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Fotos: César. Junkes/CP

Equipe campeã: Donizete, Rafael Spliter, lauro Radtk e Thiago de Souza (em pé), e .as garotas Priscila
Fritzke, Camila Glowatski, Sally Maiara Siewerdt e Djéssica Barbosa, responsáveis pelas medalhas conquistadas

Atletismo de .laraguá do Sul é

campeão geral da Olesc 2002
A equipe de atletismo da Fundação de Esportes

de Jaraguá do Sul conquistou oito medalhas de ouro,
três de prata e três de bronze, sagrando-se campeã
geral nos naipes masculino e feminino, durante a

segunda edição da Olesc (Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina), que está acontecendo desde o dia 20

na cidade de Xanxerê, e encerra no domingo (30). o

PÁGINA 12

Fotos: Horst 8aümle

Milhares de pessoas foram até a Praça Ângelo Piazera, neste final de semana, para prestigiar a quarta edição
do Eco Radical, evento promovido pela empresa Ação livre. No detalhe, descida de gaiola a 45 metros

Eco Radical teve público de cerca de 11 mil pessoas
A cidade de Jaraguá do Sul definitivamente trans

formou-se na capital do esporte alternativo e do turismo

ecologicamente correto e cultural com a realização do
I

Eco Radical. O bom tempo e calor estimularam o

público, que compareceu em massa ao evento.

PÁGINA 7

�mGUÁ
ir 273-1000

Boneca de 92 anos faz parte da ex

posição sobre Brinquedos e Can-
o tigas do Tempo da Vovó, que foi
inaugurada ontem, no Museu Mu

nicipal Emílio da Silva. Página 6

Alunos do curso Técnico em

Estilismo do Senai expõem uma

sessão de fotos na Livraria Graf
fipel, tomando o estilo gótico co

mo tendência da moda para o in
verno de 2003. Página 4

Tureck Garden Hotel

promove réveillon
e estimula o turismo
PÁGINA 5

Moedas (25)
COMPRA VENDA

o
COMERCIAL 3.5380 3.5450

,PARALELO 3.4700 3.5700

TURISMO 3.4000 3.6000
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Tolerância ou ignorância????
LÚCIA HELENA LÓPES LESZCZYNSKI .....:_ Psicóloga (e cidadã

indignada)

Assim como eu, penso que centenas de jaraguaenses um

dia já se ir�itaram e se revoltaram com o serviço prestado
pelo Cartão'jaraguá Com. e Serv Ltda.

Eis que, nesta quarta-feira, dia 20, estacionei meu carro

em frente ào Shopping Breithaupt, às 12h20 aproxima
damente, para almoçar, e, quando retorno, vejo tremulando

�sÓbre' 9 p�ra-qtisa a flâmula da falta de bo� senso e

,co<;r�nçíà: um aviso de irregularidade com o horário marcado

�'dê i3h04; nôÜficando a falta de cartão, sendo que, o horário
r·

' .' "

de €�tac��riamento livre, o segundo as placas destes "urubus

úrbanos"; compreende o horário do meio-dia às 13:00.

',' o�á; no meu relógio eram 13h02, e, indignada chamei a

.:fr!onitora e mostrei que o horário não conferia com o escrito
\ ,.,.Jt.:,r·

.

;;,t1;lar tal notificação. _

'

Eis que ela, com toda sua habilidade em lidar com

pessoas, com um "excelente atendimento" aos cidadãos que

pagam impostos, disse: "Não posso fazer nada! Se quiser,
reclame no escritório, pois não tem tolerância!".

Mais do que estupefata e agredida no bom senso e direito

de cidadã de usar as ruas da cidade que moro, não ferindo

nem desrespeitando ninguém, me senti injustiçada e

completamente atônita diante de tal ignorância.
Na tentativa de diálogo, chamei um garoto que passava

na rua e lhe perguntei as horas. Ele mostrou no visor do

'seu celular, que eram 13h02 ... à propósito, o horário que

aparece no celular é a hora oficial do Brasil.

Diante desta, s-ituação estapafúrdia que somos

subme�dos durante seis' dias da semana, pergunto:
- A rua não é p�blica??

'- onde está o Procon, que não toma as devidas
. p�o�id�ncias cabíveis paratal "comércio", e, não "prestação
de serviços"?

- qual é o tipo de serviço deste estabelecimento oferecido
"

.'

à população?
- como, �m Joinville, cidade de onde vim, a população

conseguiu desativar tal serviço??,.
- como não há tolerância, s�'.at'é 07 presidente dos EUA

está mantendo a tolerância diante.dos fatos ocorridos em

11 de .setembro do ano passado?
- como não há cartão para apenas 15 minutos de

estacionamento?
- quem nos garante que os 'relógios das monitoras são

,rid.9.s;,·H�19"JNME.IRO ?
�" :".;.:,.:.�}�.c".,<� ,r;,::,_., -�,� '��; ·r, ,:... í=, ,;

o:��j,��: ,ih,�();!V;�áiS desserviço? \

Não consigo mais ficar calada diante de tal desrespeito
aO cidadão!!!

É como um grande amigo meu diz: "Só nos calamos

diante destas coisas, pois -não conhecemos as leis que nos

dão direitos e deveres!!!

I
I

I

I

'i\''';'''f1P,��P�!'' �a,;ta, �o ��itor �eve(l),�r e�viados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

"·'çp.reqa,cao@Jor�al,co�ri!l�dopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
o

O 'jomal se reserva o' direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO

Ontem, dia 25 de novem

bro, comemorou-se o Dia In

ternacional da Não-Violência

Contra a Mulher, data que até

pouco tempo não constava

do calendário oficial de ne

nhum Estado brasileiro,
porque não se dava importân
da ao fato. Aos poucos, as

tristes estatísticas sobre o as

sunto foram sendo veicula

das e as mulheres já demons

tram a conscientização e a

coragem necessárias para fa

zer com 'que os números da

violência diminuam ou que

pelo menos haja punição aos

agressores.
É do conhecimento de to

dos que as mulheres sempre

foram vítimas da violência,
sendo que a mais corriqueira
é a violência física, normal

mente praticada pelo marido
ou companheiro. Pode-se até.

afirmar que, noBrasil, à cada

4 minutos, uma mulher é es

pancada, o que ,mostrá a co

vardia e a omissão da socie

dade, que fecha: os olhos por

que considera esse tipo de

problema sempre como caso

particular.

TERÇA-FEIRA, 26 de novembro

r Pode-se até

afirmar que, no

Brasil, a cada 4
minutos, uma

mulher é

espancada ...J
No Brasil, a violência do

méstica praticada pelo mari

do contra a mulher foi aceita

até pouco tempo atrás como

um fato isolado, particular
de cada família, e que não

cabia a interferência de es

tranhos. Muito menos da poli
cia. Denuncia hoje e apanha
mais amanhã. Diante desse

,

quadro de falta de alternati-

vas, a mulher se sujeitava aos

espancamentos, gerando um
círculo vicioso dos mais abo

mináveis.

De acordo com as estatís

ticas, mais de 40%_das agres
sões resultam em lesões cor

parais graves. As mais co- .

muns são socos e estrangula
mento, embora existam os

mais "sofisticados", que

preferem as queimaduras e o

mutilamento. Em Santa Ca

tarina, aproximadamente
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30% das queixas nas

cias da Mulher cor
I

dem à violência físic

as mulheres.

Para impedir o
I

silencioso praticado
mente em milharesd

brasileiros, f�i cri

1985, a primeira d

específica para trat

sunto. Em Jaraguá d

Delegacia da Mulher

tituída há cerca de

através de um esforl
ciedade desencade

,

pois de uma campan
zada pelo Departam
Mulher do Sindicato
balhadores nas Indú

Vestuário de Jaragua
.

e Região .

O Dia InternaCl
Não-Violência Con

lher é uma data reco

pela ONU (Organiza
Nações Uriidas) des

como forma de prote
assassinato das irmãs

va Maria Tereza e
,

'blicMirabal, na Repu
nicana. O fato, agO

filme e e� breve es

cartaz em Santa o
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'�ades empresariais de ]araguá do Sul preparam

:líepção ao governador eleito Luiz Henrique
'óra, O evento está marcado para acontecer

�dedezembro, às 20 horas, no Clube Atlético

�i, O presidente da Acijs (Associação Co-

,e]odustrial de ]araguá do Sul), Paulo Mattos,

�ue o encontro vai ser uma oportunidade de

,ternizar com o ex-prefeito de ]oinville, apro

para uma exposição de questões relativas à

Os assuntos, segundo Mattos, são conhecidos

remador eleito, que já integrou o Eixo de

volvimento Regional.

:omeoageados du

Ilessão solene, rea�
as 1114 horas, na As

�r iia Legislativa. A

c foi requerida pelo
�aime Mantelli,

, Um dos gran
enageados, que

tte os 300 que re

diplomas de re

ento e mérito, é

Dalanoski, carn

lundial de doação
e. Dalanoski in-

I Associação de
!es de Sangue de

I

s, cidade que se

mundialmente na

e viaja por todo
tealizando pales

�tegrando campa
hstimulo para as

'doarem sangue.

VIAGEM
O prefeito de ]araguá
do Sul, Irineu Pasold,
viaja esta semana para
Florianópolis, onde de

ve encontrar-se com o

governador Esperidião
Amin. Pasold informou

ontem, durante entre

vista coletiva semanal,
que vai falar com o go
vernador para que o

mesmo libere o dinheiro

prometido para a cons

trução de uma ponte na

Ilha da Figueira, no va

lor de R$ 50 mil, e tam-

bém vai em busca de

outros R$ 700 mil para
a construção do novo

terminal rodoviário de

]araguá do Sul, que será

construído nas proxi- I

midades do trevo de

acesso ao município de

Schroeder.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

�Iares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
alde

I FUTURO: PT DE JARAGUÁ DO SUL PROMOVE REUNIÃO AMPLIADA PARA DISCUTIR NOVAS AÇÕES

Partido dos Trabalhadores já
pensa nas eleições municipais

Vicente Caropreso participa de encontro sobre Alca

]ARAGuA DO SUL - A

estruturação do Partido dos

Trabalhadores para as pró
ximas eleições municipais
foi um dos assuntos discuti

dos durante a reunião am

pliada do PT de]araguá do

Sul, realizada a partir das 14

horas de sábado último, na

sede do Sindicato dos Tra

balhadores na Alimentação,
com a participação de 45

pessoas, entre militantes, lí

deres comunitários e sim

patizantes que trabalharam

na campanha deste ano.

O presidente do diretó

rio municipal, Mário Pap
pen, explica que, daqui para
a frente, a intenção é reestru

turar o partido com a revita

lização dos subcomitês de
bairros. ''A nossa vitória deu

se também, e especialmente,
pela atuação dos subcomitês

de bairros, instalados em 18

bairros de ]araguá do Sul.

''A organização dos subco

mitês e seu funcionamento

Fotos: Arquivo/CP

Pappen: PT está se estruturando para eleições municipais

por toda a cidade mostrou

que estamos no caminho

certo", salienta o presidente
do diretório.

Pappen salienta que o

próximo objetivo eleitoral

do PT é disputar com can-

didato majoritário as elei

ções municipais de 2004,
mas não descarta a possibi
lidade de alianças ou coliga
ções com outros partidos
que tenham a mesma pre
missa ideológica de defesa

Ir
II
I
[e

ln
b
�
I,
u

I,
ua

I. fRE ASPAS
Cl �.
I lanta colocar outra empresa. Quebram
I

,li (A afirmação é do prefeito de Jaraçuá

�o :Irineu Pasold, ao referir-se ao fato de a

Ia I�no ser a única empresa de transporte

�
�do Município).

te

rs
,

]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), inte

grante titular da Comissão

Parlamentar Conjunta do

Mercosul e membro da

Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa

Nacionai da Câmara dos

Deputados, participa do 2°

Encontro Hemisférico de

Luta contra a Alei (Área
de Livre Comércio das

Américas), que acontece até

quinta-feira desta semana,

em Havana, Cuba.

A abertura do encon

tro aconteceu ontem, com

Conferência Inaugural às

10h30, e realização do pri- Deputado Vicente Caropreso, na luta contra a Alca

das aspirações coletivas da

sociedade. ''Vamos traba

lhar as lideranças e organizar
o PT, mas, por enquanto, é

muito cedo para falarmos

em algum nome", adianta

Pappen.
Ainda durante a reunião)

foi feita uma avaliação. da

campanha eleitoral deste

ano, que culminou na elei

ção do advogado Dionei

Walter da Silva a deputado
estadual, único a ser eleito

na região. Pappen acrescen

ta que a avaliação foi positi
va e que chegaram à con

clusão que não houve "on

da Lula", mas sim uma vi

tória que veio de um lon

go processo de trabalho e

militância.

Ele informa ainda que,
no que se refere à equipe de

trabalho do deputado eleito,
nada ainda está definido e

nenhum nome foi confir

mado.
(MARIA HELENA DE MORAES)

meiro painel com o tema

"O Estado Atual das Ne

gociações da Alca", tendo

como relatores especialis
tas no acompanhamento
das negociações da Alca.

De acordo com o presi
dente da Comissão. Parla

mentar Conjunta do Mer

cosul, senador e governa
dor eleito do Paraná, Ro
berto Requião (PMDB),
até o momento as nego
ciações para a criação da
Alca têm esbarrado na re

sistência dos países que

compõem o Mercosul

contra a declarada intenção
dos EUA de oficializar a

Alca.
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.PARCERIA: A FUNDAÇÃO EDUCATIVA JUNIOR ACHIEVEMENT PROCURA APOIO DE EMPRESÁRIOS

Projetos educacionais
atrair os jovens aos

]ARAGuA DO SUL _'

A Junior Achievement,
fundação educativa, sem

fins lucrativos, apresen
tou ontem, às 18 horas,
no Cejas (Centro Em

presarial de Jaraguá do

Sul), seus projetos edu
cacionais para empresá
rios de Jaraguá do Sul.
Em Santa Catarina, a

instituição existe há 5

anos e está presente em

sete cidades, sendo que\
somente no ano passado
formou 8 mil estudan
tes.

De acordo o diretor

executivo, Evandro

Badin, o objetivo do en

contro na Acijs (Asso
ciação Comercial e In

dustrial de J araguá do

Sul) é incentivar os em

presários a investir e

apoiar o desenvolvimen
to dos projetos, a fim de

despertar o espírito em-

Divulgação
Diretor-executivo da empresa, Evandro Bardin

preendedor em universi

tários, alunos do Ensino

Médio e Fundamental.
''A expectativa é possi
bilitar que os jovens te

nham oportunidade de
conhecer novas opções

de carreira e desenvol
ver suas habilidades pro
fissionais no próximo
ano", acredita.

Para concretizar as

metas, a instituição con

ta com uma equipe de

•

visam
� .

negócios
executivos voluntários,
cedidos pelas empresas,
e que passam suas expe
riências para os estu

dantes. "Os jovens da

Júnior saem da escola

com um diferencial nos

currículos que irá, com

certeza, colaborar na

hora de enfrentar o

mercado de trabalho",
I enfatiza Badin.

PERFIL _ Criada nos

Estados Unidos, em

1919, a fundação "for

ma" anualmente cerca

de 6 milhões de jovens
em 112 países. Em 5

anos, a Junior Achieve
ment já orientou e

preparou mais de 14 mil

alunos. "Para 2003, es

peramos 'incluir mais

três cidades, buscando.
. .

mars parceIros que se

preocupam em melhorar
o sistema de ensino."

(JULIANA ERTHAL)

Exposição de fotos retrata a moda para o inverno
]ARAGuA DO SUL _

Compreender como a

arte de fazer poesia pode
ser transformada em uma

leitura de moda. Este é

o espírito desejado pelos
alunos do curso Técnico
em Estilismo Industrial
do módulo III do Senai

(Serviço Nacional de

Aprendizagem Indus

trial) de Jaraguá do Sul,
ao término da disciplina
Produção de Moda.

De acordo com a

professora Karoline Eli

za Testoni, cerca de 16
,

alunos participaram da
, ,

realização de uma ses-

são fotográfica em meio

aos túmulos do antigo
Cerni tério Czerniewicz,
tomando o estilo "góti
co" como possível refe
rência para a tendência
da moda inverno 2003.

Cesar Junkes/Cj'
Sirlene Passos é uma das formandas do curso Técnico em Estilismo, do Senai

Este' resultado fashion

poético pode ser confe

rido, no Ciber Café da

Papelaria e Livraria

Graffipel.
O resultado do traba

lho foi excelente, na

opinião da formanda do

curso Técnico em Esti

lismo Sirlene Passos. Se

gundo ela, para a produ-
,

ção do tema, também foi
buscada inspiração no

livro "Pequeno Cemité
rio das Flores", do poeta
jaraguaense Gilmar An-

tônio Moretti. ''A moda
atual parte do sentimen
to da busca interior, on

de o individualismo pre
domina e mostra que
qualquer elemento pode
e deve ser fonte de inspi
ração", acredita. (JE)

TERÇA-FEIRA, 26 de novembro

Segurança pública. �quedas de marquise�
OSMAR GÜNTHER - Engenheiro Civil e

inspetor-chefe do Crea de Jaraguá do
0((

'O),
A Inspetoria de Jaraguá do Sul, com a 'i),

AEAJS (Associação de Engenheiros e Ar '�

de Jaraguá do Sul) e Acijs (Associação Co
Industrial de Jaraguá do Sul), através doN' lU

Construção Civil, vem, desde o início d �ol
solicitando à Câmara Especializada de En {

Civil a minuta de um ato ou instrução no (Ce
com abrangência estadual do Crea (Co' e

Regional de' Engenharia e Arquitetura) e .í!
ART periódica de manutenção de ma ttvl

projetadas sobre logradouros público,
municípios brasileiros têm legislação próp

.

o

entendemos que ocaso não é pontual e sim

que o Crea-SC não pode se omitir em re
\

questão, daí se requerendo uma ação e)

resultando em Uma norma como as já ei ,

sobre manutenção periódica de elevadose, �)

rolantes, caldeiras, entre outras.

Mesmo que a marquise venha a fazer

obra, sendo de responsabilidade do profis)io
a assumiu, após 5 anos ele não é mais res

pela solidez e segurança (Art. 1.245 do

Civil), embora esteja sujeito em até 20 anO) ne

de indenização por defeitos na mesma (de)
constatados no prazo de 5 anos), coo

jurisprudência, em especial a Súmula 194:
Na realidade, os defeitos em marqu!S

como infiltrações, corrosões, fissuras

prendimento das partes, ocorrem na maIO

vezes após o prazo de 5 anos, e as causas

ser outras que não a manutenção, comoacol
de carga adicional não prevista (publicidao

.

exemplo). Tanto num quanto noutro caso o I,
existir a responsabilidade do profissioo
assumiu originariamente a obra. E neste

emissão de um laudo por outro profission�)
\

id radaestado da marquise, não pode ser const e

uma interferência antiética, mas sim c01l1
,

grande benefício para a segurança pública, 1

F.specializaçãQ: Hospital de Clínkas Estado ?O Rí�
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologtll do

Fone: (047) 275·1150 'l11unn
Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 � Ed.. Max!
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e
ores, líderes do departamento fiscal, -escri

:D), fiscais de empresas e de escritórios

1 a 'is, administradores, economistas e demais

adas formam o público-alvo do seminário

° códigos fiscais de operação e atualização
N' MS/Se (Imposto sobre Circulação de

d oorias e Serviços), que será realizado na

quinta-feira, dia 28, das 14 às 18 horas, no

no (Centro Empresarial de Jaraguá do. Sul), O

Co 'rio está estruturado em quatro módulos:

e. ) fiscais de operações" certificação digital,
la 'wa fiscal e alterações no Simples de Santa

), a, O instrutor, será Osmar Schulze. Para

'os da Acijs, Sindicont,JB Software e Prince

m ria o investimento é de R$ 60,00, e para os

re 'participantes R$ 90,00.

)�rcio de Competitividade do Setor de

lãadeJaraguá do Sul promove, com o apoio
oevi (Associação das Micro e Pequenas

10 �as do Vale do Itapocu), a Feira de Natal das

'Iões, O evento vai acontecer de 6 a 8 de

ro, na Avenida Prefeito Waldemar Grubba,
IS noantigo posto de vendas das Lojas Dalmar.
s impresas Amvale Têxtil, Confecções
15 elli, Daccoli Confecções, Karlache Com.

Ytxtil, Nayon Confecções, Puro Fio Ind. do
s 'o, Reflexo Malhas e Tap Vest Ind. Têxtil

r e comercializar produtos diretamente ao

J 'dor e a preços de fábrica. Para maior
idade do público, a Feira de Natal das
Iões terá horários especiais: dia 6, sexta-feira,

d '�22 horas; dia 7, sábado, das 9 às 22 horas;
I I,domingo, das 9 às 18 horas.
I

Convitea

n ',�asa da Amizade tem o prazer de
�á·la para o seu S Café Natalino, no

11/11, a partir das 15 horas, na Duas

Associação Recreativa. A renda será
I nefício das obras filantrópicas da

da Amizade. Nós, da Casa da
e, ficaremos muito felizes com a

esença.
:Tr�ga consigo um aro de óculos que
,diSPonível, o qual será doado à
encia Social do Município. Obrigada

leu gesto.

IDIVERSÃO: A EXPECTATIVA DOS ORGANIZADORES É ATINGIR UM PÚBLICO DE MIL PESSOAS

Tureck Garden Hotel realiza
réveillon e estimula o turismo

CORUPÁ - o Tureck

Garden Hotel oferece ho

je, às 8h30, café da manhã

de apresentação do Réveil

lon 2002/2003, que, em

parceria com o Hotel Par

thenon Century e a empre
sa Ação Livre, dará início a

uma mágica tradição: ré

veillon no Tureck Garden
Hotel, cujo sucesso reverte

rá num estímulo ao turis

mo no Vale do Itapocu, O

tema escolhido para o ré

veillon é "Tempo de Con

servação" - que remete o

inestimável compromisso
das pessoas com a pre
servação do mundo.

De acordo com a orga
nizadora Graciana Tureck,
a festa vai acontecer ao ar

livre, circundada pelos
montes corupaenses, como

muita champanhe, frutas,

César Junkes/Cj>

Graciana Tureck espera cerca de mil pessoas

fogos e diversão. ''A pro
posta deste projeto é fazer

da festa um acontecimento

anual, urna tradição", almeja
Graciana.

Segundo ela, já estão

confirmadas a presença de
260 pessoas, vindas de to

do o Brasil, trazidas por

agências de turismo. "O pú
blico total é estimado .ern

mil pessoas, entre turistas e

moradores de Jaraguá do

Sul, Corupá e demais cida

des dá região", acrescenta.

O evento visa' atrair a

iniciativa à demanda cada

vez maior, nesse período
do ano, por um aconteci

mento de nível, que possa
reunir as pessoas em torno

de um lugar agradável,
I

após as confraternizações
familiares, além de oferecer

um atrativo para,as dezenas
de turistas que estão com

prando pacotes para. vir

passar o período de festas

na região. "Buscamos in

centivar que as pessoas em

preguem suas economias

na cidade, visando fomen

tar o turismo regional." O

ingresso é R$ 35,00 e dará

direito à festa, mesa de

frutas e urn champanhe.
PERFIL - O Tureck

Garden Hotel existe há 6

anos. Sua estrutura é forma

da por 11 chalés, com 33

apartamentos, uma área de

lazer, piscina, lagoá, campo
de vôlei e futebol, quios
ques, lagoas com plantas
aquáticas, trilhas ecológicas
e oferece passeios a cavalo.
(JULIANA ERTHAL)

Sergio da Silva é reeleito presidente da Aciam
MASSARANDUBA - A

AciarÍl (Associação Comer

cial, Industrial e Agrícola de

Massaranduba) realizou on

tem, às 20 horas, na Socie

dade dos Atiradores, locali

zada na Rua 11 de Novem

bro, Centro, em Massaran

duba, o jantar solene de pos
se da nova diretoria. Sergio
Mutilo da Silva, 44 anos, foi

reeleito, porém não deverá

completar a gestão até 2004.

De acordo com ele, have

rá urna alteração no estatuto

que prevê para 2003 a reali

zação das próximas eleições,
objetivando não mais a ocor

rência no período em que
são realizadas as eleições para
o governo federal, estadual

ou municipal. "Duas pessoas

já estão sendo habilitadas pa
ra assumir o cargo na próxi
ma gestão", acrescenta.

