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Milhares de estudantes foram até
o Ginásio Arthur Müller prestigiar
os festivais Infantil e Estudantil
da Canção. Página 8

Ajadefi recebe ajuda
de empresário de JS

A Ajadefi (Associação Jara
guaense de Deficientes Físicos)
recebeu, da empresa Radar Au

topeças, mais de 100 quilosde ali

mentais não perecíveis, que serão

entregues aos funcionários.

PÁGINA 7

Duas equipes já
definidas para a

semifinal de futebol
PÁGINA12

\
Cesar Junkes

o resultado do evento é a troca de idéias entre os participantes, um intercâmbio de informações e expe
riências. O Grupo de Melhoria Duas Rodas é composto por 120 circulistas, integrando os 20 grupos

}

Grupo Ide Melhoria da Duas
Rodas promove grande evento

II Confira nesta

edição o Caderno
,

de Leilão da

Carsten Leiloeiro

A Duas Rodas Industrial promove neste sába

do, a partir das 13h30, a 6a Mostra de Projetos
desenvolvidos pelo Grupo de, Melhoria Duas

Rodas Industrial, no Ginásio de Esportes da Duas

Rodas Recreativa. A expectativa de público é de

aproximadamente 500 pessoas e o objetivo do
evento é valorizar os integrantes dos grupos.

PÁGINA 5

Cotação de ontem

Compra verda

COMERCIAL 2.8749 2.8757

PARALELO

TURISMO

2.8500 2.9300

2.9500 3.0500
. Divulgação

A polícia'efetuou vistoria na casa de Gervásio Olbermann, 33 anos, morto dia 31 de abril, e Carlos José dos Santos

Pontes, 24 anos, onde encontraram, embaixo do assoalho, diversos objetos provenientes de roubo. Página 10
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2 CORREIODO POVO OPINIÃO

PARABÉNS
Pelo aniversário do COR,REIO DO POVO, enviamos as nossas

congratulações aos proprietários, diretores .e funcionários.

Abraços da diretoria da Ajap (Associação Jaraguaense de

Artistas Plásticos).
Com carinho.

Felicitações pelos 84 anos de existência e constância rias

informações ao povo de nossa região.
Aos proprietários, diretores e funcionários o nosso abraço e

congratulações.
Continuem sempre a bem informar os jaraguaenses.
Obrigado, e parabéns.
Alvaro e Marlene Elizabeth Mann.

Educando O educador
SILVIO LUZARDO - Professor e psicopedagogo

De um lado, a tecnologia. De outro, o paradigma para ser

modificado. No meio, o educador. Na sua frente, a sinuosa estra- .

d� do futuro mais que presente. Atrás, vem o fardo pesado de
muitos erros dos quais não teve culpa mas que infelizmente her

dou. Acima, a impiedosa pressão do meio social e cultural que
estão a lhe exigir mudanças em estágios fulminantes. Abaixo, onde
pisa, a areia movediça das transformações, que lhe tira energias
de onde não tem. Por fora, demonstra ser o que pretende mas

ainda não é. Por dentro, morre de medo de ficar à deriva. Eis aí,
o educador, diante de si mesmo, refletindo a sociedade que o

moldou. Ambos, este e aquele, estão na corda bamba, têm a

mesma cara, têm o mesmo passado e precisam de auxílio.

Enquanto transcorre o transe desse dilema crônico, as mu

danças se processam velozmente, como um supersônico Con�'
carde (que também "já era"). E cpntinuamos discutindo apaixo
nadamente o valor das teorias de aprendizagem e métodos pe
dagógicos mais apropriados para o ensino brasileiro em ritmo

de uma viagem de trem em bitola estreita, Enquanto as redes
escolares privadas aplicam Piaget e Vygotsky, introduzem as múl

tiplas inteligências de Gardner e a inteligência emocional de

Goleman, a escola pública dá sinais de vida e reformula procedi
mentos curriculares, avalia o que é competência mas a matéria

prima do seu universo está mais para a pedagogia dos oprimidos
de Freire ou a pedagogia social de Pichón-Riviére, No meio de

las, num estágio mais adiante, "no final de linha de montagem",
encontramos ainda a educação profissional, também questionan
do e refletindo os métodos, as práxis, o modo pelo qual vai
enfrentar os tempos de rápida transformação que estamos vi
vendo.

O educador educando precisa ser educado. Não se trata de
um jogo de palavras, mas a constatação de que só podem ocor

rer avanços nas escolas com a sua valorização e multiqualificação
disciplinar profissional, Os agentes políticos precisam cornpreen-

,

der que as mudanças não podem ocorrer numa única gestão de

governo. Precisam entender que a educação é a chave da porta
de uma construção que leva décadas para ser erigida nas suas

bases essenciais.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalco�reiodopovo.com.br. As cartas devem conter o ender�.ço o�'
telefone para contato. O, jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessanas.

,
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Economia rural
A chamada agricultura fa

miliar, constituída por peque
nos e médios produtores, re
presenta a imensa maioria dos

produtores rurais no País. A

inexistência de políticas dife

renciadas, ou, pelo menos, a

falta de normas que possibi
litassem o acesso desse seg
mento de produtores rurais

aos benefícios das políticas,
então empreendidas, limita.
rem significativamente as

condições deste segmento.
Com isso, ampliou-se a cate

goria dos pobres no campo e

nas cidades, como conseqü
ência da insensibilidade des

sas políticas.
Apesar de todo este des

caso, esta categoria desempe
nha um papel fundamental na
economia das peq�enas cida

des. Melhorar a renda deste

segmento de pequenos e mé

dios produtores rurais, por
meio de sua maior inserção
no mercado, tem impacto im
portantenavirada de uma re

alidade desabonadora, onde
apenas alguns poucos detêm
o que a maioria precisa.

Esta inserção no mercado

depende de tecnologia, aces-

r
Com isso,

ampliou-se a

categoria dospobres
no campo e nas

cidades, como
conseqüência da
insensibilidade
dessaspolíticas

so a créditos estáveis,
capacitação e treinamento de

pessoas, transporte, energia,
criação de agroindústrias, ca
nais de comercialização, en
tre outros. Este é outro gran
de desafio do novo governo.
Quando se refere a novo go
verno, devemos ter em men

te que não é apenas Luiz

Inácio Lula da Silva que tem

responsabilidades diante do

País. Mas deve ser considera

do também o governador
Luiz Henrique da Silveira e

nosso prefeito, Irineu Pasold.

Compreende o novo governo,
também, todos os cidadãos
brasileiros que pagam seus

impostos, realizam suas con

tribuições, enfim, são partes
integrantes na estrutura

organizacional de um Estado

...J

democrático de direitos,
É preciso considerar mm

um fato: a diversidade de ,I (

tuações. Quando se analisar I

cenário em que se insere I (

agricultura desta categoria
observa-se que os problens I

são diferentes para cada re
(

gião, Estado ou município.
Outro aspecto desafianteastl

, enfrentado por todos nós é 6
(

zer tudo isto em uma velco
dade compatível com o prfr
cesso de transformação qUI
acontece no mund'

globalizado, cujo mercado i

aberto e competitivo. Não.

podemos esperar somente 0\

resultados de toda uma nego'

ciação mundial. Percebe-se, I

está sendo retratada na nú�!

nacional, a grande irpportân'
cia da economia rural para o

desenvolvimento do País, um

equilíbrio na balança entre ai

riquezas e despesas. É man·

ter o Brasil num patamar te·

conhecido e elogiável em ter'

,

mos de qualidade da vida no

campo, pois no meio urbano
não temos uma fama muito

boa, em razão da urbanização
desordenada versus a violên·
ela.

05 textos e coluna.' �s? i"ados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do joro�.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

,

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TELEASSINATURAS: 372-0533 - 275-2853 - 275-0105
-370-6650.

IMPRESSÃO: G�ÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua walter
CEP I

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19-

89251-970 -Jaraguá do Sul- SC - graficacp@terra.com.bl
Te!. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Na madrugada do último sábado, o gabinete do

deputado estadual Dionei Walter da Silva (PT) foi
arrombado. Os ladrões entraram pela janela da cozinha,
nos fundos da casa, localizada naAvenida Epitácio Pessoa,
820, e levaram o CPU de dois computadores. O fato

surpreendeu os assessores do parlamentar, que, ao

chegarem no gabinete no sábado pela manhã, deram
falta dos equipamentos. O deputadoDionei providenciou
o registro do fato na delegacia de polícia e espera que o

crime seja desvendado, em breve.

PT
O Partido dos Trabalha

dores de Guaramirim

programou para o dia 24

deste mês, às 14 horas, nas

dependências da Câmara

de Vereadores, um gran
de encontro municipal de
filiados e simpatizantes do

,lli PT de Guaramirim. Para
�I o encontro já confirma
II rsm presença o deputado
• I estadual Dionei Walter da

1& Silva' e o deputado fede

Ia' ral Carlito Merss, Os dois

re. deputados do PT estarão

lU
faz�ndo pres tação de
contas do mandato. O

;cr

presidente do PT de
êJ.

Guaramitim, Caubi dos
:1' Santos Pinheiro, está con
e vocando todos os petistas
Jê para que compareçam'e,

se possível, tragam uma

pessoa que deseja conhe
ia cer como é o PT.

DENÚNCIA
O líder do PP, deputado
Joares PonticelJi, denunciou,
semana passada, na tribuna
da Assembléia Legislativa,
a atitude do governo do

Estado em relação a no

meações para cargos pú
blicos, onde, afirma o de

putado, tem repetidamen
te faltado com a verdade e

até desmentido o que ha

via afirmado anteriormen
te, Joares refere-se aos 84

cargos da chamada reser

va técnica do plano de re

forma administrativa do

atual governo; quando da

aprovação do plano pelos
deputados, o governo
garantiu que não iria pre
encher esses cargos, mas

somente até a semana pas
sada, foram feitas nomea

ções para 72 dos 84 car

gos.

PREVIDÊNCIA
I

O deputado Vignatti, do PT de Santa Catarina, quer que
Ij

os professores tenham assegurada a aposentadoria inte

I'
gral, sem redução de vencimentos, aos 48 e 53 anos de

Idade, mulher e homem, respectivamente. Emenda neste
sentido está sendo elaborada pelo deputado para ser apre
sentada à comissão especial que aprecia a Reforma da

I Previdência. O deputado disse que a condição especial de
r aposentadoria do professor deve-se ao reconhecimento

de que a atividade é marcada por um desgaste físico e

psicológico durante o exercício em sala de aula.

I ENTRE ASPAS
I uEstamos aqui para somar." A afirmação é do

deputado estadual Dionei Walter da Silva (PT),
ao referir-se a sua atuação como parlamentar
em relação à futura atuação da Secretaria de
D .

-

esenvolvimento Regional.

Dr. Pedro Chuji Riahimori
CRM 2678

Dr. Ivo :Knut Andera Jlínior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titI ularss da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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.RENOVAÇÃO: PFL DE JARAGUÁ DO SUL BUSCA REESTRUTURAÇÃO E PENSA NAS ELEiÇÕES

Paulo Bauer pode ser candidato
. (

a prefeito nas eleições de
-t
2004

]ARAGuA DO St;L -

o presidente do PFL de

Jaraguá do Sul, Valdir
Bordin, informou que o

partido está buscando

aproximação popular, tan
to que, em'breve, vai mu
dar .a sede do diretório,
onde haverá sempre uma

pessoa contratada para
atender a comunidade.

Bordin também salienta

que, nessa nova sede, ha
verá uma sala para uso ex

clusivo do deputado fede

ral�aulo Bauer, que estará
em Jaraguá do Sul com

bastante regularidade.
A intenção, assegura o

presidente do PFL, é lan-
çar o nome do deputado Bordin diz que o PFL vai mudar de sede e que Bauer será candidato

federal Paulo Bauer como

Arquivo

candidato a prefeito nas

eleições municipais do ano
que vem. Bordin salienta

qu� o nome de Bauer é um

dos mais cotados e que a

sua candidatura já é consi

derada quase como certa.

"Este ano, pretendemos
ampliar o número de

filiados, que hoje soma 1,4
mil pessoas emJaraguá do
Sul, e nos preparar para
enfrentar a eleição do ano

que vem", adianta o pre
sidente do PFL do Muni

cípio.
Em relação à manu

tenção da coligação que

elegeu o prefeito Irineu

Pasold (PSDB), Bordin
esclarece que a questão ain
da não está definida. "Ain

da não sabemos se o

PSDB vai querermanter a

coligação. Nós, do PFL,
estamos aguardando o de-

senrolar das coisas para
tomarmos uma definição.
Nesse aspecto, ainda não

temos uma resposta defi
nitiva porque muita coisa

ainda pode acontecer", res
salta Bordin.

Na avaliação do presi
dente, a recente instalação
da CEI (Comissão Espe
ciahde Inquérito), assinada
inclusive por vereadores do

PFL, contrariando as ori-

entações do partido, fez
com que houvesse um es

tremecimento entre o PFL

e o PSDB do prefeito
IrineuPasold. O presiden
te -do PFL destaca que,
este ano, O partido vai ten
tar se aproximar da comu
nidade através do atendi

mento que será realizado

�a nova sede do PFL, que
vai funcionar na Avenida

Venâncio da Silva Porto.

Inscrições para o Enem começaram ontem em todo o Brasil
FLORIANÓPOLIS - As www.enem.inep.gov.brj . e Adultos, entre abril de zados nos vestibulares de

inscrições para o Enem inscrição, mediante o paga- 2002 e abril de 2003, para mais de 400 instituições de

(Exame Nacional do En- .rnento de R$ 32,00. O obter gratuidade, basta ane- ensino superior no País e

.sino Médio) começaram cQmprovante de paga- xar à ficha de inscrição o 14 instituições em Santa
-,

ontem e encerram no dia menta deverá ser anexado certificado de conclusão Catarina.

23 de maio, em todo o à ficha de inscrição. do curso. Em 2001, o Enem

País, e são coordenadas Para incentivar a parti- Criado em 1998, o consolidou-se como ins-

pela Secretaria de Estado cipação dos alunos, o Mi- Enem permite ao aluno trumento aliado-na busca

da Educação e Inovação. +-nistério da Educação, a que já concluiu, ou que está da qualidade na, educa-

Os concluintes do Ensino .exernplo de anos anterio- cursando o Ensino Médio, ção. Neste ano, 1,2 mil

Médio farão todo o pro- res, isentará todos os alu- se auto-avaliar, orientando alunos prestaram o exa-

cesso de inscrição na pró- nos das escolas públicas da melhor suas escolhas futu- me graças à gratuidade
pria escola. Os alunos taxa de inscrição, bem ras em relação à vida pro- da taxa de inscrição. A

\

egressos desse nível de en- corno aqueles que estuda- fissional.Além da auto-ava- isenção beneficiou 83%
sino deverão procurar a rem na rede privada e liação, o Enem pode tam- dos jovens inscritos. Em
ficha de inscrição nas agên- comprovarem carência fi- bém credenciar o aluno a Santa Catarina, 31 mil alu-
cias dos Correios, na mes- nanceira. No caso dos es- uma vaga em universidades nos fizeram a prova, re-
ma data, ou pela Internet, tudantes que concluíram o que utilizam esse exa�e presentando um acrésci-

entre 12 e 22 de maio, Ensino Médio pela�oda- como critério de seleção. mo de 300% em relação
acessando a página lidade Educação deJovens Seus resultados já são utili- ao ano anterior.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.EMPREENDIMENTOS: JULHO INICIA INSTALAÇÃO FORMAL DE TRÊS EMPRESAS NO CONDOMíNIO

Apevi convida diretor' da
Funcitec a visitar incubadora

\
]ARAGuA DO SUL - o

diretor da Funcitec (Funda
ção deCiência e Tecnologia
de Santa Catarina),Antônio
Diornário de Queiroz, a

convite da Apevi (Associa
ção das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), esteve ontem em

Jaraguá do Sul e participou,
a partir das 16 horas, de um
roteiro que incluiu visita ao

terreno da Incubadora

Tecnológica, Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem,
Industrial) e Unerj (Centro
Educacional de Jaraguá do

Sul), onde conheceu a

maquete da pré-incubado
ra, na biblioteca da institui

ção. Em seguida, participou
da plenária da Acijs (Asso
ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), e

. apresentou os projetos da

fundação ligada ao gover-

Fotos: Cesar junkes
. Diretor da Funcitec visitou o terreno da Incubadora Tecnológica

no do Estado à classe em-

presarial.
.

Um dos objetivos desta
visita, de acordo"com o

gestor da Projeto da Incuba
dora, Márcio Manuel da

Silveira, é estabelecerpadrões
<,

de integração e relaciona-
mento entre a Funcitec e

Jaraguatec com vistas para o
desenvolvimento deJaraguá
do Sul e região. "Estatistica
mente, 7Q% das empresas no
País encerram suas atividades
em três anos, e, numa in�u
badora, neste mesmo perí
'odo, comprova-se que 80%
das empresas continuam

existindo", explica.
O projeto de incubação

prevê a instalação de 12 em

presas incubadas no prédio
(a ser construído) situado
num condomínio empresa
rial cedido pela Prefeitura, e
oito empresas pré-incubadas
no campus da Unerj. O re

flexo direto da instalação da

incubadora para a economia

do Município, segundo ele, é
o retorno sobre os impos
tos, bem como os empre

gos gerados. Um dos servi

ços oferecidos é o suporte
humano e técnico às empre
sas incubadas, no que se, re
fere a aspectos administrati

vos e contábeis, capacitação,
formação e treinamento d�
empresários empreendedo
res e auxilio na procura de
recursos financeiros para em

presas incubadas. (JULIANA
ERTHAl)'

Saiba como fidelizar e cativar o cliente, hoje
]ARAGuA DO SUL -

"Como fidelizar e cativar seu
cliente" é o tema da palestra
gratuita que acontece hoje,
das 19 às 20h30, no Salão da
Comunidade São Judas
Tadeu, no Água Verde,
direcionada a empresários da
Vila Lenzi, ÁguaVerde, Rau
e Chico de Paulo, e mi

nistrada pelo administrador

de empresas Claudeonor

Fortunato. O objetivo deste

ProgramaApevinosBairros,
segundo ele, é mostrar ao

comerciante local a im

portância do seu papel
como empregador e

gerador de impostos, além
de conscientizá-lo da im

portância cpmo cidadão e

participante de u�a co

muni�ade, sej-a como for-

Claudeonor Fortunato é o ministrante da palestra
"

mador de opinião ou agente
do desenvolvimento,

Fortunato explica que a

única forma de cativar o
cliente é enrer-der suas reais
necessidades, requisito

1 essencial para determinar sua

conduta e fidelizá-lo àmarca

ou ao produto. "Temos que
deixar bem claro e definido
o que o cliente deseja e, se

não, ficar explicito, procure
sempre questioná-lo",
explica, acrescentando o que

jamais deve acontecer é de
tratar desigualmente às
clientes em potencial. Por
isso, os empresários precisam
de informações sobre a

gestão de negócio, como
melhorar o produto e, em

alguns casos, como buscar
alternativas para melhorar a

1

empresa.
ESTATÍSTICAS

Pequenos na denominação,
mas gigantes na vontade de

crescer, asrnicro e pequenas
I

empresas são responsáveis
por 60% dos empregos
diretos e indiretos de Santa

Catarina. Atualmente, Ja
raguá do Sul conta com

cerca de 4,1 mil empresas.
Deste número, 95% são

micro e pequenas empresas.
(JE)

TER A-FEIRA 13 de maio de 20

IMOBILIÁRIAS
O delegado Regional do Creá(Conselho Regional c

Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarilll
Adejair E. Balsanelli, informa a todas as imobilián
damicrorregião que, junto com a, diretoria do Cte o

de Florianópolis, realiza hoje, às 19h30, na sedeo c

Banco do Brasil, uma reunião para definir os -seguin
tópicos: eleição da nova diretoria da 11 a. Re�à,
anuidade e multas cobradas para quem não voia n

diversos assuntos da classe. Para obter m�i

informações, o telefone para contato é (48) 224-91 a

,

ou através do e-mail crecisc@terra.com.br.

