivado.

SPte Pecados
Dante é preso. Agatha explica para Beatriz

que fez apenas o que ela mandou.

Reginaldo explica a Beatriz que Dante

dificilmente será inocentado. Régis avisa
Clarice que Dante está preso. Custódia
aconselha Juju a perdoar Romeu. Beatriz
vai visITar Dante na cadeia e garante que
vai tirá-lo de lá. Dante afirma para Beatriz

que foi Ágatha quem o incriminou. Beatriz

garante a Dante que mandou avisarClarice

que ele estava na cadeia, mas ela não

apareceu. Régis diz aClarice que vai vencer
uma luta e contratar um advogado com o

dinheiro do prêmio. Juju diz a Romeu que o

perdoa. Beatriz demITe Ágatha.

Paraíso Tropical
Daniel pergunta o que Antenor estava
fazendo .n'a hora da morte de Tais. Ele

responde que estava conseguindo o

dinheiro dá chantagem, mas que não se

encontrou com Tais. Paula ironiza Marion
por não ter ido ao enterro de Tais. Gilmar
depõe dizendo que Ivan quebrou o quarto
de hotel e brigou com Tais pouco antes da
morte da moça. Ivan conta para Lúcia
satire o dinheiro que Antenor ofereceu a

Tais e acusa-o pelo assassinato. Lúcia
acusa Antenor, que jura ter se arrependida
do trato com Tais. Cadelão ameaça Joana,
e ela procura Jáder.

luz do Sol
No abrigo para menores, Lorena se diz
amiga da familia da menina

desaparecida e oferece dinheiro para
Nelma em troca de informações sobre
Drica. Na enfermaria, Marlene avisa
Drica que Nelma está muito interessada
em descobrir seu nome verdadeiro,
deixando-a aborrecida. Os amigos
preparam uma festa surpresa para Cléo
no apartamento de Verônica. Bernardo
explica para Georgi que Drica mudou
tanto porque viu um exame falso de
DNA e acha que todos a enganaram.
Nelma busca informações sobre Drica
para vender para Lorena.

Caminhos do Coração
Marcelo pede a Tati que mostre quem é o
homem que matou Mabel, mas ela não

. consegue identificá-lo entre os pas
sageiros do avião. Regina propõe que a

familia não tire nada da casa de Sócrates
enquanto a'questão do inventário não for
resolvida. Célia tenta se livrar do assédio
de Rodrigo. Amália pergunta a Ora. Júlia
se as familias envolvidas sabiam das
experiências genéticas dela. Ora. Júlia
revela a-Arnália que monitora o de
senvolvimento dos mutantes à distância.
Maria luta contra Machadona e

surpreende as outras detentas com suas

habilidades acrobáticas.

ocorreiodopovo@ocorteiodopovo.com.br

SEQOÊNCIA
Glória Pires e Tony
Ramos voltarão a atuar

junto depois da novela
Paraíso Tropical, que
termina no final do mês
de setembro. Glória e

Tony vão filmar a
continuidade do filme Se
Eu Fosse Você, que foi
sucesso nos cinemas em

2006. O diretor Daniel
Filho atendeu aos pedidos
do públlco e garante uma

segunda dose da comédia
para 2008, mas o roteiro
ainda não foi revelado.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher

. um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
. Garoto truqueiro
o garotinho já estava com 5 anos de idade e a única coisa

que ele falava era a palavra "truco". Até que um dia o pai
resolveu levá-lo a um psicólogo. Assim que ficou na sala
sozinho com o garoto, o psicólogo tentou iniciar uma
conversa.
- Qual é o seu nome?
- Truco!
- Aquele homem que está lá fora é o seu pai?
- Truco!
E assim foi durante quase uma hora. No final daseção,

. mala psicólogo abre a porta, o pai vem correndo para
saber o diagnóstico.
- O que é que ele tem? O que é que ele tem?
- Bem, não posso lhe afirmar com

certeza, mas pela segurança que
está demonstrando, ou está
com o "gato" ou com o copas.

5 1 6 3 4 9 8 7 2
4 2 3 6 8 7 9· 1 5
8 7 9 1 2 S 4 3 6
6 4 1 8 3 2 7 5 9
2 9 5 7 1 4 3 6 8

3 8 7 9 5 6 2 4 1
1 3 4 5 9 8 6 2 7

758 2 6 3 1 9 4

9 6 2 4 7 1 583

PREPA.RAÇÃO
Letícia, Birkheuer não vê a

hora de começar a gravar
"Milagre do Amor", nova

.

trama das seise segunda
novela da atriz: Letícia só
entra na trama após um
mês do .início das,

gravações, mas já se

prepara para viver a vilã

Raquel, uma enfermeira
que chegará na cidade

para cuidar de um doente,
interpretado pelo ator
Daniel Oliveira. A atriz
está tendo aulas de

enfermagem.

