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Konell reivindica R$ 15milhões para
a obras do anel viário de Jaraguá do Sul
,-

o deputado estadual Ivo Ko
nell (PMDB) informou que está

elaborando uma pauta de reivin

dicações da Região da Amvali

para ser incluída no PPA (Plano
Plurianual). O documento, que
será entregue ao relator cio

PPA, deputado federal Renato

Vianna, domesmo partido, ainda
este mês, inclui cerca de R$ 15

milhões para obras do anel viário
de Jaraguá do Sul.

Konell afirmou que vai

solicitar também verbas para a

implantação de um aterro

sanitário para a região, além de

'obras alternativas nas pas
. sagens de níveis da rede fer

iviária que atravessa as cida

�
des da região. Página 4
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Muito chope e animação durante o desfile das sociedades de tiro, na manhã de domingo, na Rua Walter Marquardt, em

Iaraguá do Sul. A mais tradicional festa alemã do Município levou milhares de pessoas para assistir ao desfile.
Nos três primeiros dias dá 11a Schützenfest, 37 mil pessoas se divertiram no Parque Municipal de Eventos e consumiram

28.140 litros de chope.
Hoje, a animação fica por conta das bandas Adlers Band e Alpen Yuppies. Página 10 Caderno da Schützenfest

Alunos da Pré-Escola do Sesi de Guaramirim
fazem coleta seletiva de lixo. CORREIO REGIONAL

Douglas Bogo é campeão estadual de
Automobilismo. Página 12

T�."�' I/neo

�.,
Macol

CI'ISft & Construçfto

7·0550

..
: : ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 13 DE OUTUBRO DE 1999

Antropofagia ao avesso

Apesar do apelo popular, a Schützenfest não pode prescindir
se em manter as tradições germânicas! da qual se propõe, sob o

risco de sofrer descaracterização sem retorno. Criada nos moldes
da homônima de Munique, a Festa dos Atiradores de Jaraguá
do Sul tem permitido a inclusão exagerada de ritmos e costumes

alheios, que têm transformado os pavilhões do Parque Municipal
de Eventos num grande salão de carnaval, mesclando, às vezes,
rock da melhor qualidade e músicas sertanejas "popularescas",
mas fora do contexto, já que não têm nada a ver com a tão

propalada festa alemã.
No sábado, a banda alemã Alpen

Yuppies mostrou toda a sua ver

satilidade e o que mais se ouviu foi
som demúsicas 'baianas' e pagodes.
As tradicionais músicas alemãs estão
sendo relegadas a segundo plano,
sem nenhum constrangimento. A
crítica parece descabida se se levar
em consideração que amultidão que
lotou os pavilhões nos primeiros dias
da I 1 a Schutzenfest pouco ou nada
se importou com a "profanação". É
exatamente aí que reside a preo

cupação, negligenciar a talponto que
a: mais tradicional festa alemã se

transforme apenas num chamariz para
turistas desavisados.
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o Brasil se destaca no mundo todo por ter uma característica

própria na concepção de novas culsuras, costumes e ritmos. Nada
do que vem de fora é engolido a seco, sem nenhum tempero bem
brasileiro. A antropofagia cultural proposta por Oswald de

Andrade, 'o.idêali'Zador da Semana de Arte Moderna de 1922,
sempre marcou o espírjto'déste-povo, nascido da união de várias

'raças. Ele ácrediavaq�eas'djfere'ntesculturas poderiam conviver

harmoniosamente, a't� unir-se, cada' qual com a sua

particularidade,' seni que 'uma interferisse na outra de modo a

alterá-la ou de�Garàct�tizá.o:la. '

, Assim, o blues foi se adaptando à ginga brasileira até

transformar-se na bossa neva, Q pop norte-americano dos anos

60 influenciou os jovens-de então que criaram o iê-iê-iê, o balanço
do reggae invadiu o litoral brasileiro e, na cadência do samba,
virou samba-reggae. Por todos-es lados, em todas as'

manifestações artísticase culturais, é possível ,identificar o traço
estrangeiro temperadocom o quie há de mais forte e característico
do brasi]ei;Tj.1'�d��iá, 'exige-se um pouco mais de compromisso
com a cultura e as tradições. Se é que 'a verdadeira intenção é

resgatá-las e mantê-Ias vivas.
A Schützenfest deveria prirnar-se pelo conteúdo cultural, não

permitindo a antropofagia ao avesso, que vem, ano após ano,

descaracterizando a tradição das corporações alemãs da idade

média, trazida para a região pelos colonizadores com a "finalidade

de realizar a festa do tiro, resgatar as verdadeiras tradições
germânicas, além de organizar igualmente o calendário 'de

promoções das próprias sociedades a ela filiadas", Entretanto, a

própria definição feita pelos organizadores da Schützenfest cai
no vazio se se analisar com critérios o desenrolar da festa.

Ou põe-se um freio nas "infiltrações" ou corre o risco de

perder-se ao longo do tempo. Por mais que a dinâmica da

globalização exija, tradição não tem meio-termo, tem-seou não!

Cu I turaé outra coisa, a própria miscigenação é cultural. Tal vez o
discurso sirva como ponto de partida pa�a;um debate mais

aprofundado sobre o assunto e possa rendermuito mais do que
divisas para o Município. Caso a inadvertência persista, a mais
tradicional festa germânica de Jaraguá do Sul poderá ter o mesmo
destino das centenas de outras, terminar num grande rodeio bem

ao estilo texano. "

Foto do Fato ,--------------::;r- _

O sonho dos

milhões levou

milhares de

pessoas às casas
lotéricas de todo

o País. Com o

concurso da

Megasena
acumulado em

R$ 65 milhões, o

suficiente para
resolver todos e

mais um pouco
os problemas de

toda a família,
ninguém se

importou com as

longas filas

Afrfsteza do trabalho

A fim de dissipar algumas
ambigüidades conceituais apre
sentadas' pelo estudante Gustavo

Siqueira Alves e pelo comendador
Cidio Sandri, gostaria de escla
recer que sendo a venda força de

trabalho a única maneira pela qual
a maioria das pessoas pode viver
decentemente num modelo de

produção capitalista, é evidente

que as mesmas precisem de um

mínimo de proteção social, como
investimento de anos de vida

produti va. Não concordo e sinto
me profundamente indignado
como trabalhador e executivo de

uma indústria, que pessoas que
trabalham decentemente sejam
caracterizadas como indivíduos
de má vontade e categorizados
como vagabundos, Enquadrar os

trabalhadores nesses termos é, no
mínimo, audacioso, porque, se é

verdade que existem alguns que
compram atestados médicos,
também há banqueiros que se

utilizam de informações privile
gindas do governo para lucrar às

custas do contribuinte e outras

infinitamente mais graves que

apenas pechinchar férias".
É esse o futuro que quere

mos? Cria�- golden boys da era

neoliberal que querem apenas

* Victor Alberto Danich

jogar nas bolsas? Quantos
trabalhadores deveremos sacri
ficar para isso? Significa-de
semprego em massa pai-a grande

_' parte da população, enquanto a

produtividade apenas' serve para
enfrentar a concorrência dos

mercados globais. Onde está

então esse-vmilagre do trabalho"?
: Em 1995, as 358 pessoas mais

ricas do mundo possuíam recursos

equivalentes aos 2,3 bilhões mais

pobres, pös investimentos pro
dutivos de US$ 200 bilhões que
foram aplicados no mercado entre

1989/91., os Estados Unidos, Japão
,

e, Comunidade Econômica Eu

ropéia captaram 80% do total

desses recursos, A diferença
sobrou para o resto do mundo.

Quantos milhões desses tra

balhadores gostariam de trabalhar
12 horas em troca da sobrevi

vência, com a absoluta certeza

que aceitariam as piores humilha
ções apenas para poderem ali

mentar seus fi lhos.

O trabalho "não dói, nem ma

chuca", o que dói é imaginar que
o trabalhador possa ser reduzido

a uma simples mercadoria, o que
machuca é verificar que jovens
que têm o privilégio como poucos
de estudar careçam de respostas

para a miséria social num mundo

racionalizado economicamente e

utilizem, para justificar-se, uma

linguagem narcisista e funesta,
deixando de lado qualquer atitude
solidária que possa funcionar
como um filtro ético para com

bater a esquizofrenia conserva

dora da ideologia neoliberal.
O direito à existência do tra

balhador, de acordo com o estu

dante Gustavo, é trabalhar cada
dia mais, individualrnente ou em

grupo, sacrificando qualquer tipo
de conforto em função da alta

produtividade até o limite da

capacidade física e psíquica,
desclassificando aqueles que
oneram a sociedade por sererf
inaptos à concorrência, progra- .:

mados pela brutalização socio- �t�
darwinista à exclusão biológica. ,,1
Não é o trabalhador que deverá �'l
"comprar o seu caixão" porque 'e

a luta é ilimitada, e porque, para- J
fraseando Eduardo Galeano: "Q
sistema se dá mal com a Históriat'dos homens, pelo muito que essa

muda, E porque, na História dOS\,homens, cada ato de destruição �encontra a sua resposta - cedo
ou tarde - num ato de criação. ,

�

* Sociólogo
'I

A rtig os para Carta do Lei/OI; devem ser enviados para Rua Wal/er Marquordt, 1,780, As cartas deiem conter

110 máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e pa ra contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto'
"

efaz.er as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO, POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00,105,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas I

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax (047) 370�7919 - 370-8654 - 370-8649 ' E-mail: corpovojâjqs.matrtx.corn.br

Os textos e colunas assinados são de respollsabilidades exclusivos dos autores, lião r�fletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
"
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Entre as propostas de governo do PT de Guararnirirn está a

redução de 50% dQ,__sªlário dos vereadores e do prefeito, além da

extinção dos vencimentos do vice-prefeito.
Para o presidente municipal da legenda, Moacir José Mafra, o
Zuco, candidato a prefeito no próximo ano, "o vice-prefeito não

faz nada, portanto, não precisa receber nada".
Ele garante que se o PT eleger algum vereador, não receberá os

cerca de R$ 1,7 mil mensais de salários, mas os R$ 850,00
proposto pelo partido, o restante será doado à instituições

filantrópicas.f

- É uma dasmaneiras de moralizar a máquina administrativa e

sobrar algum para investimento na área social - discursou.

Entretanto

Com relação ao salário dos

parlamentares guaramirenses, o
vereador Ivaldo Kuczkowski

(PPB) é mais radical.
No primeiro semestre deste

ano, apresentou projeto de lei
na Câmara reduzindo
dos atuais R$ 1,7

I mil para R$ 520,00.
O final foi previsível. A
proposta foi rejeitada por sete a

dois. Lógico!

Namira

O coordenador do Sesi de

Jaraguá do Sul, Leônidas Nora,
filiou-se ao PL.

Jura por Deus que não será

candidato a nada e que só

entrou na política para

"acompanhar mais de perto o

desenrolar da política local".
Por outro lado, o presidente do
Diretório municipal do partido,
Heins Raeder, disse que Nora é
candidato natural a vereador.

Aliás
No sábado passado, o PL coordenou mais uma reunião da frente
de partidos que pretendem coligar-se nas eleições do ano que
vem, tendo como objetivo a edição da coligação Mais Santa
Catarina, que elegeu o governador Esperidião Amin (PPB).

Mesmo assim, Raeder reforçou que o partido não fechou nenhum
acordo e vai lançar candidato próprio.

o correto Até que enfim
Os vereadores Gilmar Menel

(PMDB}eMoacir Bertoldi
(PPB) apresentaram

indicação na Câmara de

Jaraguá do Sul solicitando a
colocação de placas de

proibido estacionar, nos dois
lados da Rua Ângelo

Schiochet.
A rua, além de ser estreita;

serve de estacionamento para
quem quer fugir da Zona Azul.

O secretário da Câmara de

Vereadores de Massaranduba,
JairMicheluzzi, retificou as

informações dadas pela
vereadora Margareth Roza
Bramorski (PPB) quanto à

composição da Câmara de
Vereadores.
De acordo com Micheluzzi, a
Câmara é composta por quatro

',. vereadores do PMDB, quatro

;�:�o PPB e um do PFL.
I
I'
v

.� Insistência
O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) disse que vai procurar o

presidente do PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva, para
negociar uma possível aliança às eleições do próximo ano.

Konell, entretanto, quer ampliar a coligação incluindo os partidos
considerados de direita, com propostas antagônicas às do PT.

Na opinião de Konell, a teimosia do PT é bohagem.
É por essas e outras que os caciques do PFL e do PPB continuam

deitando e rolando nesse País.

... B���:��CA�:�S
� Pneus Novos (Michelin, Goodyesr, Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
*

Calibragem com Nitrogênio
H. Mal. Floriano Peixoto, s/nº ..; Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá' do Sul
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Vereador propõe mais incentivos
COßlO forma de atrair indústrias

Projeto de lei
deve entrar em

votação alinda'
esteano

Guaramirim - o vereador
licenciado Ivaldo Kuczkowski

(PPB), o Polaco, promete apre
sentar ao plenário da Câmara

Municipal, ainda este ano, projeto
de lei criando incentivos fiscais e

tributários à empresas que
pretendam instalar-sé no Mu

nicípio e às já instaladas com

proposta de ampliação. O ob

jeti vo, segundo o vereador, é

viabilizar o desenvolvimento in

dustrial, gerando emprego e

renda. O vereador admite que não
discutiu com o prefeito Antonio

Carlos Zimmermann (PMDB) a

proposta de isenções de tributos
aos novos empreendimentos
industriais.

Para as empresas que se

instalarem no Município, o

projeto propõe que o governo do

_ Município as isente da Taxa de

Licença e Localização e do IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano) por dez anos, faça o

ressarcimento das despesas
relativas à aquisição do terreno,
inclusive do ITBI (Imposto de

Transmissão de Bens e Imóveis),
da execução e instalação dos

serviços de toda a infra-estrutura,'
bem como telefone, energia
elétrica, captação e escoamento

de águas pluviais e calçamento de

vias, através do ICMS (Imposto

Arquivo/CP

Meta: Kuczkowski acredita na geração de emprego e renda

sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) e do ISS (Imposto
Sobre Serviços) devido.

Pelo projeto, as empresas já
em atividade no Município só
receberão incentivos se am

pliarem as instalações, com re

flexos na produção. "Caso
ocorram alterações de critérios ou
substituição nos impostos e

taxas, os benefícios previstos
deverão permanecer, obede
cendo os novos critérios que as

eventuais alterações possam
estabelecer", informou Kucz

kowski, lembrando que as em

presas deverão iniciar a cons

trução ou ampliação da unidade
no prazo de 12 meses após a

aquisição do terreno e admitir

preferencialmente moradores
do Município.

O projeto estabelece ainda
como requisito para que as

empresas beneficiem-se dos
incentivos que a atividade in
dustrial não polua o meio
ambiente e fature a produção no

Município. De acordo com a

proposta, as despesas relativas à

aquisição do terreno e execução
dos serviços de terraplenagem
deverão ser comprovadas, além
de serem submetidas à análise de
uma comissão especial designada
pelo prefeito. "O ressarcimento
das despesas deverá ser mensal,
correspondente a 50% do valor
das quotas do ICMS, transferido
à Prefeitura", explicou, asse

gurando que O'S benefícios in
cidirão uma única vez sobre a

empresa.
A reportagem do Jornal,

CORREIO DO POVO tentou con

tato com o prefeito, mas foi in

formada que Zimmermann está
em Maceió, Alagoas.

Konell quer incluir contorno viário no PPA
Jaraguá do Sul - o deputa

do estadual Ivo Konell (PMDB)
informou que vai encaminhar ao
relator do PPA(Plano Plurianual)
do governo federal, deputado
federal Renato Vianna, do mesmo
partido, a inclusão de recursos da
ordem de R$ 15 mi lhões para a

construção do anel viário do

Município, além de verbas para
alternativas nas passagens de
nível da rede ferroviária que atra
vessa os municípios da Região da
Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu).
- Ele (Vianna) é meu amigo

e não posso deixar escapar a

oportunidade para solicitar obras
que julgo necessárias à região. A
questão do lixão regional merece
atenção especial. Precisamos via
bilizar sua implantação - discur

sou, lembrando que o PPA vai

destinar mais de R$ 1,2 tri lhão
nos próximos quatro anos, para
todo o País.

ELEIÇÃO - Konell, prová
vel candidato do PMDB a prefeito
no ano que vem, informou que o

partido realiza no próximo domin
go, dia 17, a convenção munici

pal. "Após definida a novaExecu

tiva, retomaremos as negociações
com os demais partidos para pos
sível aliança", revelou, acrescen
tando que o PMDB pretende re

editar a coligação de 1996 com o

PPB, e compor também com o PT.
O PPB está dividido, uma ala,

liderada pelo presidente doDire
tório municipal, vereadorWigan
do Meier, admite a coligação com
o PMDB, enquanto que outra,
comandada pelo ex-deputado
Udo Wagner e pelo vice-presi
dente do Diretório, José Carlos

Neves, quer impedir a qualquer
custo uma possível aliança com

oPMDB.
O PPB participa da frente de

partidos, coordenada pelo prefei
to Irineu Pasold (PSDB), que pre
tende unir os partidos que com

põem a coligação Mais Santa
Catarina.

- As negociações estão

estagnadas, não evoluíram muito

depois do dia 3 de outubro (prazo
limite para filiação, de quem
pretende disputar as eleições
municipais de 2000). Na segunda
feira, vou procurar o Dionei

(Dionei da Silva, presidente do
Diretório municipal do PT) para
tratarmos da eleição - confiden

ciou; lembrando que está apoian
do a reeleição do vereador José
Antônio Schmitt à presidência do
PMDB.
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJJr. 9lcgr 9liddki CJ<odrígues da Oi/va

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho: Artroscopia

CQti�ULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá doSul- SC

'rensas Térmicas

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

homé a e - htt ://www.metalnox.com.br

Nl

C-O LC H O ES
COLCHÕES SOB MEDIDA - TRAVESSEIROS - TAPETES

Tapete J. Serrano
2,00 x2,50

Apenas - R$ 69,90

,\

ColchãoMannes
1 ,38 x 18-033

Apenas - R$ 169,90

No Calçadão, 180 - Fone 371-4454

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

CpméreipieNII/"s'e
flerillr"seil/Ger"t

/.)pce� s"�,,ip� frip�
.