SENAI
O Senai (ServiçoNacional deAprendizagem Indusllil n

abre, de 19 a 30 de maio, as inscrições para o vestibà n

dos cursos de Vestuário,_em Blumenau; Alirnenio

Manutenção Industrial, em Chapecó; Manutenç
Industrial, em Concórdia; Gestão da Produçà
Processos de Produção Mecânica, 'em Jaraguá do S I n

e Serviços Industriais e Operação e Manutençãoe
Mecatrônica Industrial, em Joinville. Informaçõ

complementares podem ser obtidas no Senai On-
.

(0800 48-1212) ou no site www.sc.senai.br. Ee

Jaraguá do Sul o telefone é (47) 372-9508, e fax (41, ti

372-9503.
e

KPMG p
A fim de fortalecer sua presença no Estado de San n

Catarina e região Sul, a KPMG Auditote C
c

Independentes inicia suas operações em Jaraguádl
Sul, com a abertura de um escritório regional. Trata·
da primeira empresa de auditoria a instalar-se na cida o

para oferecer serviços de auditoria, consultoria S'

assessoria em impostos, além de auditoria d c

informática. Como primeira atividade, o mais noW

escritório realiza, nesta quinta-feira, os painéis "DIPj e

2003" e "Atualização da Legislação Tributária", Mil
.'

'I r

informações podem ser obtidas pelo e-mal'

isa.miamoto@edelmàn.com.

í"lrn 9lJvvinJ�1J. J;kntw
.'-./. CRM: 3Ó59 - CPF: 468859351/00

�lédico Oftalmologtsn
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de JallfÍlll, l

c Curso na Sociedade Brasileira de Oft,11moloi(Ía do Rio de Jane I

cs

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. Deodoro, 176 - Sata 12· Ed.'Maximunn Centel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Caixa e o novo governo
ORGE MATTOSO .:_ Presidente da Caixa Econõmi-,
a Federal

ACaixa Econômica Federal é urna instituição financeira
incomum. Como banco, a Caixa tem que assegurar a mai

l ar rentabilidade, atender às normas do Banco Central e aos
critérios do Acordo da Basiléia, como os de solvabilidade e

de proteção ao risco. Como banco público, por seus obje
tivos, estrutura e atividades tem urnamissão social. Atender

essarnissão social, desenvolvendo plenamente as caraterísticas

negociais de um banco comercial é nosso grande desafio.

Tem sido indispensável no enfrentamento desse desafio

acreclibilidade de uma instituição centenária, a participação
do COipO funcional - constituido por gente competente,
dedicada e arraigando espírito público - e a crescente saú

de financeira da empresa.
Entretanto, para que a Caixa possa desemprenhar ple

namente suas funções de banco público, terá que se superar
nas áreas tecnológica, operacional, de recursos humanos e

de mercado. Finalmente teremos um Plano Diretor .de
Informática e já começamos a investir pesadamente na

modernização de sua estrutura tecnológica. Os contratos

com os fornecedores vêm sendo renegociados com eco-

I nomistas de mais de R$ 70 bilhões para a Caixa.
O novo modelo de gestão da rede e nossas metas estra

té�cas deverão impulsionar a produtividade e o alcance de
melhores resultados econômico-financeiros. Também já
estão sendo implementadas mudanças na gestão de risco

e de maneira a dar maior transparência e reduzir custos de

transação, mantendo o eq�brio econômico-financeiro da

empresa.
As crescentes demandas sociais e novas exigências de

concorrência exigem a abertura de novas agências e a am

pliação dos correspondentes bancários, para o desenvolvi
mento dessa extraordinária capilaridade que permite que a

Caixa alcance todos os municípios brasileiros. Desde o iní
cio dessa gestão foi restabelecido o diálogo com seus fun

cionários, com espírito de parceria, colaboração e confian
ça mútuo. Novos produtos bancários foram lançados e

outros estão 'no forno', visando assegurar a ampliação de
sua participação no mercado. Estes ajustes devem prover
os meios necessários para que a Caixa possa cumprir com
eficiência suas missões.
Apesar dos constrangimentos macroeconômicos e da

escassez de recursos, ainda vigentes, o presidente Lula e o

Ministério da Fazenda determinaram que a Caixa se so-

31 masse às demais instituições financeiras visando a amplia-
ção do crédito à sociedade e a criação de instrumentos de
geração de empregos, renda e desenvolvimento econômi

I :0. Iniciativas na constituição de políticas de governo em

I areas como microcrédito e de apoio à micro e pequena

r empresas têm sido tomadas.

.

As características incomuns que fazem da Caixa uma

Inslltuição com alta credibilidade e a responsabilidade ou

torgada pelo presidente da República e o ministro da Fa
zenda nos orientam na tarefa de resgatar a vocação da Cai-
xa Econômica Federal enquanto Banco Social do Povo

�ras�eiro. Com seus 142 anos de história e notáveis contri

dUlçoes para o País, a Caixa está a postos para assumir os
esafios colocados pela sociedade.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe"O povo que conhece
ao Seu Deus se

tornará forte
e fa:rá proezas"

Daniol 11:32

II
Ruo: MaxWllhelm, 289 - 8aependl
Centro Jara uó da Sul. fone: 370-6180

ECONOMIA . CORREIODOPOYfrS

IEVENTO: OS PROJETOS SERÃO APRESENTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DUAS RODAS

Duas Rodas prevê 500 pessoas
na 6a Mostra de Melhorias

]ARAGuA DO SUL - A
Duas Rodas Industrial pro
move neste sábado, a partir
das 13h30, a 6" Mostra de

Projetos desenvolvidos pelo
Grupo de Melhoria Duas

Rodas Industrial, no Ginásio
de Esportes da-Duas Rodas
Recreativa. A expectativa de
público é de aproximada
mente 500 pessoas, e o ob

jetivo do evento, segundo a

coordenadora dos Grupos
deMelhoria, SirleyTeresinha
Rank, é reconhecer e valori
zar os integrantes dos gm
pos que, ao longo dos 6 anos
de implementação, atuam
voluntariamente em prol da
qualidade da empresa, e eis

que 850 projetos já foram

implantados.
Participarão da mostra

os gmpos de CCQ (Círcu
lo de Controle da Qualida

.

de), as empresas Johnde�re,
l
do Rio Grande do Sul,
Marisol, de Jaraguá do Sul,
Embraco e Multibras, dê
Joinville, a Karsten, de

Blwnenau, Eliane Revesti

mentos Cerâmicos, de

Criciúrna, Sadia, de Concór-

A coordenadora dos Grupos de Melhoria, Sirley Teresinha Rank
Cesar Junkes

dia e Chapecó, e DDU, de
Pomerode.

Os projetos são dividi

dos em quatro categorias:
qualidade e produtividade;
produtividade e redução de

custos, saúde, segurança e

ambiente de trabalho e, por
último, meio ambiente.

"Um programa de gestão
participativa que visa o cres

cimento do ser humano e

solucionamento de questões
referentes ao bom funciona
mento da empresa, através
de um banco de dados in-

formativo que visa condensar

um planejamento e avaliação
'de gerentes, após uma pré
via do gmpo", acrescenta.
Sirley explica que o ginásio
estará dividido em estandes

para cada gmpo poder apre
sentar seu projeto. "O resul
tado é a troca de idéias entre
os participantes, wn inter

câmbio de informações e

experiências", -ivalia, expli
cando que o Grupo de
MelhoriaDuas Rodas é com

posto por 120 circulistas, in

tegrando os 20 grupos.

Durante o evento, have

rá a apresentação do grupo
folclórico da empresa, peça
teatral e, ao final, um coque
tel aos convidados. "O con

vite· se estende a toda a co

munidade, para acompa
nhar todos os projetos de
senvolvidos por grandes
empresas de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, e

vivenciar o grau de com

prometimento e capacida
de dos grupos para com

suas corporações. (JULIANA

ERTHAL)

Depois das compras, alguns direitos do consumidor

]ARAGuA DO SUL �. O

presidente da CDL (Câma
ra de Dirigentes Lojistas),
Sandro Alberto Moretti,
afirmou que, em reunião

com os associados, chegou
se à conclusão que, das lo

jas consultadas, cerca de

75% incremen-tarm suas

vendas, em comparação
com o mesmo período do
ano anterior, e o restante

não verificou nem acrésci

mo nem redução nas ven

das. O resultado final ainda
não foi concluído, segundo
ele, para se chegar ao índi- -

ce geral de vendas no perí
odo. Outro dado interes

sante, segundo Moretti, é

que no sábado, que antece

deu o Dia das Mães, houve
um acréscimo de 25,34%
no número de consultas,
um percentual significativo

Sábado que antecedeu Dia das Mães, houve aumento de 25,34%

para a segundamelhor data
para o comércio.

De acordo com dire

tor-executivo do Procon, ,

Robeto Rapozo, os consu

midores devem ficar aten
tos para seus diretos em

caso de algum defeito do

produto. "O primeiro pas
so é juntar toda a docurnen-

tação que puder (nota fis

cal, recibos, contratos, cer
tificados de garantia, carta
de cobrança de carnês e

comprovantes em geral). Se
o mesmo estiver na garan
tia e se constatar algwn de

feito, deve encaminhá-lo à

assistência técnica autoriza
da e não esquecer de pedir

uma 'Ordem de Serviço',
um documento que vai

comprovar que seu produ
to foi entregue naquela
data", diz. Conforme o

Código de Defesa do Con

sumidor, o produto deve
ser entregue ao proprietá
rio no prazo máximo de 30

dias, contados da data de

preenchimento dessa or

dem.

Se o vício não for sana

do, pode o' consumidor

exigir, alternativamente e à

sua escolha, a substituição
do produto por outro da
mesma espécie, em perfei
tas condições de uso, a res

tituição imediata da quantia
paga, monetariamente atu

alizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos ou'
abatimento proporcional
do preço. (JE)'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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para operar em Schroede
IRESULTADO: REALIZAÇÃO DA MISSA CAMPEIRA FOI APROVADA E ACONTECERÁ OUTRAS VEZES

Organizadores do 22° Rodeio
Crioulo atingiram o esperado

advogado Reinaldo Mu�
ra Junior, que trabalhou
conjunto com Alcivan
Espezim, Ele informou
no dia 8 deste mês, o i

,

federal substituto deJar
do Sul, Diogenes Tarciá
Marcelino Teixeira, mand
documento para a Ana

proibindo o órgão fisc�
dor de lacrar o canal. "E&

tão, enquanto o ministéri
não manda a outorga, a ti
dia vai funcionar normí

mente, vindo a beneficim
cidadãos daquela cidade. �\

verdade, a denúncia daitrt

gularidade da rádio come

lação à outorga definira
deve ter sido feita por algm
veículo de comunicação qUi

.
está se sentindo prejudicas
com a atuação desta now

emissora. A rádio � com

nitária e não tem fins luca

tivos. Se a União concedeu
o canal e os responsáveisf
zeram todos os procedi.
mentos ex1gidos, têm direi

to de operar", diz o adw

gado. (FABIANE RIBAS)

}ARAGUÁ DO SUL - As

pessoas que sintonizarem a

freqüência 105,9 da AM

poderão ouvir a rádio co

munitária de Schroeder, es
cutarmúsicas e informações
do Município, do Estado,
do País e do mundo. Há
uns dois meses, a AnateI

(Agência Nacional de Tele
comunicações) havia proibi
do o canal de operar alegan
do estar irregular por não
contar com a outorga defi
nitiva do Ministério das Co

municações. Depois de re

ceber a concessão da União
e formar a associação den
tro dos parâmetros pré-es
tabelecidos, os responsáveis
pela rádio encaminharam a

documentação para o mi

nistério, que até o momen

to não deu retorno.

- Trata-se de um pro
cedimento muito demora

do, por isso entramos com

uma ação na Justi'ça solici
tando que o juiz impeça a

Anatel de lacrar o funciona
mento do canal -, diz o

integração entre os tradici
onalistas provenientes tam
bém do Paraná e Rio

Grande do Sul. "Estamos

nos programando para tra

zer mais e mais novidades

no próximo ano. "Hámui
tas pessoas em Jaraguá do

Sul e região que aderem às

tradições e aproveitam a

boamúsica, comida e apre
sentações oferecidas", ava
lia.

]ARAGUÁ DO SUL - O

público de 15 mil pessoas
esperadas pelos orga
nizadores do 22° Rodeio
Crioulo Nacional, 'promo
vida no Bairro Três Rios
do Norte, foi alcançado, na
opinião do patrão' do
CTG Laço Jaraguaense,
Geovane Dernarchi. "Es
távamos preparados para
este resultado e ficamos
muito felizes pela participa
ção da comunidade, que
aprovou a novidade deste

ano, que foi a realização da
Missa Campeira realizada
no domingo, logo após o

desfile dos 150 cavaleiros.

Na sexta-feira, sábado e

domingo, até às 10 horas, a
entrada ao parque era gra
tuita e, a partir do rnomen-

Geovane não especifi
cou a quantidade de carne

consumida, bem como o

número de bebidas que foi

vendido nos três dias, em
razão do pouco tempo
para realizar o levantamen

to, mas ele garante que foi

o maior rodeio já realiza

do. (JULIANA ERTHAL)

Fotos: Cesar Junkes

Mais de 15 mil pessoas compareceram ao CTG

to que foi cobrado R$ 3,00,
computou-se aproximada
mente três mil pagantes.

O maior baile tradicio
nalista da região, segundo

Dernarchi, aconteceu no

sábado, às 23 horas, com
o fandango Chiquinho &

Bordoneio e Cia, Fandan

gueira, um momento de

. r

Celesc faz novo modelo para fatura de energia
]ARAGUÁ DO SUL -

Os clientes que tiverem
contas 'em atraso não re

ceberão mais o reaviso
de vencimento em sepa
rado, afirma o gerente da
Celesc no Município, Luiz
Melro Neto. A partir de

maio, o reaviso será inclu

ído na própria conta.

do que está sendo envia

da uma fatura em que o

objetivo não é somente in

formar o valor da ener

gia consumida pelo clien

te, mas também prestar
contas da qualidade do

nosso serviço e ampliar o
relacionamento com o

consumidor", finaliza.

"Desta forma, a Celesc

espera acabar com o ex

travio de documentos",
explica. De acordo com

Melro Neto, uma das
maiores reclamações dos
clientes que têm o forne
cimento suspenso é o não

recebimento da carta in

formando o débito. A

nova fatura traz histórico

dos últimos 13 meses.

Antes eram seis.' "Desta

forma, o histórico possi
bilita o acompanhamento
do consumo de energia no
mesmo período do ano

anterior, e permite o con

sumidor avaliar seus gas
tos", ressalta, acrescentan-

profissão, que até hoje te

orgulha e te emociona,
como telegrafista da Es

trada de Ferro, dos Cor

reios e Telégrafos do
Paraná e Santa Catarina e

radiotelegrafista do Exér
cito (ex-13° BC), ern]o
inville, ou por fazeres po
esias, portanto, um poe
ta, é que cantamos "Pa
rabéns pra Você, mas

Frederico Mathias Car

vallio Jr., porque estamos

felizes por seres o nosso

pai, e que, no dia 28 de
abril passado, completas
ses, pela graça do Pai

Celestial, "a quem somos

agradecidos, preciosos
86 anos.

Parabéns de tua famí

lia, que muito te ama.

Marcy Mára

HOMENAGEM

Por que

parabéns?
continuação...
Segundo dados do IBGE em 2.000, havia em tomo
de 2 milhões de descendentes de poloneses.
Jaraguá do Sul tem em torno de 7 mil
descendentes de poloneses, de acordo com a

estatística realizada em novembro de 2.001.

Wedlug biura intormaeji IBGE z 2000r. bylo mni�
wiecej 011:010 2 miliony btazylczyków polskiego
pochodzenia. Jaraguá do Sul ma przeszío 7 Iysiecy
osób polskiego pochodzenla, wedlug eslatystyke
spisu ludnoscllistopada 2001 r.Não porque (nas ho

ras de folga) enquanto
bancário em cargo admi
nistrativo pelo espaço de
'21 anos, no Banco Inca,
hoje Bradesco, você foi

correspondente nas fir
mas: Metalúrgica João
Wiest, Estofados Man

nes, Jaraguá Fabril S.A.,
Com. e Rep. H Ristow e,
na época, Marcatto,
Capri e Cutelaria, e secre
tário-executivo do Clube
Atlético Baependi, ou
comerciário e industriá

rio, nem mesmo por ter
sido fiscal de Rendas nas

KULTURA POLSKA,
TRADYCJE
I RELlGIA ,

Relígijnosc w jezyku polskím, kuchnia z: swoj�
potrawami, jako pierogi,bigos. bsrszcz, etc, SW�

spiewy i tance, stroje, wyroby artystyczne, oral

hlstoryezne wspomnienia. Przedstawiaja ooe

bogactwa narodu, ,

Zostawili swoja ojczyzne i przydzielili sie � SWO'ipraca, kulturai swoja tradyéja do wzbogacyma nowe

ojczyzny, która la przyjela,
czasem zapominajac ich o swoich górzystych
ziemiach, prawie nie doslepnych. Mimo to, 011

zapominajac swoje obowiazki patriotyczne
brazylijskie. ulrzymujae z'fNo spadek kulturalny
.s�i.dków.

A CULTURA POLONESA ,.