Áries (20/3 a 20/4)
As energias hoje no céu estão agitadas e isso mostra que você pode estar com os nervos aflorados. Para

acalmar você precisa sair e fazer o que gosta ou algumas compras. Nem que você não vá comprar nada, vá
a um shopping, olhe vitrines, você vai ver como isso vai lhe dar mais alegria, já que você tem bastante energia
e não sabe onde canalizá-Ia.

HORÓSCOPO

Touro (21/4 a 20/5)
o taurino hoje precisa cuidar um pouco mais de suas finanças. Uma hora você pensa uma coisa, outra tiara
outra, um dia economiza, outro dia gasta. A Lua está em tensão com planetas que podem surpreendê-lo
portanto, tente estabelecer uma meta para não ficar por aí desorientado. Aproveite o clima para elaborar uma
forma nova e lidar com isso.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua ainda está em seu signo, mas hoje faz aspecto comvários planetas e o deixa mais tenso e nervoso. Para se

equiãbrarvolte mais sua atenção para as suas necessidades pessoas'eftsícas. Faça exercícios, vá à academia ou
jogue um esporte que gosta. Cuide do seu corps, dasua beleza e da sua vaidade.

Câncer (21/6 a 2117) .

�

Num dia em que Netuno.e Urano tocamseu regente, você está muito mais imaginativo do que sempre e precisa fazer
bom uso disso. O bom desse momento e�e você consegue transformar sua inspiração em alguma coisa prática
'para falar ou mesmo escrever. Inspire-se ;samaneira.

.

Leão (22fl a 22/8)
Ainda um dia em que os amigos estarão por perto e possivelmente vão chamá-lo para sair. Todo mundo vai estar

agitando e você tem que ver o que realmente quer. Às vezes você se empolga, se entusiasma com o clima domomento
e depois acaba se arrependendo. Concentre-se em você mesmo e siga o que diz sua voz interior.

Virgem (23/8 a 22/9)
Insegurança hoje virginiano, por que? Procure pensar naquilo que deseja e como quer ser visto e acredite que o

melhor pode lhe acontecer. Alguns planetas em tensão neste dia atingem seu signo e o aconselha a não ficar muito

empolgado, pelo entusiasmo das pessoas para evitar de depois achar que perdeu tempo e dispersou sua energia no
que não valeu à pena.

Libra (23/9 a 22/10)
Este é um bom dia parao libriano criar novas perspectivas para sua vida. Você êstará querendo pesquisar algumas
coisas novas e em busca de um novo caminho que lhe deixe mais de acordo com a sua nanreza Entre no fluxo das

energias e descubra o eu pode acontecer de novo nesse sentido.

Escorpião (23/10 a 21/11)
São tantas as energias planetárias hoje afetando seu signo o dia indica que você está tomado por idéias originais que
podem ser úteis para ajudá-lo amudaralgo em sua vida. Preste atenção nelas e nas novidades que estiverem pintando
na sua mente e faça com que tudo flua de um jeito.mais agradável e dif�rente dos últimos tempos.

Sagitário (22/11 a 21/12)
A Lua transita mais um dia pela sua área de relacionamelÍfo, mas as tensões que ela faz com outros planetas,
prnciparnente com Júpiter, seu regente, indicam que é hora de você começar a olhar um pouco mais para o outro.
Todas as pessoas que estão bem próximas de você sejam amigos ou namorada estarão lhe exigindo mais atenção.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Este é um dia cheio de surpresas, mas para o capricomiano pode ser um bom dia principalmente para você organizar,
pois sua rotina pode mudar de repente e você vai se provar o quanto consegue dar conta de sua agenda. Pegue-a
então e veja se estátudo em ordem e tudo programado para os próximos dias para você não se perder nà meio do
caminho.

Aquário (21/1 a 18/2)
o aquariano está eletrizado hoje com seu regente Urano em tensão com a Lua e mais outros planetas e o melhor para
passar bem este dia é passear, sair e se divertir. Pegue leve, tudo que for brincadeira e lhe deixarmais feliz e sota estará
de acordo com você hoje. Se não conseguir dormirtome um banho antes de deitar.