úeúii,,� ,,/iII/eH/PS
Rua CeI. Proc. Gomes de-Oliveira,

1150 - Centro
Fone: (047) �72-1468

FaloNIIIo

A jaraguaense Tatiana Schmiât �
modelo da Agência Next, de São

Paulo, com trabalhos.realizados no
Morumbi Fashion. Ela prepara-se,
para seguir carreira em Nova York,

ainda este ano

Regiane
Rodrigues, Ioseane

Gomes, Iracy "

Ferreira,
Madalena Reizet;
Oriete Nicoluzzi;
Soeli Marció e

Valmiria Melchert.
Elas dirigem, com

muita competência,
a Cãmara de

Mulher

Empresária de

Jaraguâ do Sul

Marco André e Luciane
trocaram alianças na mão

esquerda em bonita cerimônia
na Igreja Nossa Senhora do
Rosário (Rio Molha). A
recepção aos cO,nvúlßdos deu-s
nos salões do aristocrático

Baependi. O noivo éfilho de b
eMarlise Moser, e a noiva é

filha de Nelson e Lilibete Barg

CasalNereu e Laurinda

Tomazelli (Tomazelli Materiais
de Construção), em viagem a

Porto Seguro, com o Grupo de
Bolão Águia Dourada. Ele
aniversariou dia 2 de outubro

o mascote-da

Schützenfest,
Wilfried, a
segunda princes
Nidiana Lazza

.

com os pais, e o (

atirador Alvino (

Engelmanne
,

P·t:::::'A Z' 'E R A':::=:

-

-'U'�e..� c

a

Aluga telões f:
d

FONE/FAX (047) 372-216 t<

L- ...
h

e
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EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO

Dia da Praça: OS/NOVEMBRO/99 às IO:OO horas

Dia do Leilão: I9/NOVEMBRO/99 às 10:00 horas

Local: Rua Marina Frutuoso, s/n." - Jaraguá do Sul/SC

ArturHenrique Carstens, Leiloeiro Público Oficial e/ou seu preposto Paulo Mário Lopes Machado, devidamente
autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz do Trabalho Presidente daJllllta de Conciliação e Julgamento
de Iaraguâ do Sul/SC, venderá em Praça na forma da Lei. em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados
nos processos, conforme relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem sejam adjudicados os bens. será realizado

Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo horário e local, cuja data, constante acima,já
fica designada:

JCJ-RT-0049/96
Exeqüente: FLÃVIO STAHELIN
Executada:INDÚSTRIA DEESTOFADOSDERETTILTDA.

Bens: 01) Uma calculadora, marca Underwood 1430 PD, avaliada em R$15,00: 02) Umamáquina de escrever

marca Olivetti, modo Linea 98, avaliada em R$30,00; 03) Um arquivo de aço marca Nacional, avaliado em R$15,00;
04) Um exaustor marca Imapa, modo FM 9-20, avaliado em R$300,00; 05) Uma serra fita sem denominação, avaliada
em R$50,00; 06) Uma serra circular, com motor, sem denominação, avaliada em R$50,00: 07) Uma serra destopadeira,
marca Metalúrgica Três irmãos, avaliada em R$80,00; 08) Um extintorde incêndio, cap. 5 Kg, avaliado em R$15,00;
09) Um extintor de incêndio, cap. lO litros, avaliado em R$20,00: 10) Um compressor de ar corn motor, marca Duarte,

cap. 100 libras, avaliado em R$120,00; 11) Um compressor de ar com motor, marca Duarte, cap. 50 libras, avaliado
em R$80,00: 12) Uma máquina de costura industrial, reta, marca Singer, avaliada em R$200,00; 13) Uma máquina de

costura industrial, reta, marca Brother, avaliada em R$200,00: 14) Um bebedouro, marca Elege, cor marrom, avaliado
em R$50,00: 15) Um relógio ponto, marca Dimep, avaliado em R$80,00: 16) Dois grampeadores, marca Probei, modo
PA 20, avaliados em R$40,OO; 17) Um esmeril, marca MotomiI2000, avaliado em R$20.00. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$I.365,00 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais). Local pl vistoria: Rua Adolfo A. Emmendoerfer, 117

.Iaraguá do SuIISC, com o Sr. Dorival Deretti.

JCJ-RT-00S4/97
Exeqüente: TÂNIA MARIA REBELATTO
Executada:MARIA APARECIDA RODRIGUES - ME
Bens: 01) Uma máquina de costura indústrial. tipo 4 agulhas. marca Sunshine. modo DB78704P, n." de série

96121430. completa, com motor estante e mesa, em bom estado, avaliado em R$2.000.00: 02) Uma máquina de costura
industrial, tipo 4 agulhas, marca Kansai Special. modo DFB, 1404P. n." de série KS763224M, completa. com motor,
estantee mesa, em bom estado, avaliadaem R$2.400.00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$4.400.00 (quatro mil equatrocentos
reais). Local pl vistoria: Rua Emílio Prusse, 157 - Guararnirim/SC, com o Sr. João Caviquioli Filho.

JCJ-RT-0118/94
Exeqüente: JAIR NOVAKA
Executada:MADEIRAS HERMANNLTDA.
Bem: Uma máquina serra-fita, marca Invicta. com mesa fixa de 0,70 x 0,70m, modo Estrela, em razoável

estado, avaliada em R$I.300,00 (hum mil e trezentos reais). Local pl vistoria: Rua Roberto Seidel, s/n." - ao lado do n."

1289 - CorupálSC, com o Sr. Ortwin Georg Herrmann.

JCJ-RT-0119/98
Exeqüente: NELSON PSCHISKI
Executada:EMPREITEIRA DEMÃODEOBRA EJPLTDA.
Bem: Umveículo marcaGM/D 20 CUSTOM. ano/mod. 90. cor branca, à diesel, placas MBK-3590 - Jaraguá

do Sul/SC, Renavam n." 556979400. chassi n." 9BG258RNLLC014606, de propriedade de Elacir José de Paula, em
bom estada, avaliado em R$18.000.00 (dezoito mil reais). Local pl vistoria: Av. Getúlio Vargas, 689 - Jaraguádo Sul/
SC. com o Sr. Elacir José de Paula.Alienado Fiduciariamente ao BancoMercantil Finasa S/A.

JCJ-RT-0164/98

Exeqüente: JOSÉ AMARILDO PEREIRA

Executada: SANTA MARTA CONSTR. E INCORP. LTDA.
Bem: Um veículo FORD/F /000, ano/mod. 86. cor pre.ta, à diesel, placas HQX-1322; chassi n."

LA7NGT30 118REM. apresentando pontos de ferrugem na lateral direita e traseira. avaliado em R$9.000.00 (nove mil
reais). Local pl vistoria: Rua Jorge Lacerda. s/n.o - Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Aristides Panstein. Alienado à
Comércio de Auto Lenzi Lida.

JCJ-RT-0166/93
Exeqüente: LILI MORSCH WALZ

Executada: ESPÓLIO DE OSMAR KLEIN

Bens: 01) Imóvel constituído de: Um terreno situado ao lado ímpar da Rua 52 - Pedro Francisco Klein,
distante 220.00m da esquina com a rua 28 de Agosto. com área de 51 0.00m2, fazendo frente com a referida rua em

15.00m. travessão do fundos medindo 15,00m. com terras de Paulino João de Bem. extrema do lado direito em

34.00m com terras de Osmar Klein e do lado esquerdo em 34.00m com terras de Osmar Klein, de Propriedade de
Osmar Klein, registrado sob n." 3.959 no Cartório de Registro de (móveis da Comarca de Guaramirim/SC, avaliado
em R$IO.OOO,OO; 02) Uma máquina de costura industrial reta. marca Consew. modo 210, em razoável estado.
avaliada em R$500,00: 03) Uma máquina de costura indusrrial, overlock, marca Rimoldi. avaliada R$500,00: 04)
Duas máquinas de costura industrial reta. marca Pfaff. avaliadas em R$1.000,00: 05) Uma máquina de costura

industrial overlock, marca Juki, M0352. avaliada em R$500,00: 06) Uma máquina de costura industrial reta,
marca Singer, modo 191 D200A, avaliada em R$500,00: 07) Um ferro a vapor.marcaWalita, avaliado em R$20,00:
08) Duas escrivaninhas com seis gavetas, avaliadas em R$40,00: 09) Uma máquina de escrever Olivetti Linea 98,
avaliada em R$80.00: 10) Um arquivo de aço duas gavetas. avaliado em R$15,00: 11) Um cofre de aço. avaliado
em R$150.00: 12) Duas cadeiras estofadas, avaliadas em R$I 0,00; 13) Uma cadeira tipo diretor, com rodas giratórias,
com braço, avaliada em R$40.00: 14) Um armário de maneira para escritório, avaliado em R$20.00; 15) Quatro
roupões infanto juvenil. marca Lepper, tam. médio. avaliados em R$50.00: 16) Seis jogos de cama de solteiro.
marca Teka, avaliados em R$118.S0: 17) Quatro roupões infanto juvenil. marca Lepper, tam. pequeno. avaliados
em R$44.00: 18) Um roupão intanto juvenil.rnarca Lepper, tarn. grande, avaliado em R$ I 4.00: 19)Oito toalhas de
rosto "Tecelagem Rosana", avaliadas em R$15.12: 20) Oito toalhas de rosto Dohler. avaliadas em R$12,00: 21)
Uma toalha de banho com capuz Lepper, coleção Felpy, avaliada em R$li.50: 22) Quatro toalhas de banho com

capuz, marca Lepper. coleção Cavalinho II. avaliadas em R$23,60: 23) Seis toalhas de banho Lepper, Arytun.
avaliadas em R$23.40: 24)Quatro toalhas de rosto Tex AI1., avaliadas em R$7,92; 25) Trinta e uma almofadas de

fabricação própria, avaliadas em R$31 0,00: 26) Uma toalha de mesa Juliana, avaliada em R$6.90: 27) Uma toalha
de mesa croche Bristol. avaliada em R$9.50: 28) Uma toalha de mesa croche Lepper, avaliada em R$9,50; 29) Uma
toalha de mesa Bruxelas. avaliada em R$8.90: 30) Quatro toalhas de mesa Teka, avaliadas em R$55.20; 31) Uma
toalha de mesa Mariel, avaliada em R$12.00: 32)Quatro toalhas de mesa Dohler, avaliadas em �$50.00: 33) Duas

toalhas de mesa Isabel, Lepper, avaliadas em R$25,00: 34) Três toalhas de mesa Dinner. Lepper, avaliadas em

R$50.40: 35) Uma toalha de mesa croche Crismar, avaliada em R$13,80; 36) Uma toalha de mesa croche, Fine
Lace-Asia, avaliada em R$II ,80: 37) Uma toalha de mesa croche, Persia, Lepper, avaliada em R$15,80; 38) Uma
toalha de mesa Manoela Lepper, avaliada em R$S,90:39) Quatro toalhas de mesa croche Vinil Crismar, Fine Lace,
avaliada em R$31 ,20; 40) Duas toalhas de mesa Tânia Lepper, avaliadas em R$25.60; 41) Uma toalha de mesa

Parnela. Lepper. avaliada em R$16,50:42) Uma toalha de mesa croche Fine Lace Asia, avaliada em R$13,80; 43)
Vinte panos para almofada com desenho Karsten, avaliados em R$70,00; 44) Quinze travesseiros anti alérgicos,
altenburg 30 x 40 Baby. avaliados em R$37,50: 45) Dois travesseiros anti alérgico Qsono, avaliados em R$5,00;
46) Quatro edredon S & S, solteiro. avaliados em R$99.20: 47) Quarenta e três pacotes de I Kg de espuma picada
Ecoflex, avaliados em R$141 ,90: 48) Onze travesseiros anti alérgicos Altenburg 45 x 65, avaliados em R$42,90:
49) Quarenta e um metros de renda, avaliados em R$225.50: 50) Cinco metros de renda, avaliados em R$79,00; 51)
Nove rnetros de renda. avaliados em R$116, I O: 52) Quatro metros de renda. avaliados em R$66,00; 53) Trinta e

cinco metros de renda Babadão. avaliados em R$ I 68.00: 54) Dezessete metros de renda, avaliados em R$183,60;
55) Três metros de renda. avaliados em R$ I 4,40: 56) Vinte e cinco metros de renda, avaliados em R$245,00; 57)
Seis metros de renda. avaliadas em R$58,80; 58) Seis metros de renda, avaliados em R$37,20; 59) Treze metros de

renda, avaliados em R$75,40:60) Trinta e seis metros de cetim, avaliados em R$176,40: 61) Cinco metros de cetim,
avaliados em R$ I 9,50: 62) Vinte metros de voai estampado, avaliados em R$79.60: 63) Trinta metros de voalliso,
avaliados em R$186.00; 64) Uma cortina de 2,25 x 2,70m. avaliada em R$208,00; 65) Uma cortina de 2,00 x

1.50m. avaliada em R$72,OO; 66) Uma cortina de 2,50 x 2,50in, avaliada em R$98,00; 67) Uma cortina de 1,90 x

I ,60m, avaliada em R$ I 37.00;68) Uma cortina de 2,50 x 2.80m, avaliada em R$18S,OO; 69) Uma cortina de 2,55
x 2.20m. avaliada em R$135,00: 70) Uma cortina de 2,55 x 2,20m, avaliada em R$195,00; 71) Uma cortina de 2,55

.

x 2,45m, avaliada em R$132,00: 72) Uma cortina de 2,30 x 2,00m, avaliada em R$165,00; 73) Uma escrivaninha
com duas gavetas, tampo em fórmica, avaliada em R$20,00: 74) Doze metros de renda, avaliados em R$69,60; 75)
Cinco metros de renda. avaliados em R$32.50: 76) Treze metros de renda, avaliados em R$63,70: 77) Cinco metros

de renda, avaliados em R$34.00: 78) Onze metros de renda, avaliados em R$60,50: 79) Cinco metros de forro.
avaliados em R$24.50: 80) Três metros de renda, avaliados em R$19,50; 81) Doze metros de renda, avaliados em
R$78,00: 82) Quarenta e sete metros de forro, avaliados em R$272,60; 83) Quatro metros de 'renda, avaliados em
27 ,20: 84) Vinte e cinco metros de renda, avaliados em R$162,50; 85) Cinco metros de renda, avaliados em R$39,OO:
86) Cinqüenta e seis metros de renda, avaliados em R$364,OO: 87) Quarenta e cincometros de renda, avaliados em
R$292,50: 88) Três metros de renda, avaliados em R$20.40; 89) Tlinta e três metros de renda, avaliados em R$ I 91 ,40:
90) Sete metros de renda. avaliados em R$45.50; 91) Quinze metros de renda, avaliados em R$97,50; 92) Três
metros de renda, avaliados em R$19,50; 93) Doze metros de renda, avaliados em R$66,60; 94) Sessenta e quatro
rnetros de renda bege. avaliados em R$416,00: 95) Cento e cinco metros de renda bege, avaliados em R$714,00;
96) Quatro merros de renda bege, avaliados em R$22,00: 97) Cinco metros de renda bege, avaliados em R$37,50;
98) Três metros de renda bege, avaliados em R$'16,50; 99) Dez metros de renda bege, avaliados em R$58,00; 100)
Três metros de renda bege, avaliados em R$22,50; 101) Dez metros de renda bege, avaliados em R$65,00; 102)
Sessenta e sete metros de renda bege, avaliados em R$502,50: 103) Quatro metros de renda bege, avaliados em

R$23,20; 104) Quatro metros de renda bege, avaliados em R$31 ,60; 105) Oito metros de renda bege, avaliados em
R$39,20: 106) Dois mosquiteiros lenita. avaliados em R$119 ,60; 107) Um mosquiteiro Lenita, avaliado em R$49,80;
108) Um mosquiteiro Lenita. avaliado em R$31 ,60: 109) Doisjogos de lençóis solteiro, Sisa, avaliados em R$37,00:
110) Umjogo de cama infantil, avaliado em R$29.00: lU) Uma cortina de 1,50 x I ,70m, avaliada em R$59,00;
112)Três cortinas de 1,40 x 1.70m, avaliadas em R$69.00: 113) Uma cortina de 1,80 x 2,00m, avaliada em R$58,00;
114) Duas cortinas de 2,20 x 1.60m, avaliadas em R$58,00; 115) Uma cortina de 1,20 x 1,80rn, avaliada em

R$37,00; U6) Uma cortina de 1,55 x I ,60m, avaliada em R$34,00; 117) Urna cortina de 1,55 x I ,60m, avaliada em
R$26,00; 118) Uma cortina de 1.50 x 1.80m, avaliada em R$39,00; 119) Uma cortina de 2,25 x 2,00m, avaliada em
R$55,00: 120) Uma cortina de 2.10 x 2.80. avaliada em R$78,00: 121) Uma cortina de 1,60 x 1,80m, avaliadaem
R$42.00: 122) Uma cortina de 1.00 x I ,30m, avaliada em R$ I 8,00; 123) Uma cortina de 1,47 x I ,80m, avaliada em
R$49.00: 124)Uma cortina de 1.87 x 1.65m, avaliadaem R$39,00; 125) Uma cortina de 1,70 x 2,00m, avaliadaem
R$39,00: 126) Uma cortina'de 1.00.x I ,00m, avaliada em R$28,00; 127) Uma cortina de 1,20 x 2,20m, avaliada em
R$47,00; 128) Uma cortina de 1.60 x I ,60m, avaliadaem R$32,00; 129) Uma cortina de 1,95 x I ,SOm, avaliada em
R$69.00; 130) Uma cortinade 1,40 x I ,50m. avaliada em R$23.00: 131) Urna cortina de 1,30 x 1,00m, avaliadaem
R$28,00: 132) Duas cortinas de 1,80 x I .60m, avaliadas em R$36,00: 133)Quatro jogos de toalha copa, avaliados
em R$31 ,60; 134) Um trilho crochê. Lepper, avaliado em R$I.80; 135) Um trilho crochê, Lepper, avaliado em