Presidente Sérgio da Silva quando da assinatura de Dp�S��O
No evento, Silva apre

sentou aos associados e con

vidados presentes o relató
rio de sua gestão, com o le
vantamento de dados 2000/
2002, explicitando o patri
mônio adquirido, as manu

tenções efetuadas, o relatório

de associados com o núme

ro de inadimplentes e adim

plentes/mês, as reuniões, o

número de ofícios expedi
dos, treinamento, palestras e

promoções com a demons

tração de toda diretoria do
'biênio.

Ele afirmou ainda que

pretende dar CONtinuidade

aos projetos iniciados na

gestão anterior, de maneira

a atrair cada vez mais asso

ciados ao grupo', que é

composto atualmente. por
110 associados,

O presidente reeleito in

tegra a Aciam há 6 anos. É
comerciante desde 1983 e

proprietário da Loja Asa
Motos e Visual Videoloca
dora. Seu principal objetivo
é alavancar O crescimento de

Massaranduba, através de
urn trabalho com união de

esforços entre os empresá
rios, comerciantes e agricul
tores, com a participação da

comunidade. ''Acre�to que
urn trabalho realizado por
pessoas satisfeitas e orgulho
sas alcança sempre melhores

resultados", diz. (JE)

PareeI/anatas Eliane.
Aqui tem a qualidade que você

procura com as melhores condições.
Porcella natos

eliane
L O J A S

BREITHAUPT
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INOSTALGIA: EXPOSiÇÃO RESGATA CANTIGAS E BRINQUEDOS ANTIGOS DE SANTA CATARINA

Brincadeiras ·da época da
museu municipal

,/

vovo no

]ARAGuA DO SUL -

Desde ontem, a população
jaraguaense e os eventuais

turistas podem' conferir a

Exposição Brinquedos e

Brincadeiras do Tempo da

Vovó, que fica aberta ao

público até o final do ano,

no andar superior do Mu

seu Municipal Emílio da

Silva.
De acordo com a di

retora do museu, Alcioní

Macedo Canuto, a propos
ta tem por objetivo mos

trar os tipos de brinquedos
e brincadeiras antigas, ins

pirados na literatura, no

folclore, na tradição das

construções dos 'brinque
dos lúdicos, "tão ausentes

da nossa realidade atual e,

por isso mesmo, represen
tam um modo de vida que
já não levamos", acrescen

ta Alcioní.
A exposição foi organi

zada em parceria com a

UFSC (Universidade Fede

ral de Santa Catarina), que
desenvolve projeto nesse

sentido, e por isso empres
tou vários dos brinquedos

Fotos: Cesar Junkes/CP

Elisa Diefenthaler e Silvo Celeste apreciam a exposição de brinquedos antigos

que fazem parte da mostra.

Ao<todo, .são aproximada
mente 350 brinquedos e al

gumas cantigas antigas, que,

juntas, têm a pretensão de
estimular uma reflexão re

novada sobre o valor da
infância. "O brincar regula
nossos mecanismos vitais,
podendo despertar nossa

perseverança e otimismo

diante do estresse e depres
são. Quando brincamos
com nossos filhos, alunos
ou amigos, estamos exerci-

tando livremente e com

preendendo o fluxo de
nossas emoções e de nos

sas atitudes perante a vida",
argumenta Alcioní.

O brinquedo mais anti-
,

go da exposição é uma

boneca de porcelana, com

92 anos de idade. A mos

tra também contempla os

brinquedos feitos em casa,
como carrinhos de lata e

os mais modernos, como

a primeira edição da bone-
,

ca Susy, fabricada pela Es-

trela, e que foi o sonho de

consumo de todas as garo
tinhas das décadas de 50 e ,

60.

As brincadeiras, na ava-
I

liação de Alcioní, são peças
fundamentais no desenvol

vimento e na capacidade
de amar do ser humano. ",

É brincando que exercita
mos habilidades essenciais
à saúde de nossas rela

ções", resume a diretora

do museu.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Aluno da Julius Karsten ganha bicicleta em concurso

]ARAGuA DO SUL - O

aluno da 3a série do Ensino

Fundamental da Escola

Estadual Julius Karsten

Carlos Alberto Hoepeers
foi o vencedor do concur

so "Fotos e Memórias

Desconhecidas", promo- '

vida pela Fundação Cultu-
.

ral de Jaraguá do Sul. Ele

recebeu o prêmio, ontem

pela manhã, das mãos do

prefeito Irineu Pasold e do

funcionário da VêMais

Dilomar Cavalheiro, du

rante entrevista coletiva.

Carlos Alberto conse

guiu o prêmio por ter

identificado, em uma foto

antiga publicada no "In

formativo Museu", de se

tembro deste ano, alunos,
professores e a localização
do estabelecimento de en

sino e sua data de funciona-

Estudante Carlos Alberto Hoepeers identificou pessoas e locais em fotos antigas

menta. A tarefa foi realiza

da com a ajuda da mãe de

Carlos, Valdete Aurora

Frutuoso Hoepeers, e de

professoras da Escola Ju
lius Karsten.

O historiador' do Mu
seu Emílio da Silva, Ade-

mir Pfiffer, explica que o

concurso existe há 3 anos

e foi criado com a finalida
de de identificar as inúme
ras fotos que fazem parte
do acervo do museu. "Te
mos muito material que
não está identificado e, com

esse projeto, divulgamos
nosso acervo com a ajuda
da comunidade", explica o

historiador.
A escola da foto é a Es

cola Isolada Desdobrada
da Estrada Nova e a foto
é de 48 anos atrás. (MHM)

FORMATURA

,Mais um ano está terminando e mais uma tur
Ensino Médio do Colégio Marista São Luís
formando, concluindo uma etapa da vida.
Os 51 alunos dos terceiros anos do colégio r

cerimônia de entrega de ce;rtificados, no dia
dezembro, no Centro Empresatial de Jaraguá

I

,
(Cejas/Acijs), às 19 horas.

Após a solenidade, os formandos receberão í

amigos e convidados no Clube Adético Baepen
um jantar de confraternização e, depois, a festacan
com o baile, que será animado pela banda ln N

pelo DJ Caverna.
O lema dos formandos é: "Lutamos, sobreviv
crescemos ...Acima de tudo como seres humano!

tudo, a saudade há de ficar".

O Colégio Marista São Luís agradece a todos os

alunos que confiaram no potencial e capacidade
cacional da instituição e deseja a todos um futuro b

'

FEIRA
O Colégio Nova Era realiza, amanhã e qUl�ta.h
Feira de Ciências deste ano, que consiste na apreseo
aos pais e comunidade em geral de todos os tra

de destaque que foram produzidos durante o anal

O tema deste ano é "Fatores do Desenvol'
to Social". A Feira de Ciência do Nova Era a

das 8 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas, no p

colégio, localizado ao lado do Muse� Municipal
da Silva.

FESTA
Os alunos do curso de Sistema de Gerenciameo

Fameg (Faculdades' Metropolitanas de Guara

promove, na sexta-feira (dia 29 de dezembro),fe
encerramento do ano letivo. O evento vai aeoo

recteativa da empresa Estofados Mannes Quem o

a festa é Lenoir Dalri, que anuncia atrações imper

CULTURA
O Setor de Extensão da Unerj (Centro Universi'
]araguá do Sul) promove hoje, às 19 horas, I,
dramática da peça ','A Megera Domada", com a

de Carmem Lúcia de Lima, no auditório da Do

dia 12 de dezembro, ta�bém no auditório dap"O
acontece a apresentação da peça de teatrO

K
de Casamento" do escritor russo Anton Chec

"

daV
espetáculo será encenado pelo grupo de teatr� �
O ingresso é 1 quilo de alimento não pereelveL
que for arrecadado será entregue para a Rede Fe

de Combate ao Câncer.

BAILE
O Movimento de Cursilhos de Cristandade do,

G E'
.

R' I 'liza ooplÚ
- rupo xecutrvo egtona - rea ,

'

v�acosábado, o já tradicional Baile Decolares, que
a

no pavilhão A do Parque Municipal de EventoS,
. ompdas 21h30. Ingressos a R$ 3,00, e os filhos ac

doc
dos pais pagam R$ 1,00. O objetivo, de acor

Iii
. "far1l

organizadores, é a confraternlzaçao ilh
Coordenação Regional do Movimento de ��S

, Cristandade do Brasil instalou-se em Jaragua003e
10 de novembro último, para o período de 2

do.

a teO
e atenderá todo o Estado de Santa CataOn ,

coordenador regional, João Primo
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Fone: 370-0178Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 2002

emêrele de Jaraguá do Sul
a melhor opção

om orgulho, coragem e en

siasmo, o resultado do caderno
rnpre Aqui" é uma conquista

não só do CORREIO DO POVO 7 mas

de todos os empreendedores que
almejam um destaque muito

\ especial com vistas a transformar
sua empresa cada vez mais forte,
sól ida e promissora .

.

Desta forma, comprando no

comércio local contribuímos para
o desenvolvimento de nossa cidade
proporcionando mais geração de
e mp re o o s.s aúde.e du c aç

ã

o ,

habitação, com mais qual idade de
vida

,

Serão cinco edições até o Natal
com a publicação de entrevistas,
artigos, enquetes, dicas enfim
assuntos de relevante-interesse dos
comerciantes e consumidores r

II ........'1.WlUl.I�.:1W"""��.;.&.;;Iu.;.,a��==
-

-

.Jaraguá do Sul- se

!
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2 CORREIO DO POVO

ditorial

Visão Plena
o jornal CORREIO DO POVO apresenta a primeira edição do caderno "Compre
Aqui", dirigido exclusivamente ao comércio de Jaraçuá do Súl. Um dos pontos altos

de sua veiculação é o "senso de urgência" para a mudança. Nosso projeto está
.

baseado numa enfática visão de .futuro na qual se inserem todos os desafiadores

comerciantes- que estrateqicarnentese propõem a converter seu negócio a fim de

desenvolver e projetar uma carrei ra de sucesso, por meio da publ icidade.

A primeira mudança que temos que incorporar é a reaprender a aprender. Com a

sazonalidade criada pelas festas de fim de ano a tendência é aquecer ainda mais as

vendas. O comércio local, de olho nesse crescimento da demanda, deve tomar

posturas estratégicas intensificando as ofertas e promoções, não apenas para

pagamento à vista, mas também nas compras à prazo. O segredo, nesse caso, é ter os

custos meticulosamente projetados para saber, até que ponto pode chegar os

descontos.

Ser criterioso na hora de atribuir créditos para não comprometer os ganhos, é a

'principal medida para prevenir e combater a epidemia das altas taxas de

inadimplência registradas na região.
Além dos preços e das condições de pagamento atrativos, os comerciantes podem
fisgar mais clientes utilizando-se de recursos simples e práticos. O mais efi'ciente é o

apelo visual. Vitrines e funcionários bem apresentados são um bom chamariz. Deve-

se destacar também embalagens personalizadas visando tendencionar o

inconsciente dos consumidores para fidelizá-los em alusão a marca ou nome do

produto.
Portanto �ste será o nosso desempenho, estabelecer uma ligação afetiva positiva
com o seu negócio para estimular através da comunicação impressa, que outras

pessoas se interessem :da mesma forma. Com orqulho, coragem e entusiasmo, o

resultado-do cadern'o',"Compre Aqui" é uma conquista não só do CORREIO DO
;. 1;

-

�,.;� r
.

" .

POVOj,mas'ge'ipdos os empreendedores que almejam um destaque muito especial
com ;istas:a,tr?,n�f��A1ar SUa empresa cada vez mais forte, sólida e promissora. A

ada�[;ç��:'a �eSsé��oce��o de mudança será uma questão de sobrevivência e não de

"moda," ou "oportunidade".
Com a concorrência aumentando, é importante que prestemos melhor atenção em

nosso público consumidor. Desta forma, estaremos disponibilizando espaços no

caderno "Compre Aqui", para a divulgação de seus produtos ou serviços.
Serão cinco edições até 6 Natal com a publicação de entrevistas, artiqos, dicas

enfim assuntos de relevante interesse dos comerciantes e consumidores. Convém

ressaltar que a visão de futuro é atributo para sé avaliar, se desenvolver e projetar

grandes oportunidades. Pense nisso ...

R: ÂngelO Rubini, 110 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC Tel. 31&-0412

• Informática - Microcomputadores
- Suprimentos

• Antenas parabólicas
• DirecTv

rtigo

por
Mery Laise Demarchi Warmling

Gerente SESC - Jaraguá do Sul

O SES C , Serviço Social do Comércio, tem muitoa
oferecer aos comerciários e seus dependentes, como

também a comunidade em geral.
É uma instituição de abrangência nacional e seupri
objetivo é desenvolver trabalhos sociais e educativo
através de cinco área de atuação: Saúde, Educa�ão,
Cultura, Lazer e Assistência.
Vamos falar um pouco de cada área que o SESC

desenvo Ive:

Saúde: são mais de 50 anos de atividades do SESC,
a área de Saúde, onde o principal objetivo é a meln

da qualidade de vida do comerciário e sua famíliae
comunidade. São atividades voltadas para a preven
promoção da saúde.

Educação: é um conjunto de ações voltadas paraa II

educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos

visando ao permanente exercício da cidadania ea

valorização social do ser humano.

Cultura: o S ESC atua na área de promoção e divul
das diferentes man ifestações cu Itu rais, abrindo espa

propiciando acesso aos comerciários e sua famíliae

comunidade. Tem também, o compromisso em incen

a produção artística e cultura local.

Lazer: oferecemos um conjunto harmônico de ativi

de cunho esportivo, artístico, cultural e social, com

oferecendo momentos de alegria e descontração,c
também, estimular novas experiências e contempl
interesses manifestos, provocando o acesso a

transformações i nd ivi duais perti nentes à evolução
humano como um todo. '

Assistência: através deste programa, buscamos
desenvolver ações que contribuam para a valori�a
trabalhador e sua família e para a sua integraçao
comunidade. As atividades de assistência, visam

contribuir para o exercício da cidadania em prold4
melhoria da qualidade de vida. Diante disso, perce
o quanto o Serviço Social contribui para o bemes

toda comunidade.

NSEN
Com/reio de EquipamentoS

(047) 371.6642 2751
susansen@ftetllllO,
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CONSOLIDAÇAO DO URISMO
principalfonte de crescim nto nas

Armazém
do Livro

Ul11a série de eventos está marcando a

cnegada do final de ano em Jaraguá do

�ul. Segundo pesquisa realizada pelo
Caged (Cadastro Geral de Empregos)
loram registrados 40 mil empregos

a lormais em Jaraguá do Sul, sendo que
10 10% destes, referem-se a área do

comércio. "A tendência com o aumento
Iri aa demanda nas vendas de final de ano
OI

ea contratação de mais trabalhadores
lO,

em caráter temporário, com vistas à
lutura efetivação. A questão primordial,
no entanto, é trabalhar intensamente

C, �ara aumentar estes índices de

� empregabilidade cada vez mais", na

e opinião do Prefeito Municipal Irineu

n, P�sold.
.

�primeiro passo, na opinião dele é
intensificar e incentivar o turismo. O

OI turismo de negócios e o turismo de

aventura já estão se consolidando
no Município. O novo enfoque é a

criação do turismo de eventos,
projeto conhecido como Jaraguá

,
Convention & Visitorers Buréau,
que objetiva reservar espaços para
a real ização de convenções, fei ras,
congressos e exposições atraindo

pessoas de todo o país e do mundo.
Na próxima quarta-feira, dia 27,
acontece a reunião do poder
público com a iniciativa privada,
oportunidade na qual será definida
a primeira diretoria. "Ê com muita

alegria que observamos

multiplicarem-se movimentos e

instituições que assumem posturas
admiráveis em defesa da

participação social", finaliza o

prefeito. Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold.

370;",0070
PROMOÇÃO DE NATAL

i
:

��e Papelaria _ ShoppingCenter Breithaupt, loja 130, 10 Piso
ad

.

o Sul - SC - arrnazerndolivro@netuno.com.br - 371-0633
VISITE-NOS

Av. Marechal Deodoro, 1605 - Centro - Jaraguá do Sul J artepi@terra,com.br
-�_.- - -,,- -_._-----_ .. _---_ .. _------- -----_._---�.�-----------------,-----------�
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Comerciantes
Marceli Franciane Reinert

gerente da Paquetá

"O comércio deve estar em

constante aperfeiçoamento,
determinado a investir e

proporcionar ambiente e

atendimentu de qualidade. A cidade

possui um grande potencial
econômico, com empresas
reconhecidas até mesmo em âmbito
internacional, que viabilizam e

movimentam as lojas através do
turismo de negócios".

Adriano Antônio Mannes
proprietário das lojas Madri
"Precisávamos mesmo de um espaço
informativo, haja vista que em

cidades vizinhas este trabalho já é
realizado. A expectativa para o final
de ano é um incremento nas vendas
em torno de 12% a ·I5%. Temos que
aproveitar esta oportunidade e

participar ativamente na busca de
melhores resultados".

<,Edson Ramires Venturi
proprietário da Personal Piscinas
"Compre Aqui", é uma nova

ferramenta para contribuir com um

bom desempenho do comércio local.
Um meio de comunicação
direcionado propicia melhor
interação entre a classe e viabiliza
informações e contatos importantes
com os consumidores

independentemente' do negócio.
Basta aproveitar as oportunidades",

Oscar Roberto Harbs - gerente
das lojas Casas D' água
"A publicação é mais um atrativo

para otimizar as vendas na nossa

cidade. Não entendo porque muitas

pessoas deslocam-se para o

comércio de outras regiões uma vez

que temos- os mesmo produtos, com a

mesma qualidade e mesmo preço. A
única diferença, porém é que o

dinheiro pago pela mercadoria não
será revertido em beneficio de

Jaraguá do Sul".

Consumidores
Vera lúcia da Silva Gomes, 44
anos Auxiliar de Cozinha
"Pretendo viajar no Natal, mas os

presentes dafamília serão

comprados no comércio da nossa

cidade. Gostaria apenas que as

lojas de móveis proporcionassem
maiores prazos para pagamentos,
uma vez que recebo mensalmente a

quantia de R$ 300,00".

Ana Cristina Glats, 13 anos

estudante
"Há muita variedade de roupas

para minha faixa etária mais
considero elevados os preços ainda
mais porque nossa cidade é
reconhecida pelo número de
malharias que comporta. Pesquiso
muito antes de gastar o dinheiro e

não me deixo influenciar por
modismos".

Osmair Pinheiro da Silva, 26
anos Operador de Máquina
"Só compro no crediário, ainda
mais com a chegada do final de
ano. Trabalho para pagar minhas
contas, mas estou satisfeito porque
cada aquisição é o resultado do
meu esforço e dedicação no

serviço, em prol da minha família.
O atendimento é elogiável".

Adnor de Souza Maciel, 52
anos, aposentado
"Sempre compro em Jaraguá do
Sul e costumo parcelar as compras
em até três vezes. Sou cauteloso,
pois dependendo do negócio
r.ealizado, os juros imbutidos no

objeto da compra representam
quase duas vezes o valor da
mercadoria se adquirida com

pagamento à vista ".

Vantagens de 5
- Vários convênios; I
- Fotocópias com custar
- Bibliotecaevideoteca;

Suporte aos assoei

funcionárias;
- Fornecimento de mat

comemorativas, permiti
àentidade;
- Participar de cursosa
taxas especiais;

Utilização das de�

Empresarial de jar

diferenciado;
_ Departamento de Asse

, '

re
consu Itas de todas asa

- Com um baixo custo

A MAGIA DO NATAL ESTÁ N'O BOTICÁRIO

'/
"0

R$ 42 50 Estojo Styletto
R$ 67,75 Estojo Capricho '

?

!I

-4
R$ 42 25 R$ 59,25 Estojo Galbe

, Estojo Chá Verde

R$6775'. Estojo Ploratta in Blue

R$ 47,75 Estojo boa noite!

bom dia!
",,;:;;.

R$ 39,25 Estojo Free

SESC ENCERRA ANO COM TODA A

PAIXÃO DE NELSON RODRIGUES
RA" comO

A peça teatral "VIVEI A VIDA DOS LÍRIOS... OU ATIRAI A PRIME�RA PED
'to EstaduaAcontecendo por aí... , de ItajaÍ/SC participante do Projeto EmCenaCatanna - CIrCUI

de Teatro e Dança.
. . . do aplaudida em

A peça é destaque como uma das mais Importantes da atualidade em SC, sen nacionais,festivais. O grupo 'Acontecendo por aí .. .' busca desenvolver a partir de texJ�s 5 nul11C
pro'pria dramaturgia indo ao encontro do autor e do público, ligando pontes e I elaurn' e P.,

.,

d fácil comaprimoramento técnico, buscando levar ao catannense alem o acu,

aprofundando análises, faces e emoções.
, . . _

Um espetáculo de sensualidade, loucura, amor, ódio e o�tras contradições.
d centro �uO espetáculo será dia 01 de dezembro, domingo, as, 2Dh_3D, no Teatro E�CJaraguadOJaraguá do Sul (R. Jorge Czerniewicz, sn). Os Ingressos ja estad cfven<:la no S

. 371-9177.preço de R$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia). Informações e reservas, pelo fone.

R$ 63 50 'Estojo Quasar
, Feminino

CIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

E AT�D��CATARINENSE SES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO

M.TA ÚNICA: 17/DEZEMBRO/2002

13:00 h / PRAÇA (valor igualou superior a avaliação)

h 13:30 h / LEILÃO (a quem mais der desde que não a preço vil)

local: Rua Marina Frutuoso, s/n° - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mario Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
nteautorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz da Vara do Trabalho de

'loSuI/SC, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, os bens

Inosprocessos, conforme relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem sejam adjudicados
rerárealizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo

llocal, cuja data, constante acima, já fica designada:

ilOO

e:SORAYA CESÁRIO PEREIRA MACHADO
:ANTONIO FOSSILE

�vel constituído de: A quota parte de um terreno com área de 13.715,50m2, situado à
�hroeder I, do lado ímpar, distante 5 km do centro de Schroeder, fazendo frente ao sul com

Schroeder I, travessão dos fundos ao norte com terras de Aldo Ludke, extrema do lado
Ittstecom terras de Catarina Gandolfi Freiberger e do lado esquerdo ao leste com terras de
.:I.Registrado no e.R.I. da Comarca de Guaramirirn sob n° 8.969, sendo em nome de

�ossile, a quota parte de 13.715,50m2 e O restante em nome de Otávio Freiberger. Consta
jXItecanaao BANCO DO BRASIL S/A. Registrada um penhora da Vara Cível da Comarca

Illlnm processo n° 196/96. Avaliado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

1)/94 '

�:INSTITUTO NÁCIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
KOHLBACH S/A

,lliento e cinqüenta motores elétricos, potência 1/2 CV, freqüência 60Hz, tensão 110/

\. polos, tipo ME 3899, .avaliados em R$122,20/cada, total: R$18.330,OO; 02) Dez
letncos, potência 1/2 CV, freqüência 60 Hz P, tensão 127 V, de 2 polos, tipo ME 4925,
emR$122,20/cada, total: R$1.222,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$19.552,OO(dezenove
/tosecinqüenta e dois reais}. Motores de fabricação da executada, acabados e embalados.
Istoria: Rua Bernardo Grubba n° 180 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Cristiano Doege.