Peixes (19/2 a 19/3)
o pisciano hoje está a fim de ficar em casa curtindo algumas coisas e trocando idéia com os seus irmãos. É
importante que vocês se entendam mesmo com seus pais ou pessoas bem próximas, para que o clima fique mais
agradável e estabeleça-se uma relação de igual para igual entre todos na sua familia.
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O casal Lilian e Itamar estão muito felizes,
pois ele aniversariou dia 2 e ela hoje dia 4

Neste Domingo dia 2 foi comemorado em grande
estilo o aniversário do Dr. Ervino Siebel Ne� ao

lado da sua noiva Karine GiovanellaI

- li

� "

�)7
.-;:r-

.
Os amigos Nilton, Ezequiel, Xande, Xico e Sidnei

comemorando a Colação de Grau em Administração em

Sistemas de Informações, no Clube Baependi dia 25/8

Robson Dorow, filho do empresário Amauri e Tânia,
completou seus 18 aninhos que foram comemorados em

agosto na testa surpresa animada pelo OJ Maxin, nos detalhes
ele recebendo e curtindo o presentão dado pelos pais

Daníele Samos (interina)

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos 'devem
ser enviadas até sexta-teira pela manhã.

,

É obrigatório o envio em alta resolução.
publicidade@ocorreiodopovo.com.br

....-........

�

, ".

Débora Cardozo e Rafael Felippi completam 1 ano de namoro na

sexta-feira dia 7. Que este seja o primeiro ano de muitos. Beijos da Débora!

O FUNCIONÁRIO CRISTIANO BUSARELO COMPLETA HOJE IDADE

NOVA E RECEBE OS PARABÉNS DE TODA EQUIPE PEUGEOT!

A simpática Luana Lewerenz
colherá mais uma rosa dé seu

jardim no próximo dia 10. Parabéns
de Bruno, Olanda, Luciane, Jair, e

seu noivo Jackson

Gilmar e Girlei Forlin formaram-se no

curso de Administração - Recursos
Humanos no dia 11/8. Sucesso!

A noiva Roberta, parabeniza Ivan
Lennert pela passagem de seu

aniversário dia 3. Parabéns!

Colou grau em odontologia na última
sexta-feira pela Furb o jaraguaense

. Alberto Ataíde Saldanha filho do

engenheiro Ananias Saldanha e da

fonoaudióloga Olga Ataíde Saldanha .

Completou idade nova dia 10
Gilcemar do "Site tradicionalistas".

A afilhada Gabriella manda
os parabéns!

Os Barchareis em MKT e 5G da Fameg, comemorando a

grande conquista, que se se concretizou no dia 25/8
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UFSC estuda o açafrão no
combate ao câncer de pele
Projl'to vai analisar como

o .açafrão Sl' comporta nas

cápsulas nanoscópicas

FLORIANÓPOLIS
O requintado açafrão, usado

em risotos, caldos e massas é foco
de uma pesquisa no campo da
nanomedicina (área que une a

medicina à nanotecnologia), da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina). O estudo vai

analisar as propriedades de

nanocápsulas de curcumina

(composto natural extraído do

açafrão-da-índia), no combate do
câncer de pele. A pesquisa faz

parte da dissertação de mestrado
de Letícia Mazzarino,
desenvolvida junto ao Programa
de Pós-Graduação em Farmácia,
sob orientação da professora
Elenara L�mos Senna, do ClF

(Departamento de Ciências

Farmacêuticas). O emprego de
estruturas nanoscópicas como

"entregadoras" demedicamentos
antitumorais é uma estratégia
para contornar as limitações e

reduzir os efeitos colaterais da

quimioterapia convencional. A

nanotecnologia atua naescala do
nanômetro, o bilionésimo de

metro, ou ummilímetro dividido
ummilhão de vezes.

Popularmente chamada de

açafrão, a Curcuma longa L é

conhecida por. seu uso na

alimentação, como tempero,
corante e aromatizante. O uso

medicinal também é doeu
mentado namedicina indiana há
mais de seis mil anos. A cur

c�mina ou diferuoilmetano,
extraído do rizoma da Curcuma

longa L., tem propriedades an

tinflamatórias, antitumorais,

antioxidantes e antimicrobianas.
Nos últimos anos, pesquisas
clínicas e laboratoriais têm

demonstrado seu potencial na r

prevenção e tratamento de

doenças crônicas e de diferentes

tipos de cânceres, entre eles, o
melanona, o câncer de pele.

O estudo vai analisar comoo
fármaco se comporta se fosse
administrado por meio das

cápsulas nanoscópicas (os
chamados carreadores nanoes
truturados). Em sua dissertação,
Letícia vai realizar diversos testes
em cultura de células e em

animais para avaliar a atividade
antitumoral e antimetastática de

nanocápsulas lipídicas e poli
méricas contendo curcumina, a
fim de melhorar a estabilidade e

a eficácia do fármaco para que
futuramente possa ser usado na
medicina.