SUAS TRADiÇÕES E
RELIGIOSIDADE

A religiosidade, a língua polonesa,' a culinária
com seus pratos típicos

•

Pierogí, Bigos,
Barszcz", etc .. :, os cantos, as danças, os trajes,
artesanato e as lembranças históricas, são a

riqueza de um povo que deixou a sua pátria e

veio contribuir com a sua mão de obra, sua

cullura e suas tradições , para o crescimento de
uma nova pátria que os adotou ou que por vezes
os esqueceu em sus glebas montanhosas e

quase inacesslveis, mas que nem por isso
deixaram de honrar seus compromissos pátrios
brasileiros, e ainda manter viva a herança
cultural de seus antepassados.

Frederico M. Carvalho Jr.

administrações dos prefei
tos sr. Victor Bauer,
Durval Vasel e Ivo Konell,
durante 11 anos, ou ter

exercido tua verdadeira

Continua...

PATRocfNIO--------"'!""'-----

VEJA .ct�
AUTOMÓVEIS �
370-2 4 -2 $ 371-1sn

Sup�:ceda..

Kazmierski
37().47S7 370,4909
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� Perfil Telecom, seleciona pessoas com ou sem

�� experiência para trabalhar na área de telefone

I: IfiXO com ancamínhamente para o mercado de

b� itrabalho, OTIMOS GANHOS.
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PRECISA DE
PROFISSIONAL

cf experiência comprovada em telemarketing, contato cf
cliente; pesquisa de informações para clientes, e tarefas

básicas de administração
ENVIAR CURRÍCULO PARA RUA THOMAS FRANCISCO
DE GOES, 468 - NOVA BRAsíL'I'A - JARAGUÁ DO SUL

_".

unovers
• •

LANçAmENTO

ALUGA-SE - quartos mobiliados. Tratar: 370·
3561 el proprietária.

ALUGA-SE- quarto el cozinha, toda mobiliada.
. Tratar: 370-7698.

ANA PAULA - vende-se, de material, na

COHAJA, el 4 dorm., 2bwe, sala, coz., garagem.
R$ 22.000,00. Tratar: rua das Flores, 239-
Ana Paula.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se, de alvenalia,
c/ suíte, 3 dorrn., bwc, lev. sala, copa, 2 COZ.,

garagem. R$17.000,00. Tratar: 372·3822.

BARRA VELHA - vende·se. Tratar: 3Z1-6238.
CENTRO - vende-se, sobrado, el 300m', el
terreno 560m2, mobiliada. Tratar: 9953·
9966.

COMPRA-SE - imóvel na praia, próx. ao mar.

Tratar: 372·0665.

GUARAMIRIM - vende-se, de alvenaria, bairro
Amizade, pr6x. Juriti, terreno cl 397m2,
construção cl 127m2, Negocia-se cl casa em

Piçarras. R$ 40.000,00. Tratar: 373·3888.

JOÃO PESSOA - vende-se, de alvenaria, el
53m2, 2 darm., sala, coz., terreno cl 360m2,
Cond. Dona 8enta. R$ 12.500,00 assumir

prestações. Tratar: 376·1701 el Airton.

PENHA-vende-se, a 300mts do mar, ou troca
s eporeasa em Ja,raguá. Tratar: 371·3132 el
Lurdes.

PROCURA-SE - moças ou rapazes que queiram

Cllo Authentique 1.0 8V

• Faróis com 'Duplo Refletor ótico
• Vidros Verdes
• Fabricado no Brasil

CIIO 2 portas ENTRADA +112x FIXAS

nCdeI�enault. 183 Concessíonárlas no Bl'asil.

Qjcave BLUMENAU
322 .. 8800

ITAJAí
346 .. 7400

dividir aluguel, não fumante. Tratar: 372-
8882 ou 9994·8622 el Daniel.

SCHROEDER - vende-se. R$ 5.000,00.
Tratar: 370·6719 el Sonia.

VENDE-SE - 2 casas de alv. no mesmo

terreno, cl escritura. Uma casa cl 2 dorm.,
e a outra el 3 dorm. e demais dep. R$
52.000,00. Tratar: 371·8116 ou 9124·
2786 el Marlene.

VENDE-SE - quitinete, ou troca-se por
terreno ou casa pequena no centro. Tratar:

(11) 6976·9448 el Cecília.

ALUGA-SE- quitinete el 4 peças, el água e

luz. R$ 230,00. Tratar: 371·0462 el
Valdirene.

ALUGA-SE - quitinete el 2 peças, el água e

luz. R$ 130,00. Tratar: 371·0462 el
Valdirene.

GUARAMIRIM - vende-se, bem localizado,
próx. Fameg, el 83m2, 2 dorm., sala, coz.,
bwc, lav. garagem. Ou troca-se porcasa em

Jaraguá. Tratar: 9909-0502 ou 275·3708.

ITAJUBA - aluga-se, Cond. fechado, de frente
pio mar, pI até 6 pessoas, el sala de jogos,
churrasqueira, piscina, cancha de bocha. R$
50,00 por dia. Tratar: 9962·8186 el
Luciane.

ITAJUBA - vende-se. mobiliado, a 300mts
do mar, cl 2 dorm., sala, copa, cozinha, área
de serviço, sacada, 1 vaga de garagem, salão

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE JARAGUA1

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972-,Centro

FONE: (4.1)275-3070
CONSTRuSeL

"Inovando Conceitos de Vida"

de festas. R$ 40.000,00. Ou troca-se poreasa
ou apartamento em Jaraguá do Sul. Tratar:

9113·9163 el Luciane.

PRECISA-SE- alugar apto ou quitinete, el 1
quarto e demais dep, cl garagem, no centro
ou próximo. Tratar: 9125·9424.

LOT. CAMPO SAMPIERO -vende-se, nova, el
piscina, 82m2, '2 dorm., bwc, �aranda, piso
cerâmico, sala de jantar e TV, coz. mobiliada,
toda murada e jardinamento, terreno cl
560m2• Tratar: 9973·5510.

PROCURA-5E - quitinete pI alugar ou apto pI
dividir. Tratar: 371·0947 el Fabrício.

UBATUBA-vende-se ou troca-se. Tratar: 275-
2130 ou 9112·0509 el Carlos.

Expression
Clio Expression 1.0 8V

Clio Au then tique 1.0 811
• 5 Portas
• FarOís com Duplo RefletorÓtico
• Parach<4les ne cor da carroceria
• Vidros Verdes

• Ar-condicionado
• Air &g Duplo
• Travas Bétricas com Controle Remoto por
Radiofrequência

.. Travamento Automático das Portas a partir
d.6km./h

'" Calotas Integrais· Jogger"

JOINVILLE
435 .. 3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370- 6006 RENAULT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

- Rua José Emmendoerfer (Prõx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, el 123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de R$
48.814,00 e assumir parcelas de

R$ 990,00 corrigidas pelo Cubo

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep. de
ernpr., 2 gar. e demais dep. Edifício
el grande Salão de Festa, ehur.,
sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
R$ 165.000,00 à R$ 180.000,00
si aeab. Interno (pare. direto c/ o
prop.)Apto 302 acabado el madeira
e poreelanato. R$ 220.000,00

.
EDIFíCIO TOWER CENTER- Rua João
Marcatto. esq. com Clemente
Baratto - Salas comercial executi

vas, el gar. para venda, a partir de
R$ 56.000,00, sem acabamento,
ou para locação, el gar. Preços a

partir de R$ 400,00

ED. Argus - cl suíte + 2 qtos, e
demais dep. - semi-mobiliado - bom
acabamento. Rua Jorge Lacerda,
270 .. R$ 100.000,00

Ed. Hortencia com 1 quarto,
sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 45.000,00

,.

Senhores

Proprietários:

Estamos

cadastrando
. ,. .

rmovers para
venda e

locação.

Residência Nova - em alvenaria, cf
aprox. 98m2• Rua Victor

Rosemberg. Valor R$ 58.000,00

Terreno com 504m2. R. Maria f.
Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/ 10.000m2,
localizado na BR 280 c Km 84 -

Corupá (em frente a Marisol).
Valor de locação: RS 5.000,00.
Valor de venda: RS 500.000,00.

LITORAL

EM

PiÇARRAS
Apto. nQ 303, c/
171m2; em constr.

suíte + 2 qtos, sala

estar/jantar, bwc

social, cozinhai

chur., sacada, área

de serviço, c/2

vagas de gar.;

Prédio .c/quadra poli

esportiva, salões de

festa - Rua Nereu Ramos. R$ 120.000,00 - Entrada de R$

60.000,00 + :l:.Ox R$ 6.000,00 corrigidas pelo cub

r-------------------,
I
I
I

.-

CORUPA
• Casade madeira com 136m2, 2 anos, 4 quartos, sala,

'

cozinha, 1 bwc, 1 garagem, terreno com 800m2. Bairro

Isabel. R$ 38.000,00

• Casa de alvenaria com 282m2, sendo suíte, 3 quartos

e demais dependências. Bairro Centro. R$145.000,00

{Aceita imóvel em Jaraguá)

I • Casa de alvenaria com 200m2, sendo 3 quartos, 2

I bwc, 1 vaga de garagem, terreno com 360m2. Bairro
I
,I Seminário. R$ 90.000,00
L �

TERÇA-FEIRA, 13 de maio de 20

r-----::---I----.,
I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
I• Ed. Amaranthus - suíte + 2 qtos, dep. emp. - R$
1.100,00 I
I. Ed. Dianthus - 1 suíte + 2 qtos, c/ móveis deicoz. e lav. - Centro - RS 800,00
I. Rio Molha - casa alvenaria, rua Adolfo Puttjer,1
1409, c/ 04 quartos e demais dep. RS 550,00
• Vila Lenzi . apto, rua Antonio Carlos Ferreira,1
1950, c/ 02 quartos e demais dep. RS 290,00. I
• Ed. Hortêneia . R. José 'Ernrnendoerfer. 1549,
IAPto c/ 01 quarto e demais dep., c/ garagem. R$I
1300,00 I• Ed. Phoenix - centro- R. Barão do Rio Branco,
1480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep.1
I A partir de RS 600,00.

.

I• Apto (próx. Doce Mel) c/ 01 quarto e demais

I dep. RS 320,00. I
• Ed. Erica (Centro) - Rua Guilherme Hering 70-

I Apto e/oi quarto e demais dependências, c/ garagem I
I RS300,00 I• Res. Amaryllis (Vila Nova) - Rua Ângelo Torinelli

178 - Apto c/ 01 Suíte + 01 quarto, cozinha semi- I
I mobiliada e demais dependências, c/ garagem R$I430,00

I. Ed. Emilie (Centro) - Rua Preso Epitáeio Pessoal
1421- Apto c/ 01 Suíte + 02 quartos, c/ dependência Ide empregada, c/ garagem RS 550,00

I. Casa Alvenaria (São Luiz) - Rua Tereza Hrusehkal
1-
c/ 01 Suíte com hidromasagem + 02 Quartos e

Idemais dependências RS 470,00

I• casa Alvenaria (Centenário) - Rua Henrieh AugustlLessmann 200 - c/ 03 Quartos e demais

I dependências RS 450,00 I
I• Casa Madeira (Vila Rau) - Rua Ana Mueller Enkel61- c/ 04 quartos e demais dependências RS 320,00

I. Sobrado (Próx. Posto Mareolla) - Rua Erich Sprungl
1115

- c/ 03 quartos e demais dependências R$I300,00

I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Ed. Bárbara· R. Epitácio Pessoa, 532· salas, c/I
140m2, lO andar- RS 400,00 I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/

140m2, �º andar - RS 350,00 I
I• Ed. Eriea - R. Guilherme Herlng, 70· loja térrea,

Ic/55m2 - RS 300,00

I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549.11
sala térrea- 36m2 - RS 200,00
I. Ed. Tower center- salas de 101m2 a 138m2, c/I
I gar. RS 400,00 a RS 600,00 I• Centro Comercial· R. Mal. Deodoro, 1594·

I salas diversas, c/32m2 cada. RS 280,00/250,00 I
I• Loja térrea- R. Preso Epitáeio Pessoa, e/460m'l- RS 3.900,00

I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 301
a 48m2. RS 300,00 a RS 470,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo dei
I futebol). RS 220,00 I• Corupá . sala comercial c/220m'. R: Roberto

I Seidel, 1217. R$1.000,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I. Centro - Casa c/164m2. Terreno c/900m2. R·I
I
Mal. Deodoro - RS 211.000,00 (próp. p/ comercial). IAceito parte pgtc, 1 apto central: 3 qtos

I. Casa em alv.· Champagnat- R. Celestino Depine, I
394 - c/200m' de área eonst. c/ suíte + 2 qtos e

II demais dep. - RS130.000,00

I• Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R:IJorge Lacerda, 169. RS 32.000,00

I. Vila Lenzl- sobrado em alv., c/250m2 (suíte +31
I
qtos) - R. Francisco Piermann. RS 200.000,0� . I• Casa ernalv., e/2 qtos e demais dep. - Tres RIOS

I do Sul. RS 35.000,00 I
• Ipanema/Meia Praia - Rua 444, nO 326. Sobrado,

I c/290m2, terreno c/828m2, suíte + 3 qtos e demais I
I dep.

+ edícula, c/ 2 gar. e suíte. RS 106.000,00 I• Amlzade- Casa nova, alvenaria, c/ suíte, 2 qtos,

I sala estar, copa/cozinha, lavanderia, garagem. I
Aceita finan. bancário. RS 78.000,00 II. Vila Lenzi - casa nova, alvenaria. RS 58.000,00

I. Alto c/ suíte + 1 quarto e demais dependências I
(sacada c/ churrasqueira). RS 62.000,00. II. Cond. Res.das Azaléias, terreno c/677m2• R$

138.000,00 I
I VENDAS TERRENOS I
I• Terreno em Ubatuba- Praia Grande, e/490m2.R$18.000,00

I. Terreno - R. Pe. Aluísio Bceing- Barra do Rio Cerrai
·e/3.500m'-RS125.000,00 II. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira- c/ 450m'

I·RS29.500,00 I
• Terreno- R. José Aguinaldo de Souza, 170· 72om'l1- RS 35.000,00 . •

I• Terreno em Guaramirim, local nobre para reslden'l
cia. RS 22.000,00

I. Terreno e/420,00m2. R. Marcelo Barbi _Jardinei
Lenzi . Vila Lenzi· RS 28.000,00 II. Terreno e/905,00m2. R. Prof. Antonio E. AyroSO

1- Vila l.enz!- RS 50.000,00 I
• Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - RS 58.000,00 II. terreno c/341m2. Rua Paulo Klitzke, Amizade. R$
L!�O,OO:,_ .J
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Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

Apartamento·2 Dormitórios (Suite)· Garaqern- 2 Sacadas - Novo

R$75.000,OO
Apartamento· 3 Dormitórios (Suíte)· Garagem Privativa- Pertinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - Ótimo Negócio. R$120.000,OO
Apartamento· Lindo Apartamento- Frente ao Mar· 3 Dormitórios

(Suíte - Closet- Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av.Atlântica. Apenas R$180.000,OO

vista. Aceita-se parcelamento com 30% de
entrada e o saldo em até 50 prestações
corrigidas pelo CUBo Permita-se por outros
imóveis de menor valor ou por veículos. Tratar:

(47) 275-6363 ou (47) 9102-0009, el
Santiago. Creei 3359/SC

VENDE-SE -loja de confecções, el estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel acessível. R$
BARRADOSUL-vende-se. Tratar: 275-2169. 10.800,00. Tratar: 371-5512.

CENTRO - vende-se, el 4.500m', área
,,"struida de 900m'. Tratar: 9953-9966.

LOT, VERSAILLES - vende-se, el 15x30mts.
R$35.000,00. Tratar: 370-6313 el Beatriz.

BARRA DO RIO MOLHA - vende-se, el
38.000m', el sobrado, 3 dorm., sala, eoz., +
dep. R$ 65.000,00 à vista. Tratar: 370'9135
c/Valmfr.

�LA NOVA - Vende-se área de terras de
31,OOm x 32,15m = 1.003,95m', situado
no final da Rua 125 (Carlos Kupas). R$
65.000,00 à vista. Tratar: (47) 275-6363 ou

147) 9102-0009, el Santiago. Creei 33591
se

RIO DA LUZ- vende-se, el 543.000m' el área
pI plantações, lagoa, piscina. R$ 0,70 o m'.
Tratar: 9992-7155 el Jean.

�LA NOVA - Vende-se área de terras de

18.000,OOm2, situado no prolongamento da
Rua 125 (Carlos Kupas). R$ 150.000,00 à

PRECISA-SE - de chácara pI um casal e 1
filho. Tratar: 273-5058 el Neide ou Gilmar.

empregos
PROCURA-SE - pessoa el boa atirude pI
trabalho em tempo integral ou parcial. Tratar:
275-3122 ou 9955-9782.

SUPERVISOR - oportunidade de negócio pi
supervisor e distribuidor. Tratar: 9905-1806.

CONsóRCIOUNIÃO - precisa-se de vendedores

�experiência na área de consórcios, ótima
emuneração. Tratar: 371-8153.

VENDEDORES - empresa Edueart precisa de
vendedores. Tratar: 371-0338 ou 9905-2663
c/Vanessa.

REALIZE�SEU SONHO
�dqUira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua empresa. Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos.

Atendemos toda região.
��� ���

R$ 10.000,00 R$ 110,00_--1
R$ 18.000,00 R$ 198,00_--1
R$ 35.000,00 R$ 385,00___
R$ 50.000,00 R$ 550,00-__
R$ 74.000,00' R$ 650,00_--1
R$ 88.000,00 R$ 776,00---1
R$ 95.000,00 R$ 830,00---1
R$103.923,07 R$ 913,00---1

Informações: (47) 3041-0086 cf Salete

CLASS
I .. I

PERFLEX
- Vidros temperados
- Cercas

CORREIO DO POVO 3

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua c/o Hospital)
ex. Postal200 - eEP 89255-000

Fone (41}311-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos ->.