" lyOO

':ANDREIA ALPERSTEDT GASDA

IlrDA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
,

W,!�nta qU�dros para estamparia, com estrutura de alumínio, tamanho grande medindo
m,razoavel estado de conservação, avaliados em R$29,OO/cada, total: R$870,00; 02)

�,uadros para estamparia, com estrutura de alumínio, tamanho médio, medindo O,68m x

/laravel estado de conservação, avaliados'em R$17,00/cada, total: R$850,00; 03) Cinqüenta
e ;estamparia, com estrutura de alumínio, tamanho pequeno, medindo O,50m x 0,38m,

rJ��ode conservação, avaliados em R$15,00/cada, total: R$750,OO. TOTAL DA

1'150' R$2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais). Local p/ vistoria: Rua Domingo
-Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry. ,

�Ol

:�OSECARLOSDECARVALHO '

I��ECAT ELETRICIDADE LTDA. e CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
, II.-CELESC
'�rcolnstituídO de terreno situado no perímetro urbano desta cidade de Jaraguá do Sul/SC,

�55 �IOIO Pedro Rubini, esquina com a Rua ,520-Luis Satler, bairro Barra do Rio Cerro, com.
, rn2, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em duas linhas,

• •

ouocrro
\

em planos diferentes, a primeira de 35,50m, com terras de Egídio Bussarello e a segunda de 28,50m
com terras de Mario Borchardt; extrema do lado direito em duas linhas em planos diferentes, a

primeira de 42,00m sendo 14,00m com terras de Soeico Rocco e 28,00m com terras de Mario

Borchardt a segunda de 16,00m com a Rua 520-Luiz Satler, coincidindo com o alinhamento predial
e do lado esquerdo em 56,30m com terras de José Papp. Sobre o imóvel existe instalada uma

subestação elétrica, com os seguintes equipamentos instalados: dois transformadores 9,75 MVA,
dois religadores automáticos 34,5 Kv, três religadores automáticos 13,8 Kv, um banco regulador de
tensão 34,5 Kv, com postes de transmissão, fiação e outros componentes. Cadastrado no e.R.I. de

Jaraguádo Sul/SC sob n° 27.830, avaliado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais),

VT-AT 00066-2002-019-12-00-9

Exeqüente: ADENILSO MACHADO e OUTROS (64)
Executada: SUPERMERCADOS VITÓRIA LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, na Av. n? 2 - Marechal
Deodoro da Fonseca, esquina Com a Rua n° 20 - Domingos da Nova, fazendo frente em 14,30m,
com a Av. n° 2 - Mal. Deodoro da Fonseca, travessão dos fundos em 18,OOm, em terras de Fecularia
Rio Molha S/A, extremando do lado direito em 44,60m com a Rua n" 20 - Domingos da Nova e do
lado esquerdo em 46,70m com terras de Luiz Kienen S/A Ind. e Com. de Bebidas e na esquina das
referidas ruas, uma linha curva sem metragem, tendo o terreno área total de 842,42m2• Com matrícula
n° 3.029 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. Consta na referida
matrícula Extrato do Termo de Arrolamento, junto a Secretaria da Receita Federal (Inspetoria da
Receita Federal em ItajaílSC). Sobre o terreno havia uma área construída de 259,25m2 em estrutura

metálica, que ainda consta averbado na escritura; porém a áreajá foi demolida, sendo que atualmente
o terreno se encontra todo pavimentado com asfalto e sem qualquer construção. O imóvel está com

débito de IPTU junto à Prefeitura Municipal, referente aos anos de 2001/2002. Encontra-se

indisponível nos autos do processo n° 76/02 e penhorado nos autos dos processos n''s 209/02, 193/
02,204/02 e 66/02. Avaliado em R$463.000,OO (quatrocentos e sessenta e três mil reais).

VT"AT86/0I

Exeqüente: MARLI MERUCH
Executada: A. ZINDARS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 8.584,75m2, localizado na margem esquerda da Rua
Emílio Mahnke Junior, na cidade de Guaramirim, com as seguintes confrontações: fazendo frente
com a referida rua, na esquina com a Estrada Bananal Sul, travessão dos fundos com terras de Clenio
Vilela Veiga, extrema do lado direito com a Estrada Bananal Sul, e do lado esquerdo com terras de
Amo Zimdars. Edificados: Galpão industrial, com aproximadamente 1.400,00m2, parte piso
cimentado, parte em madeira e outra de chão batido, pé direito alto, cobertura em folhas de alumínio,
parte com o segundo piso utilizável; anexo prédio em alvenaria destinado ao escritório, em dois

pisos, cõbertura com fibrocimento; duas áreas de depósito, em alvenaria, piso cimentado, cobertura
com telhas de barro. As benfeitorias são antigas e se encontram em precário estado. Registrado no

C.R.I. sôb o n" 2.618. Avaliado em R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Consta ônus

junto à Fazenda Pública Municipal. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos
1143/97 e 1167/97.

VT-AT87/95

Exeqüente: OSNILDO LUIS BATISTA
Executada: SAMUEL TÊXTILJND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: OI) Tear cirCular PAOLO ORIZIO, n° 576560\), modelo JRS 0/2, diâmetro 30 polegadas,
1740 agulhas,feedes 44, 18 agulhas por polegadas, regular estado de conservação, avaliado em

R$15.000,00. O mesmo bem se encontra penhorado 110S autos do processo 217/98; 02) Sessenta e

duas camisas, confeccionadas em malha, tipo Piquet, fio penteado, com gola tipo pólo, cores

diversas, tamanho PMG, manga curta, com botões, de primeira qualidade; avaliadas em R$24,20/
cada, total: R$I.500,40. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$16.500,40 (dezesseis mil quinhentos e

quarenta reais). Local p/ vistoria: BR 280 km 51 - Guaramirim./SC, com o Sr. Célio Cristovão.

J

VT-AT00150-2002

Exeqüente: ALAERCIO FONTANA
Executada: SIMON INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. e OUTRO (02)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 26 de novembrOd1

Bem: Tear circular, TERROT, modelo 13PI48, n° de série noii 182, diâmetro 30", finura28, com

48 alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de' conservação, avaliado em R$I5.000,00
(quinze mil reais). O bem está indisponível nos autos do processo 1060101 e foi penhorado nos

autos do processo n° 1070101. Local pi vistoria: Rua Ano Bom n° 734 - Corupá/SC, com o Ricardo
Lúcio Simon.

VT-AT166/94

Exeqüente: EUSABETH DA COSTA
Executada: H & W RIBEIRO LTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Imóvel constituído de terreno contendo a área de 61ó,00m2, constante do lote n" 177 do
Loteamento Jardim São Luiz, localizado no lado ímpar da Rua 325-João Franzner - pioneiro,
esquina com a Rua 329r Sem nome, fazendo frente em 22,00m com o lote n° 126; extrema do lado
direito em 28,OOm com a Rua 329 - Sem nome, e do lado esquerdo em 28,00m com o lote n° 178. De

propriedade de Edson Vanderlinde Vieira, com matrícula de n° 17.274 do e.RJ. da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC. Sobre o imóvel há uma edificação em alvenaria com área total de aproximadamente
.

124,00m2, em dois pavimentos, sendo aproximadamente 40,00m2 no pavimento superior, razoável

estado, não averbada. Avaliado em R$60.000,00; 02) Veículo FIAT/UNO MILLE EP, preta, placas
LXP 5984-Jaraguádo Sul/SC, chassi n09BD146097T5700266, gasolina, RENAVAM 651607663,
ano/mod. 96, bom estado de conservação, avaliado em R$8.500,00. Consta ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA a FIPAL ADM. CONS. SC LTDA. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$68.500,OO
(sessenta e oito mil � quinhentos reais). Local pi vistoria:' item 02 - Rua Joaquim Francisco de Paula
n" 1523 -Jaraguádo SulISC, com o Sr. Anésio Lucio München.

'

VT-AT209/01 (Apensados: 699/01)
Exeqüente: LUCIANA MENDES NANDI TECILLA
Executada: TAMARA BYLAARDT:"'ME
Bens: 01) Parka GREEN-FEE, xadrez, avaliado em R$79,00; 02) Dois pijamas manga longa, seda,
avaliado em R$75,00/cada, total: R$150,OO; 03) Duas camisas linho, manga longa, BRASPÉROLA,
avaliadas em R$75,00/cada, total: R$I50,00; 04) Blazer linho marrom, BRASPÉROLA, avaliado
em R$93,OO; 05) Calça oxford azul, SUPREMA ELEGANCE, avaliada em R$84,OO; 06) Casaco lã

violeta, lã violeta, GUERRA, avaliado em R$134,50; 07) Quatro vestidos, crepe chifon amassado,
MALAGUETA, avaliado em R$94,00/cada, total: R$376,00; 08) Conjunto saia mais blazer, sem

manga, azul, avaliado em R$89,50; 09) Dois conjuntos, saia mais blazer, sem manga, pretos,
avaliados em R$89,50/cada, total: R$179,OO; 10) Vestido com alça, MARIA MADALENA, preto,

. avaliado em R$93,00; 11) Nove calças, oxford, cores diversas, avaliadas em R$49,00/cada, total:

R$441,00; 12) Duas saias longa crepe, Jorgete, avaliada em R$63,00/cada, total: R$126,00; 13)
Vestido social, MARIA VALENTINA, avaliado em R$143,00; 14) Blusa manga longa seda pêssego
estampada, avaliada em R$43,00f15) Blusa manga longa seda pêssego, com gola forrada, avaliada
em R$54,00; 16) Dois vestidos com alça, DIANA, estampados, avaliado em R$59,00/cada, total:

R$118,00; 17) Saia longa MUSSELINE, azul estampada, avaliada em R$42,00; 18) Vestido social,
LUAZZON, preto, avaliado em R$92,OO; 19) Dois vestidos floridos alça, LUAZZON, avaliados em

R$65,20/cada, total: R$130,40; 20) Três calças tipo capri, preta, LUAZZON, avaliadas em R$46,201
cada, total: R$138,60; 21) Seis short lycra, DIANA, cores pretolazul, avaliados em R$28,50/cada,
total: R$I7I,00; 22) Quatro blusas sem manga, INTRUSO, avaliadas em R$21,00/cada, total:
R$84,00. Todas as roupas descritas são femininas, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.0Il ,00 (três
mil e onze reais), Local pi vistoria: Av. Getúlio Vargas n° 268 - Shopping Breithauptlloja 125-

Jaraguá do SulISC, com o Sr. Tamara Bylaardt.

VT-AT24I/98

Exeqüente: SANDRA GETNERSKI JUNKES
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: Duzentas e trinta e oito camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com

gola tipo pólo, branca, tamanhos PMG, manga curta, com botões, primeira qualidade, avaliadas em

R$24,50/cada, total: R$5.831,00 (cinco mil oitocentos e trinta e umreais). Local pi vistoria: BR 280
km 51 - GuaramirirnlSC, com o Sr. Célio Cristovão.

VT-AT272/0I

Exeqüente: ANADIR TECILLA DUWE
Executada: OSMAR EicHENBERG

, Bens: 100kg de malha emrolo 100% poliéster, avaliados em R$23,00/kg, total: R$2.300,00 (dois
mil e trezentos reais). Local pi vistoria: Rua Elpídio Martins n° 388 - Jaraguá do' Sul/SC, com o Sr.

Osmar Eichenberg.

VT-AT324/01 \,

Exeqüente: CARLOS ANTONIO UNO - Perito Juízo
Executada:'SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
MEC. E DOMAT. ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL e REGIÃO.
Bem: Microcomputador processador AMD K6 (tm) processor, memória RAM 56,OMb, disco

rígido de 10,24 Gb, gabinete tipo desk top, drive de 3112", CD Room, placa de fax modem, monitor
colorido de 14" da marca US, teclado padrão US, mouse de três tecla Troni, estabilizador,
equipamento, razoável estado de conservação, avaliado em R$850,00 (oitocentos e cinqüenta
reais). Local pi vistoria: Rua João Planinschek n° 157 -Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Vilmar Sizino

Garcia.

VT-AT356/94

Exeqüente: CARLOS RICHARTZ

Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: Cento e noventa e cinco camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com

gola tipo pólo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, de primeira qualidade,
avaliadas em R$24,20/cada, total: R$4.719,00 (quatro mil setecentos e dezenove reais). Local pi
vistoria: BR 280 Km 51 - GuaramirirnlSC, com o Sr. Célio Cristovão.

VT-AT371/96 (Apensados: 298/96,387/97)
Exeqüente: IVANI AUERHEHN e OUTROS (04)
Executada: CONFECÇÕES IMARO LTDA.
Bens: 01) Máquina de costura industrial, reta com uma agulha, COLUMBIA, n° 450-2, bom estado,
avaliada em R$450,OO; 02) Dois gabaritos, bom estado, avaliado em R$40,00(cada, total: R$80,OO; 03)

/ Prensa manual de botões n° 2386, bom estado, avaliada em R$I5,OO; 04) Compressor de ar, SCHULZ,
r

n° 0889, não funcionando, avaliado em R$10,00; 05) Duas mesas de madeira, com300, x

apoiadas sobre três cavaletes cada, de 0,80m de altura, satisfa�ório estado, avaliadas em RI5
total: R$IO,OO; 06) Cinco cadeiras de palha, avaliadas em R$3,00/cada, total: R$15,OO;O�
cadeiras de madeiras em fórmica, regular estado, avaliadas em R$2,00/cada, total: R$8,OO;08)
madeira de 2,00 x 0,80 x 0,90m, razoável estado, avaliada em R$I 0,00; 09) Mesa de madeira
0,80 x 0,75m, avaliada em R$5,OO; 10) Banco e um estrado de madeira, avaliado em R$5,OO;1J)
de parede, TELUX, funcionando, razoável estado, avaliado em R$8,00; 12) Imóvel consti
terreno em formato irregular, situado à Rua 76-Sem nome, esquina com a Rua da Saudade, C

\ fazendo frente em 14,70m com a referida rua, travessão dos fundos em 29,40m com terras de R
Bianchini, extremando do lado direito em 34,00m, com a Rua da Saudade, e do lado esqu
25,(i)Om com terras de Isac Menegazzo Borges, com a área de 650,47m2 de propriedade de
Milnitz, com matrícula n° 17.978 do e.R. I. da Comarca de Jaraguá do SuIISe. Sobre o terreno
edificação construída em alvenaria em dois pavimentos com área de aproximadamente
razoável estado, não averbada. Avaliado em R$60.000,00; 13) Direitos de uso e gozo da linhatel
de prefixo e n° (47) 375-1340, avaliada em R$700,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$61
(sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais). Local pi vistoria: itens 01 ao 11 - Rua2l deA
- Corupá/SC, com o Sr. Marcos Milnitz.

VT-CPE 450/00

Exeqüente: MARINES ANDREZ
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bem: Máquina de costura industrial reta, SINGER, razoável estado, avaliada em

(quinhentos reais). Local pi vistoria: Rua Bernardo Dombusch n° 1.568 - Jaraguádo SullS
Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 473/01

Exeqüente: JOSEMAR ALVES PEREIRA

Executada: FRIGORIO FRIGORÍFICO RIO CERRO LTDA.

Bem: Veículo caminhonete c. aberta, FORD/F75, ano/mod.·I974, gasolina, placas
Jaraguá do Sul/Se, chassi LA3BPM48366, RENAVAM 557619602, razoável estado,av�i
R$3.000,00 (três mil reais). Local pi vistoria: Rod. SC 416 Km 05, Rio Cerro- Jaraguádo
com o Sr. Elmo Mathias.

VT-AT 507/94

Exeqüente: IGNÁCIO BRAIER

Executada: HAUS LAJES LTDA.
Bens: 01) Freezer horizontal com uma tampa, CONSUL, branco, razoável estado, av�i

R$300,00; 02) Refrigerador CONSUL, de aproximadamente 280 litros, marrom, razoável
avaliado em R$180,00; 03) Aparelho de somSHARP, tipo 3 em 1, com toca-fitasduplodec
e CD Changer, com duas caixas acústicas, razoável estado, avaliado em R$280,OO. ror,

AVALIAÇÃO: R$760,00 (setecentos e sessenta reais). Local pi vistoria: Rua Joaquim Fran

Paula n° 4325/fundos - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Miraci Engel.

VT-AT 508/00 (Apensados: 504/00, 505/00, 506/00, 509/00, 510/00)
Exeqüente: EVA APARECIDA DOS SANTOS
Executada: LUNIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL e OUTRO (02)
Bem: 01) Treze mesas de ferro para estamparia, medindo 3,5m x 1 ,20m, bom estado, avali

R$500,00/cada, total: R$6.500,00; 02) Cento e quarenta formas de alumínio para es

medindo aproximadamente 0,65 x 0,45m, bom estado, avaliadas em R$80,OO/cad
R$11.200,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I7.700,00 (dezessete mil e setecentos reais),
vistoria: Rua Antônio Zimermann n° 271 - Guaramirim/SC, com o Sr. Roberto BarrosLe1t

VT-AT521101

Exeqüente: SOLANGE MATOSO FRANCO DE RAMOS
Executada: KOALA ACABAMENTO TÊXTlLLTDA.
Bem: Microcomputador K6-2 - 500MHz, Pentium III, 32 MB RAM, HD 10 GB, co�
AOe, 15" colorido, com multimídia, com placa de som, placa de rede e placa de fax, tecla o

bom estado, avaliado em R$I.000,00 (hum mil reais). Local pi vistoria: Rua Walter Marq

2222 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Ingomar Schuncke.

VT-CPE 524/98

Exeqüente: VALDECI SOARES UNO
Executada: TABOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

. ali
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 5.073.000,00m2, sem benfeitonas, 6as
município de Schroeder/Sf', comarca de GuaramirirnlSC, nos fundos dos lotes da estrada U

dl
lado ímpar, distante 15km d� centro de Schroeder, fazendo frente em 890,OOm com os I�:;ado
Duas Mamas, travessão dos fundos em 890,00m com os lotes do Rancho Bom, extrema

700
em 5.700,OOm com terras do Domínio Dona Francisca Ltda. e do lado esquerdo em 5'1 �C
"terras de Domínio Dona Francisca Ltda., sendo parte do imóvel com matrícula n° 10.11 nsa
GuaramirirnlSC, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais). O imóvel foi penhorado;;5�i
processos CPEx 135/96, CPEx 195/97, ePEx 137/97, CPEx 242/97, CP 103198 e CPEx

280198, CPEx 870/98, CPEx 872/98, CPEx 873/98 e CPEx 870/98.

VT-CPE 526/00
�

Exeqüente: JORNAL CORREIO DO POVO e OUTRO(2)
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

J1] RI
Bem: Máquina de costura industrial, overlock, NISSIN, razoável estado, ava�jadaseI/SC,
(seiscentos reais). Local pi vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n° 1568 _Jaraguado u

Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 526/95

Exeqüente: LUCI SCHROEDER
Executada: INCORE MOTO PEÇAS LTDA.

.

, IISc,nol ':
Bem: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano de Jaraguá do Su

de7'rea
da Rua 184-Bernardo Dornbusch, esquina com a Rua 145-Carlos Blanck, com a a

184.6
com uma construção em alvenaria de 170,00m2, fazendo frente em 17,50m com :R�a comi
Dornbusch, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 1/,0 :incidi
Udo Voigt, extremando pelo lado direito em 43,49m com a Rua 1 45-Carlos Blanck, c
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moveis
3 quartos e demais dependências.
Tratar: 37Q.8097 ou 9104-5468.

PROCURA-5E - moças pI dividir

aluguel, casa mobiliada, próx.
Trapp. Rua Carlos May. Tratar: 371-
1864 ou 9952-1491.

RAU - vende-se, (Cohab) el 86m2 e

tudo legalizado. R$ 28.000,00.
Tratar: 371-9852.

RIO CERRO - vende-se, de alvenaria

el 100m2,el terreno 7500m2• Aceita
se apto ou casa até 40.000,00 ou

carro até 25.000,00. Tratar: 376-
2601 ou 9112-3947 el Mareio.

TIFA MARTINS - vende-se, de

alvenaria, semi-acabada e/3
quatos, sala, eoz., lavanderia e

banheiro. R$ 13.000,00 + presta
ções. Aceita carro no nego Tratar:
9104-5468. ou 37Q.8097.

UBATUDA - vende-se, de alvenaria,
nova, el 2 quartos, sala, eoz.,

banheiro, garagem pI 2 carros,
murada. Troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 275-2130 ou 9112-

0509 el Charles.
I

VENDE-5E - próx. Paróquia Madre

Paulina, de alvenaria, el 3 quartos,
escriturado. R$ 23.000,00. Tratar:
275-4023 .

VIEIRAS - vende-se, de madeira el
70m2 + galpão el 80m2, 2 quartos,
sala, eoz., lavanderia e garagem.
Terreno el 480m2. R$ 35.000,00.
Troca-se por imóvel de maior valor.
Tratar: 37Q.8097 ou 9104-5468.

ALUGA-SE - precisa-se de apto ou

casa, próx. Pref. Jaraguá. Tratar:
372-3061 ou 9111-1452.

CENTRO - vende-se, el 2 quartos, el
guarda roupas embutido, 2 ar eond.,
garagem e demais dependências. R$
38.500,00. Tratar: 9963-9445.

CENTRO - aluga-se, quitinete, 4

peças. R$ 200,00 el água e luz
incluído. Tratar: 371-0462.

CENTRO - aluga-se, quartos na Rua

Domingos da Nova para moças.
Tratar: 372-1488.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana

Paula, avo Beira Mar, 92 andar, el
97m2, el 3 qtos, 2 bwe, sala, saca

da, todo mob., cl gar. R$
45.000iOO. Tratar: 9973-5212 ou

371-6418.

PROCURA-5E- moças pI dividir

apto no Ed. Menegotti, Centro.
Tratar: 275-2979 el Pilar.

BARRA - vende-se, leteamento
Miranda com 325m2• R$9.000,OO.
Tratar: 376-2154.

BARRA - vende-se, lot. Papi, 100m

posto Km7, medindo 17x35m. R$
33.000,00. Tratar: 91014807.

CORUPÂ - compra-se terreno ou casa,
próx. ao centro. Tratar: 9123-7207

el Rodrigo, horário comercial.

RIO DA LUZ - vende-se, el 300m2, R:

Veno Volkmann. R$ 11.000,00 nego
ciável. Tratar: 37Q.8097 ou 9iO.4-5468.

VENDE-5E - el 800m2 + lagoa 1000m2
el casa em construção el 88m2• R$
40.000,00. Tratar: 276-3353.

VENDE-5E - terreno pI chácara, el
40.000m2sendo 10.000m2 área pla
na, 2 riachos, lagoa, caminho pI
Pomerode, 12 km do centro. R$
35.000,OOTratar: 37Q.8928 el Marcus.

VENDE-5E - próx. ADV Aurora,
14x28m. R$ 13.000,00. Aceita-se

carro até R$ 7.000,00 monza I
Kadett de 91 acima. Tratar: 376-

0283 ou 9104-2336.

VILA LALAU - vende-se, próx. da

Weg II, el 400m2• R$15.700,OO.
Tratar: 371-6069.

•

ACARAí - aluga-se, sala el
100m2, pI profissional montar

academia. Tratar: 27.5-2066 ou

9975-4764

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria, toda

equipada. Aceita-se carro ou moto

no nego Tratar: 275-3056 de
manhã ou 370-6099 de tarde.

LOCADORAS - vende-se, 2 loca

doras, uma na Nova Brasília e

outra no Shopping. Tratar:
215-3937.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto -

Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 2 dorm., rnob., gar., situado no Centro - R$ 53.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm., cl suíte, mob., gar., sacada, quadra pI Mar - R$
95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993.

CRECI 296.