Luiz Henrique assina R$ 3,8 milhões em convênios
BLUMENAU

Blumenau comemorou seu

157º aniversário neste domingo
e o governador Luiz Henrique
participou dos festejos. Como
parte da comemoração, assinou
R$ 3,893 milhões em convênios
com a Prefeitura. Um deles in

tegra o programa Asfalta Blu

menau, que pretende investir R$
20 milhões em pavimentações
em todas as. regiões domunicípio.
O Governo também entregou a

ordem de serviço para o início
das obras de pavimentação da

ligação das ruas Pomerode e

Heinrich Hemmer, orçadas em

R$500rnil.
Além do Asfalta Blumenau,

Luiz Hentique entregou, por
meio do Fundo Social, mais R$ 2

.

milhões para a pavimentação das'
Ruas Hermann Kratz e Gustavo
Zimmennann (trecho ruaMartin
Jensen). Na área social, foram
assinados os convênios para
garantir amanutenção e conser-

A assinatura ocorreu durante as comemorações do aniversário da cidade

vação do Centro Social Urbano
Hercilio Deecke e Centro Social
UrbanoAmo Bernardes.

Juntos, somam R$ 210.145
em subvenções provenientes do
Fundo Social.Oesporte também

recebeu incentivos' neste

domingo: O governador en
tregou a autorização para a

captação de R$ 100mil, para a

equipe blumenauese de han
debol feminino.

ItI.lodOpovo.

Imagem arranhada
"Um bom político é. tão inconcebível quanto
um ladrão honesto." Henry Louis Mencken..

Esperançosos
Pelo menos no sentimento dos vereadores cassados não

morreu em hipótese alguma a esperança de. retornarem à

Câmara de Florianópolis. Há outras ações tramitando. Ainda
apostam, embora evitando declarações públicas, que terão

acessão à tribuna como muito para dizer.

Justiça
Agora está no alvo do prefeito Dário Berger a Comissão

Processante. O advogado Péricles Prade está ingressando
na Justiça com um mandado exigindo a proporcionalidade.
Até porque são dois de oposição e um governista. Há quem
afirme que o Decreto não aborda esse item, apenas o

sorteio.

Bastidores
O comentário enquanto os magistrados julgavam os 40

envolvidos no mensalão era de que tinha advogado recebendo
pela causa R$ 1 milhão. Há valores mais modestos, mas no

computo ger�são remunerações consideráveis.

Movimentaçõe�
Caso o Conselho de Ética peça a cassação de Renan

Calheiros ele poderá permanecer no cargo até o final deste

mês, mas já começaram as movimentações em torno do
sucessor, Os nomes cotados são de José Sarney pelo governo
e Jarbas Vasconcellos pela oposição. Correndo por fora está

Gerson Camata.
-O democratas Raimundo Colombo já adiantou que não

votará no senador Sarney, caso dispute a vaga de Renan.

EXpectativa
As atenções estão voltadas, mais uma vez, para o STF. Agora

por conta da fidelidade partidária que deve ser votada este mês.

Na ponta do lápis há quem acredite que os votos acompanharão
o TSE, ou seja, o mandato pertence ao partido. Daí muda o

cenário e valoriza as siglas.

Cargos
Segundo frisou o presidente do DEM, Raimundo Colombo,

embora o partido dentro da geografia das urnas teria direito
a 22% dos cargos na administração Luiz Henrique, mas só

alcançado 10% esse assunto está sendo considerado "página
virada." Não se trata mais disso.

Meta
O Democratas acredita que até o final desta ano será o

segundo maior partido do Estado passando do PP. Na frente
encontra-se o PMDB. Segundo lideranças do DEM os

progressistas estão perdendo muitos representantes no

interior do Estado.
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No salão

.PANORAMABRASIL
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'País cumpríua meta de

reduzir. pobreza', dii Lula

BRASíLIA
O presidente Lula disse

ontem que vai continuar

gastando com os pobres,
investindo na área social, em
_educação, saúde e saneamento
básico. Segundo ele um dos

benefícios da atenção à área

social i que 0- governo já
conseguiu cumprir a meta de

reduzir a pobreza.
"O índice de brasileiros

vivendo na pobreza caiu de

8,8% para 4,2%. Como o

objetivo é reduz� pela metade
o número de pessoas que estão

em situação de miséria, o Brasil
já cumpriu essa meta.,Usando

oparâmetro do saláriomínimo,
a taxade pobreza extremacaiu
de 28% para 16% e oda pobreza
caiu de .52% para 38%",
contabilizou o presidente.

'

"

.