Carga Horária Diária: 08 h

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

, VAGAS ABERTAS -12/05/2003

·ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO (5475 A) ambos os sexos, conhecimento
em técnicas de arquivo, informática, noções de inglês e espanhol
.DIGITADOR (5476 A) ambos os sexos, conhecimento de sistemas datasul,
.TECELÃO (5460 A) sexo masculino, primeiro grau, 05 vagas (para os três

turnos)
• FINANCEIRO (5458 EL) ambos os sexos, segundo grau completo,
preferencialmente cursando: Administração, Contábeis ou Economia,
experiência na função de no mínimo um ano

.TELEMARKETING (5455 ES) ambos os sexos, segundo grau,
preferencialmente experiência na função e em vendas
.FINANCEIRO (5453 ES) sexo feminino, preferencialmente cursando:

Administração, Contábeis ou Economia, experiência na função de no mínimo
um ano

.AUXILIAR DE PRODUÇÃO (5442 A) sexo masculino, para trabalhar em

Corupá
.REPRESENTANTE (5424 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência
em vendas, poderá ter outras representadas, para trabalhar a região do
Vale do Itapocu, possuir veículo
·ENCARREGADO GERAL DE CORTE (5423 A) ambos os sexos, segundo
grau, experiência de dois anos na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de corte
.ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) ambos os sexos, segundo
grau, experiência na função, ter habilitação se possível, conhecimento de

planejamento de costura
.CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) ambos os sexos,experiência na

função, segundo grau, conhecimento em informática.
.LABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, Curso Técnico
em Laboratório, conhecimento em informática,

.MESTRE DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função.
·MECÃNICO DE VEíCULoS (5328 A) sexo masculino,se possível com segundo
grau completo, experiência na função,
·LATOEIRO (5374 A) sexo masculino, se possível com segundo grau
completo, experiência na função,
.VENDEDOR DE SEGUROS (5373 A) sexo feminino, segundo grau completo,
informática, experiência com vendas, para trabalhar dentro de concessionária
da cidade
.VENDEDOR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possível com segundo
grau completo, experiência em vendas
•MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexo masculino, preferencialmente
segundo grau, conhecimento de mecânica geral, noções sobre tipos de

máquinas a serem manuseadas, conhecer pneumática básica
.INSPETOR DE V�NDAS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior
em: Eng' Químico, Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens,
se possível com experiência comercial.
.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anos,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
.ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
·APLlCADOR DE PELíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na

função, (película de automóveis)
.VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possível experiência em móveis
sob medida para trabalhar em Bal. Camboriu e Blumenau
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
• FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

·SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICÓ

Qô6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ • Bloco A • Sala 1

VENDEOOR MARKETING - precisa-se. Tratar:
273-1585 el Leonides ou Fernando.

Tratar: 370-6719 el Carlos oU Sonia.

VAGAS BREITHAUPT
·CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5471) sexo feminino, segundo grau
• RECOLHEDOR DE CARRINHOS (5470) sexo masculino, primeiro grau
.CAIXA (5469) sexo feminino, segundo grau
.ATENDENTE DE PADARIA (5464) sexo feminino, primeiro grau
.PADEIRO (5463) sexo masculino, primeiro grau, experiência na função
·ATENDENTE DE AÇOUGUE (5467) sexo masculino, segundo grau
.INFORMANTE DE CADASTRO (5415) ambos os sexos, segundo grau,
possuir informática
.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) sexo masculino, primeiro grau completo
·VENDEDOR (5431/5430/5468) ambos os sexos, segundo grau, experiência
em vendas para Jaraguá e Guaramirim

'

·AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5259/5366) sexo masculino, segundo grau,
bom conhecimento em informática, habilidade em corei draw, cllpagern,
digitação rnaillng, auxiliar montagem de exposições e eventos, (ii necessário
experiência)
·AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5344) ambos os sexos, primeiro grau
completo, experiência na função ou possuir cursos· na área.
·AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
·AUXILlAR DE CAIXA (5442/5447) ambos os sexos, 16 anos.

.TELEVENDAS (5077/5473) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento
em informática
·CONFERENTE (4862//5210/5249/5416) sexo masculino, segundo grau
completo ou cursando.
·REPOSITOR (5138/5371/5466) masculino, segundo grau.
·AUXILlAR DEPÓSITO (5213/5261/5303/5413) sexo masculino, primeiro
grau ou cursando,

OFEREÇO-ME- pI limpeza de caixas d'água.
Tratar: 370·6719 el Carlos.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como diarista ou

empregada doméstica. Tratar: 9104-5510,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar el facção, serviço
e máquinas. Tratar: 370-0604.OFEREÇO-ME - pI trabalhar el revisora,

dobradeira. auxiliar, corte, embalagem. Tratar:
373-3787. OFEREÇO-ME - pi trabalhar como corretor

de imóveis, possuo referências e CRECI, n2
9238. Tratar: 372-3922 ou 9122-4198.OFEREÇO-ME - pI trabalhar eO(T1o auxiliar de

cozinha ou mensalista c/ experiência. Tratar:
276-3199 el Jõ. OFEREÇO-ME - pi trabalhar como diarista,

na 2!! feira a tarde e 51! feira de manhã. Tratar:
9963-8497 el Alexsandra após as 17hs.OFEREÇO-ME - pi trabalhar como diarista.

veículos
D-10 - vende-se, 70, diesel. R$ 6.500,00.

-

Tratar: 273-1001 el Odir.

D-20-vende-se, 93, cornpl, R$ 24.000,00.
Tratar: 370-0164 ou 9981-4378 el Vailate.

CHEVETTE - vende-se, SL, 89, 1.6, álcool,
pneys novos, som. R$ 3.600,00. Tratar: 373-
5030.

D-20 - vende-se, 86. R$ 17.000,00. Tratar:
370-0164 ou 9981-4378 el Vailate.

CHEVY - vende-se, 500, modo DL 92, álcool,
capota marítima, vermelha. Tratar: 370-2318
el Josias após 17 hs.

MONZA -vende-se, SLE, 93, eompl. - ar, verde
meto R$ 7.300,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 el Waldir.

CORSA-vende-se, piek-up, 96. R$10.500,00.
Tratar: 273-1001 el Nei:

OPALA -vende-se, diplomata, SE, 90, 6 eil.,
gasolina, eompl .. preto. R$ 5.900,00. Tratar:
275-0423.

CORSA -vende-se. wagon, 16v, 01,23.000km
completa + a.c. R$ 18.300,00. Tratar:

9953.5!j41 (meio dia ou após 17:30min)
OPALA - vende-se, diplomata, 90, gasolina,
eompl., 'preto. R$ 5.900,00. Tratar: 275-
0423 el Agnaldo após 14hs.

CORSA - vende-se, Wind, 97, prata, 2p,
40.000km originais. R$ 11.200,00. TrtaaR:
9117-3428 el Rodolfo.

5-10 -vende-se, 00, gasolina, eompl. el GNV,
lona marítima, película. R$ 13.000,00 + 22x
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4 CORREIO DO POVO

senac

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

Informações e inscrições pI o curso de

Produção de Textos:
UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 275-a200 Ramais 8249/8253
e-mail: extensao@unerj.br

(Assunto: Cursos de Extensão)

TERÇA-FEIR�, 13 de maio de 2003

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro
Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso terá a duração de 8 sábados, das 8h30mm
às 12 horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação,' coerência a coesão

textual, texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

texto criativo.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

F-4000 _ vende-se, 82, motor MWM, 9595 cl Cani.

carroceria. R$ 17.000,00. Tratar: 370-0164
-----------

ou 9981-4378 cl ,Vailate. CB SOO-vende-se, 98, prata, cl 20.000W
revisada. R$ 7.000,00 + finan. Tratar: 37l

3095 ap6s 15hs.

TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS

PROGRA�AÇÃO DE CURSOS

VECTRA - vende-se, CD, 94, azul, cornpí. +
ASS. R$ 13.500,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.
."

VECTRA - vende-se, Gl, 97, branco. R$
15.500,00. TrataR: 9955-2442 cl Vanderlei.

MB1513-vende-se, 97, truque, carroceria.
R$ 36.000,00. Tratar: 370-0164 ou 9981- Xl2000-vende'se, 01, branca, 5.000W.

F-250 - vende-se, 01. Tratar: 375-2068 cl alarme. R$· 8.500,00. Aceito troca. Tratar: couro, 95, preto. Aceita-setroca. Tratar: 273- 4378 cl Vai Iate. TrataR: 275-0127 ou 9991-9337.
Jean. 273-1001 cl Nei. 6242 ou 9111-7033.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

RORINO- vende-se, furgão, 96, seminovo, 1.5. F-2SO - vende-se, 00, cl 60.000 km originais.
R$ 8.500,00. Tratar: 370-6437 �I Joel. Tratar: 373'{)263 ou 9979'{)283 cl Paulo.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98, 4p, gas.,
vermelho, a.q., a.f., v.e., t.e., trava interna de

porta maias, l.t., d.t., trava para crianças. R$
10.900,00. Tratar: 370-8928.

PÁUO-vende-se, ED, 97, I.t., d.t. R$10.100,00
ou R$ 2.000,00 + 36x. Tratar: 370-3574 ou

9123,7355 cl Waldir.

I· TIPO-vende-se, 95, 4p. Tratar: 370-7674ou
I 9902-1636 cl Josi,

UNO-vende-se, CS, 1.3, 89. R$ 4.500,00 ou

troco por moto Titan. Tratar: 376-1772 cl
)Marcos.

UNO -vende-se, EP, 95/96, v.e., t.e., d.t., a.q.
R$ 8.000,00. Tratar: 376-0015 ou 9909-
2976 cl Daniel.

ESCORT -vende-se, XR3, 93, cornpl., peITcula,
modo europeu. R$ 9.500,00. Aceito troca.
Tratar: 371-6238.

ESCORT - vende-se, 94, bordô. R$ 4.500,00
+ 18 parco Aceito troca. Tratar: 273-6242.

ESCORT - vende-se, 98, 16v, t.e.: alarme,
prata. R$ 13.000,00. Tratar: 275-1471.

ESCORT - vende-se" XR3, 90, prata, teto,
compl, R$ 3.300,00 + 24x R$175,00 ou R$
61500,00 à vista. Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

ESCORT - vende-se, 87, 1.6, gasolina,
licenciada até 2004. Tratar: 3'71-7542 ou

• 9965-5174.

RANGER - vende-se, 97, 4 cu., compl. R$
16.500,00. Tratar: 9602-3218.

VERSAILLES-vende-se, 95, 1.8, oi, 4p, d.h.
R$ 8.900,00. Tratar: 9132-7622 cl Hilário.

RISCA - vende-se, 65, relíquia. Tratar: 9953-
9966.

GOl-vende-se, special, branco, 01. Aceita-se
"troca. R$ 12.300,00. Tratar: 370-4810 cl
Amarildo a tarde.

GOl-vende-se, 97, MI, branco. R$10.500,00.
Aceito troca. Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se, Plus, 1".0, 95. R$ 8.000,00.
Tratar: 275-2364 cl Valter.

GOL-vende-se, 94, 1.0, rodas esp., alarme,
farol de milha, película. R$ 7.500,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cl Waldir.

GOl-vende-se, MI, 99, 4p, lanterna neblina,
aerof6lio. R$ 8.900,00 + 21x R$ 316,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl Waldir.

GOl-vende-se, 90, motorCHT, álcool, cinza
me\. R$ 5.500,00. Tratar: 372-0991 cl Ari.

GOLF -vende-se, Gl, 96, 1.8, bordô perolizado,
cornpl., consórcio. Tratar: 9953-1007 cl
Valtdemar.
lOGUS-vende-se, ct, 93. R$ 3.000,00 entro
+ 25x R$ 268,00. Tratar: 9113-4728.

.:
lOGUS -vende-se, 1.8, cl rodas de liga leve e

Produção de textos

F-4000-vende-se, 5 marchas, d.h., 82, caixa

longa, chassi alongado. Aceita-se carro até R$
5.000,00. R$ 15.000,00. TrataR: 372-3797
ou 275'{)459.

CG TITAN - vende-s,e 02, azul. OutroC&
s epor moto de menor valor. RS

1.900,00 + finan. Tratar: 370-44520"
9905-0373.F-6000 - vende-se, 75, motor 1113. R$

10.000,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-4378

c/Vailate. COMPRA-SE- CG, acima de 95. Tratar:27,
2781 cl Joice.

PASSAT - vende-se, Alemão, 95, cornpl. +
airbag, câmbio automático. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir.

VW 709 - vende-se, 86, chassi. R$
BESTA-vende-se, 95. Tratar: 9963-8502 cl 23.000,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-4378
Alex. cl Vailate.

SANTANA-vende-se, GlS, 88, 1.8, álcool. R$
6.000,00. Tratar: 9132-7622 cl Hilário.'

SANTANA-vende-se, 86, CD, 4p, d.h., v.e. R$
4.200,00. Tratar: 273-6242.

SANTANA-vende-se, GLI, 94, 4p, d.h., injeção
eletrônica. Ou troca-se. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.

SANTANA - vende-se, 94, 2p, cornpl. 'R$
8.600,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-4378

c/Vauate.

0-20 - vende-se, 86. R$ 17.000,00. Tratar:
370.{)164 ou 9981-437,8 cl Vai Iate.

SAVElRO-vende-se, 98, compl. Tratar: 9905-
3900.

BMW -vende-s,e, 323, 00, branca, compl. cl
kit DM3. Tratar: 9113-3145.

CLlO - vende-se, Hatch, 00,1.6 RT, prata,
airSag duplo, d.h., a.c., CD original, controle
satélite de sóm, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

PAJERO-vende-se, GlSS; 99, verde, diesel.
Tratar: 9113-3145.

/

PAJERO - vende-se, GlS, 93, azul, cornpt.
Tratar: 9102-0009.

CHEVROLET -vende-se, 78, carroceria. Aceito
troca por casa ou terreno. Tratar: 370-0164

ALFA ROMEU-vende-se, 1.6, cornpl., banco ou 9981-4378 c/Vailate.

�ilt�llt$
Irmáqulnas Indústria
• Comércio Llda_ - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
I

- Motores Estacionários " Motoserra
" lava JoIo " Rocadeira • Assistência 24 hs
- Aspirador - Mólobombas www.irmoquinas.cjb.net
- Compressor - Enlre outms.; irmaquinos@uol.cour
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 165.1 - Centro - ,Joraguódo Sul

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda *Locação ·Consertos *Monfagens

-,

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

BIZ - vende-se, qualquer ano. Tratar: 9903-

acompanhantes
GAROTO DE PROGRAMA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V UQtoran'tim I Finanças

Corsa Sedan, d.h., A.c. 02 branco G R� 17.800,00
Corsa, a.c., d.h. 02 branco G R 16.800,00
Fiesta Street. 02 prata G R� 16.500,00
Gol Plus 01 b���6o G R 17.000,00

g�rs�lIniu�·6 01 G R$, 16.800,00
01 amarelo G Rf 17.000,00Uno EX, 4p 99 prata G R 10.900,00

Gol Plus i 95 azul G R� 9.800,00
Ka 99 cinza G R 10.900,00
Ka 99 prata G R� 11.500,00
Gol Special 00 azul G R 12.800,00

������f?Tg!' 99 azul G R� 15.500,00
99 vermelho G R 22.000,00

Pampa 1.8 90 verde G �� 6.200,00
Tipo SLX, compl. 95 cinza G 9.800,00
Monza cl CD 93 prata A �� 8.500,00
Escort L . Euro 94 vermelho A 8.900,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Voyage GL, 1.8 89 verde A �� 6.300,00

�sgt�rtc�og�b�x 96 azul G 8.000,00
88 cinza G R� 3.500,00

MS truque e baú 1313 83 amarelo R 48.000,00
Slazer DLX 99 branco D R� 45.000,00
F-4000 79 branco D R 17.500,00
MS 709 93 vermelho D R� 35.000,00
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R� 10.900,00
Gol 97 verde G R 10.500,00
Opala Comodoro SLE 90 vinho G �� 6.300,00
Fusca 75 azul G 2.800,00

ra Vende Troca Fi n an éià"

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

<'

CG Titan KS, Okm Verde 03
Gol GIII Cinza 01
Gol GIII Branco 00
Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00
Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99
Gal, 1..6, MI, compl., 4p Branco 99
Escort GL Prata 98
Gal, 1.0, MI Vermelho 98
Blaser DLX, GNV Preta 97
Suprema GLS Verde 96
Corsa Super Prata 96
Corsa Wind Prata 96
Golf GL Azul 95
Astra GLS Cinza 95
Uno ELX, 4p Vermelho 94
Escort GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93
Uno CSL, 4p, cornpl., 1.6 Prata 93
Opala 4.�., 4p Cinza 90
Monza S'i..E Azul 89
Monza classic 4p Branco 87
Chevette SE Azul 87

370·2109AGENOR
'�li.I,I\'JI,I'IIa:..

·

-.

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

AVOPREFEITO \VALDEMAR GRUBA,.3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUAOO SUL

GM
Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G
Corsa Wind cj ar, 4p Prata 01 G
Astra Sedan GL, cornpl. Airbag Prata 99 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS cornpl. Verde 98 G
Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
KadettSLjE Preto 90 G

VW
Gol Special Branco 03 G
Saveiro, cornpl., top de linha Vermelha 02 G
PointerCLI Branco 96 G
Goll.0,2p Branco 96 G
Voyage Plus Bege 86 A

FIAT
Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G
Uno Mille Branco 93 G
UnoMille Branco 91 G

FORD

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqccros
neste espaço!

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

VW
Santana GLS, 2p, cornpl, 00 prata
Gol MI 1.0, 4p 99 prata
Gol MI, 1.0, a.q., L.t., O.t. 97
Goll.0 94 azul mel
Gol S, 1.6, álcool 85 prata

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb. 00 branco
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme 99 prata
Vectra GLS, 2.0, cornpl. 97 verde mel
Vectra GLS, 2.0, cornpl. 95 branco
Corsa Wind, t.e., desemb. 95 branco
0-20, compl. 95 branco
Corsa Wind 94 gratatfcolO L8 a. q., desemb. 92 ordô
onza SLE, 4p, compl. 92 branco

Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mel.
FORO-

Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl, - ar 98 chumbo
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Verona 1.6, a.q., Oesemb. 92 azul mel.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t. 90 dourado
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Clio 1.0, 4p, cornpl. 01 prata
Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas 84 vermelho

R: Walter Mar uardt,21"..
- .,,'

.

Vectra GLS 2.0 98 cinza

Gol MI1.6, gas, 97 vermelho

MonzaGL2.0 94 bordô

Escort GL , gas. 91 azul

Kadett SLE 1.8 gas. 89 marrom

Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco (

Monza SL/E, 1.8 87 bege l
i

Monza SL/E, 1.8, álc. 86 . azul meto

Opala 4cc, relíquia, gas. 78 branco

Fusca 1300 78 branco

Pereira' .,. _ .......... ----- ...

.

FOl1e 370-3574
:�_ .::0

' .. RuaPres. Epitácio P�ssoa, 1170

Palio 98 prata 4p, 1.0, compl. - d.h.
FIAT Palio EDX, 4p 97 laranja R$11.300,00

UnoSX,1.0 97 champagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQ Palio,4p 99 G
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00 Palio,2p 00 G

.

[ UnoSX 97 verde v.e., t.e., limp. desemb.
Tipo 4p, cõmpl. 95 Azul R$ 8.600,00 Tipo, 2p, compl. 94 G

Tempra 2.0 8v 4p 95 Bordo R$ 8.800,00
Kadett 97 cinza cj opc. Gol, 2p, 1.0 96 G

VW Gol,4p 99 Branco R$13.800,00 Pampa L1.8 96 branca c/ capota de fibra Monza SLE, 2p 88 A

Gol Cl, M11.6 97 Branco R$10.300,00 Gol bola 1.0 Plus [95 azul limp. desemb., a. Q. Monza SLE, 2p 87 A

Toyota Corolla 95 grafite cornpl. Uno Mille 96 G
Kombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00

.Fusca 76 G
Gol 94 Branco R$ 7.500,00 Vectra GLS 94 bordô completo.