R$2.50; 136) Dois trilhos crochê. Fine Lace, avaliados em R$7,80; 137) Quatro toalhas de mesa, Lepper, avaliadas
em R$ I 5.20: 138) Um topper estampado, Lepper, avaliado em R$2,80; 139) Quatro topper estampado Lepper,
avaliados em R$14,00: 140) Seis edredon de casal marca S & S, avaliados em R$19 I ,40; 141) Oito cobertores de
casal marca Scavoni, avaliados em R$536,00; 142) Quatro almofadas, avaliadas em R$60,00: 143) Cinco travesseiros
Altengurg, avaliados em R$19.50: 144) Cinco jogos de toalhas de banho, Renascence, avaliados em R$149,00;
145) Um jogo de toalhas de banho Elisa, avaliado em R$15.80; 146) Um jogo de cama Sabri, com oito peças,
avaliado em R$59.80: 147) Três jogos com quatro toalhas de rosto Teka, avaliados em R$II,70; 148) Umjogo com

duas toalhas de banho. Teka, avaliado em R$7,90: 149) Quatorze toalhas de rosto Dohler, avaliadas em R$21 ,00:
150)Oito toalhas de rosto Tex Art .. avaliadas em R$I2.00: 151) Trinta e sete toalhas de rosto Rosana, avaliadas em
R$55.50; 152) Dois roupões Lepper, avaliados em R$39,60: 153) Cinco jogos de toalhas de banho Lepper com
quatro peças, avaliados em R$99,00; 154) Quatro jogos de toalhas de banho Lepper, com duas peças, avaliados em

R$3.9.20: 155) Dez toalhas de banho Rosana. avaliadas em R$49.00: 156) Cinco toalhas de banho Rosana, avaliadas
em R$29,50; 157) Cinco jogos de cama solteiro Teka, avaliados em R$99.00; 158) Seis jogos de cama Teka Casal.
avaliados em R$234.00: 159) Três colchões de casal Lepper, avaliados em R$96,00: 160) Dez toalhas de rosto

Teka. avaliadas em R$26,00: 161) Sete jogos de cama casal Camatex, avaliados em R$208,60; 162) Um jogo de
cama Teka casal. avaliado em R$32,80: 163) Quatro jogos de cama Teka casal, avaliados em R$95.20: 164) Um
jogo de cama Altenburg casal. avaliado em R$39.00: 165) Três colchas felpudas Lepper. avaliadas em R$96,00;
166) Nove jogos de cama solteiro Requinte. avaliados em R$148.50; 167) Três jogos de cama solteiro Dohler,
avaliados em R$59.40: 168) Duas toalhas de copa Lepper, avaliadas em R$3,00; 169) Três jogos'de cama casal

Sultan. avaliados em R$86,70; 170) Cinco jogos de lençóis infantil Bebezinho, avaliados em R$69,QO; 171) Dois
jogos de cama casal Sabri, com oito peças. avaliados em R$119,60: 172) Dois lençóis solteiro, avaliados fm R$I 9,60:
173) Duas cortinas de 2.13 x 2.40m. avaliadas em R$116.00: 174) Três colchas de casal Matelasse, avaliadas em
R$80.70: 175) Três cobertores de solteiro Scavoni, avaliados em R$171 ,00; 176) Três edredon de casal S & S,
avaliados em R$74,40: 177) Um edredon de casal Altenburg. avaliado em R$32,00: 178) Trinta e seis metros de
tecido Cetim, avaliados em R$176,40: 179) Doze metros de tecido Cetim. avaliados em R$74,40; 180) Vinte e três
merros de tecido gorgurão, avaliados em R$149.50; 181) Sete rnetros de tecido gorgurão, avaliados em R$42,00:
182) Doze melros de tecido Poliester. avaliados em R$62,40; 183) Quarenta e um metros de tecido Cetim, avaliados
em R$200,40: 184) Quarenta e três metros de tecido cetim, avaliados em R$167,70: 185) Quarenta e seis
metros de tecido Cetim. avaliados em R$225,40: 186) Quatro merros de tecido Cetim. avaliados em R$22,cio:
187) Quarenta metros de tecido Cetim, avaliados em R$232.00: 188) Cento e trinta e dois metros de tecido
Cetim. avaliados em R$646.80: 189) Cento e onze metros de Cetim, avaliados em R$61 0.50; 190) Cinqüenta
metros de tecido Ceti m. avaliados em R$245.00: 191) Treze metros de tecido poliester, avaliados em R$54,60:
192) Setenta e cinco metros de tecido Cetim. avaliados em R$292,50; 193) Dezoito suportes de cortina duplo,
avaliados em R$ 176,40: 194) Vinte nove suportes para cortina, avaliados em R$168,20; 195) Quatro suportes
de cortina duplo, avaliados em R$31.20: 196) Treze suportes de cortina. avali�dos em R$62,40: 197) Dez
suportes de cortina, avaliados em R$38.00: 198) Hum mil metros de franzedor, avaliados em R$500,00; 199)
Quatrocentos e cinqüenta metros de franzedor, avaliados em R$202,50: 200) Duzentos e cinqüenta metros de

franzedor. avaliados em R$75.00: 201) Sete mil rodízios para cortina, avaliados em R$21 0,00: 202) Quinhentos
e cinqüenta argolas para cortina, avaliadas em R$ I 92.50: 203) Cento e cinqüenta suportes de metal para
cortina. pequeno, avaliados em R$75.0Q: 204) Oitenta suportes de metal para cortina, grandes, avaliados em
R$80.00: 205) Setecentos conjuntos de bucha e parafuso. avaliados em R$70,00; 206) Trezentos e cinqüenta
metros de forro cortina. avaliados em R$I.365,00: 207) Trinta merros de painel cortina, avaliados em R$169,00:
208) Oitenta metros de voal, avaliados em R$496.00: 209) Uma cortina de 1,65 x 2,50m. avaliada em R$22,00;
210) Uma cortina de 1,75 x 2,00m.-avaliadas em R$25.00: 211) Uma cortina de 2.00 x I ,80m, avaliada em

R$29,00; 212) Uma cortina de 1.40 x I ,30m. avaliada em R$12,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$33.578,44
(trinta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Local pl vistoria: Rua 28 de .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - EDITAIS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 13 DE OUTUBRO DE 1999

Agosto. 2209 - Guaramirirn/SC. com a Sra. Leonora Guesser Klein.

.lCJ-RT-0181/98
Exeqüente: VANDERLEI RITA
Executada: ROCBOR IND. E COM. DEARTEFATOSDE BORRACHA LTDA.
Bens: 01) Um aparelho de ar condicionado, marca Consul, 12.000 BTU's. quente/frio. em razoável estado de

conservação. avaliado em R$480,00; 02) Um televisor colorido de 14 polegadas, marca CCE. mod."HPS 1430R High
Performance Screen, com controle remoto, em razoável estado de conservação, avaliado em R$160.00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$640.00 (seiscentos e quarenta reais). Local pl vistoria: Rua Felipe Schmidt, 218 - Apto 103-

Jaraguä do SuIISC, com o Sr. Osmar Martins.

JCJ-RT-0213/97

Exeqüente: FERNANDO .lOSÉ FRANÇA e OUTRO
Executada: EVAMAR PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. - ME e OUTRO
Bens: 01) 4.000 Kg de retalho de malha. matéria prima para. estopas de limpeza. avaliadas em

R$I.200.00; 02) Um aparelho de fax , marca Panasonic, modo KX-F230. avaliado em R$200,00: 03) Uma
geladeira marca Consul, 280 litros. cor branca, avaliada em R$150,00: 04) Um arquivo ele aço com quatro
gavetas. avaliado em R$20.00; 05) Setecentos e cinqüenta travesseiros ele flocos, tam. padrão. avaliados em

R$I.500.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.070,00 (três mil e setenta reais). Local pl vistoria: Br 280 - Km
74 - Jaragua do Sul/SC, com os Srs. José Menel (item 01) e Evandro Au�usto Menel (itens 02, 03, 04 e OS).

.lCJ-RT-0213/98
Exeqüente: ANÉSIA MARIA BUSARELLO PICCININI
Executada: VALETE MALHAS LTDA.
Bens: 01) Cento e cinqüenta e dois quilos ele malha confeccionada em molerom, infantil. blusas e calças,

cores e tamanhos diversos. avaliados em R$3.192.00: 02) Cinqüenta e nove quilos ele malha confeccionada em

rnoletom. adulto, blusas e calças, cores diversas. tamanhos P. M e G, avaliados em R$I.357,00: 03) Cinqüenta e

oito quilos de malha confeccionada em moletom flanelado, adulto. blusas, cores diversas, tamanhos P, Me G,
avaliados em R$I.450.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e novereais).
Local pl vistoria: BR 280 - Km62 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Antônio Marcos de Souza.

JCJ-RT-0214/98
Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE
Executada: VALETE MALHAS LTDA.
Bens: 01) Cento e cinqüenta e dois quilos de malha confeccionada em moletorn, infantil, blusas e calças,

cores e tamanhos diversos, avaliados em R$3.192,00: 02) Cinqüenta e nove quilos de malha confeccionada em

moletorn, adulto, blusas e calças, cores diversas, tamanhos P, M e G, avaliados em R$I.357,00: 03) Cinqüenta e

oito quilos de malha confeccionada em moletorn flanelado, adulto, .blusas, cores diversas. tamanhos P. M e (J.
avaliados em R$I.450,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.999.00 (cinco milnovecentos e noventa e nove reais).
Local pl vistoria: BR 280 - Km 62 - Jaraguä do SuIISC, com o Sr. Antônio Marcos de Souza.

JCJ-RT-0218/98
Exeqüente: VALDECl FERREIRA.

Executada: SAMUEL TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
Bem: Um tear circular marca Schick Bin, ano 84, n." 186, série B, diâmetro 30 polegadas. 1860

agulhas, 20 agulhas por polegada. em regular estado ele conservação, avaliado em R$) 1.000.00 (onze mil.
reais). Local pl vistoria: BR 280 - KIÍ151 - euaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão:

JC]:RT-0221/96
Exeqüente: ROGÉ.RIOJOSÉ DOS SANTOS
Executada: WAGNER TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Bem: Um caminhão, marca VWIVW 7.90, ano/modo 87, cor azul, a diesel, placas MDV-7080 -

Guaramirim/SC, Renavam 557176948, chassi n." V042755W, em razoável estado. avaliado em R$12.500,00
, (doze mil e quinhentos reais). Local pl vistoria: BR 280 - Km 55 - Guaramirim/SC, com o Sr. Ingo Wagner.
Reserva de Domínio à Cheve Caminhões LIda.

./CJ-RT-0242/98

Exeqüente: MlRlAN SARDAGNA ZANLUCA
Executada: SAMUEL TÊXTILIND. DO VESTUÁRIO LTDA,
Bem: Um tear circular marca Schick Bin. ano 86, n.? de série 232, série B. diâmetro 30 polegadas,

2280 agulhas. 24 agulhas por polegada. em razoável estado de conservação, avaliado em R$II.500.00 (onze
mil e quinhentos reais). Local p/ vi�toria: Rod. BR 280 Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

.lC./-RT-0302/97
Exeqüente: MARINO TÉRHORST
Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICA E ARTEFATOSDE CIMENTO
Bem: Um caminhão marca FORD/F 11000, ano/modo 80. cor azul, placas WH-1315, chassi n."

LA 7QY D83917, de propriedade de Lindomar Klabunele. avaliado em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Local p/.vistoria: Estrada Schrocder I - Schroeder/SC, com o Sr. Lindomar Klabunde. Alienado
Fiduciariamente ao Unihanco.

./Cf-RT-0303/96
Exeqüente: NILCE TEREZINHA MASSA IA

Executada: TEREZA KIATIKOWSKI
Bens: Oll Um forno com capacidade para 35 pães de forma, marca Universo. KW 7. 380 V. rernp.

mäx 250, n." de série 7247, branco gelo. em bom estado de conservação, avaliado em R$2.200,00; 02) Um
cilindro para massa, marca Siernsen, em razoável estado de conservação, avaliado em R$YiO.OO: 03) Uma
batedeira de massa. marca Prime. em bom estado de conservação. avaliada em R$700.00: 04) Uma halança
eletrônica. marca KLD. carga máxima 16.995 gramas, ano de fabricação 89, n.? de série 10 1355, em bom
estado de conservação, avaliada em R$350.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.600.00 (três mil e seiscentos
reais). Localp/ vistoria: Rua do Escoteiros. 85 - .laraguá do Sul/SC, com a Sra. Tereza Kiatikowski.

.ICJ-RT-0368/93
Exeqüente: SOLANGE CRISTINA ANDREGOTTI NEUMANN
Executada: SAMUEL TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: 01) Sessenta e cinco camisas de malha (pole). em várias cores. sem estampa. avaliadas em

R$650,00: 02) Oitenta e cinco camisetas em malha (polo). várias cores. sern estampa. nos tamanhos P. M e G,
avaliadas em R$I.I 05.00: 03) Uma máquina de costura overlock. marca Rockwell-Rimoldi, modo 228-10-04,
n.? de fabricação 5882, com mesa e moror, avaliada em R$600,00: 04) Uma máquina de costura overlock.

marca Rockwell-Rimoldi. modo 52700-ICD'07, n." de fabricação 766410. com mesa e rnoror. avaliada em

R$600.00: OS) Uma máquina de costura overlock, marca.Siruba. n." 06111131, com mesa e motor, avaliada em

R$600,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.555.00 (três mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais) Local pl
vistoria: BR 280 - Km51 - Guaramirim/Se. com a Sra. Miriam Evanir Fritzke.

JCJ-ET-0372/96
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: CERÁMICA BARROTEK LTDA. - ME
Bem: Dez mil tijolos de seis furos. avaliados em R$I.300.00 (hum mil e trezentos reais). Local pl vistoria:

Rua Roberto Seidel. 14m - Corupá/SC, com o Sr. Ortwin Georg Hermann.

JC;J-RT-0378/98

Exeqüente: DENISE DOS SANTOS
Executada:ANA MARIA .IUDACEFSKI CORREA
Bem: Uma estação de comunicação remota. com 12 canais de comunicação síncrona ou assíncrona, no padrão

Rsn2e. EDA 96 MIEDB 96B.mini modern assíncrono tipo B. transmissão e recepção simultânea. A 02 fios, alcance
típico I Km, uso de LCPD utilizado sempre aos pares (par casado do EDA-96M),'modelo cartão para sub-rack (SBK
240), para 10 cartões de EDB 96B e uma fita 240, possui dez interfaces digitais, dez interfaces analógicas para LPCD
(02 fios) e um cabo de.alimentação AC tripolar (padrão '19" x 02 u.a.), em bani estado, avaliada em R$I 0.000,00 (dez
mil reais). Local pl vistoria: Rua João Planicheck. 1698 - Jaraguä do Sul/SC, com o Sr. Jorge Correa .

./CJ-RT-0402/95
Exeqüente: ALAIR MACEDO
Executada:EMPREITEIRA DEMÃODE OBRA wz, LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terrenocontendo a área de 375.(lOm', localizado na margem esquerda da

Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich. n." 341. com edificação de casa residencial de madeirá com área útil de

93.00m'. pertencente a Afonso Piazera Nero.rnatriculado sob n." 7.188 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá
do Sul/Se. avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

./CJ-RT-0406/98
Exeqüente: GIANE PISKE
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.

Ben): 230 Kg de malha confeccionada, I' qualidade, tamanhos e cores diversas, avaliadas em R$12.650,00
(doze mil seiscentos e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Machado, 125 - Nereu Ramos - Jaraguá/SC,
com o Sr. Afonso José da Cunha.

JC./-RT-0412/99
Exeqüente: ZENILDA CORDEIRO DA ROCHA
Executada:MARC.ELLUS IND. COM. DEMALHAS LTDA. e OUTRA
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situaelo nesta cidade. desmembrado de uma área maior no lado ímpar

da Rua 601, esquina com a Rua particular. no bairro João Pessoa. com área de 1.475,60m'. fazendo frenteem28,00m
com a Rua 601, travessão dos fundos em28,00m com terras de Walter Eggen, extremando pelo lado direito em 52,70m
com terras de Adalberto Frankowiac e pelo lado esquerdo em 52,70m com a Rua particular, edificado com umprédio
misto, em demolição, matriculado sob n." 7424 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul,
avaliado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

JCJ-RT-0413/99
Exeqüente: ANÉLlA BAERWALT
Executada:MARCELLUS IND. COM. DEMALHAS LTDA. e OUTRA

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado nestacidade. desmembrado de uma área maior no lado ímpar
da Rua 60 I, esquina com a Rua particular, no bairro João Pessoa. com área de 1.475,60m', fazendo frente em 28,00m
com a Rua 601, travessão dos fundos em28,00m com terras de Walter Eggen, extremando pelo lado direito em 52,70m
com terras de Adalberto Frankowiac e pelo lado esquerdo em 52,70m com a Rua particular, edificado um prédio misto,
em demolição. matriculado sob n." 7424 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul. avaliado
em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

JCJ-RT-0442/97
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL

Executada: INGERUTHMANLTKE BARATTO - ME TERRRAPLANAGEM
Bem: [móvel constituído de: Um terreno situado nesta cidade, à rua particular, lateral da Av. 2-Marechal Deodoro

da Fonseca. com a área de 3oo.00m', de forma retangular, sem benfeitorias, fazendo frente em 15,00m. no lado ímpar da
rua particular, travessão dos fundos em 15,oom. com terras do Hospital e Maternidade São José, extremando pelo lado

direito em 20,00m com terras deWilly Mahnke. e pelo lado esquerdo em20,oom com terras de Hilário Baratta, distando
220.00m da esquina com a Av. 2-Mm'echal Deodoro da Fonseca. de propriedade de Hilário Bararro. matricula n." 921 no

Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguä do Sul/SC, avaliado em R$50.0oo,00 (cinqüenta mil reais).

JCJ-RT-0507/94
Exeqüente: lGNÁCIO BRAIER
Executada:HAUS LAJES LTDA.