Em seu programa de rádio

"Café com Presidente", Lula
reclamou ainda que muitos

: 'criticam o invéstime'nto na área
social: "Tem gente que acha

que não deveríamos gastar com
pobre, que os ín�estimen:tos
deveriam ser-transformados em

estrada eportos, Masmuitomais

ANTONIO ,CRUZ/ABR

Lula garante que investimentos vão diminuir a criminalidade juvenil

importante é.dar comida à par
te necessitada do povo. Du

rante '500 anos se trabalhou

para aumentan desigualdade.
'r .,

,

Nós vamos reduzir essa desi- resultado menos jovens na

gualdad ".
'

',' criminalidade, menos desern-

O P
,

siderite explicou que pregados e menos gente mor

o governo enviou ao Congresso rendo por falta de assistência

Nacional na semana passada médica, saneamento básico e

um orçamento queprevê gas�·' até água.potável", observou.,
tos na área social de R$ 72,9 Lula disse ainda que con

bilhões. "É preciso mudar essa tinuará investindo também em

terminologia. Não. estaremos .
educação. "Vamos ter dez novas

gastando, mas fazendo o universidades federais até 2010

investimento mais primoroso
que é o investimento no serhu

mano, na melhoria da qua

lidade de vida das pessoas",
afirmou.

Na previsão de Lula, o Brasil
.irá colher os frutos de seu

, 'trabalho social."O dinheiro que
estaremos investindo trará como

e 2014 novasescolas técnicas.

Educação é o pilar principal
que vai levar oBrasil a se trans

formar em uma nação de
senvolvida", (Gl)

Ordem'dos Advogados repudia proposta de Utrem da alegriall
BRASíLIA

O Conselho Federal da OAB

(OrdemdosAdvogados doBrasil)
decidiu ontem condenar a PEC

(proposta de Emenda Constitu

cional) em tramitação no Con

gresso, que cria o chamado "trem

da alegria". Pelamedida, cerca de
260 mil funcionários poderão ser

beneficiados com a efetivação no
serviçopúblico.

AComissão de Estudos Cons
titucionaisdoConselhoFederalda

OAB, ao examinar a PEC, con-

O CORREIO DO POVO

INVESTIMENTO SOCIAL

Órçamento enviado ao

Congresso ,prevê R$ 72,9
bilhões para área social

cluiu que ela é inconstitucional e
recomendou o ajuizamento de
uma Adin (Ação Direta de In

constitucionalidade) ao STF

(Supremo Tribunal federal), caso
a matéria seja áprovada pelo
Congresso.

"Chegamos àconclusãodeque
se trata de proposta escancara-.

damente inconstitucional", afir
mau o presidente da Comissão

de Estudos Constitucionais,
Valmir Pontes,

O projeto, de 1999, assinado

pelo ex-deputado Celso Giglio
, (SP)" dá estabilidade a cerca de
60 mil, funcionários contratados

'

sem concurso entre 1983 e i988,
quando a Constituição estabe

leceuqueo ingressono serviçopú
blico "depende de aprovação em

concurso".
Além disso, há emendas ao

texto que determinam a efetiva

ção de funcionários hoje contra

tadosparaserviços temporários nos
Estados, municípios e no' âmbito

federal. (Agência Folha)

A62ª edição do Salão do Automóvel de Frankfurt, que inicia

no próximo dia 13, terá 88 novos veículos sendo apresentados de
,

'

montadoras de todo Omundo. Os maiores destaques são para o

novoAudiA4, BMWM3, Fiat 500 (foto), Mercedes 300 Bluetec,
OpelAgila, Peugeod08 RC�Z eRenault Laguna. AVolkswagen
levará a nova série doGolfBlueMotion e o Tiguan. Também será

apresentado o Aston Martin DB S, carro que o James Bond

conduziu no filme Cassino Royale. Em breve estas maravilhas

automobilísticas estarão pelas nossas ruas e avenidas, fazendo
bonito e fazendo inveja.

, TAM leva da Gol
ATAM anunciou ontem a contratação de David BarioniNeto, ,

ex-vice-presidente de Operações da Gol. Ele assume as funções
na companhia a partir do dia 10 de setembro. O executivo

coordenará as atividades das operações de vôo daTAM exercidas

pelos tripulantes técnicos (comandantes e co-pilotos), comissários,
além das equipes dos departamentos de engenharia de operações,
despacho de vôo, escala de tripulantes, qualidade de vôo e,

treinamento operacional. Barioni atua na indústria de aviação
há mais de 25 anos, passando por áreas de operação de vôo e

técnica, e é comandante de aeronaves Boeing e Airbus.

Sempre Vllima
o resto do mundo pouco se conforma com sucesso do Brasil.

Sintoma disto, pode ser verificado em uma reportagem do jornal
britânico Financial Times, publicada ontem, declarando que a

economiabrasileiracorre o risco de se tomar vítima de seu próprio
sucesso.Omotivoseria a supervalorizaçãodo realem conseqüência
do aumento das exportações e da perda de competitividade dos

setores não-exportadores. O jornal compara à situação atual do

Brasil à da Holanda nos anos 1970, "quando as exportações do

recém-descoberto gás natural elevaram tanto o valor da moeda

que destruíram a competitividade em todo o resto da economia",
no que ficou conhecido nos livros de economia como "o Mal

Holandês". Ou seja, até quando está bem, vai mal.