Fusca 80 G
Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,00 Uno Mille Elet. 94 verde 4p, LT, DT, AQ Fusca 76 G
ParatiCL 89 Cinza R$ 5.900,00 Monza GLS 94 bordô . compl., gas. Kombi, envidraçada 84 G
Gol Cl, 1.6, álc. 92 Branco R$ 6.500,00 Escort Europeu 93 cinza c/ opc., gasolina. Elba 90 G

GM VectraCD 94 Azul R$14.000,00 Parati 1.8 92 bordo álcool. Gol, motor AP 83 A

Kadet cl opc. 94 Branco R$ 7.300,00 Saveiro 92 bordô álcool,1.6 Gol, motor AP 84 A

LogusGl, ve, te 94 Verdemet. R$ 8.600,00 Gol, motor CHT 91 G
Goll.8 91 azul I.t., d.t., a.q. Gol, motor CHT 92 G

FORD EscortGL 94 Azul R$ 8.500,00' Parati,1.8 91 marrom meto cy opc, Kadet SLE 89 G
EscortXr3 90 Prata R$ 6.900,00 VeronaGLX 90 champagne v.e., t.e., a.q. Buggy 93 G

-

Av. Prefeito Waldemar·Gruba, 3747 - Járaguá do Sul Jipe passeio 58 rodão. Caravan Diplomata 89 G
,

. . . . prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL DE PRAÇA/LEILAO
DATA ÚNICA: 03/JUNHO/2003
às 13:00 h / PRAÇA (valor igualou superior a avaliação)
às 13:30 h / LEILÃO (a quem mais der desde que não a preço vil)
Local: Rua Marina Frutuoso, s/nº - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo, Sr, Dr, Nivaldo Stankiewicz, Juiz da Vara do Trabalho
de Jaraguá do Sul/SC, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, hora e local supracitados,
os bens penhorados nos processos, conforme relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem
sejam adjudicados os bens, será realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3º,
da CLT, no mesmo horário e local, cuia data, constante acima, já fica designada:

VT-AT 28/00
Autor: VALDEMIR JOSE BONA
Réu: LAURO PIETSCH,- ME
Bens: 01) Lixadeira de borda industrial com cavalete de ferro, medindo 1,50 x 0,50 x 0,88m, com
tampo de madeira medindo 0,55 x 0,40m com motor CV 075, razoável estado, avaliado em R$450,00;
02)Oesempenadeira industrial com mesa de ferro, medindo 0,90 x 0,23m e cavalete em madeira
com motorWEG, modelo 800981, CV35 1 ORPM, trifásico, razoável estado, avaliado emR$1 ,000,00;
03)Betoneira CSM 150 litros, toda de ferro com motor Kohlbach, RPM 1200hp, razoável estado,
avaliada em R$200,00; 04) Furadeira industrial de impacto BOSCH 220v, 450W 21 a 650/1800rpm
D 13, razoável estado, avaliada em R$11 0,00; 05) Furadeira de impacto SKIL, parafusadeira com

reversão, mcd. 6425/1800, rpm 10mm, HammerDrill, 50-60hz, 0-2600/min 0-40,000 1/min, 400W,
razoável estado, avaliada em R$1 00,00; 06) Duas furadeiras, BOSCH, 0601115348, 220v -180W,
D,9a 120rpm O 6 mm, razoável estado, avaliadas em R$50,00/cada, total: R$100,00; 07)Lixadeira
treme-treme, RAIMANN, razoável estado, avaliada em R$200,00; 08) Exaustor industrial, medindo
�,45m de diâmetro, com motor de 1,50cv, razoável estado, avaliado em R$200,00; 09) Ventilador,
Industrial de parede, com 0,45m de diâmetro e proteção, sendo o mesmo monofásico, razoável
estado, avaliado em R$80,00; 10)Três bancadas de marceneiro em madeira, medindo 3,00 x 0,65
XO,83, razoáveis estado, avaliadas em R$200,00/cada, total: R$600,00; 11) 16,3m3 de aproveitamentodemadeira de lei diversas, avaliados em R$150,00/m3, total: R$2,445,00; 12)Jogo de facas em aço
para rejunte de madeira, contendo 10 peças, razoável estado, avaliado em R$200,00; 13) Dois jogosde facas em aço para respingadeira, medindo 13cm x 8cm x Bcm, razoável estado, avaliados em

R$70,QO/cada, total: R$140,00; 14) Dois cabeçotes de respingadeira de 14cm, razoável estado,

;vahados em R$200,00/cada, total: R$400,00; 15) Máquina de calcular com fita, OLlVETTI Divisuma

L
1 PO 28518844, razoável estado, avaliada em R$160,00; 16) Máquina de datilografia, OLlVETT_!_ettera 351, regular estado, avaliada em R$80,00; 17)Carro plataforma metálica mod, TM 10, regular
estado, avaliado em R$150,00; 18) Torno com cavalete em madeira, medindo 1,80 x 0,70m, com

�tornlOnOfáSico, WEG, mod 90s374, 1/2cv60 hz 1750 rpm, razoável estado, avaliado em R$300,00;
7
onforme auto de penhora e avaliação de lts. 175/176 -19)Serra circular industrial BOSCH GKS

,5, manual elétrica, 50-60Hz, razoável estado, avaliada em R$280,00; 20)Tupia industrial, VIRUTEX,
ma�ual elétrica, FA 92D550W, nº 04639, razoável estado, avaliada em R$230,00; 21) Exaustor de

re�dUos industriais, com motor 1 ,5cv, razoável estado, avaliado em R$2BO,00; 22)Compressor de

�� OUAT, com quatro pistões 150 libras, com motor de 2cv, razoável estado, avaliado em R$900,00;
c
onforme auto de penhora e avaliação de tte. 184 - 23) Veículo GM/CHEVY 500 DL, gasolina, azul,

9�mloneta, ano/mod 1992, placa BCI 0005-Jaraguá do Sul, RENAVAM 604503814, chassi

(c �TC8Qj.NN�136169, bom estado, avaliado em R$6,000,00, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$14,605,00
S� orZe mil seiscentos e cinco reais), Local p/ vistoria: Rua MaxWilhelm nº 478 - Jaraguá do Sul/

, com o Sr, Lauro Pletsch,

VT-AT 35/96
Autor: ALTANIR FERREIRA
Réu: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LrDA.
Bem: Imõvel constituído de terreno com área de 71,790,00m2, situado à Estrada Schroeder í, lado
ímpar, distante skrn do centro de Schroeder, fazendo frente em 1 08,00m em linha inclinada com a

Estrada Schroeder I, travessão dos fundos em 1 OB,OOm em linha inclinada com terras Aldo Ludke,
extrema do lado direito em 1 ,000,00m com terras de herdeiros de Elfrida Hasse Kanzler e do lado

esquerdo em 1.000,00m .corn terras de Rogério Fossile, Edificada uma residência mista com

aproximadamente 120,00m2, que recebe o nº 1409 na citada rua e um galpão em madeira, com
aproximadamente 150,00m2, não averbados, parte do terreno é cercado, tendo pastagens, lagoas de
peixe e um pomar, Re.gistrado no C,R.!. da Comarca de Guaramirim sob nº 11,687 em nome de
Antônio Fossile, avaliado em R$80,000,00 (oitenta mil reais), O mesmo bem se encontra penhorado
nos autos do processo 192/98,

VT-AT 79/01
Autor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Réu: ALIMENTÍCIOS SASSE LTDA.
Bens: 01) Microcomputador K62, 500Hz, 64MB de memória, 20Gb, com monitor colorido 14" LG,
teclado Hetrix, bom estado, avaliado em R$1 ,000,00; 02) Microcomputador K62, 350 MHz, 32 MB
de memória, 4,2GB, monitor colorido 14" Visioner, teclado Upson, bom estado, avaliado em R$700,00,
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Rua Jorge
Czerniewicz nº 457 - Jaraquádo Sul/SC, com a Sra. Marli Schalinski Forte,

VT-AT 181/95
Autor: RENATO DALLMANN
Réu: METALÚRGICA LOMBARDI LTDA.
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 12,000 BTU's, rnod. Air Master, quente/frio,
razoável estado, avaliado em R$500,00; 02) Aparelho de ar condicionado GE, frio, com 12.000
BTU's, razoável estado, avaliado em R$450,00; 03)Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 7,500
BTU's, frio, razoável estado, avaliado em R$300,00, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1 ,250,00 (hum Imil
duzentos e cinqüenta reais), Local p/ vistoria: Rua Rod SC 416 Km 16,5 nº 5,305, Rio Cerro II -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr, Denys Ivan Bertoldi.

VT-AT00193-2002-019-12-00-8
Autor: FABIO FERNANDES
Réu: SUPERMERCADOS VITÓRIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno na cidade de Jaraguá do Sul/SC, na Av, nº 2-Marechal Deodoro
da Fonseca, esquina com a Rua nº 20-Domingos da Nova, fazendo frente em 14,30m, com a Av, nº
2-Mal. Deodoro da Fonseca, travessão dos fundos em 18,00m, em terras de Fecularia Rio Molha S/
A, extremando do lado direito em 44,60m com a Rua nº 20-Domingos da Nova e do lado esquerdo
em 46,70m, com terras de Luiz Kienen S/A lnd. e Com, de Bebidas e na esquina das referidas ruas,
uma linha curva sem metragem, tendo o terreno área total de B42,42m2, Com matrícula nº 3,029 do
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, Consta na referida matrícula
Extrato do Termo e Arrolamento junto a Secretaria da Receita Federal (Inspetoria da Receita Federal
em Itajaí/SC), Sobre o terreno havia uma área construída de 259,25m2 em estrutura metálica, que
ainda consta averbado na escritura; porém a área já foi demolida, sendo que atualmente o terreno se
encontra todo pavimentado com asfalto e sem qualquer construção. Avaliado em R$463,000,00
(quatrocentos e sessenta e três mil reais), O imóvel está com débito de.IPTU junto à Prefeitura

Municipal, referente aos anos de 2001/2002, Encontra-se indisponível nos autos do processo nº 76/
02 e penhorados nos autos dos processos nºs 209/02, 193/02, 204/02 e 66/02,

VT-AT00204-2002-019-12-00-0
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Autor: CLEONICE TEREZINHA CORREIA
Réu: SUPERMERCADOS VITÓRIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno na cidade de Jaraguá do Sul/SC, na Av. nº 2-Marechal Deodoro
da Fonseca, esquina com a Rua nº 20-Domingos da Nova, fazendo frente em 14,30m, com a Av. nº
2-Mal. Deodoro da Fonseca, travessão dos fundos em 18,00m, em terras de Fecularia Rio Molha S/
A, extremando do lado direito em 44,60m com a Rua nº 20-Domingos da Nova e do lado esquerdo em
46.70m, com terras de Luiz Kienen $/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 nº 3.029 do Ofício
do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Consta na referida matrícula Extrato do
Termo e Arrolamento junto a Secretaria da Receita Federal (Inspetoria da Receita Federal em Itajaí/
SC). Sobre o terreno havia uma área construída de 259,25m2 em estrutura metálica, que ainda consta
averbado na escritura; porém a área já foi demolida, sendo que atualmente o terreno se encontra todo

pavimentado com asfalto e sem qualquer construção. Avaliado em R$463.000,00 (quatrocentos e

sessenta e três mil reais). O imóvel está com débito de IPTU junto à Prefeitura Municipal, referente aos
anos de 2001/2002. Encontra-se indisponível nos autos do processo nº 76/02 e penhorados nos

autos dos processo� nºs 209/02, 193/02, 204/02 e 66/02.

VT-AT 208/97 .

Autor: MARLI SILVEIRA PEREIRA
Réu: TEREZINHA BAUMANN HANS

Bem: Veículo FORD/ESCORT, placas LYC 0129, chassi 9BFBXXLBABED69735, bege, ano/modo
84, álcool, potência 66 CV, apresenta alguns pontos de corrosão, retocados, funcionando, hodômetro,
registra 85019km, avaliado em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Consta reserva de domínio

para Egidio Mazzi. Local p/ vistoria: Estrada Pedras Brancas s/nº - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Ronaldo dos Santos.

VT-AT 352/01
Autor: ADEMIR FERREIRA DE ANDRADE
Réu: PRÉ-MOLDADOS AGHA LTDA.
Bem: Estrutura pré-moldada com área de 240,00m2 (12x20), composta de dez colunas de 7,00m 10

braços para vão de 12,00m, cinco tirantes de 12,50m, quarenta terças de 5,00m, razoável estado,
avaliada em R$8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais). Local p/vistoria: Rua 907 nº 120, bairro
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Gilmar de Souza.

VT-AT 375/00
Autor: FAZENDA NACIONAL e OUTRO (02)
Réu: ROTlSSERIE RENATO E LUCIANI LTDA. - ME
Bem: Geladeira com quatro portas, medindo 2,00 x 2,00 x 1 ,00m, fórmica branca, SULFRIO, bom
estado, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais). Local p/vistoria: Rua Bernardo Dornbusch nº 865-
Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Renato Menelli.

VT-AT 396/01 '

.

Autor: MARIA DE LOURDES KASTELLER DE ARAÚJO
Réu: CONSERVAS ADIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (CONSERVAS
TCHAN) e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 1.280,00m2, na cidade de Guaramirim/SC, localizado
no lado ímpar da Rua Emílio Prusse, com as seguintes confrontações: frente para a Rua Emílio
Prusse, medindo 32,00m, travessão dos fundos com terras de Victor Deretti, medindo 40,00m,
extrema do lado esquerdo com terras de Rolf Prusse, medindo 40,00m, e do lado direito com terras
de Rolf Prusse, medindo 40,00m. Edificada uma residência de alvenaria, que recebe o nº 197 na

referida rua, e uma garagem nos fundos do terreno. Cadastrado rio C.R.1. da Comarca de Guaramirim
sob nº 1.978, em nome de Administradora e Incorporadora de Bens Tchan Ltda. Avaliado em

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Consta ônus junto à Fazenda Pública Municipal.

VT-AT 410/99
Autor: MARIA LUIZA CASTILHO
Réu: BENTA BRAND e OUTRO (02)
Bem: Veículo; FORO/DEL REY Ghia, ano 1985, modo 1986, vermelho, placa LXN 8107 -Guaramirim,
álcool, RENAVAM 530780755, chassi 9BFCXXLB2CFD61928, razoável estado, avaliado em

R$3.000,00 (três mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson nº 539 - Jaraguá do Sul/SC,
com a Sra. Benta Brand.

'

VT-AT 435/01
Autor: RENALDO NIELS
Réu: MARCENARIA D & D LTDA. - ME
Bem: Imóvel constituídQ de: Apartamento nº 903, tipo 4, localizado no 9º andar do Edifício Schiochet,
situado em Ja'raguá do Sul/SC, na Rua 16-Barão do Rio Branco, nº. 760, esquina com a Rua 453-
Paulo Schiochet, nos fundos da lateral esquerda de quem da Rua Barão do Rio Branco olha o edifício,
com a área correspondente ou global de 152,20m2, área de uso comum de 16,54m2, área de
estacionamento para veículos de 13,88m3, correspondente à garagem de nº 41 (com direito ao

estacionamento de um veículo de passeio), localizado no andar térreo do referido edifício, área

i'
construída de uso exclusivo de 121,78m2 e fração ideal do solo de 0,01771. Com matricula nº 21.81 O
do C.R.!. da Comarca de Jaraguá do sul/se. O Edifício Schiochet acha-se construído sobre o terreno
fazendo frente com a Rua Barão do Rio Branco em 34,50m, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos com terras de Fidelis Alferes Schiochet em 34,22m, extrema do lado direito
com a Rua 453-Paulo Schiochet em 58,21 m, coincidindo com óalimento predial e do lado esquerdo
com terras de Jacob Campregotti em 58,21 m, contendo a área total de 2.000,00m2. De propriedade
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de Cláudio Doege e sua mulher Ana Julia Doege. O imóvel está com débito de IPTU junto à Prefeilur!
Municipal referente aos anos de 1997 a 2002 e se encontra HIPOTECADO junto ao BANCO ITAÚSI
A. Avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais).

VT-AT 474/01
Autor: CLODOALDO ZAPELlNI
Réu: BACK SERViÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Bem: Impressora HEWLET PACKARD, modo Deskjet 840C, funcionando, razoável estado d!
conservação, avaliada em R$300,00 (trezentos reais). Local p/ vistoria: Rua Victor Gualke nº 70-

Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Luciane Aires Gonçalves.

VT-AT 498/96
Autor: SUSANA MARIA UBERZINER BENVENUTII
Réu: SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE
Bens: 01) Aparelho Respirador Inter Oxigênio, INTERMED, nº de série 1501002563, bom estado,
avaliado em R$12.000,000; 02) Aparelho cardioscópio, Sinais Vitais, modo DX-2515, DIXTAL, bom
estado, élvaliado em R$4.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$16.000,00 (dezesseis mil reais),
Local p/ vistoria: Rua Dr. Waldomiro Mazurechen s/nº - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Jacira Mari!
dos Santos. j'

VT-AT 510/95 \

Autor: JACKSON ALBERTO JACOBI
Réu: EMPRESA JORNALÍSTICA PERFIL LTDA.
Bens: 01) Microcomputador ATHLON XP 1',8 GHZ, 512 MB Ram, HD 40 GB, CD Roam e gravador
de CD LG, placa de rede, placa de som de Modem, placa de vídeo 64MB, drive de disquete, said!
USB, monitor de 17" Waytec (colorido), teclado Mtek, mouse Genius, estabilizador, bom estado d!

conservação, avaliado em R$2.500,00; 02) Scanner GENIUS Color Page Vivid 3X, bom estado,
avaliado em R$300,00; 03) Microcomputador Pentium MMX 200 MHz, memória de 32MB, HDd!
2,1 GB, placa de vídeo 2MB, teclado, mouse, estabilizador, monitor de 14" colorido, razoável estado,
avaliado em R$500,00; 04) Impressora matricial, CITIZEN 200GX, razoável estado, avaliada em

R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Local p/ vistoria: Av,

Mal. Deodoro da Fonseca nº 1438/02 (Revista Nossa Região) - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr,

Moacir Gonçalves.