(BMB) - Apartamento n' 02 - Rua Marechal

Floriano Peixoto, 10, esquina com a Rua Getulio

Vargas, localizado no piso superior co m acesso

pelo corredor lateral interno do prédio, coníendo:
sala, cozinhe, 03 dormitórios, baobeiro, jardim de

invemo, área de serviço é de uso comum com

outro apartamento. Área privativa de JSo,oom'
(área extfdfda do laudo de avaliaç30). Irarsrrição
9575 do CRI de Jaraguá do SuVSc.
LANCE MINIMO: RS 30.000,00

LQU lQ -W8iºáJlQ U!LLK
(8MB) - Apto' n' 01. - Rua Marechal Floriano Peíxoto, lO,
esquina com a .Rua Getúlio Varg45, localizado no piso superior
t/ acesso pelo corredor lateral interno do prédio, contendo: 02
salas, cozinha, 03 donrít, banheiro, íardim de inverno, a �r�
de serviço é de uso comum com outro apto. A[� privo de
150,OOm' (área extralda do laudo de aVíllfilçilo). Transcrição
9.575 CRI de Jaraguil d\> Sul. LANCE M{NIMO: R$ 3(i..(}I){},OO

LQTJ 44 - BLUMENA.UISC
Apartamento fl· 101 - Rua Tocantins,40 - EdifldQ Garden Tower
Residence, no bairro Victor Konder, contendo: sola para 02
ambientes, sacada com churrasqueira, lavabo banheiro social.
sala Intima, o> quartos sendo 01 surre, cozinha, área de
serviço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta.

donamento. Área privativa de 144.,9366 in" área total de
235,382001'. Matric.ula 21192 - 2° Oficio do Registro de Imóveis
de BlumenaujSC Chaves no condomlnio.
LANCE M/N/MO: R$ 116.000,00

LOTE 64 - BLUMENAU/SC
Apartamento nO 401 - Rua Tocantins, 40 - Ediffdo Gardén
Tower Residence, no bairro Victor Konder, contendo: sala para
02 ambien1es, saeada com chUITilsqueira, lavabo b.1nheiro
social. sala íntima, 03 quartos sendo 01 suite, cozinha, área de
serviço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta
cionamento. Área privativa de 144,9366 rn', área totsl de

-

235,3820m'. MatrIcula 21301 - 2° Oficio do Registro de Imóveis
de B!umenaujSC Chaves no condomlnlo,

'LANCE MIN/MO: RS 116.0(10,00

LOTE 8]- BLUMENA.U/SC
Apartamento n' 701 - Rua Tocantins,40 - Edifido Garden
Iower Residence, no bairro Victor Konde(; contendo: sala para
02 ambientes, sacada com churrasqueira, lavabo banheiro
social, sala intima, 03 quartos sendo 01 suite, cozinha, área de
sewiço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta.
don�mento. Área privativa de 144,9366 m', área total de
23S,3820m'. Matricula 2Ul0 - 2' Oficio do Registro de Imóveis
de Blumenall/Sc. Chaves no condomlnio.
LANCE MfNlMO.� R$ 116.000,00

LOTE 41 • CAMPlNASfSP Av. Francisco Clkério, 935, cont
subsolo cj estacionam, paVimeflt6s térreo, 1',2.,3°. e ánco, Área
terreno aprox. 709,7Qm', área constr. cont planta aprovo de
2.954,37rn'. Ma!1. 26.841 I' CRI CampinasfSP.lmó\'eJ locado ao

PRODESP (Poupaternpo), vllor mellSal do lJuglll!1 de R$
37;161.93.lANCE.MINIA1O: RS 2.962.500,00

LOTE D • (AMAGUA/RS (BS)- Terreno Urbano - Rua Cel.
Boaventura esq. R Cei Patricio Vieira Rodrigues, V_ Nova. Terreno
de 3.2JO 01', com benf. (1AI8;7001') Matr. 2625 CRI Camaqua RS.
LANCE M/N/MO: R$49.000,OO

LOTE 71 - PASSO FUNDO/RS (BMB) Apartamento nO 02 -

Rua Bento Gonçalves n.· 526, Centro, com área total de 130,27
m'. Eventuais despesas com averbações. no CRI por conta do
arrematante. OB$; TraIa-se de apartamento no pavimento supe-

.

rior da ex.agencia, pendente de desmembramento da matrícula
junto ao CRI. lANCE M{NlMO: RS 2!WIJO,OO

P�NATO SILVA
LEILÕES

A MAIOR ,MPRESA DE unoss
00 lNTElUQR rAUUSTA

.
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2 CORREIO DO POVO TERÇA-fEIRA, 26de novembrod
I-__� �e A.f

!

.<tL vidraçana

�1w.Wille
Nós queremos vender! Você quer Compr

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

OFICINA MECÂNICA -vende-se,
om todos equipamentos, elevador,
pronta p/ trabalhar. Ótimo ponto
de loc. clientela. Aceito carro no

nego Tratar: 371-4284, c/ Rubens.

VENDE-SE - estamparia, mesa

térmica c/lO chapas, 100 jogos de

quadros + acessórios. R$
8.000,00. Aceita-se carro no nego
Tratar: 275-2752 ou 370-6624

Vende-se - Chácara cl 65.000m'. a 1km do
Frig. Theilaker, cl casa alv. 240m' cl piscina
+ casa pi caseiro, cl linha telefônica, luz e

água, com escritura. R$ 120.000.00. Tratar:
. 372-3922 ou 9122-4198. CRECI 9238.

,

CEDRO MOVEIS.

VILA LENZI - vende-se, padaria,
toda equipada c/ máquinas nova,

completa. Tratar: 371-4300.

I'
I

TUOO EM 5X
SEM dUROS Fone/Fax: (47) 275·1858

.. !tua Major.JÚllo.FlIrrelra!.2�íl.� .. II.I).ltuIo.da. Oemlcar.·.Vila.L�la��}l1agui

Para compra de imóv:eis, construção ou reforma
de. R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00

Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo. temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

'" Móveis sob medida;
'" Inclusive móveis de

Gramado;
'" Cozinhas plcnejadcs ,

'MEIRAREF
Obras de Massa Corri
Pedreiro e Ollpinlei�

Pintura em geral
Encanador

mélt �1tf ifI !Ilm��·� Df��1�Rfilffi�j�9, -

,< eH,�re:e,IJle .'i'", ' ::j!

i

I
I

I
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�.FE[RA. 26 de novembro de 2002

mpregos
•

I

[11J 3471-0296
•

lIIWW.deddaveocar.c:om.IIr/elrlco

AUX. ADMINISTRATIVA - admite

se, cl experiência na área adminis
trativa e em informática. Tratar:
370-2192 cl Milton.

CABELEIREIRA - Salão na Vila Lenzi,
com grande clientela, precisa de uma

cabeleireira cl experiência, ótima re

muneração. Trat�r: 372-0938.

DIARISTA - precisa-se, de moça pI
trabalhar. Tratar: 276-1101.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar
como distribuidor ou supervisor.

Tratar: 273-0002.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar
a partir de casa. Uma nova ten

dência de mercado. Tratar: 376-
3822.

PROGRAMADOR - procura-se, de sis

temas, cl experiência em Genexus.
Tratar: 370-2192 cl Milton.

PROMOTORES DE VENDA - precisa
se urgente, 40 vagas, sendo pI 20
mulheres e 20 pi homens. R: Reinaldo

Rau, 340. Tratar: 275-1496

RAPAZES - precisa-se, pI atuar

em loja de brinquedo do

Shopping. Tratar: 9117-3289, cl
Ana Lúcia.

REPRESENTANTE - precisa-se, pI
o Oeste de SC, que trabalhe em

área de confecção. Tratar: 273-
1177 ou 273-1520.

REPRESENTANTES/PREPOSTO
Precisa-se que já atende�
indústrias de confecções para
vender Etiquetas Bordadas e

Etiquetas p/ind. de Jeans. Tratar:'
9955-3823, c/Dorival.

SECRETÁRIA - precisa-se, com

boa aparência, acima de 18 anos.

Tratar: 370-8237 ou 372-2112.

SÓCIO - procura-se, pI escritório de

prestação de serviços, que seja con

tador ou administrador. Interessados

comparecerem a R: Exp. Gumercindo
da Silva, 72 - si 03 - Centro. Em
frente a Caixa Econõmica.

VENDEDORES EXTERNOS - Racco
cosméticos admite. Tratar: 370-
6866 cl Rosita, horário comercial.

VENDEDOR EXTERNO - admite-se.
Tratar: 9905-2663. Ou Rua Erich

Sprung, 218 - Água Verde após
19:30hs.

CORREIO DO POVO 3

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

cursos
CURSO eH PERfoDO

02/12 a 10f12

02f12 a 10/12

Arte Floral Arranjos e Buquês 20h

A Arte de Bem Receber e Servir 20h

Etiqueta Social e Profissional 08S: Ao final do curso W�rkshop
_Corno se Vestir corn Elegância 15h 02f12 a 09f12

, .

roximos cursos

Jan/2003

Mar/2003

Mar/2003
Jan/2003

Jan/2003

Mar/2003

Fev/2003

Fev/2003

Jan/2003

A Definir

Jan-Fev.Mar/2003
Mar/2003

Fev/2003

Banco de Dados Access

Decoração de Ambientes

Desenvolvimento de Lideres

Digitação
Internet

Instrumentador Cirúrgico
Legislação Tributária
Matemática Financeira com HP 12c

Oratória
Oratória Nível II

Operador de Microcomputador
Qualidade no Atendimento
Vendas Externas
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Palio ED 00
GM Kadett GLS compl. 98

Corsa Milênium, 4p Branco Okm G Fiesta 4p 97
Vectra GL Azul 98 G Tempra 96

F 250 XL 01 Cinza D R$ 43.000,00 o 20 Luxo Branca 86 O Kadett GL compl. 96
Partner 99 Azul G R$ 14.500,00 Chevette Bege 81 G Tipo 4p 95
Corsa Super, 4p 99 Cinza G R$ 11.900,00

Chevette SL Azul 98 G
Uno Eletronic 95

Palio EDX 4p 98
.
Champagne G R$ 11.500,00 vw Kadett GSI, compl. + couro 93

Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,cio Gol GIII, compl, Branco 00 G Fiorino LX 89
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00 Gol Mll.6 cf ar, direção Vermelho 97 G Escort GL 89
Gal MI 98 Azul G R$ :1,1.500,00 Logus GL completo Vermelho 94 G Passat Flahs 87
Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00

Gol CLI, 1.8, ar e dir. Azul 95 A F-l000 86
Parati CI 1.8 Vermelha 94 G Santana,4p 86Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$ 9.800,00 Fusca 1300 Verde 83 G

S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00
Santana 2� OH 85

Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 FIAT Voyage (re íquia) 82

Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G Fusca 78
Mille Smart, 2p Branco 01 G Fusca 76

Mercedes Benz, d.h 93 Vermelha G R$ 32.000,00 Uno eletronic completo 4p Vermelho 94 G Fusca 70
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 36.000,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G Gol competição Gil
Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,00
Gol 99 Preto G R$ 11.500,00 FORD

Santana 98 Branco G R$ 14.200,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94· G

Gol 99 Branco G R$ 11.500,00
Escort XR3 completo Preto 94 G
Escort Hobby Cinza 95 G

Finan'cià
Escort GL Cinza 91 G

C'omprª ."Ve'rid,e, Trocá ···················································t'·
..

AV. PREFEITO WALDEMAI{GR�BA. 31109 -liAlilRO·yIEiRA�JARAÇUApº S�L

VI Votorantim I Finanç�a$

Ar�uíno '371.4225veículos
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul � S

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936

98
98
98
95
93
94
95
91

99'
98
96
95
'95
91
70

Bordo
Branco
Bordo
Prata
Cinza meto

Azul me\.

Branco
Branco

Prata
Branco
Branco
Azul meto

Vermelho Ferrari
Prata
Bordô

Flat
Uno Mille EX 1.0 4P. gas., • travae V. e. compL(-ar)
Palio 1.0 4P. completo, cl ar

Palio EDX 1.0 2p compl. ar

Tipo 1.6. 4P. compl.
Uno Mille, 2p.
Uno ELX 4p compl.
Tempra 16V cornpl. 4p
Uno Mille

vw
Saveiro (novo modelo)
Gol MI, 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6
Golt GLX, 2.0, cornpl. - ar

Parati CL 1.6 VE, gas,
Fusca 1500

GM
Corsa Wind 2p, limp .. desemb., alarme, TE
Corsa Super 1.0 4p desemb. Um. Ar quente'
Corsa Wind 1.0
5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo

98
98
96
96

Corsa Super 95
Kadet SL 1.8. desemb., aerotólio, para-choque pers. 91
Chevette SLE 1.6, ãlcool 89
Corsa Pick up 1.6 97

FORD
Escort Guaruja 1.8 4p trio elétr.

Verona 1.8

Verde met.

Prata
Prata
Azul
Branco
Verde met.

Marom
Bordô

92
91

Preto.
Vermelho me\.

F-250 XL 01

Palio EX 4p. 99

Corsa Wind 2p 99

Kadett Sport 2.0 cornpl. 96

Gol 1.0 16V 4p 98

Escort Hobby 96

Kadett CL1.8 v.e. 95

Gol CLl1.8 95

Escort Hobby 94

Kadett SLE 90

Voyage 90

Chevette 86

Fusca 80

Fusca 74

Uno 1.0 Fire 02 . Branco' R$ 12.000,00 5, - 9991 ..9
... - "

R$ 9.900,Toyota gabo Hilux, cornpl. 00 R$ 45,000,00
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00

Uno 01
Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00 Chrysler Stratus LX hidr. 97 Preto R$ 27.000,00 Gol16V 4p 99 R$13,500,
Fiesta,4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Gol M11.6 97 Vermelho R$ 12.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 14.000,

R$ 14.500,Gol, 16V, 4p, cf opc, branco 99 R$ 12.700,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Van 99 R$12.000,Verona GLX, iÍlc. bege meto 92 R$ 7.300,00 S-10 Deluxe cornpl. 96 Verde meto R$ 15.500,00 Fiesta 98
R$ 9/;00,

Parati CL 1.6 azul met. 94 R$ 8.900,00 R$
Gol GU 1.8 95 R$12,500,Fiesta cf opc., 4p 95 Branco 8.300,00 Vectra, GL 00Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00 R$ 6.500,

Escort GL azul met. 88 R$ 4.600,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M, R$ 5.500,00 + fino Fiorino Fechada 1000 94
R$ 7.200,

Saveiro GL, alc. bege me. 89 R$ 5.900,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Gol 93
R$ 7.000,

Pampa 92
R$ 6,800,Escort azul me. 89 R$ 5.200,00 Omega GLS, gas. 94 Azul meto R$ 15.000,00 Parati 91

Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00 Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 F-l000 Dupla 91 R$ 3�,��:
Parati CL, 1.8 cinza 95 R$ 8.900,00 Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 6'000,
Kadett GL - AR cinza 96 R$ 9.500,00 Monza SLE 87 Bordô R$ 4.800,00

Monza Classic 4p. Comp. 89 R$ ';000,
Escort Hobby vermelho 94 R$ 7,300,00 Belina Del Rey 88 R� 1i500,
Versailles GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00

Premio 86 Branco R$ 3.000,00 F-l000 87 R 350O,
Passat marrom 81 R$ 1.700,00 Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 Chevette 87 R$ 2'700,R$ .

Verona GLX bege meto 92 R$ 7.200,00 Fusca 78 Bege R$ 2.600,00 Fusca 82
R$ 2.000,

Av.Prefeito\Vald'emarGruba, 37�7· Jaragua do'''Sul
Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00 Fusca 76

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



iODO POVO

rufa e seleciona para admissão

imediata as seguintes vagas:

jBERTAS- -

ISTAI5010 ES) ter conhecimento em corei draw, photoshop, windows e internet,
tálOpior e criar desenhos, ambos os sexos,
'1C015011 ES) com conhecimento em mecânica, se possível possuí r cursos na área,

o :

AR DE ESCRITÓRIO 15018 ES) sexo feminino, cursando segundo grau, ter
o

oem informática
lARIFEI4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e ínterpretar desenhos,
�rmolério prima, recebimento, guarda e entrega, fará o controle da expedição

EIROl4968 ES) sexo masculino, ter conhecimento em leitura e interpretação de

lipeliêndo não é tão necessário, se possível curso têcnico na área, recebe relação de

,lI'Ior, serrar
" o

R DE PRODUCAO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

"rimeiro e segundó grau completo, sexo masculino
iHEIRO DE VENDAS 14981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos,

o

ooQuímico de Alimentos, sexo masculino
R TÉCNICO 11114970 ES) curso superior Têcnico Mecânico ou Têcnico em

inilO, ler conhecimento na parte de desenhos em auto cad (projetos)
SOR DE IDIOMAS (4958 ES) ambos os sexos, um professor de inglês e um de

I
R(4969 ES) sexo masculino, primeiro grau, experiência em montagem mecânica,

llADOR DE INSTAlACÕES (4925) sexo masculino, conhecer os típos de
, I equipamentos necess6rios para executar o trabalho, bem como seu manuseio,

°:rl�imenlo de têcnicas de pintura
DftlFERRAMENTEIRO (4947 ES) sexo masculino, primeiro grau
CEUTlCO (4946 EL) ambos os sexos, para Massaranduba
STA MECÂNICO (4944 ES) sexo masculino, segundo grau .

ISTA PARA ENTREGAS (4928 ES) sexo masculino, experiência em entregas,
o

�e comes .

DOR DE VEíCULOS (4918 ES) ambos os sexos, segundo grau, a empresa oferece
I�e vida, plano saúde, exige experiência .

R DE REFEITÓRIO (4882 ES) sexo feminino, primeiro grau, limpeza geral,
,Ilúrios, vidros, calçadas, salão de refeições, cortinas, sala de reuniões, teto, organização

Inosolo de malerial de limpeza, haver possibilidade e assumir 2' ou 3' turno.

R (4807) Para floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
!rNfANTE COMERCIAL (4790) 10 vagas, ambos os sexos, possuir firma registrada

no área de confeccão
,

UNTE (4734/4758) horário comercial, irá receber produtos de fornecedores e

rOludor nos organizações do setor, conhecimento em informática
ADMINISTRATIVA (4699 L)- ambos os sexos, conhecimento em ínformática,

o

IOndidolos com experiência em material de construção
, rNT�4744) - sexo feminino,solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no

liO

,
NrlRO �ANITARISTA OU TÉCNICO (4978 ES) sexo masculino, experiência

�Ienlo de Agua Efluentes e Caldeiraria
'

CO DE LABORATÓRIO (4632 ES /4971 L) Curso Superior. Desenvolverá
�regmenlo Frigorífico, ambos os sexos

R
EIRO

OREIRO
IRa MECÂNICO

BREITHAUPT
(4963) sexo masculino, ginásio

I
HTE DE ACOUGUE ( 4932) sexo feminino

��TADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos

0(4917) sexo masculinà, primeiro grau

R: DE CAIXA (4916) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau

,NTE 14734/4758/4894/4897/4862) sexo masculino, primeiro grau
• (4864) sexo feminino para Guaramirim
fDE FRIOS (4837) 18 anos, atender clientes fazer reposição de frios (queijo,

'OiiIrosl
rDo 4790/4792/4793/4774/4778/4761/4762/4763/

/4982) ambos os sexos, segundo grau, vagas para JaragulÍ
759/4795) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas para Jaraguá)

AD 94/4985/4986) ambos os sexos, segundo grau,
aR DA CAIXA (4873/4953/4954/4963) ambos os sexos, segundo grau,

.

e Guaramirim)
VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos,
ou.

� (4719/4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau

I rUlsondo.

::41 DE DEPÓSITO (4489//4733/4899 a 4912)
R

ou ou rursando.

l'j�14760/4777) vaga para Jaraguá e Guaramirim, sexo masculino, primeiro grau
o segundo
ID

.

ilSl
E VENDAS (4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau

'.

I AI4849/4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete

�
oro e Iruck e carreta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E (mínímo CI, conhecer
e os municípios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

TERÇA-FEIRA, 26 de novembro de 2002

j @SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Seleciona Profissional para atuar em JARAGUÁ DO SUL na Área de

ESPORTE, RECREAÇÃO & ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Requisitos:

O Formação em Educação Física;

o Experiência com atividades fisicas, esportivas, recreativas e organização
de eventos comunitários;

D Inscrição no CREF;

O Conhecimento de informática;

O Facilidade no trabalho em equipe e senso de organização;

CONTRATAÇÃO POR PERíODO DETERMINADO

Disponibilidade para contratação imediata

(Carga Horária 44hjsemanais)

A Instituição oferece Salário compatível com a função e Beneficios.

Os interessados deverão ENVIAR Curriculum Vitae (com foto) à Rua: Presi

dente Epitáfio Pessoa, 1273 - Centro - CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul- SC

até o dia 28/11/2002 para primeira etapa do Processo Seletivo.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

RAT 147 -vende-se, 86. R$1.600,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242.

-Desenvolvimento de Homepage para Internet

Dotfagem!f.nvebpamemolEtiquetagemMala Dtera

Irrpre!�áo etq.JeUM de erdereça/"renfoptoAafa Direta

Estofação e envb deM8B Direta viB erodir

Comerrialtzação CD com 9000 fonres true-type

_.:;;_,G';':,_
Fone 47 370-7796/9975- 7950

emau slgm@prC@leg.com.br
nomepaçe www.sigmapro.hpg.cam.br

97, cornpl., vermelho. R$ 17.500,00,
entro + prestações R$ 622,00.
Tratar: 9973-5212.

TEMPRA - vende-se, 96, 2.0, 16v,

preto, cornpl. + ABS + couro + compu

tador de bordo. R$ 14.000,00. Tratar:

371-7109 ou 9104-0250.

TEMPRA ... vende-se, 92, completo.
Aceita-se troca: Tratar: 9979-0120.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, cinza

metálico, completo menos ar, c/
roda esportiva. R4 5.500.00 + 14

pare. R$ 256,00. Ou troca-se por
carro no valor e assumir parcelas.
Tratar: 9975-2765.

BELlNA - vende-se, 84. R4

2.000,00. Rnancio direto. Tratar:

9979-9970.

ESCORT - vende-se. 90. R$
5.000,00. Tratar: 9952-2420.

.

ESCORT HOBBY - vende-se, 95,
super inteiro, prata. R$ 7.500,00.
Tratar: 9973-5212.

FIESTA, - vende-se, 98, 4p., verme

lho, som, alarme, rodas, película.
Tratar: 99Ó3-5885 c/ Sérgio.

veículos
FlORINO - vende-se, 91, furgão,
branca, gasolina. Tratar: 370-3320.

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,00. Tratar: 371-6864 c/
Carlos.

KA - vende-se, 98, vidro/trava
elétrica, c/ 45.000km. R4

11.000,00. Tratar: 376-2961 ou

9967-9864.

OPALA - vende-se, Diplomata, 86,
álcool, 4 cil. R$ 2.500,00. Tratar:
276-0397 após às 19hs c/ Lorival.

PAMPA - vende-se, 93/94, 1.6L.

R$ 7.000,00. Tratar: 9993-6303.

Aceita-se proposta. Tratar: 370-5892.

PALIO - vende-se, 02, branco,

completo, 2p. Entrada 5000 +

parcelas de R$ 650,00. Tratar:

9965-1347.

VERONA - vende-se, 90/90, prata
metálico, completo. Trtar: 371-9852.

BRASILlA-vende-se, 79. R$1.300,00.
Rnancio direto. Tratar: 9979-9970.

FUSCA - vende-se, 78, motos 1.300,
c/ jogo de aro de 3 pontas, c/ reparos

na lata. R$l.l00,OO. Tratar: 9003{)156.

FUSCA - vende-se, 76, bege. R$
3.200,00. Tratar: 9102-2092 c/
Everton.

FUSCA - vende-se, c/ aro de liga
leve e motor novo 1.500. R4

2.300,ÓO. OU aceito carro financia

do. Tratar: 9992-2738 c/ Oliveira.

MONZA - vende-se. SLE, 82/83,
2p, 1.8, gás. R$ 2.500,00, ótimo
estado. Tratar: 273-0530, após
15hs.

FUSCA - vende-se, 71, branco,
o

motor 1.500. R$1.200,00. Tratar:

372-0391.
.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 96, c/
trava elét., llmp, e desb. traseiro,
roda liga leve. R$ 5.000,00 + pres

tações. Tratar: 9124-0828.

CARAVAN -vende-se, 77, modelo

81. R$ 1.500,00. Tratar: 273-6242.
VECTRA - vende-se, .97, com

opcionais, branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722. PALIO WEEKEND STILE - vende-se,CHEVETTE-vende-se, 87. R$

3.200,00. Aceita-se móveis no negó
cio. Tratar: 372-3061 ou 9111-1452.

r-----------------�

CHEVETTE - vende-se, 91, DL, cor

grafiti. R$ 4.600,00. Tratar: 371-

0993.

I
I
I
I
I
I
I RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÁO
I GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS

I
I
I
I
I

CHEVETTE - vende-se, SL, 89, rodas

14. R$ 4.500,00. Aceito troca. Tra

tar: 273-6242.

CHEVETTE-vende-se, 80. R$

1.900,00. Tratar: 273-6242.

CORSA WIND - vende-se, 01. 4 p.,

branco, c/ vidro, trava, som e alar

me. R414.500,00. Tratar: 371-7148. APRESENTE ESTE RECORTE

E �ANHE S" OESC. EM PROOUTOSKADETT - vende-se, GSI, conversí

vel, ou troca-se por carro no valor de

R$ 12.500,00. Tratar: 273-6242. IS" NOS SERViÇOS
KADETT - vende-se, Lite, 94, impe
cável. R$ 8.500,00. Aceita troca.

Tratar: 273-6242.

I AV. PREF. WALDEMAR GRUBA, 1641 - BAEPEND1- JARAGUA DO SUL

: FONE/FAX: 370-1614
�--------------�--�

MONZA - vende-se, 89, azul, v.e.,

porta mala elét.,gás. R$ 6.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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acessórios automotivos
Qualidade e confiabilidade em acessórios NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �

IC*ICO --=-=PEG$ C W· I Peças de todaliniha .. FORD .. GM .. IEIP - Wll1YS ..; TOIOTA
.ACESSÓRIOS· AJA_� . Ac�s�ór��'

€\>OMlI"" . *Aplicação de película =Paixas refletivas para caminhões ,1

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova· Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 372-2900 • Tel. Fax: 372·01 ��

8 CORREIO DO POVO

FUSCA - vende-se, 74. R$
1.700,00. Tratar: 376-1566.