Bens: 01) Um televisor colorido de 24 polegadas.rnarca Sernp Toshiba, com controle remoto, em razoável

estado, avaliado em R$220,00: 02) Um freezer horizontal COI\l uma tampa. marca Consul. cor branca, em razoável
estado. avaliado em R$300.00: 03) Um refrigerador marca Consul. de aproximadamente 280 litros, cor marrom, em
razoável estado. avaliado em R$180.00; 04) Um aparelho de som da marca Sharp. tipo 3 em I. com toca fitas duplo
deck. rádio e CD changer, com duas caixas acústicas. em razoável estado. avaliado em R$280.00. TOTAL DA

A I1AUAÇÃO: R$980.00 (novecentos e oitenta reais). Local pl vistoria: Rua Joaquim Francisco de Paula, 4325 -

Fundos - Jaraguá do SuIISe. com a Sra. Miraci Engel.

JCJ-RT-0511/97
Exeqüente: IOESC e OUTRO
Executada: ELETRO PRODUTOS WERSTA LTDA.

Bem: Onze aparelhos elerrificadores de cerca. rnod. ECW 252. 220 V, avaliados em R$418.00 (quatrocentos
e dezoito reais). Local p/ vistoria: Rua Exp. Gumercindo da Silva, 452 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Milton

Aelolar Sranghe .

JCJ-RT-0514/97
Exeqüente: JOÃO MARIA ADRIANO
Executada: TRANSPORTADORA CURACK· ME
Bem: Um veículo VWIFusca J!iOO: ano/mod. 73. cor branca, a gasolina, placas LYN-4867, chassi n."

BS424925. em bom estado de conservação, avaliado em R$2.300.00 (dois mil e trezentos reais). Local pl vistoria: Rua
Ribeirão das Pedras, s/n.o - Jaraguä do Sul/Se. com o Sr. Osni Kureck ..

JCJ-RT-0548/96

Exeqüente: IVO PADILHA DA SILVA
Executada: SUL TOLDOS E LUMINOSOS LTDA.

Bem: Um automóvel GM/Chevette Marajó, ano/modo 81. cor bege. a gasolina. placas LZI-4775 - Jaraguá do
Sul. Renavam 542842190. chassi n." 5C 15AAC 142989. em razoável estado. avaliado em R$2.000.00 (dois mi] reais).
Local pzvisroria: Rua Cohab - Lote 15 - n." 80 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. José Zandir da Silva. Reserva de

domínio à Darci José Schuster.

JC./-RT-0553/95 e Apensos �

Exeqüente: IVANIR RANGHETI DUARTEeOUTRAS (07)
!
Executada:LA TRAVIATA CONFECÇÕES LTDA. - ME

Bens: 01) Uma máquina overlock. marca Siruba. modo 737D. série n.? 95171632V. em razoável estado.

ava.liada em R$500.00: 02) Uma máquina overlock. marca Siruba. modo 737D, série n." 95215869, em bom

estado. avaliada em iU500.00: 03) Uma máquina overlock. marca GN6-3, usada em razoável estado. avaliada
em R$500,00: 04) Uma máquina overlock. marca GN 1-113. em razoável estado. avaliada em R$4·50.00; 05)
Uma máquina reta. marca Pfaff, modo 563. série n." 901-0563-003/003 e n." 1569570, em razoável estado,

avaliada em R$500,00: 06) Uma máquina cobertura. marca Phonner, n." 00711-11-92, em bom estado, avaliada
em R$I.500.00: 07) Dois motores elétricos. trifásicos. marca Kolhbach, n." 0494. 0.5 CV. rotação 3.450
R PM. 220/380 V. em razoável estado. avaliado em R$60.00: 08) Uma tesoura elétrica, marca Type Export
ROE. sem funcion,amento. avaliada em R$15.00:.09) Um gabarito de revisão. em razoável estado. avaliado em
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Histó� Fatos eTradiÇ@
História

Na noite de 3 de julho, Jaraguá do

Sul perdeu um de seus mais

ilustres filhos, o sr., Emílio da

Silva, Ilustre pela profissão de

sapateiro, professor, vereador,
agente de estatística e tantas

outras funções que soube

desempenhar com a

devida honradez.

Mas principalmente ilustre

pela sua luta pela preservação
da memória e identidade

do povo jaraguaense.
Boa parte dos registros

históricos que hoje
temos, devem-se ao

seu trabalho. Procurou,

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

13 de outubro de 1999

em fotos Por Egon Iagnow

Emilio da Silva (o segundo sentado, da esquerda para a direita) na escola pública com a professora Aurélia WaUer e seus colegas
(1908)

,

garimpou e registrou o que

encontrou. Pena que muitos ainda

não aprenderam a lição de

valorizar sua história e seu

passado. Ou será que se

envergonham dele? Vale a pena

lembrar: quem não sabe de onde

veio (não conhece sua história),
não sabe onde está, nem

para onde pretende ir.
E o trabalho mais valioso

que o sr. Emílio da Silva realizou a

favor do povo jaraguaense e

justamente de ter ajudado a

registrar seu passado, dando-lhe
uma certidão de nascimento, uma

identidade.
�

Justino Pereira Lima e Emílio da Silva, IUI época desempenhando as funções de agente de estatística tjoto com data de 16.1.195U)

CARGO
CARGASEENCOMENDASAÉREAS

VARIG RIO-SUL NORDESTE

Preços especiais:
Além das capitais, outras localidades de interior terão opção de entrega sob consulta.
Oonsulte-nos e comprove as facilidades deste sistema com um preço muito atrativo.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro - Fone/fax 371-0091 / 371-0363/ 973-3999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
,

Barão de Itapocu Há 72 anos

- Em 1927, Jaraguá recebia os benefícios do Telégrado Nacional, longa
aspiração do comércio, estação que foi conseguida pelo dr. Ulysses Costa,
superintendente municipal de Joinville, do ministro da Viação. Já havia
sido nomeado o inspetor que dirigia a construção da linha, tendo já iniciada
a confecção dos postes, devendo ser inaugurada dentro de poucos meses.

Victor Konder era o ministro da Viação.
- Francisco F. Moeller requeria licença para construir uma casa de
madeira à Rua Bruestlein (a atual Rua 412, nominada de MaxWilhelm).
- Oscar Schneider requeria licença para construir uma casa à Rua Abdon

Baptista (atual Rua 2, Calçadão da Marechal Deodoro, ao lado da Loja
Breithaupt).

I

Há 71 anos
- Em 1928, a Sociedade Atiradores Jaraguá, atual c.A. Baependi, promovia
um grande festival e proclamava os vencedores: Jorge Rau (Estrada
Schroeder), Arthur Roeskler (São Bento), João Karger (Jaraguá), Leopoldo
Colin (Joinville), Leopoldo Monich (Mittelweg), Franz Barg (Rio da Luz I),
Eurico Blosfeld (Jaraguá), Augusto Fischer (Einigkeit), Ricardo Wendorff

(Teuto-,brasileiro - Rio Setroj-e Alberto Butzke (Pedra D'Amolar),
-Gustav Doubrawa, falecido em 20-9-28, em Bananal, um dos mais velhos

colonos do lugar, eJe, em 1887, seu irmão Johann (João), no Urwald (Selvado
Itapocu), para ser professor. Era o Muro sogro de Arthur Müller.
- O presidente dr. Adolpho Konder visitava Mafra e Ouro Verde

(Canoinhas). Chegava a Jaraguá, mas manifestava o desejo de pernoitar
no 30 Distrito de Joinville - Hansa-Hurnboldt -, atualmente nominado
de Corupá, pelo que a composição o levava, de onde, na manhã seguinte,
seguma viagem serra acima.

Há 70 anos

- Em 1929, o cidadão Silvino Piazera - juiz em exercício do Distrito de

Jaraguá, segundo da comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina -,
assinava edital, redigido por Venâncio da Silva POItO, escrivão, que em 15-10-

1929, eram executados os bens penhorados a José Abrahão, na ação que lhe

movia Feria Boabaid - peças de tecido de vários tipos -, execução
cambiária.
- Eram criadas chefias escolares em Bananal, Jaraguá e Hansa, sendo
nomeados: José Athanasio Rosa, ArthurMüller e Bertoldo Moritz.
- Era nomeado novo chefe de polícia pelo governador, na pessoa do dr.

João Bayer Filho, representante de Tijucas na Casa do Congresso catarinense.
- A Escola Feminina de Jaraguá, pela sua diretora Haydea Gomes Silva,

premiava alunas do 30 ano: Alvina Karsten, Ida Ballock, Hildegard Ballock,
ElisabethWuerz, Ruth Patsch, TherezaWatzko eMaria de Lourdes Oliveira.

Há 68 anos

- Em 1931, passavam novamente os índios por Jaraguá, vindos de trem, e

que estiveram em Florianópolis, para falar com o general-interventor Ptolomeu
de Assis Brasil, e solicitar que lhes fosse dado terras para morar e praticar
lavoura. Esses infelizes brasileiros andavam rolando de um lado para outro,
sern lhes dar destino certo. Daqui foram remetidos a Curitiba e de lá para

Paranaguä. Daquele porto foram recambiados novamente para São Francisco.

Dali para o Rio de Janeiro, onde sem se

quer puderam desembarcar, sendo de

volvidos ao porto de embarque. Por conta
do governo, C0l110 foram todos, seguiram
viagem para Marcelino Ramos. Per

guntava o jornal: "Será que no Brasil não
há mais lugar para nossos patrícios se

instalarem?"Até hoje estão sem 'solução e

sem-tetra, alguns se instruem e se integram
na sociedade, em igualdade de condições,
e os outros sucumbem.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

Escreve o Leitor

Disponha de quem, como aprendiz de

catarinensismos, é também um onerado pelas
gentilezas proverbiais do seu caráter sustentado

por inteligência que invejo.
.

(ass.) Theobaldo Costa Jarnundá".
Agradecemos, penhorados, pela cor

respondência que acompanhou um cartão de

frei Aurélio Stulzer Ofrn, datado de 17-3-1973,
uma linda poesia de Margarete Kühne, da

"Kalender für die Deutschen in Brasilien 1937"
e um recorte de jornal onde aparece a

edificação de JoséMarcelino Müller, irmão de

Arthur, que foi o "Bosque da saúde", aí ao

lado da atual Ponte "Olavo Marquardt;', na Rua
6 (Proc. Gomes de Oliveira) nada mais exis
tindo daquele passado.

Blumenau - de Theobaldo Costa
Jarnundá.

"Bom amigo e preservador maior da

memória da sociedade do Vale do Iiapocu,
1. Decidi passar ao seu poder e arbítrio o

cartão assinado pelo meu excelente ámigo frei

Aurélio Stulzer. Até esta data, 30-8-99, foi
documento no meu arquivo. Dê ao mesmo o

destino que, superiormente, achar próprio.
- Fui um interessado divulgador de 'O

primeiro livro de Jaraguá': a função de ser

diretor de Letras, no Departamento Estadual

de Cultura e mais ser garimpeiro de cata

rincnsismos, moveu-me na distribuição de 30

exernplares.
2. ( ... )
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Alunos da Pré-Escol-a do Sesi em Guaramirim
dão exemplo fazendo coleta seletiva de lixo

. . ,

Edson Junkes/CP

o exemplo vem dos peque
nos. Há três anos, os alunos da

Pré-Escola do Sesi em Guara

mirim, meninos e meninas com

idade entre 3 e 6 anos, realizam

coleta seletiva do lixo. E com

bons resultados. Periodicamente
a escola comercializa os ma

teriais fornecidos pelos alunos e
famílias (papéis, plásticos, latas,
vidros e alumínio), destinando o

dinheiro para uso da escola. São

adquiridos jogos, brinquedos,
enfim, o que for da necessidade
dos próprios alunos.

Um aspecto importante. di?"
a professora Sirlei Salamon..e
que a coleta seletiva, instituimJ
como parte de uma proposta
educativa da pré-escola, conse
guiu o apoio e até o entusiasmo
das farru1ias dos alunos. Todo dia

chegam materiais recicláveis de
todo o tipo para serem coloca

dos nos tonéis de separação
.

localizados no pátio da pré
escola.

Ela calcula que aPré-Escola
do Sesi arrecada em média R$
40,00 mensais com a venda dos
materiais. Mas, o mais im

portante, comenta a professora,
não é o dinheiro obtido com a

comercialização, mas o ensina

mento proporcionado para as

crianças. Página 3 Boa formação: alunos colocam materiais recicláveis 1lOS tonéis de separação de lixo na Pré-Escola do Sesi em Guaramirim

Cresce omovimento no

hospital deMassaranduba
Empresários querem assegurar
recursos para obras rodoviárias

Casa daAmizade
vai administrar o
Lar daCriança
emGuaramirim

Aumentou o movimento de

pacientes no Hospital Sagrado
Coração de Jesus, de Mas

saranduba, desde que a Pre

feitura passou a custear fi-

nanceiramente o plantão mé

dico. Emjunho, quando o auxílio
passou a ser concedido, foram
atendidas 227 pessoas, contra

329 em setel!lbro. Pagina 2

rupá, quando definiram as obras
consideradas prioritárias no setor
rodoviário da região. Entre elas

aligaçãoGuaramirimlJoinville
pelo Bairro VilaNova. Página 2 . Página 2

Representantes das associa

ções comerciais e industriais dos

municípios da Microrregião do
Vale do Itapocu estiveram reu

nidos na semana passada, em Co-

Gráfica e Editora CP Ltda.

���é��,
Orçamento sem compromisso'

RuaWalter l\t1arquardt, 1.180
Telefones (047) 370-7919 /370-8654/ 370-8649/ 370-7944

E-mail: éorpovo@jgs.matrix.com.br
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Voluntárias daCasadaAmizade

administrarãooLardaCriança
Projeto entrará
em funcionamento
até o final
doano

Guaramirim - As volun
tárias da Casa da Amizade
deverão administrar o Lar da

Criança, que até o final do ano

deverá estar funcionando, com a

finalidade de servir de abrigo
temporário para menores em si

tuação de risco. Elas se encar

regarão da instalação daquela
unidade e da organização do aten
dimento a ser prestado às

crianças. O projeto atenderá me-

nores de Schroeder, Massarandu
ba e Guaramirim e contará com

apoio financeiro das prefeituras
dos três municípios.

A presidente da Casa da

Amizade, Maria Dambrowicz

Vasques, informou que já foi

alugada uma casa no Bairro Avaí

para a instalação do projeto, e que
as voluntárias começarão ime
diatamente a preparação do local.
As prefeituras se responsa
bilizarão pelo pagamento dos
funcionários e do aluguel.

No sábado passado (9), du
rante almoço promovido pelas
voluntárias, no Salão Paroquial,
o governador do Distrito 4650,
da Rotary Club, Rolf Hermann,

anunciou a liberação de uma verba
da Fundação Rotária, no valor de
U$ 8 mil, em benefício do pro
jeto. Os recursos deverão ser uti
lizados na compra de móveis e

equipamentos. .

Segundo Maria Dambrowicz

Vasques, a adrninistração d? Lar
da Criança faz parte de um, tra

balho bem mais amplo que as vo

luntárias pretendem desenvolver
na comunidade, através de ou

tros projetos, que incluirão o aten

dimento a mulheres e idosos. Ela
destacou que as voluntárias pre
cisarão do apoio financeiro da

comunidade para custear os gas
tos de manutenção do. Lar da

Criança, como alimentação.

Empresários querem garantir recursos para obras rodoviárias
Corupá/Guaramir im -

Representantes das associações
comerciais' e industriais dos mu

nicípios da Microrregião do Vale
do Itapocu estiveram reunidos no
último dia5, em Corupá, quando
foram discutidas as reivindica

ções do setor empresarial para in
vestimentos em obras rodoviárias
na microrregião. Durante a reu

nião foram relacionadas àS obras

que serão indicadas para inclusão
no Plano Plurianual de Investi":
mentos da União.

- As propostas, se execu

tadas, deverão melhorar o escoa
mento da produção econômica da
região - diz o empresário Eduar
do Ferreira Horn, presidente da

Acijs (Associação Comercial e

Indus-trial de Jaraguá do Sul).
Entre as reivindicações cons

tam, além da duplicação da BR-

280, a partir de Jaraguá do Sul

até o trevo da BR-I01, a

complementação da Rodovia
MassarandubaiBarra Velha, atra
�és doMunicípio de São João de

Itaperiú, e a ligação das cidades
de Guaramirim e JoinvilIe, pelaVi
Ia Nova.

.

Na última sexta-feira (8), re
presentantes do setor empresarial
participaram de reunião em

Joinville, com o deputado federal
Renato Vianna (PMDB), relator
do Plano Plurianual de Investi
mentos do governo federal. Os

prefeitos Antonio Carlos Zim

mermann, de Guaramirim, e Luiz
Henrique da Silveira, de Joinville,
também participaram do en

contro.

DESENVOLVIMENTO-A
.

implantação da ligação rodoviária
entre Guaramirim e Joinville,
através da Vila Nova, foi um dos

assuntos tratados durante a

reunião do Conselho de Desen
volvimentoMunicipal de Guara
mirim, realizada no início da se

mana passada. A execução desse

acesso consta como urna das

principais propostas para acelerar
o desenvolvimento de Guara

mirim, diz o secretário-executivo
do Conselho de Desenvolvimento

Municipal, Tito Flávio Teixeira da
Fonseca,

Ele lembrou que a implantação
do acesso pela Vila Nova é uma

antiga reivindicação da Micror

região da Amvali. "Várias admi

nistrações estaduais se suce

deram, mas a obra não foi con-
. cretizada", lamentou o secretário.
Na opinião de Fonseca, as pos
sibilidades de execução do projeto
aumentaram, tendo em vista que,
atualmente, é grande o número
de empresas de Joinville estabe

lecidas na Vila Nova.

Hospital deMassaranduba atendemais de 300 pacientes em setembro
Massaranduba - Mais de

300 pacientes foram atendidos

pelo Pronto Atendimento do

Hospital Sagrado Coração de

Jesus, em setembro. Este número
representa um crescimento

significativo em relação ao mês
de junho, quando começou a

funcionar o convênio com a

Prefeitura, que passou a arcar

com. os custos de funcionamento
do serviço. Naquele mês, foram
atendidos 22Tpacientes.

Por decisão do prefeitoMário
Sasse (PMDB), a Prefeitura
assumiu integralmente o custo

dos serviços hospitalares e da

remuneração dos médicos

plantonistas. De acordo com a·

.

Secretaria de Saúde, cerca de

R$ 14 mil, em média, são. re

passados mensalmente ao

Hospital Sagrado Coração de

Jesus, para garantir o aten

dimento de emergência à po
pulação.