Casa própria
Um dos principais déficits brasileiros, o da casa própria, poderá

perder força ainda este ano. Grandes incorporadoras, como Gafisa
e Carmargo Corrêa, estão desenvolvendo projetos de moradias de
até R4 100mil.Aprevisão é que sejam lançados, apenas nos últimos

quatro meses do ano, R$ 50 milhões em empreendimentos. Para
2008, serãomaisR$ 350milhões, o que somarámais de 9mil novas

, unidades em dois anos e meio, apenas com as áreas que já fazem

parte do banco de terrenos que aHM já possui.

Verão mais earn

, Quemquiser andar namoda - e quemnão quer? - na temporada
primavera/verão 2007/2008, teráque desembolsar, emmédia, 6% a

mais do que na temporada passada, O aumento, no entanto; não
deve diminuir o núm�ro de compras do brasileiro, As vendas têm

mantido um patamar de 6 bilhões de peças ao ano, somente no

estado de São Paulo e aexpectativa é que esse número seja alcançado
novamente em 2007/2008,
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LIGA METROPOLITANA: DE OLHO NOS JASC
DIVULGAÇÃO

�--------�----�
Basquete masculino adulto venceu a Fafil por 72x60 em casa e-se garantiu na final da Liga Metropolitana

,

Basquete adulto vence

e se garante na decisão
Final será nos dias 16
e 23 deste mês contra
, SlG em JoinviUe "

JUlIMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
De olho nos JogosAbertos de

Santa Catarina, o basquete
masculino adulto da Unimed/
FME se garantiu na final da Liga
Metropolitana de Joinville. No
domingo, 2, o time jaraguaense
venceu a Fafil por 72x60 no

Ginásio Arthur -Müller e se

garantiu na final da competição.
.0 adversário será a SLG, em

datas previamente agendadas
para os dias 16 e 23 de setembro.
SeIhouver necessidade de uma

terceira partida, esta seria depois
dos Joguinhos Abertos.

O técnico da equipe, Chris
tiano Machado, comemorou a

classificação. "Desde a primeira
partida nós chegamos a um

-

consenso de que nosso objetivo
era chegar na final da compe- ,

tição", comentou. Na primeira
.
fase, os jaraguaenses venceram

a SLG por 25 pontos de diferen

ça, mas Machado acredita que
a final será diferente. "Eles

(SLG) se reforçaram muito. Te-

mos de fazer um grande jogo
para levar o título".

Paia os Jasc, Machado tarn
bém acredita em dificuldades.

"Precisamos de pelo menos dois
reforços parabrigar por umame
dalha. E isso deve ser resolvido
nos próximos dias", adiantou.

Quem também entrou em

quadra no fim-de-semana foi a

equipe infantil daUnimed/FME,
que venceu as três partidas em

Joinville e está bem próximo da

vaga para o quadrangular finaL
A última rodada será nesta

quinta e sexta-feira, 6 e 7,. em
Jaraguá do SuL

Malwee/FME atropela os adversários no Estadual
JARAGUÃ DO SUL
A equipe sub-20 daMalwee/

FME aplicou três goleadas no

returno da 3ª fase do EstaduaL
Jogando em casa, eles venceram
Otacílio Costa por 9x1, Rio do
Sul por 13x 1 e São.Miguel do
este por 9x4. Com os resultados,

�. �e manteve 100% de apro
veltamento na competição e

aguarda a divulgação da tabela
para conhecer os próximos
adversários. Já as meninas da
M�lwee/Raumak/FME vence

ram uma e perderam outra no

Estadual Sub-17 e, nos dias 28 e

�9, definem a classificação para
a próxima fase emjaraguá do Sul. Malwee/FME sub-20 venceu todas as partidas que disputou no Estadual

DE FUNDO·l
Qup fasp!

Xadrez
Karina Kanzler e Jaqueline Corrêa
vêm se firmando como principais
nomes do xadrez jaraguaense. Em
Blumenau, no úfimo fim-de-semana,
Karina foi vice no feminino e campeã
no sub-20 e Jaqueline ficou com o

terceiro no geral e o segundo lugar no
sub-18. Mais duas estrelas que
devem brilhar nos Jasc.

A equipe sub-2Ó da "Malwee/FME está impossível. Além de representar
com brilho o time adulto na Divisão Principal do Estadual, vem fazendo
uma belíssima campanha no Catarinense da categoria. Prova disso foram
as três goleadas aplicadas n6 fim-de-semana. Em toda competição, foram
18 vitórias em 18 jogos, somando 54 pontos, dez a mais que a Hering/
Blumenau, segunda colocada na classificação geral. Prova de que toda
boa equipe precisa ter um bom trabalho de base por trás.