GOL - vende-se, 1.0, MI, 98, cor

verde. R$ 10.000,00. Tratar: 379-

1342.

GOL -.vende-se, Plus, 97. R$
10.600,00. Aceita-se carro de menor

valor. Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, 83, bom estado.

R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:

273<3242.

GOL - vende-se, special, 00, bran
co. R$ 10.000,00. Tratar: 373·2563.

GOL - vende-se, motor refrigerado à

água. R$ 3.800,00. Aceito troca. por
Titan. Tratar: 275.<J707.

GOL - vende-se, GTI, amarelo, 931
93, completo menos direção, impe
cável. R$ 6.500,00 entrada + 26 x

R$190,00 ou R$10.900,00 à vista.

Tratar.; 379-1062 I 379-1119 I 9963-
5090 c; Ailton.

GOL - vende-se, Cl, 89, prata, IPVA

pago até dez.j03. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-3581 de manhã.

KOMBI - vende-se, 00, furgão. R$
11.500,00. Tratar: 373-2563.,

MARAJÓ - vende-se, 88, azul.

Tratar: 273<3242.

PARATI - vende-se, Cl, 1.8, gasoli
na. Tratar: 9979-1437.

PARATI - vende-se, 92, álcool, roda

esportiva, isofilm, impecável. R$
7.000,00. Tratar: 9979.<J605.

VOYAGE-vende-se, 90/91, a

gasolina, 1.8, todo original, cor

cinza escuro. R$ 6.500,00. Tratar:

372-3922 ou 91224198 cl Walter.

VOYAGE - vende-se, 89, 1.8. Tratar:
376-0290 cl Marlos.

BESTA - vende-se 01, cl 16 luga
res, ar cond., compl., cadastrada

em agência, toda regulamentada,

pronta pI trabalhar. R$ 24.000,00 +

financ. Aceita carro até

R$10.000,00. Tratar: 371-3087 ou

9133<3902.

HONDA CIVIC - vende-se, EX, 98,
automática, prata. Tratar: 9122-2483

cl Bráulio.

ISPERO - vende-se, 95, ou troca-se

por Omega. Tratar: 9993'Ü623.

l200-vende-se, GlS, 01, preta, 4x4

turbo. Tratar: 9122-2483 c/Bráulío.

I.i

Ro lamentos -

R
ti

etentores -

Buchas - Mancai
1.8

Anéis - ElásticosG
fr3

S'; IBnlsil
rola,m.mttj·�iAfu

."
Ruo Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila BL'J�en

Fone: 370-5131 • Plantão 24hs 9979·j

MB 608 - vende-se, 80, carroceria,
turbo. Tratar: 9979-1437.

AGRAlE - vende-se, 87,21
pronto pi trilha. R$1.200,
273<3242.

VENDE-5E - Volkswagen, 7.9, ano

87, cl carroceria e mecânica em

AGRAlE - vende-se, 94, branco, com ótimo estado. Tratar: 9975-2183.

documento em dia.Tratar: 372-1817.

MB 1113 - vende-se, 86, toco, baú.
Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se, 02, com

1.100,00 de entradat34
Tratar: 273<3242.

CYT CRVPTON 3 . .710,00 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,00 51,95 98,92
C1 C·100 BI.2 3.730,00 .51,98 98,97
CBS C-100 BIZ ES 4.120,00 57,41 109,32
VBK VBR 125 K 4.150,00 57,83 110,12
61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
VBE VBR 125 E 4.550,00 63,40 120,73
C1+ C.100BIZ + 4.580,00 63,82 121,53
KSE CG 125 KSE 4.740,00 66,05 125,77
YBO VBR 125 EO 4.770,00 66,47 126,57 ((I:j
CGS CG TITAN ES 4.980,00 69,39 132,14
XL XLR 125 5.250,00 73,16 139,31
XLS XLR 125 ES 5.590,00 77,89 148,33
63 CBX 200 6.250,00 87,09 165,84 \4p

114,86TOM TOM 225 6.590,00 91,83 183,3564 XR 200R 6.910,00 96,29 198,74XT2 XT 225 7.490,00 104,37 200,3'3CBT CBX 250 TWISTER 7.550,00 105,20 219,70XRT XR 250 TORNADO 8 .. 280,00 115,38 219,41NX4 NX-4 FALCON 10.530,00 146,73 288,96VRG VlRAG0250 10.890,00 151,74

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-3113
emar Grubba • Jaraguá do Sul • se

branco 01

vermelho 00
branco 00
branco 99
branco 99
verde 99

vermelho 98

prata 97

branca 97

prata 96

preto 96

prata 96
vermelho 96
Prata 95

. branco 95

verde 95

prata 94

Bege 91
vermelho 96
cinza 95
vermelho . 76
vermelha 01'

VI VotOFantim I finanças

Gol 1.0, 16V, GIII, 4p, campo
Gol 1.0, Special
Gol 1.0, Special
Gol 1.0, Special cf ar

Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, cf ar + vd.,
Palio EX, cf vidro + trava
Gal1.0
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6,. ale.
Gol CL 1.8
Corsa 1.0 Wind
Corsa Wind 1.0
Monza GL 2.0, compl.
Monza SL 1.8, ale.
Monza SLfE 1.8
Kadett SLfE 1.8
Chevette SL, ale.
Escort L, ale.
Ranger XL, compl,
F-1000, compl .

Titan

373-1881

3'76·1'711
I

370-2227/9975-1804
Rua Preto Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

Faça aqui o melhor negócio!JGI VEíCULOS

00
00
00
00
99
98
98
94
89
88
93
99
94
95
93
86
89
85
85
97
94
95

00 branca G

01 cinza G
98 verde Gas.Corsa Wind

89 branca G Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.
Go14p,16V 99 branco Gas.

85 vermelha A Corsa sedan super 99 branco Gas.

92 branco G Fiesta Class, cornpl, 99 azul . Gas.

Corsa super, 2p 98 verde Gas.

92 branca G Palio ED, 4p 98 azul Gas.

Vectra GL, cornpl. 97· cinza Gas.
92 branca G Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.

Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
96 vermelho G Kadett GL, compl. 96 • cinza Gas .

94 cinza G F-l000 S Turbo 89 preta die.

Gol CL 1.6 96 branco Gas

95 vermelha A Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.

ar Kadett G� 2.0. 95 vermelha Gas.

\'l, comp. 91 vermelho G Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

Santana CL 1.8 4p. on/ar 93 azul Gas.
98 branco G Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

\
Voyage GL 89 cinza Alc.

93 Vermelho G
CB 400 84 azul Gas.

prata
branco
azul
azul
verde
vermelho
vermelho
vermelho
branco
vermelho
branco
branco
azul
azul
azul
prata
prata
branco
vermelho
preta
preta
vermelha

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018/9993-5854

prata 2000 R$ 12.600,00 F-lODO 89 Ipanema 96
.

F-l000 78 Parati 92

branco 1999 R$ 13.800,00 Saveiro 91 Parati '84
S-10 96 Golf 95

R$ 11.500,OQ
Chevy 92

Gol GIII16V 00branco 1999 Fiorino 86

Í%, MI EVidence
Calibra 95 Gol 99

vermelha 1998 R$ 16.500,00 Omega 94 Gol 96

Vectra 95 Escort 98

branco 1997 R$ 10.300,00 Vectra 94 Escort 94

Corsa, cf ar 01 Escort 89
\�p Corsa 1.0, cf ar 96 Escort 88' COI'l1PI. Prata 1991 R$ 7.800,00 Corsa' 96

Escort 87
Corsa 94

Escort 86
vermelha 1990 R$ 6.800,00 Logus 94

Kadett 93 Prêmio 89

R$ 11.500,00 Quantum 'c 95 , Chevette 87
verde 1997

Ipanema 91 Opala 80

Verona LX 4p 94 Sportege D. 97

Ternpra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Brasilia 78
Monza 87

Gol GIl! 4p 16V cornp 01

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO TER

CBR 450 - vende-se, modero 92, ou

troca-se por moto de menor valor.
Tratar: 376-0858.

CG TODAY - troca-se, 90, documen
tada, placa 7800, R$ 1.600,00 por
NX 150 ou NX 200, pago diferença.
Tratar: 376-0283 ou 91.04;2336.

CARTA DE CRÉDITO _ vende-sé, não
contemplada já foi pago R$3.000,00,
mas quero somente R$1.700,00 + par
celas de R$180,OO. Tratar: 9992-2738
cy oüvelra.

MÓDULO - vende-se, amplificador
pI carro, 900w, marca Pyramid. R$
200,00. Tratar: 370-9422.

DT 200 - vende-se, 94, pronta pI
trilhar, motor novo, pneu novo: 2

paralamas de circuito. R$ 2.80.0,00.
Aceito troca por som autornotivo.
Tratar: 273-6242.

GARELLI - vende-se, preta, bem
conservada. R$ 500,00. Tratar:
9903-3691.

LAMBRETA - vende-se, 68, restau

rada, original. R$ 3.000,00. Tratar:

376-0409.

VIRAGO 250 - vende-se, ano 01, cl
3000km. R$ 6.000,00 + parcelas.
'Tratar: 372-3970 ou 9125-2722.

XL 250 R - vende-se, moto Honda,
91. R$ 2.500,00. Tratar: 275-4081

Especializada'
ena estofanaento
autornobtlístíoo

ena couro

e tecido

CONSÓRCIO - vende-se, em anda
mento cl 10 parcelas pagas de

R$200,00. R$ 1.800,00 e assumir
restante das parcelas. Tratar:
9992-2738 cl Oliveira.

COMPRA E VENDA'
DE CONSÓRCIOS

(i>E CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS

,DE 15 PARCELAS
PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

MBIENTHAL
VOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZA

A Ambienthal faz issoCarpetes
Tapetes

, Sofás
Estofamento de Automóveis
Bancadas

ara você.
Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibra!,
Mão de obra qualificada.

LIGUE E 'FAÇA SEU ORÇAMENTO:
O 372-1765 O 372-3707 O 91211Limpeza em Geral

IMÓVEIS E CAMINHÕ
CRÉDITOS DE

R$ 20.000,00 À
R$ 450.000,00'

para novos e usados, compra ou hipo

Tratar: (43) 3323-4085 ou 9112·7

Consórcio

'Re

, I

l

I
'
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•

Iversos
BARRACA _ vende-se, pI 5 pesso
as, + fogareiro + liquinho + mesa pI
camping. R$ 400,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-0413.

BERÇO - vende-se, ótimo estado.

R4 80,00. Tratar: 370-0783.

BICICLETA-vende-se, Caloi 10, pneu
fino. R$120,00. Tratar: 376-0157.

CACHORRO _ vende-se, filhote de
Rotweiller cl 8 meses e dócil. R$
300,00. Tratar: 372-3970ou 371-7390.

CACHORRO·_ vende-se, Pincher, R$
80,00. Tratar: 370-7481 a noite.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Ccchau, mistura de Colli cl
Chauchau, 6 meses e' dócil. R4

200,00. Tratar: 372-3970 ou

371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotweiller. Tratar: 9992-4205.

CORREIO DO POVO 11

CACHORRO - vende-se, filhote de
schnauzer miniatura cl pedigree.
Trtar: 372-0452.

CACHO.RRO - vende-se, filhote de
Rotweiller cl 45 dias. R$ 150,00.
Tratar: 371-1244.

CADEIRA PI BEBÊ - vende-se, pI
mesa, marca Burigoto. R$ 30,00.
Tratar:·371-7733.

CAPOTA - vende-se, em bom esta

do, para Pampa, R$500,00. Tratar:
376D190.

CARRINHO DE BEBÊ'- precisa-se, pI
gêmeos, doado. Tratar: 9104-5510 .'

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
marca Galzetano, excelente estado.
Tratar: 275-0663 ou 9975-6315.

CASINHA DE BONECA - compra-se,
em bom estado. Tratar: 371-6707.

é-aULAR - vende-se, mini startac

cl 3 semanas de uso. R$ 460,00.
Tratar: 9117-0895.

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
486 IS. Tratar: 274-8050.

COMPUTADOR _ vende-se, micro
486. R$ 300,00. Tratar: 275-0065.

I-'MASSOY-EMPEUTA
Massagens em Geral

... II,.�(I.!1.9!J.i.In .. f�.��isC;<:> .. d,<I .. PCl,-!.I.(I, ... t..SªI! .. :.. Ch.;C(l.cf<l.i',O.iJ!(I.: .. J':'.�9.IJ.éi..d,ó.Sul... : .. sç".

I
J

II

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o

Artigo 19, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores
Membros do Conselho Deliberativo para às 19:00 horas do
dia' 02 de dezembro de 2_002, na sece Social, à Rua Jorge
Czemiewicz, 100, Salão Nobre, a fim de deliberar sobre as

seguintes:
ORDEM DO DIA

01- Alteração do Estatuto Social da entidade.

02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul (SC), novembro de 2_002.

Valério Junkes
Presidente

ASSEMBLÉIA GERA� EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do ltapocu, usando da faculdade que lhe confere a

letra "a" do Artigo 29, dos Estatutos Sociais, convoca os

Senhores Associados para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se às 19 horas do dia 02 de dezembro
de 2.002, na sede social à Rua Jorge Czerniewicz, 100,
Salão Nobre, em primeira convocação a fim de deliberar
sobre as seguintes:

aRDEM DO DIA

01- Alteração do .Estatuto Social da entidade;

02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul (SC), novembro de 2.002

Valério Junkes
Presidente
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CIRuamO-DENTISTA
Especialista, em Prótese

'r:D,. �ir3. Osório q}ornelles
Fone/Fax; 371-7235 - sala '804

e-mail: drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA

r:Dr. Clever,Sotl &hmel:zer
Fone/Fax: 275..3786 - sala 801

, Rp" GIilh,r.me Weege, 60· J_raglá do SI,I • se

COMPUTADOR - vende-se, AMD
Duron cf lGHZ, H D '20G, placa de
vídeo e som oss-bord, gravador de
CD e DVD player e monitor 15', tela

semi-plana. R$ 2.000,00. Tratar:
376-1235.

1083 cf Luiz

FORNO - vende-se, pI panificadora,
marca Venâncio, pf 120 pães fran

ceses, a gás e a vapor. R$ 700,00.
Tratar.,376-1090

COMPUTADOR - vende-se, Duron
950 rnega cf .multimídia. R$
1.800,00. Tratar: (47) 43&3814 ou

9971-1458

FRITADEIRA - vende-se, elétrica
industrial cf 2 cestinhas. R$
250,00. Tratar: 376-1699 cf Clóvis
ou Helena.

CURIÓ - vende-se, macho ou.fê
mea. Tratar: 371-8040 ou 9962-
5883.

GALPÃO - vende-se, pré-moldado,
desmontado, medindo 200m2. Ou
troca-se por carro. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-2931.

OVO - vende-se, seminovo. Valor a

combinar. À vista ou cf cheque.
Tratar: 9121-4179.

IMPRESSORA - vende-se, matricial,
pf impressão de nota fiscal. R$
100,00. Tratar: 370-3320.

ENCERADEIRA - troca-se, duas
enceradeiras por cadeira de nenê pf
carro. Tratar: 372-2675.

JET SKI - vende-se, 400cc, Suzuki

Nacional, 97. R$ 2.800,00. Troca-se

por moto. Tratar: 276-0397 após às
19hs cf torival.ENCICLOPÉDIA - vende-se, de 1· e

2· grau. Tratar: 9117-3774.

MÁQUINA DE COSTURA - vende-se
ou troca-se, marca Kansai, cf 4

agulhas, cf todos aparelhos pf
FITAS DE VíDEO - vende-se, 310
fitas. Valor a combinar. Tratar: 9117-

'" Assistência 24bs'

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda" Locação'" Conserto '" M?,ntalJ�m
Imáquinas Indústria
" Comérdo LIda. - ME 275-0316/371-9421

9133-6136/9952-1838
Trabalhamol (om vendaI e (OOlGrll>l:
• MolorM &fadOlláriol • MofOmllO
• lava Joio • R�od.í,.
• A�plrodor • J.\olobambas www.irmaquinas.cjb.net
• {ompres.o, • filtre oulros.. _ Irmaquinas@uol.tom.br

Rua c.I, Pro(' Ia Gomes ele Oliveira. 1651 - Celltro - Jura da Sul

rebater elástico. Tratar: 392-3705 ou

373-1828 cf rviaricéia.
R$ 40,00. Ou troca-se por balança
até 5kg. Tratar: 276-3206.

MÁQUINA PI MINI-PIZZA - vende-se,
nova. Tratar: 372-2436 ou 9104-2499.

MÓDULO PI CARRO - vende-se,
marca Stetsom, 500w, 4 canais,
seminovo. R$ 250,00. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.MESA - vende-se, cf 8 cadeiras +

balcão. R$ 500,00. Tratar: 371-0750.
SACO Pj CONFEITAR - compra-se.
Tratar: 276-3206.MESA DE MUSCULAÇÃO':' vende

se, somente a mesa sem os apare
lhos. R$ 150,00. Tratar: 37-2-3970
ou 9125-2722. (

SOM PI CARRO - vende-se, marca

Pionner cf cd e 2 alto falante 69.
Tratar: 372-2432 ou 9104-2499.

MESA DE SINUCA - vende-se, cf 15

bolas, bom estado. R$ 180,00.
Tratar: 372-0391.

TELEFONE - vende-se, prefixo 371,
� por R$ 300,00. Tratar: 372-3970 ou

9125-2722.

MINI-USINA - vende-se, de leite,
seminova, 1 pasteurizador, 100 litros,
1 dosador selador, 1 bomba de inox

cf mangueira. Tratar: 9973-5212.

TELEFONE - vende-se, prefixo 372,
por R$ 200,00. Tratar: 372-1632.

TELEFONE - vende-se, prefixo 376.
Tratar: 376-0487 cf Regina.MOCHILA DE COURO - vende-se,

Cargas nacionais e

internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1

371-0363 -

ACHADOS E PERDIDOS li

FOI perdido um notebook entre a Rua São Bento do
Construtora e Imobiliária Beta Ltda., no bairro Jar�
querdo. A devolução ou a primeira informação que
localizar o notebook receberá como gratificação R$1.
(quinhentos reais) em dinheiro e mais um computaoor
mantido sigilo absoluto.

Informação junto a Construtora e ImobiliáriaBe
ou telefones 371-6600 / 9973-5000,

TELEVISÃO - vende-se, marca

Philips 21', tela plana. Tratar:
9111-1709.

VIDEOGAME - vend�se,
station II, destravado. Tr
376-2206.

TELEVISÃO - vende-se, 29 pol.,
Philips, cf 3 anos de uso, em perfeito
estado de funcionamento cf controle.

R$ 750,00. Tratar:9104-4842. VIDEOGAME - vend�se, M
Game Cubo, cl 5 jogoson
memory card e 2 controles
Tratar: 376-2206.

TíTULO ACARAí - vende-se, vale 10

anos, sem mensalidade. R$
1.500,00. Tratar: 370-4494.

VIDEOGAME - vendNe,s
Nintendo cf 2 controlese5
R$ 130,00. Tratar: 37�71l

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
400,00. Tratar: 372-2419.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
patrimonial. R$ 400,00. Tratar:
9103-9530 cf Rodrigo.

VIDEOGAME - vende-se, Ni

64, cf 4 controles. R$ 300,
372-3164.

• VESTIDO DE PRENDA - vende-se, 2,
verde musgo cf bordado e marrom

cf bordado. Tratar: 275-2330 cf
Zuleika.

VIDEOGAME - compra·se,
Nintendo. Tratar: 2761101.

VESTIDO DE pRENDA - vende-se, e

PLANETU
*VENOAS

• PLAY$TATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE

'OftEAMCAST
• NINTENDO G4
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

acompanhant

Somos Meigas, CarinhoS
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Sedutoras
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nlo predial, epelo lado esquerdo em 39;34m com terras da Imobiliária Menegotti Ltda.

'cuia n° 17.044 do C.R.I. de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se, avaliado em

(XJ(quarenta e cinco mil reais).

l/7/00
IdORNAL CORRE!O DO POVO e OUT,RO(2)
!:AB TÊXTIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA.

ualro mesas de estamparia com doze chapas de 60 x 40 cm, de alumínio, fabricação
Lima de Blumenau, razoável estado, avaliados em R$1.300,00/cada, total: R$5.200,00
iteduzentos reais). Local pI vistoria: Rua Bernardo Dornbusch na 1568/fundos - Jaraguá
,com o Sr. Roberto Barros Leite.

t17/01
':CARLOS ANTONIO LINDO e FAZENDA NACIONAL

REGINALDO IVANDAVID

'Ioneta HONDA, modelo CIOO BIZ, ano/mod. 2000, chassi 9C2HA0700YR03041O,
iiOtina, placas AJH 4743, bom estado de conservação, não apresentando avarias aparentes,

I ImR$2.500,00(dois mil e quinhentos reais). Local pI vistoria: Rua Nossa Senhora Aparecida
t�aguádo Sul/SC, com o Sr. Reginaldo Ivan David.

I' %WOO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

:KOHLBACHMOTORES LTDA.

s Itomotores elétricos, monofásicos, potência 0,6CV, freqüência 50 I1z, tensão 220V,
2polos, modelo ME-3502, avaliados em R$124,62/cada, total: R$996,96 (novecentos e

I�eis reais e noventa e seis centavos). Motores de fabricação da executada, acabados e

alccal p/ vistoria: Rua Bernardo Grubba n" 180 -Jaraguádo Sul/SC, com o Sr. Cristiano

m/91
e MASSA FALIDA de DISAPEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
'�CONSUELO BARBOSA REECK e RUBEM FONSECA FLEXA

ij�s arquivos de aço, com quatro gavetas, razoável estado de conservação, avaliados em

I 'moa, total: R$1 00,00; 02) Estante em madeira tipo cerejeira, medindo 1;50m de largura x

ialtura x 0,35m de fundo, com quatro prateleiras, tendo duas gavetas pequenas e uma

�moe, razoável estado de conservação, avaliada em R$100,00; 03) Estante em madeira tipo
medindo 1,95m de largura x 2,00m de altura x 0,35m de fundo, com quatro prateleiras,
ogavetas pequenas e duas gavetas grande, razoável estado de conservação, avaliada em

,04) Escrivaninha, com pés de ferro, com tampo em madeira mesclada, medindo 1 ,60m de
nlox O,70m de largura, com três gavetas na lateral direita e três gavetas na lateral esquerda,

�tado de conservação, avaliada em R$80,00; 05) Aparelho de ar condicionado, CONSUL,
lllJ,tipo quente/frio, 10.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00;
leradorCONSUL, modelo Pratice 300, caramelo, bom estado, avaliado em R$290,00; 07)
!ONY 14", colorido, modelo Game Pon, com controle, razoável estado, avaliado em

�,08) Bicicleta ergométrica CALOÚ:ICLE, modelo Eletronic Pulse, razoável estado,
emR$150,00. TO'{AL DA AVALIAÇÃO: R$I.560,00 (hum mil quinhentos e sessenta
aip/vistoria: Item 01 ao 05 - Rua Reinaldo Rau na 86, sala 06 - Jaraguá do Sul/SC, com

mFonseca Flexa, e item 06ao 08·- Rua Erwin Doege sIn°, com a Sra. Consuelo Barbosa

�9196
:MÔNICA ROSA DOS SANTOS
'SAMUEL TÊXTILIND. DO VESTUÁRIO LTDA.
loequinze camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com gola tipo

Iinc� tamanhos PMG, de manga curta, com botões, primeira qualidade, avaliadas em

laoa, total: R$2.610,50 (dois mil seiscentos e dez reais e cinqüenta centavos). Local pI
BR280 km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célia Cristóvão.

I

586/00
:ROSA MARIA MARTINS

, SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA. e OUTRO (02)
�Ioecinqüenta camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com gola tipo

a, tamanhos PMG, manga curta, com botões, de primeira: qualidade, avaliadas em

da, total: R$3.405,00 (três mil quatrocentos e cinco reais). Local pI vistoria: BR 280 km

irim/SC, com o Sr. Antonio Marcos Vargas.