O pronto atendimento fun
ciona 'das 19 às 7 horas do dia

seguinte, contando com uma

equipe de seis médicos, que atu

am em revezamentopara atender

aos casos de emergência. Con-

forme a secretária de Saúde,
Sônia Martini, o apoio que está

sendo concedido ao hospital teve
resultados positivos. "Prova disso
são os números do atendimento,
prestado no período", argumenta.
A população, segundo ela, voltou
a procurar intensamente os

serviços do hospital.
- Tanto que a direção do

hospital está tendo a preocupação
de orientar a população para que

procure o pronto atendimento,
somente para casos que sejam
realmente de emergência - con

cluiu a secretária.

o Hospital
Sagrado Coração de

Jesus precisa de ajuda

Faça como o menino Jeferson, que jáfez a sua contribuição
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Cenário político de Massaranduba para as eleições do ano que
vem parece estar já desenhado. A coligação que está no governo

municipal, através do prefeito Mário Sasse (PMDB) e do vice

prefeito Alfredo Vavassori (PPB) deverá ser mantida. Declarações.
de lideranças do bloco apontam nesse sentido. A oposição, neste
caso, estaria configurada pelo PFL e PSDB. No PFL desponta o

nome de Davio Leu como o mais cotado para sair candidato a

prefeito. Giovani Tonet, do PDT, até agora tem se mantido em

silêncio.

Nopáreo
Pelo menos dois nomes

aparecem como postulantes à

indicação para a cabeça de chapa
no PPB em Massaranduba: o ex

prefeito Odenir Deretti e o atual

vice Alfredo Vavassori. Definição
a ser tomada pelo diretório do

partido.

. Mudando

O advogado DirJey Antoni
Tonet deixou o PSDB,

em Massaranduba e

filiou-se a

outro partido.
O próprio Tonet informa isso,

mas não revela qual a
nova sigla que abraçou.

Crianças I
O Núcleo da Mulher Empresária e a Associação Comercial,

Industrial e Agrícola de Massaranduba realizaram com sucesso,

no último sábado (9), a promoção "Ser criança é massa".

Crianças II
As comemorações alusivas ao

Dia da Criança deveriam servir,
não só para o consumo que
caracteriza o período, na
compra dos presentes, para
uma boa reflexão sobre o

sofrimento que atinge os

pequenos em milhares de lares

brasileiros. Além da miséria

material, muitas famílias
debatem-se com a miséria
moral: espancamentos, abusos
sexuais, violência psicológica,

.

ausência de carinho, respeito e

afetividade. Aliás, situações que
não fazem distinção de classe
social. São vivenciadas entre

pobres e também entre

abastados.

Calendário

O secretário de Cultura
e Turismo de Massaranduba,

Vitalino Voelz,
marcou para o dia J 8 de

outubro, no CentroEsportivo
Municipal, reunião

com representantes das
entidades e diferentes setores

da comunidade.
Será definido o calendário
de eventos do Município

para o ano 2000.
Um dos assuntos

em pauta será a confirmação
da data da próxima edição

da Fecarroz,
o mais importante

acontecimento festivo do

Município.

Mudando de camisa
O encerramento do prazo de filiações dos pretendentes a cargos
eletivos no ano que vem, veio acompanhado de uma enxurrada

de mudanças de filiações partidárias. Em diversos municípios
foram registrados casos de políticos abrigando-se em outras

siglas. Constata-se que a mudança de sigla virou coisa quase
rotineira na política. Há casos em que o cidadão mudou de

partido pela segunda vez, ou seja, é a terceira agremiação
política que o recebe.

Isso mostra claramente a fragilidade das atuais agremiações
partidárias e a ausência de propostas programáticas que sejam

consistentes e praticadas realmente. Por esse e outros motivos, é

possível entender porque tanta gente deixaria de comparecer às

urnas, se o voto deixasse de ser obrigatório.

Dedicação I
Elogiável o empenho de

lideranças da comunidade de
Guaramirim pela viabilização do
Projeto Lar da Criança.A boa
Vontade de autoridades e

comunidade garantem o

projeto.

Dedicação II
A juíza Sônia MariaMazzetto

Moroso tem sido uma

das grandes incentivadoras

da instalação do

Lar da Criança.
Segundo ela, um projeto de

grande importância.

Alunos do Sesi deGuaramirim
realizam a coleta seletiva do lixo

Separação do lixo contribui para melhor qualidade de vida

Projeto
recebe0

apoiodas
famílias

Guaramirim - Há três

anos, a Pré-Escola do Sesi, no
Bairro Avaí, em Guaramirim,
desenvolve com êxito um pro
jeto educativo, orientando 80

alunos, com idade entre 3 e 6

anos, sobre a importância da

coleta seletiva de lixo. Pra

ticamente todos os dias, alunos
e famílias trazem materiais re

cicláveis (papéis, plásticos, vi
dros, latas e alumínio) para se

rem colocados nos tonéis de se

paração localizados no pátio da

pré-escola. O dinheiro da comer

cialização é usado na compra de

materiais para uso dos alunos,
como jogos e brinquedos.

O hábito de fazer a coleta
seletiva do lixo, separando
aqueles materiais que podem
ser reaproveitados, contribui
para melhorar as condições de

vida. Alguns exemplos: reduz
o número de lixões, aumenta
a vida útil dos aterros sa

nitários, poupa matéria-prima.
da natureza, economiza ener

gia, gera empregos e aumenta

a conscientização da popu
lação sobre a preservação do

meio ambiente.
De acordo com as profes

soras da Pré-Escola do Sesi
de Guaramirim, apesar dos
efeitos inegavelmente benéfi
cos da coleta seletiva, para
aproveitamento dos materiais

que podem ser reciclados, pa
ra muitas pessoas, o tema ain
da é abstrato e alternativo. De
acordo com dados pesquisa
dos pelas professoras, dos

majs de cinco mil municípios
brasileiros, apenas uma cente

na faz a coleta seletiva.
A professora Sirlei Sala

mon destaca que o projeto es-.

tá aberto à participação da co

munidade guaramirense, que

poderá enviar o lixo reciclável
à pré-escola, desde que sejam
materiais em condições de

aproveitamento. Também es

tão sendo recebidas, além dos
materiais já citados, as emba

lagens do tipo Tetra Pak, que

A professora Sirlei Salamon
diz que o projeto foi instituído
como proposta de atividade

pedagógica e conseguiu resul
tados surpreendentes. "Tanto

que despertou o entusiasmo das
famílias dos alunos", relata.
Além de fazer em casa a sepa
ração do lixo reciclável, os

alunos tratam do tema em sala
de aula e realizam tarefas es

colares sobre o assunto.

Sirlei conta que no ano pas
sado o projeto foi levado às

famílias do bairro, conseguindo
boa receptividade. Ela diz que
os resultados do projeto já

.

podem ser percebidos. "As

crianças não deixam colocar o
lixo fera. Essa geração, segu
ramente, no futuro vai tratar da

questão do lixo da maneira

correta", avalia a professora.
Mas não foi uma tarefa fácil,

afirma. "No começo as famílias

não enviavam o lixo e não tínha
mos compradores, .O material

ficava acumulado". Apesar das
dificuldades o projeto não foi
abandonado. Pelos cálculos de

Sirlei, a pré-escola arrecada em

média R$ 40,00 mensais com a

venda de materiais. O alumínio
é o resíduo mais valorizado. O

comprador paga R$ 0,55 por

quilo. Em setembro, foi feita a

comercialização de 80 quilos de

plástico e latas, nove quilos e

meio de alumínio e 93 quilos de

papelão, resultado de 15 dias de

recolhimento. Na semana pas
sada foram vendidos 1,8 mil

quilos de vidro, recolhidos des
de fevereiro.

A professora Sirlei faz ques
tão de frisar que "o mais impor
tante não é o dinheiro arrecada
do com a venda dos resíduos

reaproveitáveis, mas o conheci
mento transmitido aos alunos".

Edson Junkss/C P

I
Engajamento: Sir/ei Salamon quer a participação da comunidade

são as caixas de leite longa vi
da, de sucos, leite condensado
e extrato de tomate. As caixas
deverão ser entregues limpas,
de preferência lavadas, para
evitar a prol iferação de mos

cas e o mau cheiro.

Sirlei diz que a coleta sele
tiva pode ser uma prática fre

qüente na comunidade, desde

que os participantes mostrem

interesse e boa vontade. "É
preciso muita persistência",
ensinou.
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por Isolete Mais

GUSTAV BACHEM FESTA!

Resgatar a tradição e costumes da cultura germânica trazidas
pelos imigrantes vindos do Sul da Alemanha, e de várias regiões
da Floresta Negra (Schwarzawald], é o objetivo principal do
Centro Cultural Alemão Gustav Bach, de Massaranduba.
Sob a coordenação de Mauro Kort, Lira Bettoni e Nereu Rath,
este dinâmico grupo está comemorando seu quinto aniversário de

fundação no dia 15 de novembro.

Como parte da programação de aniversário, o Centro Cultural

traz a Massaranduba, amanhã, dia 14, a Orquestra de Câmara do
Teatro Carlos Gomes, de Blumenau que, a partir das 21 horas
estará se apresentando na Sociedade Atiradores/Centro.
O convite é extensivo a todos aqueles que apreciam este tipo de

espetáculo cultural.
Vamos prestigiar, de forma a motivar estes jovens para que
tragam ainda mais atrações para nossa cidade

Esta belezinha é Bruna Berri Borchardt,
filha de Marcos e Magna Borchardt, que
na sexta dia 15 completa seus 4 aninhos .

Parabéns dos pais, tios, avós e da priminha
Leticia.

Em ritmo de festas em Santa Catarina, vamos relembrar

um pouco da 7a Fecarroz. Figura animada em todos os

pavilhões, o Arrozildo, muito bem acompanhado' da rainha
""�estaduallsabel Leithold, de Iaraguâ do Sul

p,estaque todo especial para o

aniversário de Farlei André

Mannes, da Empresa Esto
fados Mannes, no dia 19110.

Felicidades!

... QUEREMOS FESTA!

ANIVERSÁRIOFELIZ!
Na última sexta-feira, dia 8,
quem estava "sô sorrisos" é

a bonita Carla Roberta

VIech, filha de Lourival e

Dóris VIech (Brulana
Modas).

Felicidade dupla, já que
além de estar completando
21 lindas primaveras, Carla

está contando os dias do

último semestre da

faculdade de Fisioterapia,
que está cursando pela

Associação Catarinense de

Ensino - Joinville.
Entre muitas flores, a

. aniversariante recebeu

familiares e amigos em sua

residência para um

delicioso coquetel

[
O recado é para o aniversari

ante Agnaldo Luiz Dias, de
Guaramirim, que sábado

completa mais um ano de vida.
Muita saúde e felicidades são

os votos dos pais, irmãos, tios,
primos, amigos e avós Lauro,
Mima e Eliza .

... DEPAIPARA FILHO...

·Agnaldo,
Antes de mais nada, gostaria
de te dizer que nestes 19 anos

de tua existência, as alegrias
que tivemos juntos, superaram,
de longe, as tristezas que pas
samos. afastados.
Deus te abençoe e que possas
realizar todos os teus sonhos.
Feliz aniversário, filho.
'Seu pai.

Ill-sERCRIANÇA ÉMASSA!!
Um verdadeiro sucesso.

Realizada no sábado, dia 9,
pelo Núcleo daMulher
Empresária!Aciam, em
conjunto com o comércio local,
com o apoio da Prefeitura,
Apae, Academia Pop Sport,
até São Pedro colaborou, nos
brindando com um dia de sol

inesquecível.
Na próxima edição, todos os

detalhes desta festa que
movimentou Massaranduba.

Aguarde!

... CALENDÁRIOC
A Prefeitura de

Massaranduba comunica que
estará elaborando o seu

calendário festivo para o .

próximo ano, no dia 18 e ou-

, tubro, nas dependências do
Centro Esportivo Municipal.

� FESTAS & FESTAS

, em Massaranduba

• Dia 16110 - Baile Público

na Comunidade Sagrada
Família
• Dia 17110 - Festa anual de

Santo Antônio, na Comunidade
Nossa Senhora de Fátima -:-
13 de Maio Baixo
.Dia17110-Soirée na

Comunidade Nossa Senhora

da Glória; em
Massarandubinha.
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Cistite (infecções de bexiga)
(Ardência na hora de urinar, associado geralmente com atos seguidos de micção)

Observamos aqui na Clínica UroAtual

que ocorre muito mais, freqüentemente na

mulher, principalmente naquelas que tenham
o intestino preso*, sendo o germe mais

comum (até 85% da vezes), a E. Coli, que
existe na flora das fezes. Esta infecção não

é associada com febre, o que confunde

muito a população leiga. *40% das

mulheres atendidas em nossa clínica têm

o intestino preso.
A classificação das cistites é conforme

seu aparecimento no tempo:
1 - Cistite aguda - É aquela que ocorre

esporadicamente, principalmente após
período de obstipação intestinal, em que
três dias de tratamento erradicam o germe.

2 - Cistite persistente - É aquela oriunda .

de um defeito no sistema urinário, entre os

germes não são erradicados com os

antibióticos, em razão da urina não "lavar"
esta área defeituosa. O. tratamento consiste

em se diagnosticar o defeito e corrigi-lo.
3 - Cistite não resolvida - É quando

a bactéria é resistente aos antibióticos

empregados, sendo o tratamento um

ljac@netuno.com.br

"
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Dr: J\/farlo Sousa·
Dr: lV1arlo Sousa Jr.

Ruo Dr. Woldemiro Mozureehen, 67 -

Ao Iodo do Hospital São José

antibiótico adequado.
4 - Cistite recorrente - É aquela infec

ção que ocorre sempre de novo, em torno

de uma vez ao mês, com a mesma ou outro

tipo de bactéria, cujas causas, comentários

e tratamento abordarei abaixo.

Causas:
1 - Alteração da flora vaginal, que,

diminuída, favorece a entrada de bactérias

patogênicas.
2 - A falta do hormônio estrogênio

(comum na menopausa) é fator importante
que facilita mais infecções.

3 -Pedras (cálculos urinários), nas quais
o germe dificilmente consegue ser

combatido.
4 - A diabete, por aumentar o nível de

açúcar na urina.
5 - Bexiga hiper-reativa e bexiga

neurogênica, nas quais existe um "lago"
permanentemente de urina, que não é

exteriorizado e serve desta forma de meio
de cultura para os germes.

6 - A gravidez, por modificar a forma
de fluxo urinário.

7 - Uso de cspermaticida intravaginal,
que modifica a flora e o pH vaginal, dando
mais condições para o crescimento

bacteriano.
8 - A relação sexual pode introduzir

bactérias na uretra, ocorrendo infecção, o

que é raro.

9 - Pólipos ou tumores no sistema
urinário que possam formar bloqueios à

passagem da urina.

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Ode brecht

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

li 371-3426

Tratamento preconizado na Clínica
UroAtual:

Obviamente o tratamento dependerá do

tipo e da causa da cistite. Normalmente, em
tomo de 90% dos casos, a utilização de três

a sete dias de nofloxacimo, 800mg ao dia, re-
.

solverá a infecção. É importante frisar que a

medicaçãomais utilizada (associação de Sulfa
com Trimetoprim) encontra 86% de re

sistência dos germes habituais.
Caso ocorra recorrência, é importante

identificarmos o germe e os antibióticos aos

quais este seja suscetível, inclusive o grau
de sensibilidade frente à droga (na cultura
de urina). Utilizamos então de sete a 14 dias
da droga mais simples do exame. Em caso

de nova recorrência, realizamos exames
I

complementares para identificar as causas
descritas acima e, caso nada seja encontra
do, utilizaremos 25% da dosagem padroni
zada. À noite (quando a urina ficará retida

por mais tempo na bexiga), em período
variável, de seis a 12 meses, sendo que o

tipo de antibiótico é trocado a cada dois

meses. Este esquema debela a infecção em

% destas mulheres tratadas. Nas infecções
pós-relação, realizamos 25% da dose, após
cada ato sexual.

FeW\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1Q
andar - Centro - Telefone: 372-03951,

Dr. Paulo Odebrecht é médico da
Clínica UroA tual

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Sente Casa de São Paulo

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Co/onoscopia,

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorr

CPri)"cto"cJ,ii") CKM - 7096

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUANDO 'UM LANCHE VIRA'REFE'IÇAO

- Rodízio de carnes nobres
- Bufê de saladas
- Sobremesas

De terça-feira a sábado
servimos almoço e jantar e

aos domingos somente

almoço

Aceit�mo5 reservas

l'�r� festas c eventos

em 5er�1
Fone 372-3999

RuaCoronelProo:ípioGarresdeOIrveira, 157

Edson Junkes/CP

Na atualidade,
cada vez mais
nos deparamos
com um

problema: a falta
de tempo.
Compromissos
de um lado,
cotidiano atare

fado de outro,
somos obrigados
a fazer nossas.
refeições cada

vez mais rápido.
Mas como fazer
com que esta

rápida refeição
seja boa e atenda
as necessidades
do nosso organis
mo? É com este

propósito que a Pastel &.

Cia. abre suas portas todos
os dlas.
Servindo mais de 60 tipos
de pastéis, 30 tipos de
sucos naturais, lanches,
pizzas e bufê de almoço
por quilo. E mais, para

Pão & Vinho
,�-": ..

.

,
�

.-"';�..

-::
.

Conheça o Pastel &. Cia. no

Calçadão da Marechal, 136

(Antiga HM.), de segunda a

sexta-feiras, das 7h30 às
22 horas, sábado das 7 às
14 horas e domingo das 17
às 22 horas.

Boa pedida!

quem tem menos tempo
ainda, o Pastel &. Cia. conta
com serviço de telentre

gas pelo fone 372-2684.

Afinal, apesar do tempo
limitado, não podemos nos

privar dos prazeres que
uma boa refeição oferece.

Ateodemos
diariamenteno
almoço, bufê com
6 tipos de carne

a372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reontôes de

negócios, festas de casamentos,
oniversários. batizados,
formaturas, confirmações.