VT-AT 530/99
Autor: ROSE APARECIDA DA CRUZ
Réu: CHARLES MENEGOTTI ROCHA
Bens: 01) Microcomputador processador CX 486 DX2, memória RAM 640Kb" extended memory
3328 Kb, cachememory 256Kb, gabinete tipo mini torre, drive de 3 W', monitor mono de 12", teclado
FIVE STAR, e estabilizador BRASVOLTEC JP 800, regular estado de conservação, avaliado em

R$400,00; 02) Aparelho de som, NATIONAL, tipo 3 em 1 - rádio, toca-fitas e toca-discos - modelo
Stereo Music System MS 9900, com duas caixas acústicas NATIONAL, razoável estado d!

conservação, avaliado em R$90,00; 03) Máquina de costura tipo manual, VIGORELU, modo ROBOT,
com pedal metálico e mesa de madeira, razoável estado de conservação, avaliada em R$180,00;
04) Máquina de lavar roupas, BRASTEMP, modo Luxo Automática, branca, razoável 'estado de

conservação, avaliada em R$420,00; 05) Fogão a gás, DAKO, modo Gol Super, tipo Autolimpante,
seis bocas, bege, com frente preta, razoável estado de conservação, avaliado em R$170,00; 06)
Depurador de ar, SPRINGER, modo Naulilus III, bege, razoável estado de conservação, avaliado em

R$90,00; 07) Refrigerador, BRASTE'MP, tipo biplex, modelo Frost Free, caramelo, bom estado de

conservação, avaliado ern R$800,00; 08) Dois aparelhos de telefone convencional, SIEMENS, com
teclas, branco, razoável estado de conservação, avaliados em R$10,00/cada, total: R$20,00; 09)
Churrasqueira elétrica, FISCHER, modelo 09-03-01, cor metálica, regular estado de conservação,
avaliada em R$25,00; 10) Forno de microondas, SANYO/PROSDÓCIMO, modelo EM9Q03B,
marrom mesclado, regular estado de conservação, avaliado em R$90,00; 11) Ventilador, BRITANIA,
branco com pás vermelha, apresentando corrosão na proteção metálica, avaliado em R$1 0,00; 12)
Ventilador, FAET, modo 1048, branco, com pás marrom, razoável estàdo de conservação, avaliado
em R$15,00; 13) Grill automático, GENERAL ELETRIC, modo HGW-1 0-12-X, cor metálica, regulai
estado de conservação, avaliado em R$15,00; 14) Dois aparelhos esterilizadores de ar, STERILAIR,
modelo ST 25, cor metálica, regular estado de conservação, avaliados em R$25,Od/cada, total:

R$50,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais). Local�1
vistoria: Rua Frederico Bartel nº 200 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Charles Menegotti Rocha.

VT-AT 562/99
Autor: RUBENS LUIZ DE SOUZA

Réu: RODOVIA INDUSTRIAL LTDA.

Bens: 01) 2.052kg de chapa galvanizada NBR 7008, com medidas 1,25 x 1 :200,00 x 3.285, avaliadoS
em R$3.059,53; 02) 3.565kg de chapa galvanizada NBR 7008, com medida 1,95 x 1.200,00 x

3.540,00, avaliados em R$5.315.42; 03)2.962kg de chapa preta, com medida 3,35 x 1.200,00X
2.460,00, avaliados em R$2.517.70; 04) 1.943kg de chapa preta, com medida 4,25 x 1.200,00 x

3.000,00, avaliados em R$1.943,00; 05) 4.632kg de chapa preta, com medida 4.75 x 1.200,00x
3.460,00, avaliados em R$3.844,56; 06) 3.873kg de chapa preta, com medida 4,75 x 1.200,00 x

2.582,00, avaliados em R$3.214,59; 07) 2.377kg de chapa préta, 'com medida 3.75 x 1.200,00x
3.283,00, avaliados em R$1.996,68; 08) 2.042kg de chapa preta, com medida 3,00 x 1.200,00 X

3.283,00, avaliados em R$1.735,70. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$23.627, 18 (vinte e três mil seiscentoS
e vinte e sete reais e dezoito centavos) . Local p/ vistoria: Rod. BR 280 Km 55, Bairro AVal'

Guaramirim/SC, com o Sr. José Luiz Maestri.
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vr.AT 565/01

Ira Autor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Si Réu: FELOWS LANGUAGE SCHOOL LTDA.

Bem: Televisor colorido PHILlPS 14", com videocassete embutido, quatro cabeças, bom estado de

conservação, avaliado em R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Local p/ vistoria: Rua João Maluta

Junior nº 50 - Guaramirim/SC, com o Sr. Augustinho Buss,

vr·CPE 606/00

J! Autor: PAULO ROBERTO PFEFFER

Réu: ZONTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., na pessoa do sócio Sr.' SERGIO RUBENS
I.

ZONTA
'

Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, no lado ímpar da Rua 37-
João Planinscheck, com área de 739,50m2, fazendo frente em 25,<50m com a Rua 37-João

'--

Planinscheck, travessão dos fundos em 25,50m com terras de Célio Planinscheck, extremando do

lado direito em 29,00m com a casa nº 197 ei no lado esquerdo em 29,00m com uma rua particular.
Sobre o terreno há construído um galpão de alvenaria com a área de 83,22m2 no ano de 1977 e um

galpão industrial de madeira, com a área de 179,00m2, no ano de 1978: Com matrícula nº 2.253 no

C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. De propriedade de T.J.F. Administradora de Bens Ltda.

ia avaliado em R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Vr-AT 607/94 (Apensados: 22/98)
Autor: RUBENS GERMANO
Réu: CONDOMíNIO PORTAL DE JARAGUÁ
Bem: Imóvel constituído de: Parcela ideal de 30% do imóvel, terreno situado no lado ímparda BR-280

II Rodovia Waldemar Gniba também denominada Rua 12-Joinville, zona urbana deste município e

a comarca de Jaraguá do Sul/SC;divisa do Município de Jaraguá do Sul, com Guaramirim/SC, km 60,'
! em formato triangular, com frente na citada rodovia em 103,50m, linha curva, coincidindo com o

alinhamento predial; travessão dos fundos com terras de Imobiliária Vailatti Ltda. em 1 06,20m e do lado

! esquerdo com terras de Imobiliária Vailatti Ltda. em 61 ,60m, contendo a área de 3.238,05m2, edificado
com um prédio em alvenaria, com um pavimento de uso comercial com área de 802,67m2. Com

n matrícula nº 16.713 do CRI de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta
mil reais). Valor correspondente à parcela ideal (30%): R$1 05.000,00 (cento e cinco mil reais).

VT-AT 670/01
Autor: ROBERTO KLEINSCHMIDT
Réu: TECNIWER COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. - ME
Bens: 01)Três reles térmicos reg. 140/190, WEG, avaliados em R$245,00/cada, total: R$735,00; 02)
Quatro reles térmicos reg. 110/140, WEG, avaliados em R$245,00/cada, total: R$980,00; 03) Oito
reles térmicos reg. 15/32 RW27D, WEG, avaliados em R$45,70/cada, total: R$365,60; 04) Dois reles

) térmicos reg. 08/16 RW27D, WEG, avaliados em R$41,30/cada, total: R$82,60; 05) Três reles
térmicos reg. 07/1 O RW27D, WEG, avaliados em R$41 ,30/cada, total: R$123,90; 06)Quatro reles de
tempo RTW de O a 5 seg.,WEG, avaliados em R$49,00/cada, total: R$196,00; 07) Dois transformadores
de potência tipo VIG -15/0,3 P175, avaliados em R$500,00/cada, total: R$1.000,00; 08)Transformador

,
de potência tipo VIF -15/0,3 P/25, avaliado em R$500,00; 09) Dois transformadores de potência tipo

I VIF-15/0,6 P/75, avaliados em R$500,00/cada, total: R$1.000,00; 10)Sete fusíveis SIEMENS, tipo
500 A, avaliados em R$32,00/cada, total: R$224,00; 11) Setenta fusíveis SIEMENS, tipo NH '100 A,

I
avaliados em R$6,50/cada, total: R$455,00; 12)Quinze fusíveis SIEMENS, tipo NH 63 A, avaliados
em R$6,50/cada, total: R$97,50; 13)Três fusíveis SIEMENS, tipo 250 A, avaliados em R$12,00/cada,

I total: R$36,00; 14)Trinta fusíveis FERRAZ, tipo Ultra Rápido NH 63 A, avaliados em R$28,00/cada,
total: R$840,00; 15) Duas contatorasWEG, tipo CWM 40, avaliados em R$137,90/cada, total: R$275,80; ,

16)Dez contatoras TELEMECANIQUE, tipo 40M7, avaliadas em R$430,00/cada, total: R$4.300,00;
17) Dez contatoras TELEMECANIQUE, tipo 30 M7, avaliadas em R$31 O,OO/cada, total: R$3.1 00,00;
18)Duas contatorasWEG, tipo CWM 25.10, avaliadas em R$64,80/cada, total: R$129,60; 19) Disjuntor
tripolarWEG, tipo 100 A, avaliado em R$125,00; 20) Disjuntor tripolar MERLlN GERIN, tipo 10 A,
avaliado em R$46,00; 21) Dois disjuntores tripolarWEG, tipo 16A, avaliado em R$46,00/cada, total:
R$92,00; 22) DisjuntorWEG, tipo 125A, avaliado em R$125,00; 23) Disjuntor tripolarWEG, tipo 40A,
avaliado em R$45;00; 24) Dois disjuntares tripolar WEG, tipo DMW25 6,3 a 10A, avaliados em

R$114,00/cada, total: R$228,00; 25)Cento e cinqüenta sinaleirosWEG, avaliados em R$22,00/cada,
to�al: R$3.300,00; 26)Trinta botões.liga I NA, WEG, avaliados em R$23,40/cada, total: R$702,00; 27)
Tlinta botões desliga I NF, WEG, avaliados em R$23,40/cada, total: R$702,00; 28)Noventa botões de
emergência WEG, avaliados em R$32,00/cada, total: R$2.880,00; 29) Dezesseis transformadores
150 VA, WALTEC tipo 380/220, avaliados em R$65,00/cada, total: R$1.040,00; 30) Dois
transformadores 150 v« WALTEC, tipo 460/115, avaliado em R$65,00/cada, total: R$130,00; 31)
0ransformador 150 VA, WALTEC, tipo 480/120, avaliado em R$65,QO; 32)Dois transformadores 350

WA, WALT�C, tipo 220/110, aval iados em R$70,00/cada, total: R$140,00; 33)Transformador, 350 VA,

1 ALTE�, tipO 220/110, avaliado em R$70,00; 34)Três transformadores 110 VA, WALTEC,,tipo-480T
20,avallad0 em R$60,00/cada, total: R$180,00; 35)Transformador 150 VA; WALTEC, tipo 600/115.,
avaliado em R$65,00; 36) Dois transformadores 250 VA, WALTEC, tipo 440/19, avaliado em R$70,00/
cada, total: R$140,00; 37) Dois transformadores 550VA, WALTEC, tipo 220/11 O, avaliados em R$70,00/

�ada, total: R$140,00; 38)Transfor'mador 1500VA, WALTEC, tipo 575/11 O, avaliado em R$85,00; 39)
4ransformador 150 VA, ITH, tipo 33A, avaliado em R$65,00; 40)Quatrocentos terminais para cabo de

3: 6mm, aval.iados em R$O, 12/cada, total: R$48,00; 41)Três transformadores 120VA, WALTEC, tipo.
15°/11 0, �vallados em R$65,00/cada, total: R$195,00; 42) Hum mil e quinhentos metros de cabo de

1'0mm, Cinza, ava)iados em R$O, 15/m, total: R$225,00; 43) Hum mil e quinhentos metros de cabo

3' mm, preto, avaliados em R$O, 13/m, total: R$195,00; 44) Hum mil e quinhentos metros de cabo pp

7s�4mm,_7SOV, avaliados em R$1 ,90/m, total: R$2.8S0,OO; 45)Cinqüenta metros de cabo 120mm,

d 6V COflbem, avaliados em R$20,00/m, total: R$1.000,00; 46) Seis chaves seletoras, três posiçõese OOV, avaliadas em R$38,00/cada, total: R$228,00; 47)Trinta e quatro chaves seletoras, duas

posições de 600V, avaliadas em R$29,00/cada, total: R$986,00; 48)Chave seletora, três posições de
3'OOV, avaliada em R$38,00; 49)Chave Maram 110 KV 1=400 AlMédia tesão, avaliada em R$450,00;
50) Chave tripolar ABB de 630V, avaliado em R$780,00; 51) Duas chaves tripolar SIEMENS, com
porta fusíveis, avaliadas em R$650,00/cada, total: R$1.300,00; 52) Chave tripolar SIEMENS, com
porta fusível400A, avaliada em R$650,00; 53)Chave tripolar HORLEC, avaliada em R$3S0,00; 54)
Chave de aferição ABB, avaliada em R$140,00; 55) Sete chaves seccionadoras HORLEC de 125A,
avaliado em R$32S,00/cada, total: R$2.27S,00; 56)Chave seccionadora SIEMENS de 12SA, avaliada
em R$325,00; 57) Duas chaves seccionadoras SIEMENS, com fusível de 2S0A, avaliadas em

R$385,OO/cada, total: R$770,OO; 58) Dezesseis buchas de passagem para cubículo, avaliadas em
R$80,00/cada, total: R$1.280,00; 59)Três buchas de passagem 15KV, avaliadas em R$90,00/cada,
total: R$270,00; 60) Inversor de freqüência CFW09/90016T 3848 PC, WEG, avaliado em R$1.800,00;
61) Sessenta e oito isoladores 180mm, avaliados em R$1 O,OO/cada, total: R$680,00; 62)Três fusíveis
SIEMENS de 160A, avaliados em R$29,00/cada, total: R$87,00; 63)Quinhentos jumpersmetálicos I

para borne com dezjumperscd, avaliados em R$2,30/cada, total: R$1.150,00; 64)Vinte prensa cabo
de alumínio 1 ", WETZEL, avaliadas em R$3,90/cada, total: R$78,00; 65)Vinte prensa cabo de alumínio
%", WETZEL, avaliadas em R$3,20/cada, total: R$64,00; 66)Sessenta metros de cabo 1000V de

240mm, avaliados em R$21 ,SO/m, total: R$1.290,OO; 67) Três chaves de transferência de 1000A,
HORLEC, avaliadas em R$2.000,00/cada, total: R$6.000,00; 68) Disjuntor bipolar tipo ABB de 400V,
avaliado em R$3S,00; 69) Painel montado com três motoresWEG, sendo dois com potência de 2CV
e outro com potência de 1 CV, com três conversores, tipo Microline, WEG, avaliado em R$2.000,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$S2.345,00 (cinqüenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais).
Local p/ vistoria: Rua Heinrich August Lessmann nº 127 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Rudimar
Aver ..

VT-AT 712/00
Autor: ILARIO IRENI CONTI
Réu: COLORTEX IND. E COM. LTDA
Bens: 01)Motor a diesel TOBATTA, modo KR-90, de 7CV, de 1600 RPM, 9 max CV, razoável estado
de conservação, avaliado em R$2.000,00; 02)Oito quadros para estamparia, medindo 1,50 x 2,37m,
com estrutura de metal, com estampas diversas, razoável estado de conservação, avaliados em

R$260,00/cada, total: R$2.080,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais).
Local p/ vistoria: Rua João Ura nº 105 - Guaramirim/SC, com a Sra. Ivonete Francisca Vieira.

VT-AT00712-2002-019-12-00-8
Autor: ROSELENE REGINA AVI
Réu: ELISABETH DE OLIVEIRA
Bens: 01)Televisor colorido PANASONIC 20", com controle remoto, 181 canais, modo TC 20, Panab/ack,

.

bom estado de conservação, avaliado em R$400,00; 02) Forno de microondas LG, mod Moving Grill,
branco, tipo MH, bom estado, avaliado em R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$700,00 (setecentos
reais). Local p/ vistoria: Rua Arthur Henchel nº 57 - Jaraquá do Sul/SC, com o Sr. Valdomiro Vanbomel.

I

VT-AT 756/99 (Apensados: 657/00)
Autor: FAZENDA NACIONAL e OUTROS (04)
Rél.j: TRANSLUCIANO TRANSPORTES LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno rural, situado no município de Jaraguá do Sul/SC, no lugar
denominado Jaraguazinho, sentido Palmeiras, no lado par do Morro da Boa Vista, área montanhosa,
com área de 1S7.500,00m2, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: do lado esquerdo
com terras de José dos Santos, fazendo frente com terras de Felisissimo Perteira, travessão dos
fundos com terras devolutas; confrontando-se pelo lado direito com terras de Ingoberto Hansen,
distante 32km do centro da cidade. Cadastrado no INCRA sob nº 801.062.020.710-6. Matriculado no

C.R.!. desta comarca sob nº 5.926, em nome de Jair José Cani. Registrada uma penhora da 1 ª Vara
Cível desta Comarca. Avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado
nos autos do processo 350/00.

VT-AT 773/01
Autor: CELSO SCHNEIDER e OUTRO (02)
Réu: PAULO ROBERTO SCHMITZ
Bens: 01) Forno de microondas PANASONIC, modo Auto Brawner, branca, tamanho FAM/LY, razoável
estado de conservação, avaliado em R$200,00; 02) Forno elétrico FISCHER, modo Master Easy
Clean, branco, razoável estado, avaliado em R$80,00; 03)Televisor colorido CCE 14", mod. HPS 1405,
com controle remoto, bom estado, avaliado em R$4ÓO,OO; 04)Aparelho de videocassete, sem identificação
de fabricante, modo VCS HQ, sem placa frontal, funcionando, avaliado em R$150,00; 05)Antena parabólica
com satélite Receiver, ELECON, com controle remoto, bom estado, avaliada em R$300,00; 06)Aparelho
de ar condicionado SPRINGER, modo Tap Une, tipo quente/frio, 10.000 BTU's, razoável estado, avaliado
em R$450,00; 07)Aparelho de som AIWA, modo CX-N990, para CD, duplo deck, rádio Receiver, com
duas caixas acústicas LCX SX -N990, bom estado, avaliado em R$350,00; 08) Aparelho de ar

condicionado, GENERAL ELETRIC, modo CTRC, capacidade 21.000 BTU's, razoável estado, avaliado
em R$600,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.S30,OO (dois mil quinhentos etrinta reais). Local p/ vistoria:
Estrada Rio Molha s/nº - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Paulo Roberto Schmitz.

•

VT-CPE 806/01
Autor: RUAN CARLOS DA SILVA
Réu: CHRISTIANE HUFENUSSLLER
Bens: 01) Computador de mesa, processador AMO k6, 32 Mb Ram, HD 500 Mb, MatherBoard PC
100 SIS 530, controladora de Som Onbaard, controladora de vídeo S3 Trio 64 V4, monitor Samsung
14" Syncmaster3, Flopy disc 1 ,.44 Mb, teclado padrão Upson, mouse padrão Genius, �stabilizador
Estabilux, avaliado em R$SOO,OO; 02) NateboakTOSHIBA, modo CDT 2100, processador AMO k6
11,400 MHz, HD 4,1 Gb, 64 Mb memória Compact Flash, tela 12,2" TFT (matriz ativa), drive 1,443

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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%, driveCD-Roam 24x, SlotPCMCIA, Fax/Modem interno 56K, Windows 98, avaliado em R$3.900,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos
da Nova s/nº Aptº 804 - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Christiane Hufenussller.