19//00
JOSE JOÃO SERPA

'JOÃOVICK
IllTelevisor colorido PANASONIC 20", modelo IBM - 28024, com controle remoto,
fIlado, avaliado em R$250,QQ; 02) Aparelho de som PHILIPS, com CD Player, rádio

,Ioca'discos, modelo Studio EJS 400W, regular estado, avaliado em R$200,00; 03) Forno

�ndas SRARP, modelo Carausei II, preto, razoável estado, avaliado em R$200,00;' 04)

t�rCONSUL, capacidade 280 litros, bege, razoável estado, avaliado em R$250,00; 05)

I
NSUL, modelo super Luxo, tipo horizontal, com uma tampa, branca, bom estado,

fmR$4QO,oo; 06) Fomo elétrico FISCHER, modelo Diplomata, metálico, razoável estado,

��R$80,00; 07) Máquina de lavar roupas MUELLER, modelo Pop Tank, branca, bom

�r�do.en: R$150,00; 08) Aparelho de ar condicionado CONSUL, mo�elo Air Master,

�
, So fno, bom estado, avaliado em R$450,00. TOTAL DA AVALIAÇAO: R$I.980,00

�svecentos e oitenta reais). Local pI vistoria: Rua Lauro Zimmermann na 6241 - Guaramirirnl
r·João Vick.

�fOl .

:INSTITUTO NACiONAL DO SEGURO SOCIAL - iNSS
. ufA! COMÉRCIO E LOCADORA DE FITAS LTDA. e OUTROS (03)

(q�i�de preencher cheques,.SCHALTE, modelo I�pre Cheq, bom estado, avaliado,emhentos e cinqüenta reais), Local p/ vistona: Rua Ida Bona Rocha na 98 -Jaragua do
o Sr. Moacir Gonçalves.

VT-AT 626/96

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL e OUTRO (06).
Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOMBACKLTDA.
Bem: Máquina lixadeira, OMIL LTDA., verde, tipo LX2500, série 286, na de fabricação 2511,

completa, junto um motor WEG, modelo 100L 386, HZ 60, 5.CV, RPM 3510, 360/660V, bom

estado de conservação, avaliada em R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Local pI vistoria: Rua

13 de maio s/na - Massaranduba/SC, com o Sr. José Ingo Back.

VT-AT 646/94

Exeqüente: ESPÓLIO de JORGE LUIZ C. INCHAUSTE

Executada: INDÚSTRIA DE MÓVEIS BERLIM LTDA.

Bens: 01) Dez módulos base pia duas portas e quatro gavetas, 670 x 540 x 1200mm, branca, avaliados

em R$436,73/cada, total: R$4.367,30; 02) Dez módulos base gaveteiros, quatro gavetas, medindo 670

x 540 x 600mm, branca, avaliados emR$375,32/cada, total: R$3.753,20; 03)Dez módulos superiores
duas portas, medindo 650 x 320 x 600mm; branca, avaliados em R$169,68/cada, total: R$1.696,8b.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$9.817,30 (nove mil oitocentos e dezessete reais e trinta centavos). Local

p! vistoria: Rua Athanásio Rosa na 1475 - GuaramirirnlSC, com o Sr. Aclino Feder.

VT-AT685/01
,

Exeqüente: MARIA REGINA SILVEIRA RECH
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, com área de 159,62m2,
sem benfeitorias, no lado ímpar da Praça Ângelo Piazera, fazendo frente em II ,00m com uma rua

particular de propriedade da Prefeitura Municipal, extrema do lado direito com terras de Dalmar

Confecções Ind, e. Com. Ltda., e do lado esquerdo extrema com o prédio na 37, travessão dos fundos

em II ,00m com terras de Dalmar Confecções Ind. e Com. LIda. Consta que na extrema de Thereza

Panstein fica reservada uma rua particular de 2,50m. Registrado no C.R.1. da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC sob n04.753, em nome de Dalmar Confecções Ind. e Com. LIda. Registrada uma penhora da

2a Vara cível desta Comarca, execução fiscal I 05/96e mitras quatro da Justiça Federal, execuções
fiscais na 2001.72.09.006326-2,2001.72.09.001895-2, 2001.72.09.001896-4 e 2001.72.09.003558-
5. Avaliado em R$96.000,00 (noventa e seis mil reais).

VT-AT 688/00

Exeqüente: FLAVIO RIBEIRO DE QUADROS
Executada: ELECAT ELETRICIDADE LTDA. e CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
CATARINA S/A - CELESC

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano da cidade de Jaraguá do Sul, à Rua

507-Virgilio Pedro Rubini, esquina com a Rua 520-Luis Satler, bairro Barra do Rio Cerro, com área

de 2.355, 10m2, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em duas linhas, em

planos diferentes, a primeira de 35,50m, com terras de Egídio Bussarello e a segunda de 28,50m com

terras de Mario Borchardt; extrema do lado direito em duas linhas em planos diferentes, a primeira
de 42,00m sendo 14,00m com terras de Soelco Rocco e 28,00m com terras de Mario Borchardt a

segunda de 16,OOm com a Rua 520-Luiz Satler, coincidindo com o alinhamento predial e do lado

esquerdo em 56,30m com terras de José Papp. Sobre o imóvel existe instalada uma subestação
elétrica, com os seguintes equipamentos instalados: dois transformadores 9,75 MVA, dois religadores
automáticos 34,50 Kv, três religadores automáticos 13,8 Kv, um banco regulador de tensão 34,5 Kv,
com postes de transmissão, fiação e outros componentes. Cadastrado no C.R.I. de Jaraguá do Sul
sob na 27.830, avaliado em R$600.'000,00 (seiscentos mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado
nos autos dos processos 50101, 563/00 e 1233/99.

VT-AT 791/95 (Apensados: 804/95, 80/96)
Exeqüente: NOELI DINIS CUSTODIO
Executada: MODE HAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. - ME
Bem: Imóvel constituído de terreno situado ao lado esquerdo da Rua Max Eggert, com área de
402,37m2, fazendo frente em 15,00m com a referida rua, fundos em 1'5,OOm com terras de José
Ribeiro, extremando dó lado direito em 26,80m com terras de Euclides Alexandre Deretti e do lado
esquerdo em 26,85m com terras de Mariano Deretti, Edificada uma residência em alvenaria com área
construída de aproximadamente 130,00m2, recebendo o na 79 na rua, não averbada. Registrado no
C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob na 5.977; em nome de José Amarildo Sordi, com

usufruto para Amélia Sordi, avaliado em R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais).

VT-AT714/96

Exeqüente: PAULO LUIZ WONCZEWSKI
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bem: Tear circular SCHICK HIN, na 186, série B, diâmetro 30 polegadas, 1850 agulhas, 20 agulhas
por polegadas, ano 84, regular estado de conservação, avaliado em R$IO.OOO,OO (dez mil reais). O
mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 218/98. Local pI vistoria: BR 280 Km

Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT741/93

Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Executada: KOHBALCH S/A

.

Bens: Dezoito motores elétricos, de 1 CV de potência, rotação 4 pólos, voltagem 110/220V,
freqüência 60 Hz, tipo IP21, de fabricação da executada, NOVOS, acabados e embalados, avaliados
em R$217,36/cada, total: R$3.912,48 (três mil novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos).
Local pI vistoria: Rua Bernardo Grubba na 180 - Jaraguádo SulfSC, com o Sr. Cristiano Doege.

VT-CPE 814/00

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL e OUTRO (03)
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: 01) Scanner, GENIUS, modelo Color Page Yivid III, seminovo, bom estado, avaliado em

R$180,00; 02) Mesa de estamparia com doze formas de alumínio 45x65cm, com alongador, razoável
estado, avaliada em R$1.200,00; 03) Seis formas de alumínio de 45x65cm, para estamparia, avaliadas
em R$80,00/cada; tot�l: R$480,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.860,00 (hum mil oitocentos e

sessenta reais). Local pI vistoria: Rua Bernardo Dombusch na 1568/fundos - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 837/98

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exeqüente: RAUL FRIEDEL

Executada: LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.

Bens: OI) Duas infestadeiras para malha tubular, sistema coxo, bom estado, avaliadas em R$3.700,001
cada, total: R$7.400,00; 02) Balança ,OHAUS TS4KD, série 6977, avaliada em R$Z.700,00; 03)
Aparelho de som SONY, importado dos E.U.A, com capacidade para cinqüenta CDs, com duas caixas

acústicas.bom estado, avaliado em R$1.000,00; 04) Vídeo-cassete, SONY, quatro cabeças, bom

estado, avaliado em R$350,00; 05)Televisor colorido PANASONIC 29", bom estado, avaliado em

R$I.300,00; 06) Televisor colorido SEMP 20", bom estado, avaliado em R$250,00; 07) Refrigerador
CONSUL, 340 litros, branco, bom estado, avaliado em R$400,00; 08) Freezer 280 litros, CONSUL,
vertical, branco, bom estado, avaliado em R$450,00; 09) Esteira elétrica ATHLETIC RUNNER, bom

estado, avaliada em R$450,00; 10) Bicicletaergométrica ATHLETIC CYCLE, bom estado, avaliada

em R$250,00; II) Vídeo-cassete SHARP, quatro cabeças, razoável estado, avaliado em R$250,00; 12)
Aparelho de som GRADIENTE, com,CD, dois decks, com Lp, duas caixas acústicas, avaliado em

R$400,00; 13) Aparelho para antena parabólica, VISIONTEC, avaliado em R$120,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$15.320,00 (quinze mil e trezentos e vinte reais). Local pi vistoria: Item OI e 02-

Estrada ltapocu sino -Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon; itens 03 a 13 - Rua Ano Bom n° 734

=Corupá/St';com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

VT-AT 891/01

Exeqüente: I,NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Executada: SUPERMERCADOS VITÓRIA LTDA:

Bem: Balcão refrigerado, medindo 2,00 x 4,00 x 1,20, FRICAL, com quatro prateleiras de quatro m

cada, branca, bom estado, avaliado em R$2.500;00 (dois mil e quinhentos reais). Local pi vistoria:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca n° 930 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Emanoel Cezerino.

VT-AT927/01 e Apensos (928/01,929/01,930/01)
Exeqüente: REGINA MARIA BORTOLOMIOTI
Executada: O,J.c. TÊXTIL LTDA. e OUTR,O (Oi)
Bem: Tear circular, MAYER, monofrontura, modelo MH, diâmetro 30, 24120 finura com 1872

agulhas, n° 82981, razoável estado, avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). O bem foi penhorado
nos autos dos processos nOs 927/01, 928/01, 929101 e 930101. Local pi vistoria: Rod. BR 280 n°

15.884 Km 60" Bairro Imigrantes, sala 01 - GuaramirimlSC, com o Sr. Orlando José Campestrini.

VT-AT 934/98

Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Executada: A.D.I. -ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA IARAGUÁ e OUTRO (02)
Bens: Ql) Cinco jogos completos para práticaesportiva, contendo camisas, calções e meias, sendo dez peças
de cada, razoável estado de conselVação, avaliados em R$2oo,00/cada, total: R$I.000,oo; 02) Quatro bolas
oficiais paraprática de futebol de salão, PENALTY, razoável estado de conservação, avaliadas em R$40,001
cada, total: R$I60,oo. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$l.l60,oo (hum mil cento e sessenta reais). Local.p/
vistoria: Rua Walter Marquardt - Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Beethowen Martins Domingues.

VT-AT 953/98

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: METALIN INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

,

Bens: 01) Cento e vinte jogos de faca de triturador de ração (universal), NOVAS, avaliados em

R$39,80/cada, total: R$4.776,00; 02) Sessenta e quatro facas importadas para trator, avaliadas em

R$49,80/cada, total: R$3.187,20. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.963,20 (sete mil novecentos e

sessenta e três reais e vinte centavos). Local pi vistoria: RuaMax Wilhelm n° 786 - Jaraguá do Sul!

SC, cOm o Sr. Guido Mundstock.

VT-CPE 963/01

Exeqüente: DARCI HOFFMANN

Executada: LUNENDER INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.

Bens: Quatrocentas camisastipo pólo, manga curta, primeira qualidade, cores diversas, tamanho

P.M.G., adulto, com detalhe bordado, avaliadas em R$lO,OO/cada, total: R$4.000,00 (quatro mil

reais). Local pi vistoria: BR 280 km 55 - GuaramirimlSC, com o Sr. Samuel Eichstaedt.

VT-AT972/97

Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: KOHBALCH S/A
Bens: OI) Trezentos motores elétricos potência 1 CV, tensão 220V, freqüência 50Hz, polaridade 2

polos, modelo ME - 4004, avaliados em R$71,19/cada, total: R$21.357,00; 02) Trinta e seis
motores elétricos, potência 1 ,5CV, tensão 220V, freqüência 50 Hz, polaridade 2 polos, modelo ME
- 4004, avaliados em R$88,44/cada, total: R$3.183,84. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$24.540,84
(vinte e quatro mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Local pi vistoria: Rua

Bernardo Grubba n° 180 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Cristiano Doege.

VT-AT 1068/01 (Apensados: 915/01, 931/01, 941/01)
Exeqüente: ALOÍSIO MATHIAS KLOCK
Executada: CAMPESTRE TÊXTIL LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Tear circular, monofrontura, PAOLO ORÍZIO, com 72 alimentadores, diâmetro 30, finura

�4, ano 1995; serial n" WOSA 14763, bom estado, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil. reais).
Local pi vistoria: Rod. BR 280 n° 15.884 km60, Bairro imigrantes, sala 01 = Guaramirim/S'C, com

o Sr. Orlando Jose Campestrini.
.

VT-AT 1I29/97

Exeqüente: RENATO FEUSTEL
Executada: TEIATEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÊXTEIS
Bem: Aparelho elétrico para controle do PH da água, utilizado na estação de tratamento de efluentes

industriais, RENE GRAF, modelo Contrai Graf220, completo, com eletrodo HA 405 DPA SC 58/120
e válvula, modo 202 Yz", bom estado de conservação, avaliado em R$1.700,00 (hum mil e setecentos

reais). Local pi vistoria: Estrada Duas Mamas sin° - SohroederlSC, com Sr.Osnildo Wolf.

VT-AT 1I84/98

Exeqüente: TEREZINHA DE LIMA DA GAMA
Executada: CONFECÇÕES DAVELAR LTDA;
Bens: 01) Máquina de costura industrial, PHONNER, modelo S.v. 4143, tipo cobertura, n° de série

1716 O� 95, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R!
02) Maquma de costura industrial, RIMOLDI, modelo 007 00 lCD 01, tipo fech
motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$1.300,OQ,
AVALIAÇÃO: R$2.400,OO (dois mil e quatrocentos reais). Local pi vistoria: Rua Adenor
n° 67 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Ari Soares.

VT-AT 1235/98 (Apensados: 1215/98, 1218/98, 277/99)
Exeqüente: JUCEMAR BOEING
Executada: KANCHEN MÓVEIS LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 546,00mz'sendo parte remanescente do'
matrícula n° 9.521, que continha a área de 1.627,50mz, e tinha as seguintes confronta
situado à Rua II-Roberto Ziemann esquina com a Rua 246-AdolfhoAugus,to AlfredoZi
Jaraguá do Sul/SC, fazendo frente em 21 ,00m com a rua II-Roberto Ziemann, travessão
em 21,00m com Valdir Minatti, estremando do lado direito em 77,50m com a Rua246.
Augusto Alfredo Ziemann e do lado esquerdo em 77,50m com Walter Hamburg, M
atualmente no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuIISC, sobn'43.
o terreno há duas edificações construídas em alvenaria; sendo uma com aproximadamente
(onde se localiza a executada) e a outra em dois pavimentos com aproximadamente290,
averbadas, Avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

VT-AT 1258/99

Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e OUTRO(4)
Executada: RAULINO KREIS MÁQUINAS LTDA.
Bens: OI) Microcomputador Pentium II1750MHz, 128Mb, HD 20 drive 3 Yz", gabinete�
e teclado, bom estado, avaliado em R$1.800,00; 02) Impressora EPSON 1520, Stylus Colo!

estado, avaliada em R$2.000,00; 03) Microcomputador Pentium III 450 MHz, monitorSV
15", gabinete AT, mouse, teclado e estabilizador, bom estado, avaliado em R$L5
Microcomputador Pentium III 750 MHz, com monitor SVGA 17", PHILIPS, 130Mb,!
bom estado, avaliado em R$2.500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.800,OO (sete mil e

reais). Local pi vistoria: Rua Araquari n° 136 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Maucir Bento

VT-AT1367/98

Exeqüente: ZELEI VERÔNICA DA COSTA
Executada: RESTAURANTE LAPIOVA LTDA. - ME
Bens: OI) Fomo de microondas CONTINENTAL, modelo AW Multi Ondas, 42litros,b
estado de conservação, avaliado em R$2l0,00; 02) Fomo elétrico FISCHER, modelo

Automático, cor metálica, razoável estado de conservação, avaliado em R$1 00,00; 03) Refrige
modelo Super Luxo, tipo Biplex 430 litros, branco, bom estado de conservação, avaliadoemR
04) Aparelho Micro System PHILIPS, modelo AZ 1602, tipo CD Synchro Start Recordillg,
deck, bom estado de conservação, avaliado em R$21 0,00; 05) Máquina de lavar roupa ELE

PROSDÓCIMO, com ciclo normal e suave, tampo superior, branca, razoável estado de co

avaliada em R$450,00. TOTAL DA. AVALIAÇÃO: R$I.670;00 (hum mil seiscentos e seten

Local pi vistoria: Rua Adélia Fischer sin°, Baependi - Jaraguá do SuIISC, com a Sra. ZuleideF

VT-AT 1595/98

Exeqüente: JAMES RICARDO PEREIRA

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno na cidade de Jaraguá do Sul/SC, com área de 159,�1

benfeitorias, no lado ímpanda Praça Ângelo Piazera, fazendo frente em 11,00m com

particular de propriedade da Prefeitura Municipal, extrema do lado direito com terras de

Confecções Ind. e Com. Ltda., e doIado esquerdo extrema com o prédio n° 37, travessão do

em ll ,00m com terras de Dalrnar Confecções Ind. e Com. Ltdà. Consta que na extrema de

Panstein fica reservada uma rua particular de 2,50m. Registrado no C.R.I. da ComarcadeJ
I

Sul/SC, sob n° 4.753, nome de Dalmar Confecções Ind. e Com. Ltda. Registrada umapenh
Vara Cível desta Comarca, execuções fiscal 105/96 e outras quatro da Justiça Federal,ex
fiscais n° 2001.72.09.0063'26-2, 2001.72.09.001895-2, 2001.72.09.001896-4 e2001.72.09
5. Consta ônus junto à Fazenda Pública Municipal. Avaliado em R$96.000,OO (noventa e

reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 685101.

VT-ATI611/98

Exeqüente: TEREZINHA MARIA JACOBI GUESSER
Executada: DEMANCHE CONFECÇÕE� LTDA.

. abi
Bens: OI) Microcomputador processador 486, base memory 640 KB, extended memoryslzeg
mini torre, drivede 3 Yz", monitor colorido de 14", AJV -1428SN, teclado padrão DTK;mause
três teclas, estabilizador-Luf-Lux; e impressora RIMA, modelo XT 180, tipo matricial,e�RD,razoável estado de c�nservação, avaliado em R$600,�; 02) Impressora HEWLET PAC

sadar
Deskjet 695C, razoavel estado de conservação, avaliada em R$250,00; 03) Mlcroproces )1.
Intel Celeron, gabinete tipo mini torre, drive de 3 Yz", basememory 640 KB, extendedme/ll��externai cache 128KB, CD Roam Creative 48Xmx, com duas caixas acústicas JTEC HI

d
.

303; monitor colorido 14", SAMSUNG, modelo Sync Master 4ooNb; mouse Genius e.o
teclado padrão Mtek; estabilizador Stabilux, equipamento em razoável estado de conservat;
em R$700,00. 04) Trezentas e quinze camisas confeccionadas em meia malha, fio pente��'
cores sortidas, tamanho PMG, avaliados em R$6,90/cada, total: R$2.173,50 TOTALDA '. R
R$3.723,50 (três mil setecentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos).Local pi VisIOna.

Agosto sin° - GuaramirimiSC, com a Sra. Marli Maria Bridaroli,
.

.

)n
Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (vint: por cen:�eiJ1)
arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissaodo �eleco
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudlcaçao teC
conta do comprador, remitente ou adjudicante. Caso os executados ou os credores hlP�noti
sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da expedição da respeCuvm oS
valerá o presente como Edital de Notificação de Praça/Leilão, segundo estabele�:41)4
687 (§ 3°) e 698 do Cl'C, Maiores informações no escritório do Leiloeiro fonelfax (O
elou pelo endereço www.leiloeiro.corn.br ou pelo e-mail carstens@leiloeiro.,ÇQDJJll

,

ARTUR HENRIQUE CARSTENS

Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I �1Scontos ou

!jas (Centro
tom custo

tGOU!!! IOOX NATURAL
lo E3P e Alfa AP

orados a partir de pesquisas mundiais
� �3P ALFA APV
'��VRA EM EMAGRECIMENTO .

(0111 avaliação do seu quadro
:�t.Uh1a equipe de terapeutas
III\TUITAMENTE!

ENERGIA E SAÚDE
10 X MAIS POTENTE QUE O VI4GRA
Estimulante Sexual Natural.

Seja feliz sem medo de falhar na hora H

PEÇA OS SEUS AGORA MESMO!!!!
371-4026 ou 371-51 76

ntrevlst.a
�JtW--� �:fM.

Cruzada contra
a inadimplência
Aos 47 anos, três dos quais diretor

do S PC (Serviçode Proteção ao

Crédito) de Jaraguá do Sul,
Waldemar Schroeder está

determinado a exercer uma

verdadeira cruzada contra a

inadimplência. A principal arma

nesta luta é a modificação na

sistemática de atendimento e uso do

associado no serviço. A novidade,
portanto, é a de fixar um valor pré
determinado e pactuado entre os

associadospara a realização de

consultas relativas a determinado

tempo e não a quantidade, de

maneira que nenhuma das partes
fique em desvantagem.

Caderno "Compre Aqui": Por que é tão difícil acabar com a inadimplência?
Waldemar Schroeder: este ano enfrentamos as mais variadas dificuldades, tais como, o clima

,

desfavorável, que gerou um aumento dos estoques, a perda de renda, as eleições que trouxeram

turbulências no mercado financeiro, a alta do dolar, o risco Brasil em queda entre outros.

Caderno "Compre Aqui": O que o "Compre Aqui", poderá fazer em benefício da classe?
Waldemar Schroeder: o caderno vem acrescer o movimento em favor dos comerciantes de Jaraguá do
Sul, É com muita satisfação chegar ao final de um ano com a presença de um parceiro que é o CORREIO
DO POVO que proporcionará espaços visando demonstrar as potencialidades comerciais e a estrutura

que o comércio tem no SPCpara buscar segurança nas suas vendas a prazo.

Caderno "Compre Aqui": Qual a expectativa para este final de ano?
Waldemar Schroeder: A inadimplência no mês de novembro está dentro das expectativas de uma lógica

comercial. A primeira parcela do 13 o salário deve acentuar positivamente na maior liquidez das contas em

atraso, A partir daí os consumidores estão aptos para realizar novas compras na época mais esperada do
ano, o Natal.

'

\ Caderno "Compre Aqui" Qual sua mensagem?
Waldemar Schroeder: O SPC trabalha para organizar o comércio e expresse a capacidade de avaliação
de consultas na realização dos negócios. Gostaria de sugerir aos comerciantes para este final de ano, que
fizessem umaanálise das suas atividades e detectasse se as atitudes e investimentos estão ao encontro do
que é relevante para o sucesso de seu empreendimento. O sucesso e muito bom quando pode ser

compartilhado e desdobrado em boas obras.

Orienta
l'lttI

.

çao ao

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SUPERMERCADOS

(s/ osso kg) <-

R$ 5.99

especialidades
Nestlê (400g)

R$ 4,39

Detergente
Amigão
(SOOml)

R$ 0,49

(s/ osso kg)

R$ 3,99

Desinfetante

Amigão
-

(2 Itr)

R$1,69

Farinha Lactea

Nestlê (It 400g)

Creme Vegetal
Soya

.