IDEOKÊ

Aqenda--- k' di
9 otttrtH

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757CHURRASCARIA CANERI-GRILL: rodízio de carnes nobres de terça a sábado, no

almoço e jantar, e aos domingos somente no almoço.
CARDÁPIO
À LA CARTE

DOfh Ca�ral :

pizzaria I
I� 975-1481

C) pritneÍlio
'\ ;. '\

l'Oal7!lO oe

pi��B..� e
'\

In��f!a.� oe

L)B..l1agLlá. do Sul
< I< «<I

Disque Pizza:
ii 370-1739

� 376-1425

Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1277 -

Centro - Jaraguá do Sul

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO
* Almoço todos os dias

Duas opções: Rodízio de Çarnes
e Self service

Mais de setenta tipos diferentes depizzas, .

messes, calzones, sopas e o tradicional bife à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

REUNIÕES, COM RESERVAS
Rua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC

* Jantar de guarta a sábado
Rodízio de carnes

"Programe suas
compras e sua

refeição no p��al
de Jaragua

Atendemos festas em geral.
Preços variados - cardápio a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R$200.00; 10) Duas estantes de metal. com seis divisões com aproximadamente 2.00m de altura. avaliadas em

R$80.00; 11) Uma máquina de pressão. marca Keil. n." 9. usada. em razoável estado. avaliada em R$I 5.00;
12) Uma máquina overlock, marca Siruba. modo 737D. série n." 95204594. em bom estado, avaliada em

R$SOO.OO; 13) Urna máquina cobertura. marca Morita Special. MST-8103D, n." 6502955, em bom estado,
avaliada em R$I.SOO,OO; 14) Uma televisão. radio AM/FM. 5". marca Silver, modo RT 540 DC 12 V, 6,5 W,

preto e branco. em razoável estado, avaliada em R$40.00; 15) Urn automóvel VW/Fusca 1300 L. ano/modo 79.
cor hege, a gasolina. placas LYO-925S - Itajaí/SC. Revavam n." 126648948. chassi n." B.l992526. em regular
estado, avaliado em R$1.300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.660,00 (sete mil seiscentos e sessenta reais).
Local p/ vistoria dos itens 01 a 11: Rua José Emmendoerfer, 707 - Jaraguá do Sul/SC. com a Sra. Maria Iraci

Sappellini e 'dos itens 12 a '15: Rua Francisco Fischer, 60 - Jaraguä do Sul/SC, com o Sr. Gildo Antônio Alves.

JCJ-RT-0553/97
Exeqüente: MARIA NILDA DO PRADO

Executada:MALHAS TIPO
'Bens: 01) Uma máquina de costura industrial. marca Siruba. modo 516 x 2 - 56, completa, com moror, mesa

e estante, em bom estado de conservação. avaliada em R$I.700.00; 02) Uma máquina de costura industrialmarca

Brother, modo DB2 B 755 MS, n." de série H6122092. completa, com rnoror, mesa e estante, em bom estado de

conservação, avaliada em R$650,00; 03) Umamáquina de costura industrial da marca Kansai Special. modo W 8103-

F. n." de série KS 257366. completa. com moror, mesa e estante. em bomestado de conservação. avaliada em R$I.4oo.oo;

04) Uma máquina de costura indústrial, marca Siruba. modo 737 E 504 M2 - 04, completa, com moror, mesa e estante.

em bom estado de conservação. avaliada em R$I.250,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.000.00 (cinco mil reais).
Local p/vistoria: Rua João Januário Ayroso. 241S - Jaragua dó Sul/SC. com o Sr. Volnei César Rodrigues.

JCJ-RT-0554/97
Exeqüente: ALiANE FREITAS MOTA
Executada: DARPE INDÚSTRIA COMÉRCIODE MALHAS LTDA.

Bens: 01) Um micro computador, com monitor colorido, CPU 486 DLC, com impressora matricial, marca
Sarnsung. avaliado em R$ I .000,00; 02) Um micro computador, com monitor monocromático, CPU 486 DX2. com

impressora Epson LX-300, avaliado em R$SOO,OO; 03) Um micro computador, com monitor monocromático, cru
486. corn impressora matricial Epson Apex 80. avaliado em R$700,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$2.500.00 (dois
mil e quinhentos reais). Local p/vistoria: Rua Antônio Machado, 126 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.

A fonso José da Cunha.

.lc,/-CP-0571/99
Exeqüente: CARLOS CÉSAR DOMINGUES MENDES

Executada:DALMAR TÊXTILLTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura indústrial. marca Rimoldi, modo 28. overlock, n." de série 366078, em

razoável estado de conservação. avaliada em R$SOO.OO; 02) Uma máquina de costura industrial, marca Pfaff, modo
5642-800/04 68/04-0S x 64 x 25.2 x 64, tipo corrente, duas agulhas, n." de série 427520. em razoável estado de

conservação, avaliada em R$I.OOO.OO; 03) Uma máquina de costura industrial dá marca Pfaff, modo 463 6/0 I BS, reta.
n." de série 1262785, em razoável estado de conservação. avaliada em R$600,00;04) Uma máquina de costura industrial,
marca Pfaff, modo 463 6/0 I BS. tipo reta. n.? de série 1376744. em razoável estado de conservação. avaliada em

R$600,00; OS) Uma máquina de costura industrial. marca Pfaff. modo 481-731/016/01 BS, tipo refiladeira, n." de série
439947. em razoável estado de conservação. avaliada em R$I.OOO,OO; 06) Uma máquina de costura industrial, marca
Pfaff, modo 487-2/77900/01-AS, tipo reta. n." de série 348988, em razoável estado de conservação, avaliada em

R$600.00;07) Uma máquina de costura industrial.rnarca Pfaff. modo 542-720/0213/01-B/CSMN, tipo reta 2 agulhas.
desligável. n." de série 538088. em razoável estado de conservação, avaliada em R$I.200,00; 08) Uma máquina de
costura industrial. marca Metro Spezial. modo MS-20. tipo .Zig-Zag, n." de série C892640S em razoável estado de

conservação. avaliada em R$I.I 00,00;09) Uma máquina de costura industrial, marca Pfaff, modo 5642800/02-67/04-
905/06-A9 x 22.0 N3S. tipo ponto corrente. 2 agulhas, n." de série 360140, em razoável estado de conservação.
avaliada em R$I.OOO,OO; 10) Uma máquina de costura industrial. marca Pfaff, modo 5642800/02-67104-905/06-A9 x

22.0 N35. tipo ponto de corrente 2 agulhas, s/n.o de série. em razoável estado de conservação, avaliada em R$I.OOO.OO;
11) Uma máquina de costura industrial, marca Rimoldi. modo 28. tipo overlock, n." de série 498323. em razoável
estado de conservação. avaliada em R$800.00; 12) Uma máquina de costura industrial. marca Pfaff, modo 463-34/
OI AS, tipo reta, n." série 1256474. em razoável estado de conservação, avaliada em R$600.00; 13) Uma máquina de
costura indústrial, marca Pfaff, modo 463-34/0 I-AS, tipo reta, n." série 1280299, em razoável estado de conservação,
avaliada em R$600.00; 14) Uma máquina de costura indústrial. marca Pfaff. modo 463-34/0 I-AS, tiporeta, n." série
1253200, em razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; IS) Urna máquina de costura industrial, marca
Juki, modo LK 32. tipo travete, n." de série A232-1 0339. em razoável estado de conservação. avaliada em R$2.1 00.00;
16) Uma máquina de costura industrial, marca Union Special. modo 51800 CBZ. tipo rebaterelástico. 4 agulhas. s/n.o
de série. em razoável estado de conservação. avaliada em R$2.200.00: 17) Uma máquina de costura indústrial. marca
Metro Spezial. modo MS-20. tipo Zig-Zag. n." de série CS926407. em razoável estado de conservação, avaliada em

R$I.I 00,00: 18) Uma máquina de costura indústrial. marca Pfaff. modo 463-34/0 I-AS. tipo reta, n.? de série 1256462.
cm razoável estado de conservação. avaliada em R$600.QO; 19) Um;máquina de costura industrial. marca Brother.
modo DB2-B755. tipo reta. n." de série H2562825. em razoável estado de conservação. avaliada em R$600,00; 20)
Uma máquina decostura industrial, marca Marbor, tipo bordado. 'modo IZ 170, n." de série C8215164. em razoável
estado de conservação. avaliada em R$800.00;21) Uma máquina de costura industrial, marca Juki.rnod, LK233, tipo
travere, n." de série X232-05 139. em razoável estado de conservação, avaliada em R$2.100.00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$21.000,00 (vinte e um mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson, 150 - Jaraguá do Sull
Sc. com o Sr. Nivaldo Petry.

JCJ-RT-0600/92
Exeqüente: ALFREDO RONCHI
Executada: INDÚSTRIA DEARTEFATOSDE BORRACHA WOLF LTDA.
Bem: Uma prensa hidráulica a vapor. marca Ind. Mec, Bonito Ltda., com dois platores. n." ele série II SO.

diâmetro pistão 400mm, cap. 320 toneladas. usada em razoável estado, avaliada em R$4.000.00 (quatro mil reais).
Local p/ vistoria: Rua Henrique Piazera, 194 - Centro - Jaraguä do Sul/SC. com a Sra. Salete Ivone Rorta.

JCJ·RT-0616/95 e Apensos
Exeqüente: MÁRCIA MARIA ALVES ROSA e OUTRA
Executada: FACÇÃO TEREZINHA - TEREZINHA KNISS
Bens: 01) Uma máquina de costura indústrial. marca Siruba, overlock, 7.500 pontos. modo ·504M2-04. n." de

série 0304987, em razoável estado. avaliada em R$500.00; 02) Uma máquina de costura industrial. marca Siruba.
overlock, 7.500 pontos, modo 504M2-04. n." de série 931S33, em razoável estado. avaliada em R$5oo,00. TOTAL DA
AVALIAÇÃO: R$I.OOO.OO (hum mil reais). Local p/ vistoria: Rua .Ioinville. 48S5 - Centenário - Jaraguâ do Sul/Si,'.
com a Sra. Terezinha Khiss.

JCJ-RT-0617/96
Exeqüente: FAZENDA NACIONALe OUTROS

Executada: LlDIO HARDT
Bem: Uma betoneira marca Blumix, cap. 120 litros. com motor, coramarela, em razoável estado. avaliada em

R$160.00 (cento e sessenta reais). Local p/ vistoria: Rua Francisco Hruscka, 144S - Jaraguá do Sul/Sr", com o Sr.
Liclio Hardt.

./C,/-RT-0625/98
Exeqüente: MARIA SALETE ITTNER BLANSKI

Executada:SAMUEL TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bem: Uma barca de tingimento. marca Nazareth, cap. 300 Kg. em inóx, com três motores, quadro de

acionamento. moto bomba. aquecedor. escada e passarela, cesto perfurado. Ianque de adição e tubulação. em razoável

estado de conservação, avaliada em R$7.700.00 (sete mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: BR 2S0 Km 51 -

Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

JC./-RT-0697/98
Exeqüente: CLAUDIR BARTONCELLO
Executada: ESCALAMETROSEDWI LTDÀ. DEJAIR H. STEFENSON
Bens: 01) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n." (47) 372-0658, avaliada em R$500,00;

02) Sessenta dúzias de metros, amarelo. com mola rebitada, 130/12, c/l2 dobras, 2 rnetros. avaliados em R$939,00;
03) Cinco dúzias de metros de balcão. I metro, aferidos pelo Inmerro, avaliados em R$532,40. TOTAL DA

AVALIAÇÃO:"R$I.972.00(hum mil novecentos e setenta e dois reais). Local p/ vistoria: Rua Professor José Bauer,
134 - Vila Rau- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Victor Alberto Dahich.

./CJ-RT-0701/98
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: DILSONWOLTER e WALTRUDEANA WOLTER
Bem: Uma televisão colorida, sem controle. marca Philco Ford, em razoável estado de conservação, avaliada

em R$150,00 (cento e cinqüentareais). Local p/ vistoria: Rua II de Novembro, 739 - Massaranduba/SC, com a Sra.

Waltraude AnaWolter.

JC.l-RT-0799/95 e Apensos
Exeqüente: ISABEL ANTONIAWICZ e OUTRA
Executada: TÂNIA BEHLING -ME e OUTROS
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado em Corupá, à Estrada Itapocu, contendo a área de

114.570,00m2. edificado com uma casa de alvenaria, coberta com telhas de barro, fazendo frente em 190,00m na

Estrada Itapocu, travessão do fundos em 190.00m com o rio Itapocú, extremando pelo lado direito em603.00m com

terras de Oswaldo Marquardt epelo lado esquerdo com 603.oom com terras de herdeiros de Bernardo Fachini, cadastrado
no INCRA sob n." 801.005.975-9. registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, sob
n.? RJ e R.4 - 1.656. avaliado em R$.70.000.00 (setenta mil reais).

.ICJ-RT-0807/98
Exeqüente: JOSÉ ANTÔNIO BOAVENTURA
Executada:GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS,
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno com área de 15.862,50m'. distribuídos nas seguintes matriculas do

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca: 5.233 (675.00m', 2.070 (12.120m'), 63 (2.000,oom'),64 (675,oom') .

10.697 (160.00m'), 27.977 (232.50m'), sendo grande parte do estádio de f'}tebol do Grêmio Esportivo Juventus, sobre
o imóvel acima, estão edificadas: Uma sede social. com área aproximadamente 930,00m', compreendendo salão de

festas. escritório, cozinha e banheiros; bilheterias; uma arquibancada coberta, com chapas de alumínio, medindo
aproximadamente 14,00 x 82,SOm, edificada na parte inferior banheiros e vestiáríos; uma arquibancada descoberta
medindo aproximadamente 14.00 I( 56,00m; quatro torres de iluminação com doze refletores cada, avaliado em

R$700.000.00 (setecentos mil reais).

JCJ-RT-0809/98
Exeqüente: LORENA JANDRE

Executada:GRÊMIOESPORTIVO JUVENTUS
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno com área de I 5.862,50m'. distribuídos nas seguintes matrículas do

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca: 5.233 (675.oom', 2.070 (12.120m'). 63 (2.000,00m'),64 (675,00m'),
10.697 (160,oom'). 27.977 (232.50m'). sendo grande parte do estádio de futebol do Grêmio Esportivo Juventus, sobre
o imóvel acima, estão edificadas: Uma sede social. com área aproximadamente 930,00m', compreendendo salão de

festas. escritório. cozinha e banheiros; bilheterias: uma arquibancada coberta, com chapas de alumínio, medindo
aproximadamente 14,00 x 82,50m, edificada na parte inferior banheiros e vestiários; uma arquibancada descoberta
medindo aproximadamente 14.00 x 56.00m; quatro torres de iluminação com doze refletores cada, avaliado em

R$700.000.00 (setecentos mil reais).

JCJ-RT-0810/95 e Apensos
Executada: ANGELITA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e OUTRAS
Executada: CONFECÇÕES SUELI LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 337,50m', localizado na margem esquerda da

Rua Santilia Pures Rengel. fazendo frente com esta em I 5.oom. travessão dos fundos em I 5.00m com terras de Albano

Krusch. extrema do lado direito em 22.50m com o lote 13 e do lado esquerdo também 22,50m com o lote 17 da
Imobiliária Vailatti Ltda .. edificado com urna casa de madeira em razoável estado de conservação. com área de II O,oom'.
não averbada; recebendo o n." 119.matriculado sob n.? 11754 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/Sr", avaliado em R$26.000.00 (vinte e seis mil reais).

JC.l-RT-0828/96
Exeqüente: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DESANTA CATARINA - IOESC

Executada:FACÇÃO GASDA LTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial. overlock, marca Star, SS35. n." 841065, funcionando,

em razoável estado de conservação, avaliada em R$4S0,00; 02) Uma máquina de costura industrial, marca
GN-SOO-3. n." 947400. overlock, funcionando. em razoável estado de conservação, avaliada em R$SOO,OO;
03) Uma máquina de costura indústrial. cobertura, 3 agulhas, marca Jihji GK73-2, n." 94096-29, funcionando,
em razoável estado de conservação. avaliada em R$900,00; 04) Uma máquina de costura industrial, cobertura,
3 agulhas, marca SHU46-60. MG 6H N." 27-1 . funcionando, em razoável estado de conservação, avaliada em

R$900.00; OS) Uma máquina de costura industrial. marca Pfaff. n." 463-6/0 1-35. n." 1383815, funcionando,
em razoável estado de conservação. avaliada em R$450.00; 06) Uma máquina de costura industrial, overlock,
marca Pegasus. Type L-58-54. chassi n." 5596980. funcionando, em razoável estado de conservação, avaliada
em R$500.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.700.00.(três mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Rua
Guarani. slv:" - Prox. ao Hospital - Massaranduba/SC. com a Sra. Emília Braier Gasda .:

.IC.I-RT-0833/97
Exeqüente: LUCENE APARECIDA BORGES DELIMA
Ext:cutada:NUTRIGANALIMENTOS
Bens: Oll Um televisor colorido. marca Philips modo Trendset, 14". avaliada em R$120,00; 02) Um

aparelho de fax , marca Panasonie. modo digital, avaliado em R$200.00; 03) Um forno de microondas, marca
Panasonie. cor branca. avaliado em R$I 50.00: 04) Uma máquina de lavar roupas, marca Brastemp. rnod.
Mondial. cor branca. avaliada em R$340.00; OS� Um freezer vertical, marca Consul, modo Gran Luxo. cor
branca. avaliado em R$300.00; 06) Uma geladeira, marca Consul, modo Gran Luxo, cor caramelo, avaliada
em R$180.00; 07) Uma cafeteira, marca Walira, Max 22. cor preta, avaliada em R$40,00; 08) Uma lavadora
de louças. marca Enxuta, modo Futura. quente/frio, na cor branca. avaliada em R$ISO.OO; 09) Um fogão seis
bocas

..
marca Continental200 I. cor caramelo. avaliado em R$90,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.570,.00

(hum mil quinhentos e setenta reais). Local p/ vistoria: Rua Paulo Papp, 125 - Jaraguä do Sul/SC, com o Sr.
Alclino Getelina.

.IC.I-RT-0836/98
Exeqüente: WALDEMAR BEHNKE
Executada:LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA .

Bens: 01) Uma balança, modo 2124, cap. 100 Kg x 20 Kg. com colunas e rodas. série 304606. em bom estado,
avaliada em R$2.500.00: 02) Uma balança eletrônica, modo 2124. cap, 250 x SO g, com colunas erodas série 304619,
avaliada em R$I.800,OO .. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Local p/ vistoria:
Estrada Itapocu. s/n.o - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JCJ-RT-0837/98
Exeqüente: RAUL FRfEDEL
Executada:LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.
Bens: 01) Duas enfestadeiras para malha tubular, sistema coxo, em bom estado, avaliadas em R$7.400,00;

02) Uma balança, marca Ohaus TS4KD, série 6977, avaliada em R$2.700,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$I 0.1 00,00
(dez mil e cem reais). Local p/ vistoria: Estrada Itapocu. slr:" - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

JCJ-RT-0852/97
Exeqüente: SILVESTRE VOLTOLINI
Executada:DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMALHAS LTDA.
Bens: 01) Um caminhão. FORD/F 4000, ano/modo 78, cor azul, a diesel, placas LZX-3188 - Jaraguá do Sul,

Renavam n." 557172500, chassi n." LA7GUS 18977, de propriedade de Pablo Bertoli da Cunha, avaliado em R$7.500,OO;
02) Um veículo FORO/Camioneta, ano/modo 68, cor verde. a gasolina, placas MAC-1751 - Jaraguá do Sul, Renavam
n.? 557151236, chassi n.? 91 A345500, de propriedade de Pablo Bertoli da Cunha, avaliado em R$3.000,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I 0.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado,
126 - Nereu Ramos - Jaraguä do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

JCJ-RT-0898/98
Exeqüente: ERNESTO OTO NOETZOLD
Executada: HOMMA ENGENHARIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado neste município e comarca, no lugar Ribeirão das

Pedras Brancas, com a área total de 106.0n,00m', edificado com uma casa velha de madeirá coberta com

telhas de barro, fazendo frente em terras de Mikio Homrna e sua Mulher, o travessão do fundos com terras de
. André Cardoso e José Macedo, extremando pelo lado direito com terras de Rudolfo Zimmermann, e pelo lado
esquerdo com terras de José Macedo e Luiz Hillesheinsn. de propriedade de Mikio Hornma e Terezinha Ivone

Zimmermann, cadastrado no INCRA sob n." 801.062.028.258, matriculado sob n." 3233 do Cartório de Registro
de Imóveis de Jaraguá do Sul, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

JCJ-RT-0913/96
Exeqüente: LEOPOLDO SEBASTIÃOWINTER
Executada:MÓVEIS PLANOLAR DE PEDRO ALMIRO WEBER
Bens: 01) Imóvel constituído de: Um terreno situado na cidade de Guaramirirn. localizado ao lado

esquerdo da Rua AntônioZimmermann, distante 50,ÕOm da esquina com a Rua Athanásio Rosa, contendo a

área de 1.707,00m', fazendo frente com a Rua Antônio Zimmermann em30,00m, travessão dos fundos com

terras de Sérgio Socrepa, com 29.00m, extrema do lado direito com terras de Rornaldus Oscar Fischer e Eloi

Zanotti, e do lado esquerdo com terras de Athenas Administradora de Bens Lrda., edific.ado com parte de um

galpão industrial, com área aproximada de 180,00m', matriculado sob n." 11.426 no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Guararnirim, avaliado em R$125.000,00: 02) Imóvel consriruído de: Um terreno situado,
na cidade-de Guararnirim, localizado no lado esquerdo da Rod. SC 30 I, Km 16, contendo a área de 59.115,00m',
fazendo frente com a Rod. SC 30 I - faixa do domínio do Governo Santa Catarina - travessão dos fundos com -

terras de Fausto Simioni, extrema do lado direito em 4 linhas, iniciando no travessão a primeira linha, com
terras de Isidoro Schmitz, daí numa segunda linha a esquerda com terras da Estrada Quati, daí declina a

esquerda numa terceira linha com terras de Alcebíades Rocha dos Santos e finalmente a quarta linha declina à

direita com mais terras de Alcebíades Rocha dos Santos, atingindo a linha de frente e do lado esquerdo com

terras de Ilda Stein, na área frontal o terreno está"coberto com uma plantação de "Pinus", na área intermediária
existe uma plantação de "Eucaliptus" e "Palmeiras imperiais", com dois ranchos de madeira. e nos fundos tem

quatro lagoas destinadas à criação de peixes, avaliado em R$130.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais).

lCJ-RT-I003/97
Exeqüente: EDGAR BAETTNER
Executada: ROSINEI BRÜCK SUCESSOR DE FLÁ VIO MAFEZOLLI
Bens: 01) Imóvel constituído de: Um terreno sern benfeitorias, situado no lugar Barra do Sul, zona

urbana do distrito e município de AraquarílSC, constituído pelo lote n.? 17 da quadra n." 54, do denominado
Loteamento Balneário Atlântida, medindo 12,00m de frente para o lado para da Rua n." 09, distante 42,00m da

Rua n.? 16 e 12,00m de largura nos fundos sobre o lote n.? 07 e 33,00m de extensão do lado direito de quem da
Rua n." 09 olha o imóvel com o lote n." 18 ou sejam a área de 396,00m', matriculado sob n." 6.383, no Cartório
ele Registro de Imóveis da 2' Circunscrição da Comarca de São Francisco do Sul, avaliado em R$I.500,00;02)
Uma talhadeira elétrica da marca Taking, modo TK 800, de 8", em bom estado, avaliada em R$I.I 00,00; 03)
Um .Kart Indoor, modo Indoor ZFI, com motor Honda GX 160, em razoável estado, avaliado em R$2.500,00;
04) Um cabeçote de máquina de costura industrial. overlock, marca White Star, 5.000 pontos, em razoável

estado, avaliado em R$350,00; 05) Um condicionador de ar, marca Consul de 7.500 BTU's, quente/frio, em
regular estado, avaliado em R$350,00: 06) Um compressor de ar marca Schulz, com dois cabeçotes, na cor

azul, em razoável estado, avaliado em R$400.00: 07) Um televisor marca Telefunken. modo Palcolor VTR,
com controle, colorida, 20 polegadas, ern bom estado, avaliado em R$21 0,00; 08) Um aparelho de som, marca

Sony, modo 5 Disc Linear Skating, com duas caixas acústicas Sony. em bom estado, avaliado em R$220.00;
09) Um refrigerado marca Prosdócimo, série Luxo 340, cor bege, em razoável estado, avaliado em R$220,00:
10) Um forno de microondas, .marca Philco, tipo acesso direto, ria cor branca, em bom estado, avaliado em

R$190,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.040,00 (sete mil e quarenta reais). Local pl vistoria: Rua Hering
Bening, 272 - Jaraguä do Sul/SC, com.a Sra. Rosinei Brück.

JCJ-RT-I007/96
Exeqüente: LÚCIA TICIANE CARNEIRO MEIRELLES
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. VESTUÁRIO LTDA.

Bens: 01) Duzentos qui los de fio tipo penteado, 30 x I, marca Kanebo. avaliados em R$I.380,00: 02)
Uma calandra térmica, marca Sauer, sistema vaporização, n." 986, série 1500, tipo 5100, ano 87, com

motoredutor Redutécnica, pintada na cor verde, em razoável estado de conservação, avaliada em R$5.500,OO:
03) Uma máquina de costura industrial, marca Pfaff. modo 438-6/0 I BL X 6 O N 25, n." de série 255170, tipo
reta, completa, com motor, mesa e estante, em razoável estado de conservação, avaliada em R$550,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$7.430,00 (sete mil quatrocentos e trinta reais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 - Km51
- Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

JC1-RT-l101l97
Exeqüente: REINALDO ZECH
Executada: RODOLFO JAHN & CIA. LTDA.
Bem: Uma rotuladeira para vidros em conserva, marca Hasch, cap. 3.000 vidros/hora, ano 81, com

duas mesas circulares de 2,00m de diâmetro, esteira, caracol e rnotor, em regular estado de conservação.
avaliada em R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Estrada do Sul, Km 28 -

Guuramirirn/SCicom oSr, Rodolfo Jahn Neto.

JCJ-RT-1137/90
Exeqüente: SIND. TRAB. IND. CONSTR. CIVIL MOB . .lARAGUÁ DO SUL

Executada:INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMADEIRASAZEVEDO LTDA.
Bem: (50%) cinqüenta por cento de um imóvel constituído de: Um terreno situado em Guarumirim, com área

total de 4.033.40m', área remanescente de 2.0 1-6,70m', com benfeitorias, localizado no lado ímpar da servidão, distaute
271 ,00m da esquina COI11 a Rua Bananal Sul. fazendo frente com a servidão em 100,00111, travessão des fundos com
terras de Amadeu Dererti em 171 ,SOm, extrema do lado direito com terras de Augusto Martins em29.50m e do lado

esquerdo. COI11 o Rio ltapocu em 75,00m, edificado com um galpão de madeirá. onde funciona a serraria. com

aproximadamente 250,00m', nãoaverbado em Cartório, matriculado sob n." 9728 no Cartório de Registro de Imóveis

de Guaramirim/SC, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).
JCJ-RT-1139/97

Exeqüente: LÍDIA MADER MARCELINO
Executada:MALHAS EGGERTLTDA.

Bens: 01) Uma máquina de lavar roupa, marca Enxuta. modo Luxo Soft 4, cor branca, avaliada em R$250,OO;
02) Uma secadora de roupas marca Consul, modo Super Automática, cor branca, em razoável estado, avaliada em

R$350,00: 03) Uma maquina de lavar roupas marca Brasternp, modo Luxo Automática, cor branca, em razoável
estado, avaliada em R$350,00; 04) Um televisor colorido de 20"', marca Philips, modo Tred 4, com controle, em
razoável estado, avaliado em R$230,00: 05) Um aparelho vídeo cassete, marca Panasonic, modo Omnivision, em
razoável estado, avaliado em R$230,00;06) Um aparelho de ar condicionado, marca GE, 11.000 BTU's, ernrazoável
estado, modo Silent Line. avaliado em R$420,00: 07) Um freezer da marca Consul, vertical, com porta frontal, pequeno,
cor branca, em razoável estado, a.valiado em R$320,00; 08) Um freezer marca Consul, modo Gran Luxo, 180 litros, cor
azul. porta frontal. vertical. em razoável estado, avaliado em R$360,00; 09) Um refrigerador marca Frigidaire, modo
de Luxo, cor branca, em razoável estado, avaliado em R$200,00: 10) Um refrigerador marca Brasternp, modo Frost
Free, tipo Biplex. cor bege, em bom estado, avaliado em R$520,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.230,00 (três mil
duzeiltos e trinta reais). Local p/ vistoria: Rua Pastor F. Schlunzen, 135 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. AdehnarMax

Eggen.

JCJ-RT-1143/97
Exeqüente: REGINA ALVES
Executada: A. ZINDARS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Bem: Uma máquina eletrônica para selecionar grãos de mTOZ, marca Seletron, modo SMS 307, avaliada em
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Emílio Mahnke, 896 - Guarumirim/SC, como Sr.
Cassiano Ricardo Krüeger,

JCJ-RT-1167/97
Exeqüente: CLODOALDO BERRI
Executada: A. ZINDARS COMÉRCIOE INDÚSTRIA LTDA.

Bem: Uma máquina eletrônica para selecionar grãos de mTOZ, marca Seletron, modo SMS 307, avaliada em
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Emílio Mahnke, 896 - GuaramiIimlSC, com o Sr.
Cassiano Ricardo Krüeger.

JCJ-RT-1173/97
Exeqüente: JAIR ENGLER

Executada:INTERCONTINENTAL CERÂMICA EART. DE CIMENTO LTDA:

Bem: Um caminhão FORD/F 11000. ano 80, cor azul, placas WH- [315, com carroceria de rnadeira, chassi
n.? LA7QYD83917, de propriedade de Lindornar Klabunde, avaliado em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Ú)Cal p/ vistoria: Estrada Schoereder I, s/n.o - Schoereder/SC, com o Sr. Lindomar Klabunde.Aliellado Fiduciariamente

. ao Unibanco

JCJ-RT-1I81/98
Exeqüente: ROSANA APARECIDA BORGES ZANAQUI
Executada: CONFECÇÕES DAVELAR LTDA,

Bens: 01) Uma máquina de costura industrial, marca Phonner, duas agulhas de cobertura, modo sv 4143, N.
17160295. em razoável estado, avaliada em R$7oo,00; 02) Uma máquina de costura industrial, marca Rimoldi, overlock,
mod. 007 00 I CD O I, em razoável estado, avaliada em R$650,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.350,00 (hum mil

trezentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Adenor Horongozo, 67 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Ari Soares.

JC.l-RT-1204/89

Exeqüente: SIND. TRAB. IND. COSNTR. CIVIL MOB. JARAGUÁ DO SUL

Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMADEIRASAZEVEDO LTDA.

Bens: 01) (50%) cinqüenta por cento de um imóvel constituído de: Um terreno situado em Guaramirirn, com
área total de 4.033,40m', área remanescente de 2.016,70m', com benfeitorias, localizado no lado ímpar da servidão,
distante 271 ,00m da esquina C0111 a Rua Bananal Sul, fazendo frente com a servidão em I OO,OOm, travessão dos fundos
com terras de Amadeu Deretti em 171 ,50m, extrema do lado direito com terras de Augusto Martins em 29,50m e do

lado esquerdo com o Rio Itapocu em 75,00m, edificado com um galpão de madeirá, onde funciona a serraria, com

aproximadamente 250,00m', não averbado em Cartório, matriculado sob n.? 9728 no Cartório de Registro de Imóveis

de Guaramirim/Sf., avaliado em R$20.000,00; 02) Imóvel constituído de: Um terreno situado em Guaramirim, com
área de 1.268,50m', com benfeitorias, localizado no lado ímpar da servidão, distante 228,00m da esquina com a Rua

Bananal Sul, fazendo frente com a servidão em 43.00m, travessão dos fundos com terras de Arnadeo Deretti em

43,00m, extrema do lado direito com terras de Luiz Carlos Serpa em 19,50m e do lado esquerdo com terras de Maria

Azevedo e Moacir Pedro Azevedo em 29,50m. edificado com uma casa de alvenaria em dois pisos de aproximadamente
500,00m', não averbada em cartório, matriculado sob 11.° 9.729 no Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirirn,
avaliado em R$60.000.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$80.000,00 (oitenta mil reais).

.JCJ-RT-1259/97
Exeqüente: SÉRGIO GONÇALVES LOPES

Executada: GRÉMIO ESPORTIVO JUVENTUS
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno com área de 15.'862.50m', distribuídos nas seguintes matrículas do

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca: 5.233 (675,00111', 2.070 (12.120m'), 63 (2.000,00m'),64 (675,00m'),
10.697 (160.00m'), 27.977 (232,50111'), sendo grande parte do estádio de futebol do Grêmio Esportivo Juventus. sobre
o imóvel acima, estão edificadas: Uma sede social, com área aproximadamente 930.00m', compreendendo salão de

festas, escritório, cozinha e banheiros: bilheterias; uma arquibancada coberta, com chapas de alumínio, medindo

aproximadamente 14,00 x 82,50m, edificada na parre inferior banheiros e vestiários; uma arquibancada descoberta

medindo aproximadamente 14,00 x 56,00m: quatro torres de iluminação com doze refletores cada, avaliado em

R$700.000,00 (setecentos mil reais).

.JCJ-RT-/391198
Exeqüente: ANA LÚCIA RODRIGUES CASTILHOS
Executacla:ROSELI NAZÁRIO e OUTRO
Bem: Um veículo GM/Vectra GLS, ano/modo 95196, cor vermelha, a gasolina, placas LXH 7'109, chassi II."

9BGLK 19T5B301807, em bom estado de conservação, avaliado em R$16.0000,00 (dezesseis mil reais). Local p/
vistoria: Rua Maria Freiberger Parnplona, 11·0 - Jaraguä do Sul/SC, com o Sr. Itamar cios Passes Nazário.Aliellado
Fiduciariameme a Koerich Adm. de Consórcios Lida -.

ÔNUS" Eventuais custas, emolumentos e faturas em abertojunto a TELESC S/A, a serem comunicados nas

datas de Praça/Lei Ião.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados medianre sinal de 20% (vinte por cento) 110 ato da arrematação
e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o

valor da arrematação, acordo/remissão ou adjudicação e correrá por conta do comprador, remitente ou adjudicante.
Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquerrazão. quando da expedição da respectiva
notificação, valerá o presente como Edital de Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelece o Artigo 687,

Parágrafo 30 do CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0**47)422-8141 e/ou pelo endereço
www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail carstens@Jleiloeiro.com.br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro Público Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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372,()880·371·0866

Presidente da
Comissão Central

I

Organizadora da Ir

Schützenfest,
Edelberto Schwanz,
e a esposa, lrmield

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Máquinas para érnpacotarnento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira .

FONE: (047) 370-4540 - FAx: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

Carla Mayer, Sueli Brandão, prefeito
Irineu Pasold, dra. NúiÚl eMárcia no

ctu1Ulrote da Prefeitura

Martin Weminghaus e a esposa, Sissi,
em seus belos trajes típicos

FONE: (047)371·2111
Gilmar Moretti e a artista plástica Vera

Triches anfitriões no Camarote da Weg,
, cedido à Scar

Cristiane Silveira e um grupo äe
convidados no camarote da Global
Telecom

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordedos.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Multidão: visitantes superlotaram os pavilhões do Parque Municipal de Eventos 110 sábado à noite

eco registra 37 mil pessoas
no primeiro final de semana
Expectativa é
de que 103 mil
visitem a festa

atédomingo
Jaraguá do Sul - Os jara

guaenses invadiram os pavilhões
. do Parque Municipal de Eventos
no primeiro final de semana da

II a Schützefenst. A CCO (Co
rni ssão Central' Organizadora)
registrou 37 mil pessoas de sex

ta-feira até domingo, pratica
mente o mesmo número compu
tado em 1998 nos três dias. A

comercialização do chope por du
as'empresas parece ter agradado
os visitantes, que consumiram
28.140 litros da bebida. "Houve
um acréscimo em relação ao

chope. Estamos vendendo mais",
afirmou o presidente da CCO,
Edelberto Schwanz.