Adulto
Falando em Estadual, a Divisão

Principal já chega na segunda fase e a

Malwee está no Grupo B. A estréia é

amanhã, às 20h30, contra São Bento
do Sul em Pomerode. Além destas
duas equipes, fazem parte da chave

Colegial e Concórdia. No outro grupo
estão Joinville, Unisul, São Miguel do
Oeste e Chapecó.

Basquete
Estranho o que aconteceu com o

basquete masculino adu�o no pré
olímpico. Parece que no momento

decisivo, dá um apagão geral no time.
Não sei se as declarações do ala

.

Marquinhos estavam certas. Mas
Hortência disse uma coisa
interessante no Esporte Espetacular:
"Comá pode um jogador cortado não

permanecér com o grupo? .

Brasil de olno
no pré�olímpic�
LAS VEGAS (EUA)
oBrasil terminou apenas com

o quarto lugar do pré-olímpico
de basquete masculino. Junto

. com Porto Rico, Canadá e mais

nove equipes, disputará, em julho
de 2008, mais três vagas para os

Jogos Olímpicos de Pequim
(China).A desclassificação cha
teou os jogadores e a comissão

técnica da Seleção Brasileira.
"Infêlizmente não foi dessa

.vez, Estávamosmuito confiantes
de que a vaga seria nossa. Agora
é levantar a cabeça, analisar os
erros e acertos e pensar em bus
car a vaga no ano que vem", ex
plicou o ala Marcelinho. O ca-

Sob júdice
O piloto Cristiano Rosa (Gaboardi),
de-Guaramirim, venceu a etapa do
fim-de-semana do Campeonato
Catarinense de Automobilismo, na

Marcas N. Mas a organização o

desclassificou, alegando que ele
estava com uma peça fora do
regulamento. Rosa recorreu e

aguarda o resuhado do tribunal parai
confirmar o resutado.

Brasil de Leandrinho ficou em 40

tarinense Tiago Splitter também
lamentou.' "Tenho plena cons

ciência de que esse grupo fez de
tudo para conquistar a vaga.

Sempre que entramos em qua
Ora é para fazer omelhor. Vamos
continuar lutando porque me

recemos estar na Olimpíada".

UK!
URBAN MAN
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GARANTIDO: OUE VENHA O JEC

Começaram as disputas dos Jogos
Escolares da Semana da Pátria. Malwee garante melhor

campanha da Liga 2007
JARAGUÁ DO SUL

Desde ontem de manhã,
cerca de 2,2 mil alunos das redes
pública e particular de ensino

disputam os Jogos Escolares da
Semana da Pátria - Troféu Ge
raldo Werninghaus. A abertura
da competição foi no último
sábado, 1º, na Arena [araguá,
com a presença das 32 escolas
participantes.O evento é voltado
para alunos/atletas até 12 anos e

segue até na quinta-feira, nas
modalidades de basquete, futsal,
handebol, natação, tênis de
mesa, voleibol e xadrez. O
atletismo foi transferido para
novembro.

O presidente da Fundação
_ Municipal de Esportes, Jean
Leutprecht, ressaltou a impor
tância do evento. "É uma forma
de difundiro espírito competitive

nas crianças. Elas apre I

muito com o esporte e f1
levar isso para o resto da

Ontem começaram a

putas coletivas. No bas]
masculino são 17 escolas
feminino são 12, com as

acontecendo na quinta-fe]
Ginásio do São Luís. No '

são 19, instituições nomas
e seis no feminino, e finais
na quinta-feira no Gi
Arthur.Müller O handeb�seis escolas no rnasculino
no feminino e a decisão aCOJ

hoje na Arsepum. O vôlé
nove equipes entre os me

14 entre as,meninas, co

finais acontecendo quinta
no Colégio Evangélico Jar.
O tênis de mesa acontece

e amanhã. no Sesi e o xs

amanhã no Pavilhão de Eve

Time jaraguaense poderá
jog.ar em. casa as partidas
decisivas da competição

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
A Malwee conseguiu os

objetivos esperados com uma

rodada de antecedência. Com o

empate em 4x4 com a UCS, no
domingo emCaxias do Sul (RS),
o time jaraguaense garantiu a

melhor campanha da Liga Futsal
2007 e, com isso, terá a opor
tunidade de jogar em casa as

partidas decisivas da semifinal e
de uma possível final da com

petição. Somando as duas fases,
. o time jaraguaense tem 67
pontos, contra 59 da Ulbra. Das
28 partidas disputadas, venceu
20, empatou cinco e perdeu
apenas três, com aproveitamento
de 79,76%.
A última partida desta segunda

fase será nesta sexta-feira; 7, ao
meio-dia contrao [oinville. Chico,
e Ari, que aproveitaram para

queimar cartões no jogo de

Chico será um dos desfalques da Malwee para a parflda desta sexta-feira

sexta-feira às 16h. Líder do grupo
com 16 pontos, o Atlântico
enfrentará aUlbra, segunda com
15, fora de casa, precisando
apenas do empate para garantir