VT-AT816/95

(Apensados: 860/95, 853/95, 886/96, 62/96, 1077/96, 1019/96, 503/96, 502/96, 705/96, 366/96, 948/96, 112/
96,957/96,840/97, 68}197, 655/97, 73/97, 807/98, 809/98,1319/99,1078/00)
Autor: MOACIR JOSE ZACHINI
Réu: GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS
Bens: Imóvel constituído de: 01)Terreno situado em Jaraguá do SuVSC, no lugar Jaraguá Esquerdo-junto
à Praça de Esportes Grêmio Esportivo Juventus, com área de 675,001'l1, sem benfeitorias, fazendo frente
com terras de Grêmio Esportivo Juvéntus com 22,00m, travessão dos fundos com terras de Renato Pradi
e outros com 8,00m, confrontando de um lado com 52,00m e de outro lado com 45,00m, ambos com terras
de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº 64 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Construído

I' sobre parte do imóvel parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório; avaliado emI
R$25.000,00; 02)Terreno situado neste município e comarca de Jaraguá do Sul, nos fundos da estrada
Jaraguá Esquerdo, zona suburbana da cidade, contendo a área de 2.ooo,001'l1, com as seguintesmetragens
e confrontações: fazendo frente com terras onde funciona praça de esportes - Estádio João Marcatto, onde
mede 51,00m, travessão dos fundos com 50,00m com terras dos outorgantes doadores, de um lado
extrema em terras também dos doadores, onde mede 35,00m, e do outro lado extrema com a rua do
Loteamento Duwe, onde mede 45,00m, matrícula nº 34.961 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.
Sobre o terreno há construída uma sede social com área de aproximadamente 930,001'l1, compreendendo
salão de festas, escritório, cozinha e banheiros, não averbada em Cartório; avaliado em R$150.000,00; 03)
Terreno situado eJ;11 Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 462,501'l1, sem benfeitorias, constante do lote nº
46, do Loteamento Juventus, localizadó no lado ímpar da Rua 795-sem nome, esquina com a Rua 797-sem
nome, fazendo frente em 18,50m, com a Rua 795-sem nome coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos em 18,50m com a área de uso especial público, lote nº 117, extrema do lado direito em
25,00m com o lote nº 39 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,00m com a rua 797-
sem nome coincidindo com o alinhamento predial, matrícula nº 29.570 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do
SuVSC, avaliado em R$17.ooo,00; 04)Terreno situado em Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 400,001'l1,
sem benfeitorias, constante do lote nº 39 do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da rua 795-sem
nome, distante 1 09,20m da esquina com a Rua 205-Luiz Chiodini, fazendo frente em 16,00m com a Rua
795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 16,00m com a área de
uso público especial lote nº 117, extrema do lado direito em 25,00m com o lote nº 38 de Grêmio Esportivo
Juventus e pelo lado esquerdo em 25,00m com o lote nº 46 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº
29.569 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre parte do terreno parte de uma

arquibancada descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$15.000,OO; 05)Terreno situado em
Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 400,001'l1, sem b�nfeitorias, constante do lote nº 38, do Loteamento
Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome, distante 93,20m da esquina com a rua 205-Luiz
Chiodini, fazendo frente em 16,00m com a Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos em 16,00m com a área de uso público especial lote nº 117, extrema do lado direito em
25,OOm com o lote nº 31 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,OOm com o lote de nº
39 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº 29.568 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do SuVSC. Há
construído sobre parte do terreno parle de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliado em R$15.000,OO; 06)Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área de 400,00l'l1, sem
benfeitorias, constante do lote nº 31, do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem
nome, distante 77,20m da esquina com a rua 205-Luiz Chiodini, fazendo frente em 16,00m com a Rua 795-
sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 16,00m com a área de uso

público especial lote nº 117, extrema do lado direito em 25,00m com o lote nº 30 de Grêmio Esportivo
Juventus e pelo lado esquerdo em 25,00m com o lote de nº 38 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº
29.567 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do SuVSC. Há construído sobre parte do terreno parte de uma

arquibancada descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$15.000,OO; 07)Terreno situado em
Jaraguá doSuVSC, contendo a área de 375,ool'l1, sem benfeitorias, constante do lote nº 30, do Loteamento
Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome, distante 62,20m da esquina com a Rua 205-Luiz
Chiodini, fazendo frente em 15,OOm com a Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos em 15,00m COIiTl a área de uso público especial, lote nº 117, extremado lado direito em
25,OOm com o lote nº 23 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,00m com o lote de nº
31 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº 29.566 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há
construído sobre parte do terreno parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliado em R$14.000,00; 08)Terreno situado em Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 375,001'l1, sem
benfeitorias, constante do lote nº 23 do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem
nome, distante 47,20m da esquina com a Rua 205-Luiz Chiodini, fazendo frente em 15,oom com a Rua 795-
sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 15,00m com a área de uso

público especial lote nº 117, extrema do lado direito em 25,OOm com o lote nº 22 de Grêmio Esportivo
Juventus e pelo lado esquerdo em 25,00m com o lote nº 30 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº
29.565 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre parte do terreno parte de uma

arquibancada descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$14.000,00; 09)Terreno situado em
Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 375,ool'l1, sem benfeitorias, constante do lote nº 22 do Loteamento
Juventus, localizado no lado ímparda Rua 795-sem nome, distante 32,20m da esquina com a Rua 205-Luiz
Chiodini, fazendo frente em 15,00m com a rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos em 15,OOm com o lote de nº 117, área de uso público especial, extrema do lado direito
em 25,OOm com o lote nº 15 de Grêmio Esportivo Juveníus e pelo lado esquerdo em 25,OOm com o lote nº
23 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula nº 29.564 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do SuVSC. Há
construído sobre parte do terreno parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliado em R$14.000,OO; 10)Terreno situado em Jaraguá do SuVSC, contendo a área de 375,00l'l1, sem
benfeitorias, constante do lote nº 15 do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem
nome, distante 17,20m da esquina com a Rua 205-Luiz Chiodini, fazendo frente em 15,oom com a Rua 795-
sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 15,00m com o lote de nº 117

área de uso público especial, extrema do lado direito em 25,OOm com o lote nº 14 de Grêmio EsportMJ
Juventus e pelo lado esquerdo em 25,OOm com o lote nº 22 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula�
29.563 do C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre parte do terr�no parte de u�
arquibancada, não averbada em Cartório; avaliado em R$14.ooo,oo. TOTAL DAAVALIAÇAO: R$293.000,OO
(duzentos e noventa e três mil reais).

VT-AT 841101
Autor: FABIOLA INÊS BRIDAROLl

.

Réu: NATUREZA CENTRAL TRATAMENTO DE RESíDUOS INDUSTRIAIS LTDA. e OUTRO
(02)
Bem: Veículo VOlKSWAGEN/GOl MI, placas LYO 6004, chassi 9BWZZZ377VT110484, gasolina,
ano/modo 1997, prata, 1000 cilindradas, de duas portas, hodômetro registra 1 06.352km, bom estaco
de conservação, não apresentando avarias aparentes. Avaliado em R$9.500,OO (nove mil e quinhentos
reais). O bem se encontra penhorado nos autos do processo 98/96. Local p/ vistoria: Rua Marechal
Castelo Branco nº 6132 - Schroeder/SC, com a Sra. Roberta Fossile Vavassori.

VT-AT 977198 (Apensados: 134199)
Autor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Réu: A. ZIMDARS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. de ARNO ZIMDARS
Bem: Imóvel constituído de terreno de 5.180,50m2, sem edificações, localizado em ambos os lado�
da Estrada Bananal do Sul, sendo 247,50m2 do lado esquerdo e 4.933,OOm2 do lado direito, senco
parte plana e parte em terreno irregular, distante 52,OOm da esquina com a Rua Emílio Manhke Junior,
'fazendo frente com o rio Itapocu, travessão dos fundos com terras de Eugênio Socreppa, extrema !lo
lado direito com terras de Lilian Danker Muller, e lado esquerdo com terras de Arno Zimdars. Registra!lo
no C.R.1. de Jaraguá do Sul/SC sob nº 4.911, tratando-se de área remanescente, de uma área total
inicial de 33.333,OOm2. Avaliado em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

VT-AT 1020101
Autor: UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
Réu: TRANSNAVAREZE TRANSPORTES LTDA.
Bens: 01)Microcomputador Pentium 650 com 64Mb de memória, gabinete ATX, HD de 20-2GB, Kil

multimídia, teclado e mouse, com monitor SAMSUNG 15" Syncmaster 550V, bom estado, avaliado
em R$2.000,OO; 02) Impressora Matricial EPSON FX 2180, bom estado, avaliada em R$1.500,OO.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.500,OO (três mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Plácido
Afonso Raussis nº 500 - GuaramirirnlSC, com o Sr. Valmir Melo.

VT-AT 1274199
Autor: ANILDA LUCIA HEMSING
Réu: ANDRADE, FODI E CIA LTDA. (PÃO QUENTE) sucessora de LUCIANEM; DE ANDRADE
-ME
Bem: Veículo FIAT/FIORINO IE, gasolina, branco, RENAVAM 720615402, ano/modo 1999, chas�i
9BD255044X8652386, placa MAL 9745, de propriedade de Panificadora Pão Quente, bom estado,
avaliado em R$11.000,00 (onze mil reais}. Local p/ vistoria: Rua Jorge Czerniewicz nº 71 - Jaraguá
do Sul/SC, com a Sra. Luciane Margareth de Andrade.

VT-ET 1330198 (Apensados: 331/99)
Autor: CARLOS EDUARDO DA RozA
Réu: ADEMAR DE SOUZA - ME
Bem: Motoneta PEUGEOT, modo Speedake, ano 96, modo 97, amarela, gasolina, placas LZC 5941, s

chassi VGAKRSPEDT1 000143, hodômetro registrando 08601 km, bom estado de conservação, não o!
apresentando avarias aparentes, avaliado em R$2.500,OO (dois mil e quinhentos reais). Local �I BBIvistoria: Rua Walter Marquardt nº 818 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Paulo Chiodini i

VT-1337199
Autor: RENATO VIEIRA
Réu: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Máquina para estampar, MHM, modelo 2000, Dryer Sistems, tipo IRK 7, de 380V, 50 Hz,20
KW, fabricação Kufstein - Áustria, com doze chapas removíveis adulto/infantil, com cinco secadores,
sendo somente três em funcionamento, com seis braços para estampar cores distintas, sendo
somente quatro em funcionamento, avaliada em R$60.000,OO-(sessenta mil reais). O mesmo bemSa
encontra penhorado nos autos dos processos 325/95, 1264/98,840/99,308/00, 331/00, 305/00 e 811
99. Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson nº 150, Vila Lalau -Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo
Petry.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (vinte por cento) no ato da 1
arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro seráda 0\
5% (cinco porcento) sobre o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudicação e correrá

P�ll
a

conta do comprador, remitente ou adjudicante. Caso os executados ou os credores hipotecários n!O
sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da expedição da respectiva notificaçao, p
valerá o presente como Edital de Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelecem os ArtigoS f�1
687 (§ 3º) e 698 do CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0**47) 422-8141 ai

Che
ou pelo endereço www.leiloeiro.com.brou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br Cnn

0·11
Fus
Cor,

ARTUR HENRIQUE CARSTENS
leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

PAULO MARIO LOPES MACHADO
leiloeiro Público·Oficial
Matrícula AARC-029/99
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e faça ótimos94 R$13.500,00 e faça ótimos93 R$ 7.200,00
92 R$ 6.000,00

, •

IS Pampa neuocros
, •

� F·IOOO
92 R$ 6.500,00 neqocms

ChevetteDL
91 R$ 26.000,00

neste espaço!Corcell12p
91 R$ 4.200,00 neste espaço!D.IO,dieSel
80 R$ 2.000,00

Fusca 80 R$11.000,00

Corcel I 76 R$ 2.200,00
72

Uno Mille EP 4p
••• Ranger Xl, cabo
'SaveirQ 1.6
", Corsa Wind, 2p,
Palio EDX, 4p, a.c., v.e.rt.e,
UnoMille
Corsa Wind, 2p
Tipo 1.6, 4p
Kadett Gl, 2p
Fiesta,2p
Uno Mille Eletronic, 4p

"

.: Parati Cl, ,1.8, 2p
Chevette DL, 1.6
Opala Comodoro

Prêmio; 2p
Gol ct, 1.6

00
00
99
8

98
97
96
95
95
.95
94
92
91
90
89
88

Branco
Cinza
Vermelho

"Demais modelos novos e
semlnovosconsulte-nes

Ka cinza G
PalioED vermelho 97 G
Kawasaki ZX7 amarelo 97/01 G

Voyage 1.6 cinza 95 A

Quadriciclo vermelho 97 G
Gol1.0Plus branco 96 G

Tempra HLX, eompl. prata 96 G

Ranger STX cab estendida compl. preta 95 GNV

Voyage CL 1.8, ale. prata 95 A

Mitsubich N-13 compl. e pers. preta 95 G
Audi 2.8e S2 top de linha preto 95 G
Corsa GL1.4 roxo 95 G
Escort L 1.6 cinza 94 G
Fiorino Pick-up 1.0 branco 94 G
Escort Hobby 1.0 dourado 94 G
Corsa 1.0 roxo 94 G
Gol LO verde 93 G

Omega GLS, eompl .. c/ teto bordo 93 G

Escort Xrâ equipado c/ teto 2.0 vermelho 93 G

Verona GLX 1.8 prata 90 G
Belina L 1.6 prata 89 A
Uno CS, 1.5, equipado, banco couro azul 89 G'
Eseort L 1.6 azul 88 A

D·20, eab. dupla, eompl. branca 86/91 D
UnoCS 1.3 bege 85 G
UnoCS 1.5 preto 85 G

Fusca 1500 azul 72 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jara uá do Sul

FINAlGIIA

':.•;-....arildo':"UTOMÓVEIS
. .

Clio RT Cinza 2002 R$ 24.000,00
Gol Plus GIII Compl. Preto 2001 R$ 19.500,00
Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Marea ELX Cinza 1999 R$ 22.500,00
Ka Prata 1997 R$ 10.300,00
Gol CLI 1.6 Vermelho 1997 R$ 11.500,00
Tempra SX compl. Cinza 1997 R$ 14.300,00
Goll.0i Vermelho 1996 R$ 9.800,00
Escort IGL 1.8 Branco 1996 R$ 9.600,00
Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8.800,00
Gol Plus 1.000i Azul 1995 R$ 9.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Escort Hobby, 1.0 Branco 1995 R$ 7.500,00
Tipo SLX 2.0 Vermelho 1995 R$ 8.800,00
Vectra GLS Bege 1994 R$ 13.500,00
Monza GL 4p Azul 1994 R$ 8.600,00
Elba Weekend IE Branca 1993 R$ 6.300,00
Versailles Guia, ccrnpl. Cinza 1993 R$ 8.500,00
Escort L Verde 1984 R$ 3.700,00
Buggy Amarelo 1989 R$ 4.500,00

.....
Fone/Fax: 370-�769

:;, AV. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

94'
94. Vermelho
95 Prata

Goll000i 95 Bordô
Gol.O

'
94 Azul

Gol 1.0 95 Vermelho
Gol CL 1.6 90 Branco
Santana GL 1.8 95 Preto'
Verona GLX 1.8 95 Cinza

togus, 1.8 96 Branco

Logus, 1.8 94 Azul

Escort 1:6.
.

88 Vermelho
'Monza SLE compl. 4p 91. Bordô

. FUSCa: . 86 Branco
Fusca 75 Bege
Fusca 72 Marrom
Kadett 93 Prata \
Kadett 93 Vermelho
Uno CS 88 Azul
Uno CS 89 Branco
cc Titan 96' Azul

CG Titan 01 Prata
Parati 83 Bege
Strada 200 0,0 Roxa

Rua Ângelo Rubini, 777· Barra do Rio Cerro (defronte Posto Km 7)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você quer viver

momentps de prazer?
diversos
ANTENA - vende-se, parabólica Tec

Sat, cl controle. R$ 200,00. Tratar:

275-0030 cl Rosane.

APARELHO ABDOMINAL - vende-se,
AB Shaper, cl manual e fita de vídeo.

R$ 150,00. Tratar: 370-2257.

APARELHO SOM - vende-se,
gradirnte, 3 em 1, 1.200w. R$ 400,00.
Tratar: 9125-4749.

BALANÇA - vende-se., de 200kg,
nova. Tratar: 370-3561.

BARRACA - vende-se, pI camping,
seminova, 5 pessoas. R$ 120,00.
Tratar: 372-3822.

BARCO - vende-se, 4.5, madeira, cl
carretinha, motor 4hp. R$ 1.700,00.
Tratar: 9997-55157.

j

MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

BEBÊ - vende-se, protetor de berço,
cortina, e cesto de medicamentos pi
quarto de bebê, cor azul. R$ 50,00.
Tratar: 371-6238.

As Travestis
BERÇO - vende-se, de madeira, cl
colchão. R$ 100,00. Tratar: 371-1470

cl Ivani.

CELULAR - vende-se, Ericsson T18,
de cartão. R$ 150,00. Tratar: 370-
9724.

com local sigilo e segurança
Ligue: 9903-0291'

COBERTA - vende-se, de pena e

outra pi bebê. Tratar: 370-7312 cl
Rosi.

WEB 100 Sandow OKm Yennelha
WEB 100 Sandow OKm Prata
C 100 BIS 00/00 Azul
CG 125 Titan KS 03/03 Vermelha
CO 125 Titan ES 01/01 Vermelha
YBR 125 KS 03/03 Prata
CBX 200'Strada 00/00 Vermelha
CBX 200 Strada 95/95 Vermelha
CBX 200 Strada 01101 Preta

NX 250 Sahara 98/98 Roxa
XL350 89/89 Azul
CBR450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 Bordo
Intruder 97/97 Vermelha

Bicicletas: Nacionais e Importadas
Crediário 1 + 3x sem juros

COMPRA· VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

a,370-5999

TABELA DE USADOS

COMPUTADOR - vende-se,
Sansung cl assistência, garantia
de 6 meses. R$ 1.200,00 à vista

ou R$ 700,00 entro + cheque de R$
500,00 pI junho. Tratar: 372-3822

cl Adriana.

COMPUTADOR - vende-se, K6 II 500,
completo, HD 20GB, 64MB RAM,
Monitor 14" colar LG - R$ 700,00.
Tratar: 9952-2047

TERÇA-FEIRA, 13 de maio de20�
. TEI

.

mais nova opção
em moda

infdnto juvenil

PEÇAS - ACESSÓRIOS - OFICINA

Motos Novas e Usadas
Entrada e saldo
em até 36x fixas

Consórcio com planos
até 60 meses.