O silêncio tradicional durante
os desfi les das sociedades no

Bairro do Rio Molha foi quebrado ..
Domingo, os 11 grupos abriram
a apresentação ao som de um re

pertório que trouxe a música ale

mã para a RuaWalterMarquardt.
As quase duas mil pessoas que
assistiram o desfile entraram no

ritmo da festa e gostaram da novi
dade. "É mais contagiante", des
tacou o bancário Afonso Pinheiro
da Luz. A festa também reservou

aos visitantes a oportunidade de

participar das modalidades de

tiro. Das competições envol
vendo as sociedades aos disparos
do estande montado ao lado,
foram 40.289 tiros. "Queremos
aproximar o público da tradição",
salientou Schwanz.

Herança: nova geração mantem a tradição do tiro

Apesar da própria CCO

apostar na regionalização da festa,
os primeiros dias da Schützen

fest comprovaram que o turista

optou em curtir a folia de outubro
em Jaraguá do Sul. "Verificamos

quemuitos joinvilenses preferiram
a Schützenfest", constatou o pre
sidente da CCO.

Nesta quarta-feira, a Schüt
zenfest reserva a tarde para os

Clubes das Mães. À noite, quem
comprar ingresso, a R$ 1,00,
concorre a uma viagem para

Frankfurt, na Alemanha. "Ofere
cemos o atrativo para aumen

tarmos o número de pessoas
durante a semana", destacou

Schwanz. Amanhã, a partir das

14 horas, será a vez dos clubes

de terceira idade prestigiarem a

festa. A Prefeitura decidiu abrir
dois pavilhões, ao invés de apenas
um, como no ano passado. A
expectativa é de que três mil

idosos dancem embalados pelas
bandas Alpen Yuppies e Cava

linho Branco.

ESTRESSE INFANTIL
Estresse é uma exigência imposta sobre as capacidades de

adaptação físicas e mentais do indivíduo.
É causado em grande parte pelo ritmo acelerado da vida tal como

ela se apresenta no dia a dia e pelos constantes e crescentes

desafios de um mundo cada vez mais competitivo.
Neste contexto, surge então, também o estresse infantil.

A carga de exigência e controle de alguns pis sobre os filhos passa
a ser muitas vezes abusivos. Os filhos seguem o seu ritmo

"aparentemente" normal, mas que de normal não tem mais nada. A

criança e o adolescente aceleram o seu dia a dia com uma

desenfreada busca de atividades para fazer; isto quando já não tem

sua agenda lotada de compromissos.
Por si só, os compromissos não são o agravante maior. O mais

prejudicial, o gerador do estresse infantil é a forma e o porque são

instituídos/impostos essa carga maciça de atividades/

compromissos sobre um Ser em crescimento, aprendizagem e

amadurecimento. Antecipam-se as fases e é óbvio não se vivencia
o que é de direito às crianças vivenciarem. A maioria das crianças

(hoje) não sabem brincar. Os pais, adulto/profissionais
encarregados (naturais) de "ensiná-Ias" a brincar, também não

sabem e sentem-se intimidados a aprender, e então culpa e

sobrecarrega-as com atividades e compromissos que devem

rigidamente serem seguidos sob pena de ser "rezado" um

verdadeiro sermão (dificilmente ouvido), ou recebe algum tipo de

castigo ou punição, levando a criança ou adolescente a um

sentimento profundo de menos valia, humilhação e é claro, sua
auto-estima que também está em fase de formação fica deformada,

desestruturada, cheias de marcas pesadas e de difícil
rees tru turação.

Porém, muitas crianças e adolescentes num mesmo ritmo de

atividades e compromissos não entram em estresse, isto porque
sua estrutura de personalidade, sua história de vida são

diferentes e sofrem menos influência dos sermões e

castigos pelos adultos (pais).
O estresse faz parte do dia a dia da pessoa, seja ela adulto ou

criança, sendo que num grau ou intensidade ele é normal e

necessário ao organismo físico e mental (à sobrevivência). A
ausência (apatia) ou exagero (hipertensão) é que são problemas.

"

Por isso uns vivem muito bem com o estresse e seguem o seu

projeto de vida normalmente. Outros estão constantemente

interrompendo, nada construindo, elétricos e sem pausa para
descanso ou reflexão; sentindo-se culpados e culpando os outros.
Administrar esse limiar do estresse é o mais saudável, sem contar

que é também o próprio estresse quem promove a melhor

qualidade de vida na pessoa. É preciso para isso saber e conhecer
um pouco mais a si mesmo.

As crianças e adolescentes ganharão mais e automaticamente

viverão melhor, pois os pais/adultos ou profissionais responsáveis
pela educação e formação da personalidade deles estarão

internamente satisfeitos é felizes com a vida, permitindo assim que
eles vivenciem suas fases coerentemente. Cresçam e amadureçam

felizes, sem o exagero do controle sobre as atividades e

compromissos.
"A Criança Aprende Aquilo que Vive".

Se o adulto é coerente em suas ações, é isto que a criança
aprenderá ...

ODENITE CARDEAL DEMAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/00336
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POLíCIA -11

PolíciaMilitar prende Irmãos roubam cargademóveis
ladrões de carro emCorupá e são flagrados no 'ÁguaVerde'

Corupá-Policiais militares

de Jaraguá do Sul prenderam na

madrugada de domingo um dos

principais ladrões de carro da

região Norte do Estado. O

desempregado Rene Ribeiro, 42
anos, foi preso depois de ser

perseguido por quase 30 minutos.
Ele furtou o Escort, placa BEL-
7700, do pátio de uma sociedade,
no interior de São Bento do Sul,
por volta das 3 horas. Flagrado
por PM's do Município, Ribeiro
fugiu em direção ao Vale do Ita

pocu.
O ladrão foi surpreendido por

policiais no trevo de acesso a

Corupá. Ele conseguiu furar o

primeiro bloqueio, mas acabou

preso no quilômetro 48 da BR-

280. Na delegacia, Ribeiro
confessou que receberia R$
500,00 para roubar o veículo e

levá-lo ao uma oficina elétrica no

Bairro Aventureiro, em Joinville.
Disse também que um homem,
conhecido por Oliveira, também

participou do furto. Rene Ribeiro

já cumpriu pena em Joinville pela
mesmo crime e confessou que
furtou dois carros em Ponta

Grossa (PR).

São Judas Tadeu. "Eles sabiam

que o cerco estava armado",
observou Fedra Konel!. Durante
todo o dia de ontem, a delegada
ouviu as testemunhas. o dono do
caminhão e os irmãos Moreira.

A carga e o caminhão foram

recuperados. O caminhoneiro
Iva Eichendorf carregou o veí

culo de móveis nos municípios
de Joinville, Blumenau, Jaraguá
do Sul e Corupá na segunda-feira.
O produto seria entregue para a

transportadora Rodobento, hoje.
"Alguns vizinhos me chamaram

quando perceberam que estavam

arrombando a porta do cami

nhão", lembrou a vítima. "Não
deu rnais tempo de fazer nada. A

polícia envitou um prejuízo
grande", ressaltou. l

gunda-feira, o caminhão e a carga
de Ivo Eichendorf. morador de
São Bento do Sul.

O caminhão carregado de
móveis foi levado da frente da
casa de Eichendorf. na localidade
de Vila Bermeval. no acesso ao

Estado do Paraná. Testemunhas
que residem na subida da serra

de São Bento do Sul descon
fiaram do veículo e do caminhão
e acionaram a PM local. "O Opala
era o chamado 'batedor''',
destacou a delegada Fedra Konell.

A polícia de Jaraguä do Sul
foi alertada e montou barreira no

trevo da BR-280 com o perímetro
urbano. Ao constatarem a

presença de policiais, os irmãos
abandonaram o caminhão em

uma rua deserta da comunidade

Caminhão foi
abandonado

; .

proxirno co
Posto Marcolla

Jaraguá do Sul - O que
deveria ser um assalto bem

sucedido, terminou na prisão de
duas pessoas da mesma família.
Os irmãos Vilmar Expedido da
Silva Moreira, 31 anos, e Paulo

Rogério da Silva Moreira, 32, de
Curitiba, foram presos por volta
das 6 horas de ontem, próximo
ao Posto Marcolla, no Bairro

Água Verde. Policiais militares

surpreenderam os assaltantes
num Opala. Eles são acusados de

roubar, na madrugada de se-

Motorista embriagado provocamorte de caroneiro
Ihado pelo sol, perdeu o contro

le do veículo e bateu atrás do

caminhão, que estava estacio
nado próximo a empresa "Ga
tos & Atos". De acordo com

testemunhas, havia sinalização
indicando a presença do cami
nhão no local. Valéria Putka

chegou a ser socorrido pelo
Corpo de Bombeiros mas não

resistiu aos ferimentos e morreu

a cami nho do hospital.

colidiu na traseiro do cami

nhão, placa LXE-22S0 (Jara
guá do Sul), dirigido porWilson
Krehnke. Exame de bafômetro
realizado no condutor do veí

culo constatou a presença de

1,37 grama de álcool por litro
de sangue, confi rmando a

embriaguez.
O Fusca trafegava no sen

tido Centro-Bairro quando o

motori sta, alegando ser atrapa-

Jaraguá do Sul - Aci
dente grave na Rua 25 de Julho,
no Bairro Vila Nova, sábado

passado, por volta das 19

horas, provocou a morte do

aposentando Valéria Putka, 44
'anos. Ele teve o tórax perfurado
e sofreu traurnatismo craniano

depois do Fusca, placa ABH-
8310 (Jaraguá do Sul). con

duzido pelo amigo, o autônomo
Pedro Tobias de Lima, 33,PON10 DOS COLCHOES

Edson junkeslCP

A mais nova alternativa para quem busca qualidade e

economia em Iaraguá do Sul,
ao lado da Vieira Móveis e Eletrodomésticos,

no Calçadão da Marechal.
Tudo em colchões e tapetes.

'

Venha conferir nossos preços e a qualidade dos produtos.

Gu� LAJE RIO BRANCO LTDA.
'W'W'W Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

if(047) 979-0976
Rod. SC-413 - Km 07 - Rio Branco

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC lntprudência: Fusca teve a parte direita destruída depois de colidir na traseira do caminhão

TEXACO

[TESTE DE PRODUTO)
A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa já realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.
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Edson Junkes/CP

Domínio: Mareei (E) e Altair durante o treino de segunda-feira, na quadra do Ginásio Arthur Müller

Equipe de
Curitibanos

goleou ADBlu
sábado à noite

Jaraguá do Sul - A Ber

landa/Gaboardi, de Curitibanos,
assegurou a quarta vaga para as

semifinais do Campeonato Cata

rinense de Futsal Divisão Es

pecial, ao vencer sábado à noite,
no Alto Vale do Itajaí, a ADBlu/
Unicárdio, de Blurnenau, por 6 a

2. O time curitibanense enfrenta

a FME/Breithaupt, enquanto a

TuperlPlanor joga com a Unoesc/

SãoMiguel.

Empate agrada
SimãoSatumino

Jaraguá doSul- O empate
do 'Jaraguá em 1 a I con tra o

Próspera, sábado, em Criciúma,
na estréia no Campeonato Cata

rinense de Juniores da Segunda
Divisão, foi considerado um bom

resultado pelo técnico Simão

Saturnino. O Jaraguá começou

pressionando e criou duas opor
tunidades de gol em 20 minutos.
O Próspera abriu o placar aos 28

minutos, depois da falha da zaga
do time jaraguaense. Mar

quinhos tocou de cabeça para as

redes. No segundo te rnpo, a

pressão do Jaraguá continuou e

aos 38, Leandro Rosa, também
de cabeça, empatou a partida.

Berlanda garante vaga,e pega
FMElBreithaupt na semifinal

A fase sernifinal começa a ser

d!§putada neste final de semana.

Em Curitibanos, a Berlanda rece

be os jaraguaenses, e em SãoMi

guel do Oeste, a equipe local pega
a Tuper/Planor, atual tricampeão
do Estado. Os jogos de volta

acontecem no dia 23. Se houver

a necessidade de uma terceira

partida para se definir os

finalistas, será somente após os

391lS Jasc.

Com o apoio de quase mil tor

cedores, a Berlanda soube apro
veitar o fato de jogar em casa para

golear os blurnenauenses. Depois
de uma vitória para cada time no

playoff, só o resultado positivo
interessava às equipes. No pri-

meiro jogo, a ADBlulUnicárdio

venceu por 4 a 3, no Galegão,
em Blumenau, Semana passada,
a Berlanda devolveu a derrota, fa
zendo 5 a O. E no sábado, voltou
a vencer, por 6 a 2, com gols de

Paulinho (3), Kiko, Clayton e

Ricardinho. Émerson e Dé des

contaram.
'

Na BreithauptlFME, o técnico
Manoel Dalpasquale intensificou
os treinos da equipe desde segun
da-feira. Dalpasquale poderá
contar com todos os jogadores.
Dão cumpriu os dois jogos de

suspensão e está à disposição do

treinador. Altair praticamente
recuperou-se da lesão no

tornozelo direito.

Douglas Boga é campeão
estadualdeAutomobilismo

Jaraguá do Sul - O piloto
Douglas Boga, da equipe Boga
Racing Team (Breirkopf), preci
sou apenas de uma volta na nona

etapa do Campeonato Catarinensc
de Automobilismo para confir
mar o títuto de campeão da

categoria Novatos (Marcas N).
A pole-position no sábado, du
rante o treino classificatório, ren
deu ao jaraguaense um ponto de

bonificação. Faltando uma corri
da para o término da temporada,
Bago não poderá mais ser

alcançado pelo conterrâneo

Eduardo Valle, que dominou os

treinos livres, mas acabou per-

dendo o primeiro lugar no grid
de largada na tomada de ternpo.

O resultado do treino tirou as

chances de Valle superarDouglas
Bago na classificação do cam

peonato. Bago ainda venceu de

ponta a ponta a prova." realizada
domingo, no Autódromo Alceu

Feldmann, em Rio do Sul. O

jaraguaense disparou na tabela,
Com 96 pontos.

A categoria Stock-Car tam

bém conheceu o campeão de

1999 na penú Itima etapa do Esta

dual. Clóvis Betehold. de Rio do

Sul, venceu as duas baterias e co

memorou o título com a equipe.

Dedo de ouro

Simão Saturnino, técnico duas vezes campeão do Estadual
Juniores pelo Joinville (1997/98), mostrou que sabe trabalhar com

a base. Chegou em Jaraguá do Sul há dois meses, não conhecia

praticamente nenhum jogador da equipe e sequer tinha certeza da

realização do Camepoanto Catarinense da categoria envolvendo os
(

clubes da Segunda Divisão. Mesmo assim, trabalhou diariamente
com o auxílio do supervisor Celso Cruz. Os frutos já começaram
a amadurecer. Na estréia do Jaraguá, sábado, o time jogou bem e

trouxe de Criciúma um empate (1 a l ) diante do Próspera.

Santo feriado

Federação Catarinense de Futebol aproveitou o feriado de ontem

para acelerar o Estadual da segunda Divisão. Jaraguá foi a campo
duas vezes. Enfrentou o Santa Catarina, em Blumenau, pelo

Profissional, e pegou o Timbó, no Vale do Itajaí, pelo Juniores.

Rápida�------------------------------------------
* No anôque comemora nove décadas de fundação, o CoritibaEC
está em estado de graça. Ganhou o Campeonato Paranaense depois
de dez anos de jejum e a torcida ainda festeja a vitória sobre o Vasco.

sábado, por 3 a 1. O verde-branco ofuscou a barulhenta torcida

carioca no 'Couto Pereira'.
'

* Grandes times do futebol brasileiro atraem torcedores de

todos os cantos. Em Curitiba, por exemplo, a quantidade de

excursões e carros de Jaraguá do Sul para o jogo entre Coritiba
e Vasco comprovou que a paixão pelos clubes ultrapassa limites.

,

* Ângelo Marguue, ex-diretor do Grêmio Esportivo Juventus, está'
trabalhando na campanha de reeleição de Delfim de Pádua Peixoto

Filho na presidência da Federação Catarinense de Futebol. Garante

que consegue, pelo menos, voto de duas ligas, uma do Sul e outra

do Norte de Santa Catarina. Só para lembrar. Delfim está a 14 ano,

na federação. Se vencer as eleições, o que deverá se confirmar, ()

atual presidente será o recordista de permanência do cargo.

quebrando um recorde que já dura há 60 anos.

Mudanças à vista

A contratação de três

jogadores para o returno do
Estadual da Segunda Di visão é

sinal que o Jaraguá FC estava

carente em algumas posições.
A lateral direitra, a defesa e o

ataque ganharam mais uma

opção com a chegada de

Jamur, Flamarion e Alexandre. '

O supervisor técnico Celso
Cruz disse que a diretoira
deverá se reunir nos próximos
dias para discutir possíveis'
cortes no elenco.

Joguinhos do ano 2000
A Fesporte decidiu logo
anunciar Florianópolis cidade
sede dos 13'IS Joguinhos
Abertos de Santa Catarina'.
Sem tempo. Como o

Município foi o único a se

candidatar para promover a

competição no ano 2000, a

fundação também livrou-se de

mais prejuízos. Pegar uma
cidade sern infra-estrutura,
significa investimentos na

manutenção de ginásios e

alojamentos. Floripa tem de

sobra tudo isso.

CopaMarine
Depois de participar

do Mundial de Jet Sky,
previsto para o

próximo dia 17, em Lake

Havasu, no Arizona, Estados
Unidos, o piloto jaraguaense
Alessander Lenzi encerra a

temporada disputando
a última etapa da

CopaMarine, promovida pela
Mercedes-Benz. A prova

acontece em Angra dos Reis,
litoral fluminense, na segunda

quinzena de novembro.

I

, Aposta certa

Depois de campanhas
medíocres nos últimos cinco

anos em modalidades coletivas,
equipes da Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguá do Sul

poderão surpreender nos 39°s

Jogos Abertos de Santa

Catarina, e levar o troféu de

campeão no Futsal, por
exemplo, e 'morder' um bronze

no Basquete masculino. As

duas modalidades foram
adotadas por empresas e são

mantidas pela FME. Parceria
que deu certo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