(pt soog)

R$1,29

Peito Cheste

Perdigão Defum
(kg)

R$ 8,90

çucar Alto Alegre
(pct Skg)

R$ 5,99

Trigo Werner

(pct Skg)

R$ 7,99

Nescau

(It 500g)

R$ 2,99

Panetone Amigão
(pct soog)

R$ 2,59
Perdigão (SOOg)

R$ 2,29

Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657 • CENTRO • JARAGUÁ DO SUL· SC • FONE: 275·1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'�o Sul, 23 de novembro de 2002

Livraria e Pa
'I'
� ,
,.

38anos
de tradição

275-0929/371-9135

�P, Gumercindo da Silva, 62 • Centro· Jaraguá do Sul": se

Portões Eletrônicos

Vídeo Porteiro

Alarmes

Rdas e Manutenção
275·3098

Interlones

Fechaduras Eletrônicas
á 8 anos no mercado
a qualidade faz a díftrença Câmeras de monitoramento

Ilaninscheck, 1.479· Bairro Nova Brasília· Jaraguá do Sul· se· PLANTÃO 9973·9427

��t;hdo toda família n{!�t{! natal

tido adulto (várias estampas) R$ 7,50

�as Femininas R$ 4 99

tidos Infantis R$ 3,99

ata Adulto R$ 3 50

mUda Canvas (3 bolsas Adulto) R$ 8,99

�a Jeans Adulto R$1499

CORREIO DO POVO 7

'" o CEIJ não é somente educação de Adultos;
'" O CEIJ possui também, ensino regular, fundamental e

médio:
* O CEIJ oferece:

- Amplas salas de aula;
- Professores especializados;
- Labroratórios de física e química;
- O melhor custo/benefício, mensalidade/aprendizado;
- A partir de 2003 com quadra de esportes;
- Biblioteca com ótimo acervo.
'" Matrículas Abertas: R$10,00
'" Mensalidades: Supletivo -1 °

grau - R$ 90,00
2° grau - R$ 70,00

Regular - Fundamental- R$l 00,00
Médio -R$120,00

----
-
.,

•

jaraguaense
...&� pa'la a.Lideutade.
Rua João Januário Ayroso, 115

Jaraguá do Sul - Santa Catarina 275-3030/275-2783

1\Aoda Masculina, Feminina ln'!. t'l C M BanholVl , �an 1
, ama, esa e

"

A vista no preço de. etiqueta
3X sem entrada c/ cheque

Av. Getúlio Vargas, 594 - Centro (ao lado da Milium) - 275-1808
R: Pe. Pedro Franken, 117 - Centro (próx. ao Terminal) - 275·0488
R: João Januário Ayroso, 156 - (entrada Jaraguá Esquerdo) - 371·1376

f

Promoçâo de Natal

Jogo de Amortecedores
Cofap Super pi Gol

6x de RS 33,90
si montagem .

NA COMPRA GANHE UM BONÉ COFAP

IBateria Dpaschoal
a partir de

.
RS 60,50
ou 4X no valor à Vista

cl sos 24 h

Preços de Pneus
GOODYEAR
imbatíveis

R: Walter Marquardt, 170· Vila Nova· Jaraguá do Sul· se ·1f@Ilil@g �Y$",U���

�

fUl{XW
Consertos e Assistência Técnica Especializada
Consertos de geladeiras,
freezers, ar- condicionàdos,
máquinas de lavar roupas
e multimarcas . ,

371-7105/ 9953-3670 (Plantão)
R: Treze de Maio, 380 (próx, Alberto Bauer)
Czerniewicz - Jara uá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 23 de novembro�

I
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I

A PARTIR DE

R$ 559,00 ji
ar
\(
UI

I
i
i

A loja da [amilia
R: João Planinscheck s/no - Centro - Jara uá do Sul- SC - FONE 371. ,;C�

�u
..-----------------lIta

275-149�

I MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS
-

R$ 867,00
à vista

Lavadora Brastemp
Advantech Wash
* água fria

Poltrona Plástica Branca
Tramontina

R$ 14,70 à vista
ex. D'água Glassul 1000L

R$ 156 OO"à vista

Filial 27: Rua Reinoldo Rau, 752 - Centro J,araguá do Sul - sé
Fone/Fax: 275-0204 e-mail:casasdaagua.jaragua@terr�.com.br,

EMAGREÇA SEM QUíMICA•••

QUE O VERÃO VEM Aí!
MÉTODO KIBERON

01 Sem dietas;
01 Sem regimes;
01 Sem remédios;

,01 Sem cirurgias;
01 Sem agulhas;
01 Sem efeito sanfona.

'1

Q

CONSTRUíMOS SUA CASA NO SEU TERRENO PE�
(

SISTEMA MAIS VANTAJOSO DO MERCADO!
=ESCOLHA O SEU ESTILO= \

Baseado em tóques Do-In

massagens aquecidas
que regulam seu

metabolismo eliminando

gorduras localizadas

a anos sem flacidez
'

Alvenaria estrutural em tijolos de solo

cimento (3x mais forte que os maciços
cozidos) com vigas internas

concreto armado!

CENTRO DE ESTÉTICA
REDUF,O'RM

É A SUA VEZ...

LIGUE 'JÁ
(0**47) 371·8276

OU 91026345
'

01 Menos custo por m2

01 Prazo de entrega de 90 a 180 dias

01 Ótimo Isolamento Termo-acústico

01 Projetos personalizados
01 Várias opções de acabamento

01 Carros, motos e terrenos podem entrar no negócio
,

01 Financiamento direto e acessível

Antes
114KG

't.ªIlijk.j Casa cf 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
,

I banheiro, churrasqueira e garagem, acabamento em

tijolo a vista, com forro PVc.

R: Mal. Deodoro, 1309
prox. Marcatto

Jaraguá do Sul· se R$ 18.576,00. À vista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'crições abertas no

, 'o Marista São Luís

Colégio Marista São

ji está com as inseri

abertas para alunos/
,Oferecendo moder

trutura com salas es

lcomo por exemplo,
luvidades de informá

teatro, jogos, dança,
,

'dia, laboratórios de

:ca e ciências, o Colé

�usca proporcionar.
taucação adequada às

'idades individuais e

texto social em que
�re, Por isso, o Colé

Ilarista São Luís é um

de aprendizagem, de
e de evangelização e

instituição escolar,
w�ducandos a "apren
�flnder, afazet) a convi

lrincipalmente, a ser',

'ores informações
telefone 371-0313
na secretaria do

Colégio.

classificados
do Jornal
ORREIO DO

tes da Região
ao Vale do

I Itapocu.
e para o 371-

19, e confira!

em JS

.SUCESSO: CERCA DE 11 MIL PESSOAS PARTICIPARAM DO Eco RADICAL, NO FINAL DE SEMANA

e culturalTurismo ecológico
fortalecido com o

]ARAGuA DO SUL - Aproxi-
.

madamente 11 mil pessoas foram
até a Praça Ângelo Piazera no final

de semana para prestigiar a 4" edi

ção do Eco Radical, evento pro
movido pela Operadora de Turis
mo Ação Livre, com o objetivo
de divulgar e incentivar o turismo

de aventura, De acordo com o só

cio-proprietário da Ação Livre,
Enio Lutchemberg, nada menos

que 170 pessoas se arriscaram a um

salto no bungee-jump, ''A maioria
dos saltos foi feita por mulheres

com mais de 20 anos de idade",
informa Lutchemberg, que con

siderou o evento um verdadeiro

sucesso, superando inclusive a ex

pectativa da comissão de organiza
ção. "O tempo ajudou. Hoje, po
demos dizer queJaraguá do Sul já
é considerada como uma cidade

que desenvolveu suas potencialida-

GUARAMIRIM - Incentivar o

gosto pelos veículos antigos e de

corrida, além de congregar os par

ricipantes dos clubes de Fuscas e

Lambretas que existem na região,
foi o objetivo dos organizadores
do 10 Encontro de Fuscas, Lam

bretas e Carros de Competição,
realizado no domingo, a partir das

14 horas, em terreno próximo ao

Cemitério Municipal, na Rua 28 de

Agosto, centro da cidade.

De acordo com o organizador
do evento, Marcos Guesser, parti
ciparam oito carros de competi
ção, de propriedade de pilotos de

Jarttguá do Sul e Guaramirim, 15

evento

Fotos: Horst 8aümle

Esportes de aventura foram praticados por dezenas de pessoas

des turísticas na área de turismo

ecológico e cultural", argumenta.
Ainda de acordo com Lut

chemberg, o evento também não

deixou a desejar no que se refere

às outras modalidades oferecidas

Fuscas e nove Lambretas, sendo

seis originais e as outras de compe
tição. "O público .é que não foi lá

essas coisas." De acordo com

Guesser, apareceram entre 150 e

200 pessoas. ''Acho que o calor

. atrapalhou", justifica Guesser.

Segundo ele, a primeira tentativa

de realização do evento, no dia 9

e 10 deste mês, não se concretizou

devido ao mau tempo.
A próxima edição do encontro

está marcada para acontecer no

dia 15 de dezembro, em Nereu

Ramos, quar:do Guesser espera
uma maior participação do pú
blico.

no [mal de semana. Para o Vôo

Livre vieram de outras cidades

cerca de 150 pilotos e mais de 30

alegorias, Na escalada de paredão
participaram 130, e cerca de 75

pessoas foram praticar rapel em

Ele é integrante do Clube de
Lambretas de Jaraguá do Sul.

Possui duas Lambretas, uma para

cachoeiras, sem contar o passeio
ecológico promovido pelo Clube

de Canoagem Kentucky, de Ner�u
Ramos até a ponte do centro da

cidade, com a presença de 33 ca

noístas.

Na avaliação de Lutchemberg,
a realização do Eco Radical deste

ano serviu para constatar, definiti

vamente, que Jaraguá do Sul é a'

capital do esporte de aventura e

do turismo de alto padrão, com

turistas de poder aquisitivo e ecolo

gicamente corretos. ''Acho até que
as pessoas de fora já conhecem
mais Jaraguá do Sul do que os

próprios jaraguaenses", considera.

Prova disso é que, pela primeira
vez na História do Município, um

grupo de turistas de terceira idade,
de São Paulo, já agendou visitas

pelas rotas de colonização, no ré

veillon. (MARIA HELENA DE MORAES)

Enco�tro de Fuscas e Lambretas teve pouco público
';

passeio, ano 64, na cor amarela, e

outra para corrida, que faz 140 km

por hora. (MHM)

m

Encontro reuniu Fuscas, lambretas e carros de competição

I �s
PONT<JS DE C!<JI±ETA:

Supermercado Alexandre;

S�perlll�rcadoAmi��;
Supermercado Angeloni;
Supermercado Brasão;

Supermercado Fritzke;
. ._- ._ ..

Supermercado Lenzi;

SuperlTlercado 'réiCl;
Sede do CORREIO DO POVO;
Sede da Rádio Jaraguá;

m
, .

e mais
Realização ..

CORREIO DO POVO
Prefeitura Municipal
de Jaraguá do SulPuNt.cado-�1919

.

�I

atai
I

I

PJ
RÁDIO JARÁGUÁ .:::
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8 CORREIO DO POVO HISTÓRIA

POR EGON JAGNOW

:1
"I

!
I Na época da colonização, improvisar era algo necessário. Tinha

<'

que se usar os recursos que estavam disponíveis. Assim, ouvimos
relatos sobre o uso de salões de baile para celebrar atos religiosos,
de escolas sendo usadas como igrejas e igrejas sendo usadas como

escolas, e salões de baile servindo como escola. Um exemplo disto
é a foto de hoje. O salão da Sociedade de Atiradores Rio do Serro

serviu, durante um período, como escola. A foto é de' 1925, e a

professora é a sra, Elsa Wagner.

"TECUM DOMINUS" (212)

José Inácio da Costa, apelidado p
Capacho, era poeta, ator e major do
regimento dos pardos, nos tempos
coloniais.
Havendo-se mudado as vozes das
manobras militares, o major Capacho,
ainda pouco prático, trovejou, em

exercício:
- Armas ao ombro!
- Não é armas ao ombro, sr. oficial -,
retorquiu-lhe o ajudante, - é "ombro

refas da trabalha Tudo indico que
tempo do que cumprir as suas

de harmonia prazos
os. Sorte nas

'iúme poderá
atrapalhar a relação a dois.
Câncer - Será a hora de
investir nos seus objetivos. Terá

ivtdades feitas em

ócios imobiliários

armas!"

Apresentando-se o major dois dias depois
ao serviço, ao entrar no paço deu um

espirro.
- "Dorninus tecum" -, disse-lhe um

soldado.
- Não diga dominus tecum", mas "tecurn
dominus"! -, observou o major.
E solene:
- Não sabe que, agora, tudo está
mudado?

Moreira de Azevedo - "Mosaico

Brasileiro", página 42.

ão tenha medo das
lidades. O dia
todos os tipos de
s, à noite, correrá o

rder a cabeça'.
om conflitos.

Virgem - Não· fuja das suas
.. idades. Poderá

cargo de liderança.
vai estimular as

õo provoque o

profissional. No

dlmorjWil1ãõWp?dvoque brigas. O
bicho poderá pegar!
Escorpião - Poderá ampliar

o da coisas através de

z com o seu par.

TERÇA-FEIRA, 26 de novembro de

Valdi r José B ressan

Presidente do Círculo

(tIírculo
Italian

CONHECENDO A ITÁLIA

Região da Emília - Romagna

Superficie: 22.123 I<m2

População: 3.947.000 habitantes
Densidade: 178 hab/krnz
Capital: Bologna

A região possui 48% de planície, produz 1/5 do grão italian
cultivados arroz, milho, maçã, pêra, pêssego, morangos, be
para produzir o açúcar.
Quarto colocado na criação de suínos e segundo na produlão
A indústria de alimentos, transforma frutas em marmeladas, c

e sucos.

A região é famosa pelo presunto de \I Parma", a m.ortadeladeS
e o queijo parmesão.
A indústria prosperou a partir de 1951 com a descobertadepe
gás metano na costa. Com isso foram instaladas refinarias,ind' .

petroquímicas, que produzem materiais plásticos, pneus e pr

químicos.
O turismo é forte, recebendo 15 milhões de estrangeirosllve'
Localiza-se nesta região a República de San Marino, indepen
Itália, que possui 60 km2 deárea e 18.000 habitantes.
intensamente do turismo.

Encontro-dos Círculos Trentinos
Ocorreu no dia 15 de novembro, o Encontro dos CírculosTre
dos Estados de Santa Catarina e Paraná, na cidade de Ro

Foram tratados vários assuntos, dentre eles a apresenta '

aprovação do Estatuto da Federação dos Círculos Trenti

apresentação das atividades de cada Círculo, durante oa

2002.

2° Festival Estadual da Canção Italiana
Com a presença dé um bom público, o 2° Festival da Canção I

foi um grande sucesso. Belas músicas foram apresentadasaop
presente, deixando os jurados com dificuldades de decis

escolha.

Jaraguá do Sul, este've representada pela srt" Franciele E

qual representou muito bem Jaraguá do Sul, através da

italiana. .

Parabéns a Franciele e demais participantes, bem como

organizadores do evento.

Jantar Mensal .

Será nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, o nesse últimOI

típico do ano de 2002. .

Contamos com a sua presença, e para tanto adquira o seulfl

antecipadamente, pois'
são limitados.

Adquira seu ingresso com

a Diretoria-, Conselho,
membros do Coral e na

Sede Social (370-8636),
a partir das 14hOO.

Tài, vê se vem ii

Grazie!!

e-se nos seus

promissos. Já na

, será um enro insistir

ção desgastada.
Capricórnio - As atividades

exigirão perseverança.
ões são das positivas

ua vida social.
evite forçar a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUGENIO VICTOR SCHMÔCKEL

<.fi História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

�NFIRA A HISTÓRIA
'68 ANOS

1�34, o presidente do Superior Tribunal deJustiça do Estado, atendendo

�e1herequereu o professor Galdino José de Oliveira, pedindo profissão
�olicitador, com a qual quer exercer este ofício, resolveu concedê-la

.

is do necessário exame de suficiência a que se s�bmeteu. Como é de

.cr ° referido provisionamento, já a sua f>rovisão no quadro que se

rete na Secção da Ordem dos Advogados do Estado, achando-se, assim,
·'tado para o exercício profissional.
mulgava-se a nova Constituição do País e o prefeito José Bauer tecebia
!!uinte telegrama: "Tenho prazer comunicar-vos que Assembléia

'Itituinte acaba promulgar a Constituição Federal. Congratulo-me por
)wm população esse município. Em regozijo feriado amanhã. Cordiais

Iões. (ass.) Aristiliano Ramos - Interventor Federal".

'15 ANOS

"�87, eventos múltiplos marcavam os festejos dos 111 anos da cidade,
lea l' Feira da Malha se vislumbrava grande sucesso. Todavia, eventos

ItiVOS, culturais, musicais e lazer proporcionavam, durante a "Semana

Illlguá do Sul". Na Sociedade Vieirense realizava-se o Torneio de Bolão,
oe de Jaraguá do Sul", e acontecia a Prova Rústica DME/CORREIO

�VO, Encontro de Corais na Recreativa da Marisol, com a participação
lOtal d� Florianópolis, coral da Comunidade 'Evangélica de Oxford, o

São Virgílio, de Nova Trento, o coral Evangélico de Jaraguá do Sul e

da Scar (Sociedade Cultura Artística). No Parque Agropecuário
COtava-se a Academia de Dança "Movimentus In Actus Cenicus -

sDavid"; o Museu de Jaraguá do Sul realizava o 2° concurso

ráfico, no pavilhão da RFFSA; 'no Agropecuário, folclore com o grupo
I " -

onco Alpino Germânico, o grupo Folclórico Pomerano, a estréia da
estra de Câmara da Scar e o Festival da Música Sertaneja. No dia 25

�no, realizava-se o 5° Campeonato Catarinense de Vôo Livre, Fecija
'val da Canção Infantil Jaraguaense), Blumenália, com a Bandá Doic,

�a Theaash e Sementes da Terra (Blumenau), Banda Sul Fluido
"0 Camboriú), Grupo Cicatriz (Jaraguá do Sul), no Agropecuário,
entu� e Baependi bailes do Colono e de Rainha dos Estudantes, na

, ade Aliànça (Rio Cerro II) a Festa do Colono, Festival de Bandônions

pecuário), coral Santa Terezinha, de Timbó, pára-quedistas "Os Ícaros
� d.ern Rio Cerro lI, Estádio Max Wilhelm jogo a seleção Varzeana
(Ião de Rio Negrinho, encerramento de Vôo, no Loteamento Dalmar,

�
,

a de Schroeder.

lANOS
1��9, realizava-se, em 3 de setembro, a 11 a Sch'ützenfest, no pavilhão
)Parque Municipal de Eventos, com concurso para escolha da rainha

�ento, com a Festa dos Atiradores e 5a. apresentação do Jaraguá em

la,

efeito Pasold anunciava, numa entrevista, que o terreno de 10 mil

squadrados, próximo da Ferj, que havia sido doado à Escola Técnica,
val1l.ente da Prefeitura. Com isso, a área podia ser transferida legalmente

\�la POlitécnica, que devia ter sua pedra fundamental lançada em

,
to, Coril a presença do ministro da Educação; Paulo Renato de Souza.

,Stro também era convidado para inauguração das escolas Machado
�SlS "K

. I
e !Vlax Schubert.

NOSSO
COMPROMISSO

A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo lida com

multidões. Ele se compadece da multidão.
Jesus capta a situação, o nível de desgraça
das pessoas. Jesus não passa indiferente.
Jesus reag�: ele mostra sua compaixão.
Ao curar os doentes, Jesus está devolvendo
essas pessoas ao seio de sua família e da

sociedade. Jesus quer que as pessoas convi-

vam, se ajudem, se complementem. Jesus Cristo não quer que nin

guém fique de fora, ao lado da vida e fique vendo a vida apenas

passar. Jesus deixou um exemplo a todos os que passaram a usar

o seu nome - os cristãos. Cristãos são os continuadores da obra de

Cristo. Portanto: cristãos não podem ficar indiferentes diante de in

justiças, das situações que desvirtuam a exlstêncla humana. Cristãos
se preocupam com as multidões, se compadecem delas e curam os

seus enfermos. Cristãos são, portanto, a favor de uma boa saúde
do corpo e da mente, de sistemas de saúde verdadeiros e eficientes,
a favor de uma convivência familiar sadia e equilibrada.
Cristãos se empenham, com palavras e ações, pelo amor a Deus e

ao próximo, procurando despertar nas demais pessoas esse mesmo

sentimento. Cristãos são pessoas que não discriminam, que não

separam as pessoas umas das outras, mas que se preocupam pelo
bem-estar de todos, para que todos sejam felizes e possam ver

dias melhores, ter um futuro mais promissor diante de si. É muito

importante que todos possam viver com esperança e otimismo.

Otto Porzel Filho

Paróquia Evangélica luterana de Corupá

CÂMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CÃMARAMUNICIPAL: SESSÃO DO DIA 11/11/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIOALTAIR lAZZARIS (PPB)
REASSUMIU O l' SUPLENTE DO PMDB, RONALDO TRAJANO RAULlNO. NO LUGAR DA VEREADORA MARISTELA MENEL ROZA (PFL). O VEREADOR
ORLANDO GILBERRO GONÇALVES (PPB) SOLIç:ITOU REQUERIMENTO AO DELEGADO REGIONAL DE POLíCIA, QUESTIONANDO A REGULARIDADE DAS

MÁQUINAS CAÇANíQUEIS, NO MUNiCíPIO. O VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB) SOLICITOU ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL Á FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ESPORTES.

INDICACÕES APROVADAS POR 17 vOTOS DOS VEREADORES'
425/02; JEAN CARLO; INSTALAR ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DO RIO DA LUZ I.; 426/02; JEAN CARLO; REGULAMENTAR E IDENTIFICAR
O SERViÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM MOTOS, IDENTIFICANDO AS MESMAS COM TB.EFONE DE SUA RESPECTIVA EMPRESA

QUE REPRESENTA NAS CAIXAS DE BAGAGEM.
427/02; PAUlO ADEMIR FLORIANI; INSTAlAR TELEFONE PÚBLICO. NO PÁTIO NOVICIADO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. NA RUA PE. ALOíSIO 742.
NO BAIRRO BARRA DO RIO CERRO; 42B/02; QUE O PODERPÚBLlCO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE. ATiVE COM A MÁXIMA
URGÊNCIA O PROGRAMA DE CONTROLE DO BORRACHUDO NA REGIÃO DE NEREU RAMOS; 429/02;
PAULO ADEMIR FLORIANI E RUDOLFO GESSER; REALIZAR TRABALHOS DE MELHORIAS (PATROLAMENTO E MACADAMIZAÇÃO) NA RUA 60-

JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, APÓS A EMPRESA MENEGOm MALHAS, NO BAIRRO CHICO DE PAULO;
430/02; LORITA ZANom KARSTEN; QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE. REALIZE ESTUDOS DA

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS DESTRUIDORES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.; 431/02; QUE CITADAAVTORIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA COMPETENTE.
EVIDENCIE ESTUDOS NO SENTIDO DE DIVULGAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MUNICIPAIS OS PRATOS TíPICOS.;
433/02; ROQUE BACHMANN; REALIZAR COM A MÁXIMA URGÊNCIA, OS TRABALHOS DE MELHORIAS, NO SENTIDO DE SER POSSíVEL ANDAR NO
ACOSTAMENTO DA RUA 11- ROBERTO ZIEMANN. MAIS PRECISAMENTE ANTES DA ESCOLA MAX SCHUBERT, TANTO DO LADO ESQUERDO COMO
NO LADO DIREITO, NO BAIRRO TRÊS RIOS DO NOBTE.;
434/02; PROVIDENCIAR PATROLAMENTO E MACADAMIZAÇÃO NAS LATERAIS DA RUA CARLOS FREDERICO HANTHUM, TANTO NÓ LADO ESQUERDO
COMO NO LADO DIREITO DA RUA, NO BAIRRO SANTA LUZIA;
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO:
273/02 -1' VOTAÇÃO; VEREADOR AFONSO PIAZERA NETO; DENOMINA SERVIDÃO- A SERVIDÃO N' 5-179 PASSA A DENOMINAR-SE GERHARD
KLANN.18 VOTOS;
297/02 ·2'VOTAÇÃO; TODOS OS VEREADORES; AVTORIZAACÂMARA MUNICIPAL DEJARAGUÁ DO SULA DOAR MATERIAIS DIVERSOS 17 VOTOS

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS POR 17 VOTOS:

278/02 - 2' VOTAÇÃO - RETIACA OS ARTIGOS 2' E 3', DA LEI MUNICIPAL N' 3193/2002. DE 18/09/2002, E MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO
DÉMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2969/2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA
E FIXA A DESPESA DO. MUNiCíPIO DEJARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES. PARA O EXERCíCIO DE 2002. FOI RETIRADO A PEDIDO DO
VEREADOR EUGENIO MOREm GARCIA IPSPB)'
279/2002 - 2' VOTAÇÃO - MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA. DA LEI MUNICIPAL N' 2969/2D01. DE
18/12/2001, � SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E:FlXAA DESe!'SA DO MUNiCíPIO DEJARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES.
PARA O EXERCICIO DE 2002.;

.