. a vaga. A lritelli, terceira colo
cada com 14, enfrenta o Teresó
polis precisando vencer para

garantir a vaga. A situação mais
complicada é do São Caetano,
que enfrenta o Minas fora de
casa, precisando vencer e torcer
contra a Intelli e a Ulbra. .

domingo, desfalcam a equipe. O
técnico Fernando Ferretti ainda
não sabe se contará com Lenísio e

Falcão para este jogo, sendo que
o primeiro é o que tem mais

chances de r£mar. O destaque
da Malwee vem sendo o jovem

<'Willia,� artilheiro da Liga com
I,

28goLS.
A briga estámesmo.na outra

chave. São quatro equipes com
chances de classificação. Os três
jogos decisivos acontecerão na

você pode ser o que quiser
, """

Abertura no sábado reuniu as 32 escolas participantes na competição�
, J

Tabela de Jo os Tabela de Jo osBRASllEIRÃO SÉRIE B· CLASSIFICAÇÃO
o' GP''tV)iih'@'&SG;/ .Re.sultaUo$ ""'!:2i�!Rojfãrat!$\;J'4

,,JilL.. Gama 2x0 São Caetano
5 42 24 18 Portuguesa 2x3 Ipatinga
T 32 w

,,8 Santo André 4x3 Remo
7 - Fortaleza 1x1 Ponte Preta

6 Avaí 1x1 Marília

12
Coritiba 2xO Ituano

.

Vitória 2x2 Ceará
.:: 3 Criciúma 2xO Barueri
2 CRB 2x2 Santa Cruz

�!m�j.l'.II��:1i Paulista 2xO Brasiliense

;Resôltalftls:': 233' :'l' "li""8,E)1.'o •.. ' ... " . " llº,G.!!BL" ®ffihm.

São Paulo 6xO Paraná
América-RN Ox3 Juventude

Flamengo 1 x1 Sport
Corinthians 2xO Santos
Atlético-PR 1xO Atlético-MG
Cruzeiro 5xO Palmeiras
Grêmio 3xO Botafogo
Goiás 2x1 Figueirense

.��.i;�JIIIJ.� Fluminense 1x1 Vasco
àW Náutico 1 x1 Internacional

Col. " lime *'7,yEa\'5PG\1rIli\í:;J
ox",:· >�,�3}''0',,.

1 o Criciúma 41 22
2° Contjna , Êg

V E ,

12 5

12 3'
10 6
12 4
11 1

10 4
10 4

:,20 Cruzeiro
30 Vasco 39 22 11

o 6 40 23 17
40 Botafogo: às 28 10 8 42 3'3:'" !l9
5° Santos 36 23 11 3 9 30 6
6Q Palmeira§, .,ü.,ª§Li fit 10 6 7
7° Grêmio 35 23 10 5 8 24 23

37 -1

30 Brasiliense 36 22
4Q Marilia 34 22
5° Vitória 34 22
6° CRB' 22

36 29
40

10 45 33

8· 36,t¥'I3
8 27 25

6

fi

110 Atlético-MG 31 23 9 - 4 10 36 33 3 19h30 _ Corinthians x América-Rf'.J
Il�t�]i!JdEifris�rt�1)E�7<iJ& it ��]II�:�••�iii 19h30 - Goiás x Atlético-PR
13° Corinthians 3Q 23 7' 9 7 28 34 -6 20h30 - Juventude x Cruzeiro

1140 'FJgue�ense .�[2.2:r 7 7 9" 34 v:l�'IiJTh� 20h30 - Flamengo x Figueirense
15° Paraná 28 23 7 7 9 26 34 -8 21 h45 - Atlético-MG x São Paulo

Iso J\t!�tiÇQ;�!I!:rJ2I1ú�,ª��6 ...
8 ,9 21 h45 - Santos Internacional

11m7io.;F�laJJmíJlemng[aJ0••�iB61.�2!�1.16g1[58.�7!!l1l:�3hill1.1313.1-2�••
"'

���ig�e!���t�!�W!4ã'
20h30 - Botafogo x Palmeiras
20h30 - Sport x Fluminense

11°

""120
13°

,140..,
150

.

16°

19° Náutico 21 23 5 6 12 30 45 -15
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