292/02 • 2' VOTAÇÃO - APROVA VIA DE CIRCULAÇÃO;
301/2002 -1" VOTAÇÃO. MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DE METAS FiSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2969/2001, DE 18/12/
2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES,
PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.:
302/2002.1" VOTAÇÃO - MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO. DE METAS FiSICAS LOA, DA LEI MUNICiPAL N' 2969/
2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DEIIPESA DO MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS
ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS

PROVlDÊNCIAS_: "

307/02·2' VOTAÇÃO - MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N'2.969/2oo1, DE 18/
12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E AXA A DESPESA DO MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARA
O EXERCíCIO DE 2002,SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ
DO SUL- SAMAE ;

308/2002 -1' VOTAÇ,ÃO - AUTORIZA DOAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
SA-CELESC.; ,

309/2002 -1' VOTAÇÃO - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.;
PALAVRA LIVRE: O VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PIB) DISSE TER SIDO OPORTUNO A RETIRADA DO PROJETO 278, DO EXECUTIVO. POR IR
DE ENCONTRO AO INICIALMENTE PREVISTO.
O VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS IPT! REGISTROU A DATA DE 08 DE NOVEMBRO, COMO O DIA MUNDIAL DO URBANISMO, TECENDO
CRíTICAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FEZ O REGISTRO TAMBÉM DA DÁTA DE 11 DE NOVEMBRO, COMO O DIA DA INSTITUiÇÃO DA BANDEIRA
NACIONAL E DO TÉRMINO DA l' GUERRA MUNDIAL.
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Polícia Militar prende
homem acusado de trá

I ASSEMBLEIA: PLEITO ACONTECE ÀS 18 HORAS, NO FÓRUM DA COMARCA, EM JARAGUÁ DO SUL

Conselho Penitenciário realiza

eleição aberta de sua diretoria
]ARAGuA DO SUL - o

Conselho Penitenciário

Comunitário da Comar

ca de Jaraguá do Sul pro
move, às 18 horas de

amanhã, no Salão do Júri
do Fórum (Rua Guilher

me Wackerhagen, 87), a

eleição para renovação
de sua diretoria ao man

dato 2003/2004. ''A As

sembléia Geral Ordinária
é aberta à participação da
comunidade em geral e a

todos aqueles que têm

interesse em buscar a

reinserção do preso no

mercado de trabalho e na

sociedade", convida o vi

ce-presidente da Acijs
(Associação Comercial e

,

Industrial de Jaraguá do

Sul) e atual presidente do

conselho, Nilton Zen. A

criação dos Conselhos
Penitenciários da Comu

nidade está prevista no

capítulo VIII da Lei de

Execução Penal, tendo

por finalidade "dar assis

tência aos presos, plane
jar, acompanha� e execu

tar projetos de' ação co

munitária ligados à pre-

I
I
I

venção da delinqüência;
organizar, administrar e

fiscalizar a prestação de

serviços à comunidade

pelos sentenciados". Em

Jaraguá do Sul, o conse

lho existe desde 30 de
novembro de 1998.

Entre as principais
realizações do atual man

dato, destaca-se o "Proje
to Âncora", de reintegra
ção do apenado à comu

nidade. "O objetivo do

projeto é devolver inte

gralmente a cidadania ao

apenado, de tal forma

que, ao cumprimento da
. pena, retorne às ativida

des-normais, sem o tim

bre de alijado, tornando
se uma pessoa útil e pro
dutiva", explica Nilton

Zen. Neste ano, foi for

malizado convênio com

a Prefeitura de Jaraguá
do Sul para a construção
de um barracão dentro
dos limites do Presídio

Municipal de Jaraguá do

Sul e de mais de 60

unidades habitacionais

erguidas por 21 presos,
no Bairro Jaraguá 84,

imediações do presídio.
Segundo os termos do

convênio, a Prefeitura

repassa mensalmente ao

conselho o valor de R$
150,00, c060 pagamen
to a cada preso que tra

balha na construção das

casas populares. Neste

ano, foram emitidas 14
folhas de pagamento (a
última delas no total de

R$ 4.020,00). Aos ape
nados foram repassados
aproximadamente R$ 37

mil, e ao Fundo Peniten

ciário ficou retido o valor
de R$ 7 mil .

Com os recursos do

Fundo, foram adquiridos
eletrodomésticos e um

computador completo
para uso interno do pre
sídio. O conselho viabili

zou ainda a assinatura de
. convênio entre a Prefei

tura, Secretaria de Justiça
e Cidadania e a empresa
Tritec, para a construção
de um pavilhão de traba

lho aos apenados. ''Além

das dificuldades em obter

recursos, tivemos pro
blema até mesmo com o

solo no local, mas a obra

está chegando ao fim",
antecipa Nilton Zen. A

Tritec vem utilizando a

mão-de-obra dos apena
dos no trabalho de mon

tagem de grampos de

roupas.
A cada três dias tra

balhados' o preso tem di

reito a um dia de redução
na pena a ser cumprida.
Outra parceria impor
tante foi com a Unerj/
Secretaria Estadual de

Educação para implanta
ção do Programa de Trei

namento e a realização
de 12 cursos voltados
aos apenados.

Junto ao comando da

Polícia Militar, o conse

lho obteve um gabinete
dentário, que vem sendo

utilizado por profissional
voluntário para atendi
mento aos presos. "Há

muito por fazer, mas,
após a inauguração do

pavilhão de trabalho, .

outros projetos devem
ser realizados pela pró
xima diretoria", adianta

Nilton Zen.

Criciúma vence e está a um empate da Série A
]ARAGuA DO SUL - noite, o Estádio Heri- tará na final do certame pela derrota do seu time.

O Criciúma está a ape- berto Hülse deverá estar e com vaga na Série A Na outra partida, o

nas a um empate da sua lotado. O Criciúma ven- de 2003. Dejair, com Fortaleza goleou o Jun-
volta a Série A do Carn- ceu no sábado o Santa três cartões amarelos, e diaí, em São Paulo, por 6

peonato Brasileiro. A Cruz, por 1 a O, gol de Paulo César Bayer, ex- ai, e pode perder por
vantagem foi conquista- Juca, aos 23 minutos do pulso, serão os desfal- diferença de 5 gols na

da com a vitoria de sába- segundo tempo, apro- ques do Tigre. partida de volta, que está

do passado, sobre o San- veitando chute de Clé- Os quase 50 mil tor- na final da Série B, e

ta Cruz, no Recife. Para ber Gaúcho. O Criciúma cedores, que foram ao confirmado na principal
a partida decisiva, que pode até perder por um Estádio dei Santa Cruz, divisão do futebol brasi-

será disputada amanhã à gol de diferença que es- saíram de cabeça baixa, leiro do ano que vem.

]ARAàuA DO SUL -

No final da noite de sexta

feira (22), a Policia Militar

deteve Everton Richter, de

23 anos de idade, acusado

de tráfico. No veículo que
Richter conduzia foram

encontrados ) 2 pedras de

.
substância tóxica (crack).

A prisão de Everton

Richter foi através de uma

ligação anônima. J á na

Avenida Getúlio Vargas, a

Polícia Militar parou o

Voyage placa LWY-0367,
e na busca realizada no veí

culo foi encontrada a dro-

ga.
Richter foi autuado em

flagrante por tráfic liAI
for condenado pod .,

gar de 3 a 15 anos de
IIp

O delegado liso luel
da Silva acredita

o

"conscientizaçãodl
lação na ajuda ao S '

para colocar mehan ,01
cadeia, está trazendo

"várias prisões já 'SI
feitas baseadas em d .

Oi

do", finalizou.

As denúnciasué
devem ser feitas pel ím

fone 147.

EDITAL

Lotomania
concurso: 269

03 - 10 - 23 - 27 -

28 - 32 - 33 - 35 -

38 - 40 - 48 - 54 -

56 - 57 - 59 - 67 -

69-83-91-95

ESTADO DE'SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁDO

TOMADA DE PREÇOS N2 143/2002
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecív I

não Perecíveis, destinados à Merenda Escolar no Mun'

de Jaraguá do Sul - SC.

TIPO: Menor Preço.
REGIMENTO: Cei Federal nº 8.666/93 e suas alter

posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: I

as 16:00 do dia 11 de dezembro de 2002, no set

Protocolo da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquard
1.111- bairro Barra do Rio Molha.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:At o

14:30 horas do dia 11 de dezembro de 2002, noSe m

de Controle da Merenda Escolar, sita na Rua Angelo Ru
o

nº 600 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 8:00 horas dia 1

dezembro de 2002, na sala de reuniões da Prefeitura,
na Rua Wlater Marquardt, nº 1.111- bairro: Barrado
Molha. Ia
AQUISiÇÃO DO EDITAL: o edital e anexos poderásero
via internet no endereço:-. a

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentoS Rua

Marquardt nº 1.111 ou pelos e·ma

contratos@jaraguadosul.com.br
I icitacoes@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de novembro de 2002

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

LOTERIAS
. FederoLoteria 1d03688concurso

"-

lo P 'mio: 54,60
�- re

31
P' 'o' f1.

I 2° - remi· 4
30 P' mio: 38.8

- re
90

4° - Prêmio: 60.
5

50 P 'mio: 03.7 111- re ....01IIII
,�I

�------------�----��

Megasena
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peonato de Bocha chega
,
em Guaramirim

áfic ,UAJlAMIRIM - No
,od 'ripio de Guarami
;de

Inega à final o 10°
]so

eonato Municipal
tda cha depois de 6
'a

'

) I de disputa. O
.

�an oconato teve início

ldo 14 de maio. De

,c �e cinco rodadas
lei ' 'finais, foram de-
já 'i os finalistas, que
nd

'o se enfrentandoa

Extração de Areia; dia

29/11:às 19h30, no

Amizade, Bar e Cancha

Mader x Palmeiras

Chiodini.
O Campeonato Mu

nicipal de Bocha é reali

zado pela Secretaria de

Esportes, Lazer e Pro

moções de Eventos, em

parceria com a Associa

ção de Cancheiros de
Guaramirim. Iniciaram

as disputas 45 equipes,
totalizando 135 atletas.

A premiação da compe-
. tição será em carne, me

dalhas e troféus, defini

dos no arbitral do cam-
I

peonato.

oeder lidera 1 o Circuito

antil de Futsal

oe Futsal realiza-,

nnal de semana na

de Florianópolis.
se foi do técnico

,ipede Schroeder,
Behrens. A equi-

minou a etapa em

olugar, Na estréia,
�·feira (22), a vi

foi sobre o Planor
do 'o Bento do Sul

�a 4, Já no sábad�
�la manhã derro-,

a o Japa's, de Pi
I pelo placar de 5

lO illestno dia ven-

E
'

St!e]a Batistense
João Batista, pe�
ar de 11 a 5 e fe-,

:su,a participação
Ottanópolis com
a

'

errOta, desta vez

Adi
I ee, da Capital,
Ja3 ''A' pesar dos
�dos fi

.

, lcamos sa-

tis feitos, porque esta

mos com uma formação
de atletas mais novos,

pois para nós é impor
tante a preparação da

nossa equipe para futu

ros compromissos", ana

lisou' Behrens. Após a

etapa de Florianópolis
do futsal infantil, a

CME de Schroeder con

tinua liderando com 13

pontos, seguida de perto
da Adiee, com 12.

O artilheiro é André

Luis Mader, de Schroe

der. A próxima etapa
será disputada no pró
ximo final de semana, no

Ginásio de Esportes Al

fredo Pasold, em Schroe

der.
A promoção desta

etapa, realizada em Flo
. rianópolis, foi da Prefei

tura de Schroeder,' em

parceria com o Projeto
Desporto de Base.

sificados do CORREIOOO
PoVO é negócio certo!

e para o 371-1919, e confira!
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ITíTUlO: CRUZ DE MALTA E VITÓRIA VOLTAM A DISPUTAR UMA FINAL. VITÓRIA DECIDE EM SEU CAMPO

Cruz de Malta busca o bi
na 1 a Divisão do Amador

]ARAGuA DO SUL -

Cruz de Malta e Vitória nos
.

titulares, e Flamengo e Ca

xias nos aspirantes, são os

finalistas da 1 a Divisão do

Campeonato Amador de

Futebol de Jaraguá do Sul.

Os finalistas foram conheci

dos na rodada de domingo
passado.

No Rio da Luz III, o Vi

tória venceu o Caxias por 5

a O, nos titulares, Logo aos

10 minutos, Ricardo apro
veitou uma bola cabeceada

na trave por Magrão, e mar

cou o primeiro. Aos 15 mi

nutos, o segundo gol do Vi

tória, convertido por Beto

em cobrança de falta. Ainda
'

no primeiro tempo, aos 39

minutos, o gol mais contes

tado pelo Caxias. Beto to

cou de calcanhar para Ma

grão que marcou 3 a O, Jo-
.' gadores do time de Santa

Luzia pressionaram o auxi

liar Marcos Rosa, pedindo
impedimento.

No segundo tempo, aos

Horst Baümle

Segundo gol do Cruz de Malta, no empate com o 'Fia'

13 minutos, Magrão cobrou

pênalti, abrindo Vitória 4 a

O, Aos 8, lance duvidoso na

área do Vitória, com o Ca

xias reclamando uma pena
lidade máxima. O jogador
Deivis foi expulso, com o

Caxias tendo que jogar com

dez atletas o restante da

partida. Aos 26 minutos,
Gustavo aproveitou um

cruzamento na área adversá
ria e marcou o último gol
da partida, que terminou

com Vitória 5 x O Caxias.

No Estádio do Cruz de

Malta, o time da casa empa
tou com o Flamengo em 2

gols, mesmo placar da pri
meira partida. Com à vanta

gem de dois resultados

iguais, o Cruz de Malta elas

sificou-se para a final e busca

o bicampeonato do Ama

dor, enfrentando o Vitória.

O Flamengo esteve duas

vezes em vantagem no mar

cador. Miro abriu 1 a O para

o rubro-negro logo aos 13

minutos, e Machado empa
tou para o Cruz de Malta,
aos 15. Em cobrança de

falta, o zagueiro Valmor, aos

32, ampliou novamente para
o Flamengo, mas o artilheiro

Machado empatou para o

Cruz de Malta, aos40, No

segundo tempo apesar da

pressão do Flamengo, o jo-.
go terminou empatado.

O primeiro jogo será

domingo, dia 1 de dezem

bro, no estádio do Cruz de

Malta, e a segunda partida
acontecerá no domingo se

guinte, no estádio do Vitória.

Nos aspirantes, Caxias e

Flamengo vão para a final.

No Rio da Luz I, mesmo

perdendo para o Cruz de

,Malta, por 2 a 1, o Flamen

go decide o título com a vi

tória no primeiro jogo, por.
2 a O. Na outra partida,
Vitória e Caxias empataram
em 3 gols. Como o Caxias

venceu o primeiro jogo, vai

para a final,

Xadrez chega às finais com lance curioso
XANxERÊ -- A rodada

semifinal do xadrez da'
Olesc (Olimpíada Estudantil
de Santa Catrina) confir

mou a expectativa dos espe
cialistas da modalidade. Os

irmãos Antonio Carlos e

Marcelo Bambino, os catari

nenses mais bem posiciona
dos no ranking nacional da

categoria, levaram Blume

nau à final ao vencerem, por
3,0 a 1,0, Jaraguá do Sul, vi

ce-campeão do ano passa-

do, O outro finalista é' Con

córdia que, pelo mesmo

placar, derrotou São Bento

do Sul e pela primeira vez

chega à final numa competi
ção escolar. A conquista foi

muito comemorada pelo
técnico Maico, que viu seu

trabalho recompensado.
As garotas de Joaçaba

não tiveram dificuldades no

confronto contra Capinzal
e.venceram os três tabuleiros,
estabelecendo a vitória de 3

a O. O outro jogo semifinal,
entre Fraiburgo e Jaraguá\

do Sul, foi bastante equili-
brado e terminou empata
do em 1,5 ponto. Ao têrmi
no do jogo, um lance curio

so: o técnico Alvino, de Frai

burgo, estava indignado
com a atleta Priscila, que, fal

tando ainda mais de 40 mi

nutos, pediu empate a J0-

seane, sua adversária, que
aceitou imediatamente. Este

resultado deu a Jaraguá do

Sul a vaga na final, já que a

equipe fez melhor cam

panha na fase classificatória.

Os jogos finais come

çam às 9 horas, na AABB

(Associação Atlética Banco

do Brasil), com os confron

tos entre Jaraguá do Sul x

São Bento do Sul (30/4°) e

Blumenau x Concórdia (TO/
20), no masculino. No femi

nino, jogam Capinzal x Frai

burgo (30/40) e Joaçaba x

Jaraguá do Sul (1 0/20),

Jaraguá do Sul e Chapecó decidem o basquete feminino
XANxERÊ -- As equipes

femininas de basquete de

Jaraguá do Sul e Chapecó
decidem hoje, às llh15, no

Ginásio Ivo Sguissardi, o

troféu de campeão da.Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina), que está

acontecendo em Xanxérê,
Nos jogos semifinais, Cha

pecó passou por Tubarão,
por 57 a 37, e Jaraguá do

-Sul fez 52 a 33, em �erê.
Na partida preliminar,
Tubarão e Xanxerê deci

dem a medalha de bronze.
Em jogos válidos pela .

segunda fase de classificação
do futsal masculino, Floria

nópolis e Chapecó vence

ram Ponte Serrada, que foi
eliminada da competição.
No primeiro jogo desta ter

ça-feira, às 8 horas, no

Colégio La Salle, o time da

Capital decide o primeiro
da chave contra Chapecó. O
outro grupo só decide, os,
classificados para a:semifinal

'

após o confronto entre Itajai
eJoaçaba, que se enfrentam

às 8h50. Com uma vitória,
Camboriú espera na arqui
bancada o resultado deste

jogo para sabet se continua

ou é eliminado da compe-

tição,
Encerrada a primeira

etapa de classificação do
.. '':/'_''

��afidebol fe�
.

ram para a fas:� � e Tu!
barão, Rio do' Sul e�jaraguá
do 'Sul, que forW.a;tii,.o a

Chave n' ".,' "<':;J\1:'t
No 9,uJro grupo, "Btai

burgo, �âpdades e �r���ó
polis vãot qrigar �p64,t�úas
vagas à semifinal,
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I CONSAGRAÇÃO: ATLETISMO DE JARAGUÁ DO SUL VENCE NO MASCULINO E NO FEMININO

Atletas da Fundação de Esportes
receberam homenagem, ontem

]ARAGUÁ DO SUL-A

equipe de atletismo da

FME (Fundação Munici

pal de Esportes) conquis
tau nada menos que oito

medalhas de ouro, três de

prata e três de bronze
durante a segunda edi

ção da Olesc (Olimpíada
Estudantil Catarinense),
que teve início no dia 20

,

e encerra na sexta-feira,
na cidade de Xanxerê.

Com este resultado.jara
guá dç Sul conquistou a

primeira colocação, tanto

no atletismo feminino

quanto no masculino.
Ontem pela manhã,
alguns atletas participa
ram da coletiva semanal

da Prefeitura, realizada
'no Museu Emílio da Sil

va, quando foram home

nageados . pelo prefeito
lrineu Pasold.

O técnico da equipe
masculina de atletismo

de Jaraguá do Sul, Adria
no Moras, comemora o

título e espera que a du

pIa conquista ajude a va

lorizar a modalidade.

Cesar Junkes/CP

Atletas Lauro, Thiago, Rafael, Priscila, Camila, Donizete, Sally e Djéssica

Para ele, os troféus são
um atestado de qualida
de do trabalho de base

que está sendo realizado

em Jaraguá do SuL ''Ape�
sar de estarmos treinan

do num espaço físico

improvisado e contarmos
,

apenas com R$ 400,00
por mês, para financiar

toda a equipe, consegui
mos mostrar o potencial
dessa garotada que é o

futuro do atletismo",
afirma Moras.

Na avaliação do téc-

nico da equipe feminina
deJaraguá do Sul, Apare
cido Donizete Gonçal
ves, a superação e a con

sagração do empenho do

atleta representam as

maiores conquistas da

equipe, tanto que algu
mas das atletas treinadas

por Donizete vão repre�
sentar Santa Catarina

nos Jogos Colegiais Es

perança, que acontecem

neste final de mês, na ci

dade mineira de Poços de
Caldas. "Este é mais um

atestado do bom trabalho

que está sendo realiza

do", argumenta o técnico.

Até ontem,]araguá do
Sul estava em segundo
lugar na classificação ge�
ral da Olesc, com 26

pontos, atrás deJoinville,
com 37 pontos. Blume

nau está em terceiro lu

gar, com 21 pontos. On

tem, a equipe de xadrez

disputou a semifinal,
corri grandes chances de

classificação para a final.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Kreisjr, perde liderança da prova a 3 voltas do final
]ARAGUÁ DO SUL -'

'

O piloto jaraguaense
Raulino Kreis Júnior, da

equipe. Raumak Racing,
perdeu o primeiro lugar
da última e 11 a

etapa do

Campeonato Catarinen

se de Velocidade, faltan

do três voltas para o fi-

\ nal. Kreís liderava quan�
do envolveu-se num inci

dente em uma curva. No
l

entanto conseguiu voltar

para' a corrida e chegar
em segundo lugar. A pro�
va foi disputada no' do

mingo passado, no autó

drama da Beira-mar, em

São José, montado espe�
cialmente para esta prova.

No sábado, o piloto
Kreis J r. conquistou a

poleposition com o tem

po de 1'15:301, garan�

tindo o primeiro lugar
no grid geral. Com este

tempo superou os pilo
tos de sua categoria, a

"B", e também da cate

goria ";';'. Nem mesmo

a categoria Stock Car

consegu1u superar o

tempo do piloto Kreis jr,
Kreis é o vice-carn

peão da categoria B do

Estadual, Michel Giusti,

de J oaçaba, foi o cam

peão. Foram 2 anos no

Marcas B, e dois vice

campeonatos. Kreis j'á
confirmou a sua presen�
ça no Marcas A, a partir
do' ano que vem.

Dias 7 e 8 de dezembro,
Kreis estará participando
da prova inaugural do Au

tódromo Aliança do Vale,
na cidade de Ascurra.

26 de novembro dn

Corinthians, Santos e

Flu saem na frente
jARAGUÁ DO SUL -

Corinthians, Santos e

Fluminense saíram na

frente na disputa por
'Uma vaga nas semifinais
do Campeonato Brasi

leito, ao vencerem os pri
meiros jogos das quartas
de-final, neste domingo.

A situação mais tran

qüila nas partidas de

volta, no meio da 'sema

na, será do Corinthians,
que goleou o Atlético

Mineiro, por 6 a 2, em

pleno estádio do Minei

rão, em Belo Horizonte.

O Timão pode até per
der por quatro gols de di

ferença, que passa para a

próxima fase. O time te

ve .corno destaque do

jogo Deivid (ex-JEC),
que marcou quatro dos

seis gols corintianos.

N a Vila Belmiro, o

Santos surpreendeu o

favorito São Paulo com

uma vitória por 3 a 1 e

pode perder'por um gol
de diferença no próximo
jogo, quinta-feira, para

assegurar a vaga, AI
to, Diego e Rob'

contou para os são
linos, os melhores da
meira fase e que j
vam pela vantage
dois empates.

Jogando num

canã com gramado
.

por causa de shaw r

zado na noite de sá

o Fluminense venc

São Caetano por 3 a

pode perder por dois

de diferença na qu
feira, no ABC paulis

O único empate
rodada do final �e se ai
na foi no clássico gaú
entre Grêmio e Juv
de, que não canse

sair do O a 0, no Es ,""

Olímpico, em Po

Alegre. Por ter me

campanha na prim
fase, o Juventude p

apenas de um novo

pate, quarta-feira,
Caxias do Sul, par

cançar as semifInais,
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