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG .. Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 .. sem fechar para o almOÇO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 9TERÇA-FEIRA,13 de maio de 2003 ais
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·

.IIIIII.-----------r--

)

I 4 vídeos institucionais;
4 educativos;
4 treinamento e segurança;
� divulgação e aprese_ntação de projetos;

.
I, .

4 vts comerciais;
4 coberturas de eventos.

\

I •

oferece servira .

.

. ,. �. $ nas áreas de-
v" Fotografias
4 para catálogos;
4 industriais;
4 cobertura de eventos;
4 casamentos.

v" Vídeos

..

Rua Leopoldo Manhke, 55 - Centro
Lat. Barão do Rio Branco - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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10 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 13 de maio de 200l

Data Training Escola de Informático

CURSOS
� CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA (11 MESES)
� CAPACITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E DESIGNER GRÁFICO (10 MESES)
� WEB DESIGNER (6 MESES)
� PROGRAMAÇÃO (6 MESES)

. � MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES (9 MESES)
� SECRETÁRIA INFORMATIZADA (9 MESES) .

� KIDS (6 MESES)

NOVO TEMPO

pesquisa

el
Escola de informática

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 13 de maio de 2003 CORREIO DO POVO 11

r

Garage Sesf Audio ..
r

Super Otica São José
, f'f'l �'Ç'I1PO

NOVO TEMPO

pesquiso
NOVO TEMPO

.

p e s o u i s a

Dr. Manoel Thomaz Silveira Arte e Talentos Bijuterias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Everlon Leitor Kisf
CRÉDITOS - vende-se, p/ compra,
reforma e construção, e 15 a 120
mil reais, prestações a partir de

R$ 160,00. Tratar: 326-5509
autorizado pelo Banco Central do
Brasil.

DOCUMENTOS - Everton Santos
Guerra perdeu todos os documentos,
inclusive carteira de trabalho. Tratar:
9112-1460.

ENfESTADEIRA - vende-se, seminova.
Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletie
2000, sem lona. R$ .200,00. Tratar: .

9113-4728.

ESTRUTURA - vende-se, de galpão
pré-moldado, c/ 420m', c/ mesanino
6m', pé direito 7mts. Tratar: 370-2728.

FÁBRICA - vende-se, de veias, 35
anos nomereado, clientela formada.
Tratar: 371-5877.

TERÇA-FEIRA, 13 de maio de 2003

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal
ativo, inativo, c/ desconto e�

folha s/ consulta SPC ou Serasa
demais assalariados empréstilTKl;

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6.
Tratar: 370-6261 OU

9991-6366.

INTERLOCK GN6-5 - vende-se, Interloek
GN6-5. R$ 550,00. Tratar: 9952-2047

MÁQUINA - vende-se, reta industrial.

R$ 470,00. Tratar: 372-3822.

MESAS - vende-se, 15 mesas e 60

cadeiras. Tratar: 372-1566 a partir das
9hs.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se, móveis
novos dé .Ioja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370-3561.

.

TALHADEIRA - vende-se, nova, c/ nota
fiscal. Tratar: 370-3561.

TELAS - vende-se, 300 telas, p/
estamparia, c/ Nylon importado. R$
200,00. Tratar: 275-3708 ou 9909-
0502.

TELECOPIADORA - vende-se,
marca Kenon, C555, fax,.
scanner e impressora colorida
no mesmo aparelho, compatível

. c/ Mae e Windows, alimentado
c/ folha A4. Tratar: 370-7919cl
Leandro.

TíTULO ACARAí - vende-se. RS
150,00. Tratar: 371-6284 c/ Ana Raquel
ou 371-0143.

TíTULO ACARAí - vende-se. Tratar:
371-1495 c/ Darci.

VIDEO LOCADORA - vende-se, cl
clientela formada, bairro Água Verde.
Tratar: 371-2525 ou 275-0945.

VíDEO LOCADORA - vende-se, Barão.
Tratar: 9993-5946 ou 9975-4919.

VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast,
c/ 2 controles, 20jogos, 1 memory card
VMU + 1 rambol Pac. R$ 450,00. Trat"
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play St.ation
c/ 2 controles, 10 cds, 1 memory cardo
R$ 300,00. Tratar: 376-2206.

FITA - vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,
grande. Tratar: 370-3561.

GIBI' - vende-se, coleção, com peita.
Tratar: 370-3561.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E AWGAMOS
TOO.A A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

one: 376-2206

o prédio:
Tublllaçlio ríglltl quente - Churmsqueira II/I sllmdil
Opç/io 2 vogas de gllrngt�/l1
Opçifu garagelll clde/" Prioatioo
Completo sísl:el/lt1 de segu.fIIHçO

L;;;�li�ça;;dc;-i);ldi�:-I{��; Le-;p�l.i�;M�hnkZ
Perto do Clube Beira Rio

70 meses para pagar
n$ 15.0()(},()() entrada

saldo direto c/ II ClJIIstrutoraSala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar,Home Theaier,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambieniee decorados e mobiliados.

IMPRESSORA - vende-se, laser HP

laserjet 6l, pouco uso. R$ 700,00.
Tratar: 9952-2047.

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. Mareduú Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Ceniet - [araguâ do Sul- se

.CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VESTIBULAR
Encerrahoje o período de inscrições para o vestibular
de inverno unificado da Acafe (Associação Catarinense
das Fundações Educacionais). As 'inscrições ainda

podem ser feitas em qualquer região do Estado, pela
Internet ou diretamente na agência do Besc. As 13

instituições de ensino superior ligadas ao Sistema

Acafe oferecem 12.794 vagas em mais de 300 cursos

de graduação, dos-quais 577 nas graduações da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul). Os

candidatos poderão se inscrever e realizar as provas
da instituição de sua região. As inscrições pela Internet
são mais baratas, custam R$ 60,00, enquanto nas

agências do Besc o valor é de R$ 70,00. Depois de

preencher os dados e pagar a taxa de inscrição, os

candidatos terão até o dia 15 de maio para apresentar
a documentação exigida. As provas serão no dia 29

de junho e os resultados serão divulgados até o dia

11 de julho próximo.

PATRIMÔNIO
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) está
oferecendo curso de pós-graduação voltado à

conservação e restauro do Patrimônio Histórico. As

inscrições podem ser feitas.até o dia 30 de maio, com
aulas iniciando a 6 de junho e tendo duração de 14

meses. O curso será ministrado todas-às sextas-feiras,
das 18h30 às 22 horas, e, aos sábados, das 8 às 12h30.
As aulas teóricas serão ministradas na Unerj. As aulas

práticas acontecerão no Centro Histórico d� São

Francisco do Sul. Direcionado a arquitetos, urbanistas,
engenheiros, artistas plásticos e historiadores, o curso

abordará, entre outras disciplinas, conservação e

restauro, tecnologia da conservação e restauração,
materiais em restauro, legislação, normas e

documentos, sítios e centros históricos, historiografia
da arte e da arquitetura, arqueologia aplicada à

/

preservação, estética e seminários. Os alunos que

desejarem habilitação para o magistério superior
deverão cursar mais 90 horas dedicadas à formação
didático-pedagógica e apresentar monografia.

Schützenfest
Em reunião realizada semana passada, entre a

Comissão Central Organizadora da 15' Schützenfest
e os representantes das Sociedades de Tiro que

participam do festa, ficou decidido que o lançamento
da Festa dos Atiradores, com a escolha da rainha da

festa, acontecerá no dia 22 de agosto. Em anos

anteriores, o baile de lançamento com o concurso

para a escolha da rainha acontecia no mês de setembro.

'mo astral para
s. O contato

Ouça o que
essoas mais/

s: elas irão ajudar
ar uma decisão
o seu namoro,

esta rá acentuado no

tr e relaxar e não

m suas tarefas,

ISOLlDARIEDADE: EMPRESÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL FAZ ARRECADAÇÃO DE AUMENTOS PARA INSTITUiÇÃO

Ajadefi
donativos da Radar Autopeças

]ARAGuA DO SUL - A

Ajadefi (Associação Jara-
/

guaense deDeficientes Físi

cos) recebeu, semana, pas
sada, 165 quilos de alimen

tos não perecíveis, que se

rão entregues aos 30 funci

onários da instituição e que
trabalham nos estaciona

mentos dos hospitais
Jaraguá e São José, Brei
thaupt, União Saúde, Caixa
Econômica Federal, Ravelli
e Besc. A demonstração de

solidariedade partiu da di
retoria da empresa Radar

Autopeças. De acordo com

um dos proprietários da

empresa, Rogério Luís Cu

nha (que divide a presidên
cia da Radar com o sócio

Abílio Olíndio Daniel), a ar
recadação dos alimentos

aconteceu durante a pales
tra técnica para os mecâni

cos que são clientes da Ra

dar Autopeças. "Sugerimos
que os participantes trouxes
sem um quilo de alimento e

fomos atendidos", salienta
Cunha. Ele afirma que a

empresa oferece, regular
mente, aprimoramento téc-

�

e beneficiada

Alimentos serão entregues aos funcionários carentes

nico aos mecânicos clientes

de sua empresa, mas esta é

a pnmerra vez que a empresa
resolveu ampliar sua atuação
para o lado social. ''A gente
sabe que o pessoal daAjadefi
está necessitando de ajuda e

não custa colaborar. Consi

deramos importante que a

sociedade, como um todo,
se solidarize com os menos

favorecidos", ressalta.
Para o presidente da

Ajadefi, Afonso José Petri,
a demonstração de solida

riedade veio em boa hora,
porque a instituição, atual- ,

mente, não conta com o

'apoio de empresas para esta

questão, a exemplo do que
acontecia ano passado, quan
do as doações de cestas bá
sicas ocorreram durante

todo o ano, vindas de gran
des empresas de Jaraguá do
Sul. ''Ano passado, algumas
grandes empresas de

Jaraguá do Sul enviaram ces

tas básicas durante os 12

meses. Agora, a 70ntribuição
deve partir das empresas
menores", acredita Petri.

Segundo ele, o custo men

sal para 30 cestas básicas é

de aproximadamente R$1,6
. mil.

com

Petri explica que rece

bem as cestas básicas. ape
nas os funcionários, porque
o salário que aAjadefi paga,
de um salário mínimo por
mês, não tem sido suficien

te para cobrir os custos

com alimentação. "Como
não temos condições de

pagar mais, nos compro
metemos a ajudar forne
cendo a alimentação", ar
gumenta o presidente da

Ajadefi. Segundo ele, toda
a contribuição nesse senti

do será bem-vinda, em vir

rude das dificuldades finan
ceiras que os funcionários

enfrentam.
Ainda segundo Petri,

atualmente a Ajadefi tem
300 associados, sendo que

.

a maioria deles está fora do
mercado de trabalho. "Os

nossos deficientes, em sua

grande maioria, não estão

qualificados. As empresas
só aceitam quem tem estu

do e esse critério tem atra

palhado as chances de in

gresso no mercado de tra

balho", afirma Petri. (MA
RIA. HELENA DE MORAES)

Professora da Unerj faz exposição de jóias em São Paulo

]ARAGuA DO SUL - A do objetos de decoração, alista em Projeto de Produ- de jóias, Ivete Cattani coleci-
designer de moda Ivete peças de adorno, jóias, per- to, Ivete Cattani trabalha ona a participação em diver-

Cattani, professora da fumaria e roupas. Ivete reu- com design de jóias há 10 sos prêmios e exposições.
Unerj (Centro Universitário niu colares, brincos, anéis e anos, uma de suas coleções Entre eles, o Prêmio Aberje
de Jaraguá do Sul) encer- braceletes, que misturam, já foi selecionada para a fi- 2002 - Relatório Empresa-
rou, no sábado último, a entre outras escolhas, o' nal do Diamond Inter- rial, Prêmio Design de Jóias,
apresentação da coleção peso da prata e a leveza das national Awards, .considerz- do Instituto Brasileiro deJói-
"Tentáculos e Lendas", no sementes, valorizando ele- do o Oscar daJoalheria. Ela as e Metais Preciosos, Expo
Secret Garden, em São mentes da natureza. também conseguiu o 10 lu- 98, em Lisboa (portugal), e

Paulo. Trata-se de um even- Professora dos cursos de gàr no Prêmio Novos Ta- Mostra de Pedras Preciosas

to de vendas que acontece Arquitetura e Urbanismo, e lentos, em São Paulo. e de Jóias de Designers Bra-
duas vezes por ano, reunin- de Moda e também especi- Além de criar as coleções sileiros, em 1998.

ssoas mais
do que você
dar dicas
a a sua felicidade
stcr. Pense nisso!
euros.

Virgem - Aproveite as boas
e trais para curtir
c ade os

p
v

ostosos com o

palmente na vida
r: Preto.

o trabalh'o, não
sorte, pois terá

s. No amor, a

irresistível. Cor: Branco.
E

e para virar esse
,

o seu gatinho ao

r: Cinza-azulado,

Sagifário - Todos os setores

da sua
ben
de

você
muco mais de
nos sentimentos
or, Cor: Amarelo,

Capricórnio - Para afastar a
sua vida profissional
seja criativo e faça

iferente, Os

ida, o namoro

deverá se fortalecer ainda mais,
Cor: Branco,
Peixes - Os astros indicam

q ará passando por
e amadurecimento
oções. Invisto
o seu romance.
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]ARAGuA DO SUL - A

aluna do ColégioMarista São
Luís Danielle Teixeira da

Rocha e o estudante do Co

légio Jaraguá Oliver Wun

derlich conquistaram os pri
meiros lugares durante o 40
Festival Infantil da Canção e

70 FestivalEstudantil da Can
ção, respectivamente, pro
movidos na tarde e noite da

última sexta-feira, no Giná
sio de Esportes Arthur

Müller. Danielle conquistouo
corpo de jurados ao inter

pretar amúsica '�gente leva
o que Viver", e venceu os

concorrentes com 48,75 pon
tos. Já o vencedor do Festival

bém não se negam em aju
dar na organização. Ele cita
como exemplo a grande aju
da das mulheres que sempre
trabalham na cozinha, sendor'

as responsáveis pela princi-
pal atração daWinterfest, que
é a culinária típica da cozinha
alemã, com ênfase para o

strudel, o marreco recheado
com repolho roxo e o já tra
dicional café da tarde com

produtos getminamente co

loniais. Todos os doces e

bolos da festa foram feitos
sob a coordenação da asso

ciada LandeSiewert, que par
ticipa da festa como doceira

desde a primeira edição do

evento, há 15 anos.

Além da culinária típica,
outro fator de destaque da 15"

Torcidas deram show de animação
Altamir R. de Souza

. "-

Estudantil daCanção,Oliver
Wunderlich, assegurou a pri
meira colocação interpre
tando a música "Esperan
ça", com 47 pontos: Tanto

Danielle quanto Oliver rece

beram, como' prêmio,' um
troféu e ainda uma quantia
em dinheiro no valor de R$
500,00.

Comunidade prestigia a lsaWinterfest

.CANÇÃO: FESTIVAIS INFANTIL E ESTUDANTIL MOBILIZARAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UNIDADES DE ENSINO PÚBLICAS E PARTICULARES DE JARAGUÁ DO SUl

Colégios Marista e Jaraguá foram os vencedores

I
I
I

Winterfest foi o número ex

pressivo de bandas, que ani

mou os 'bailes promovidos
durante as três noites de festa.

A Banda Cavalinho Branco,
que se apresentou na noite de

domingo, para o encerramen
.to do evento, agradou ao pú
blico, que lotou o salão. Urna

estátuaviva tambémchamou

a atenção do público, que fi
cou encantado com a imobi

lidade do artista blume
nauense Nélson Giese, que
ficou três horas ininterruptasI

completamente imóvel na

porta de entrada do salão de
baile. Algumas pessoas preci
saram tocar na estátua para
conferir se eramesmo de car

ne e osso. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Relação dos ganhadores da lSaWinterfest
1 ° Prêmio (14.751) - Reno Erdmann - Refrigerador Biplex
2° Prêmio (14.747) - Waldemar Wudke - TV 20"

_

3° Prêmio (42.975) - Gilmar de Souza - Condicionador de ar

4° Prêmio-(19.701) - Mauri Ricardo Bier - Aparelho de DVD

5° Prêmio (34.481) - Ivone Schmidt - Aparelho de som

6° Prêmio (22.006) - Chocoleite - Microondas
7° Prêmio (22.186) - Chocoleite - Forno elétrico
8° Prêmio (8.976) - Transp. Rubi Express - Uma bicicleta
9° Prêmio (7.032) - Loni Karsten - Fogão 4 bocas

10° Prêmio (31.925) - Posto Mime - Um circulador de ar

A realização dos festivais

é da Fundação Cultural, que
tem por/objetivo, segundo a

diretora de Desenvolvimen

to Cultural, Mara Lúcia Bini

Prada, prQmover o intercâm
bio cultural emusical entre os

estabelecimentos de ensino,
possibilitar o surgimento de

novos talentos na área da

música e ainda proporcionar
o lazel: artistico e cultural aos

estudantes e à comunidade.
Ela reforça que, a cada ano

que passa, tem aumentado o

número de inscritos e o nível

artistico dos participantes. Para
a edição deste ano, inscreve

ram-se nada menos que 24

candidatos para o Festival In

fantil, e 21 para o Festival Es

tudantil

o segundo lugar do Fes

tival Infantil ficou com

Larissa Secchis, da Escola

Nilda Salai. Ano passado ela

ficou em primeiro. O tercei

ro lugar 'foi para Bruna

Martins, da Lilia Airoso. O

quarto lugar foi paraAndréia
Freiberger, da Escola Rena

to Pradi, e a quinta coloca

ção para Cristhian da Silva,
,

da Escola Albano Kanzler.

No Festival Estudantil, o

segundo colocado foi Cleiton
Dalpiaz, do Ceij. A terceira

colocação foi para Nilson

Matos, do Ceja. O quarto lu

gar ficoucomPatticiaBrandàq
, do Divina Providência, e a

quinta colocação foi para Ca
rolina ti;mke, da Unerj,

Ainda de acordo com

Mara, o Festival Infantil da
Canção é dirigido a estudan
tes do ensino fundamental,
e o Festival Estudantil para
os alunos do ensino médio
e de escolas técnicas, além
de universitários. Ano pas
sado, Larissa Gisele Secchis,
da Escola Municipal Nilda
Salai, ficou em primeiro lu

gar no Infantil, e Franciele

Ewald, doDivina Providên

cia, venceu o Estudantil.

]ARAGuA DO SUL - A

comunidade do Rio Cerro II

compareceu de forma maci

ça
à

15"ediçãodaWinterfest,·
realizada de sexta-feira até do

mingo à noite, na Sociedade
RecreativaAlvorada.Na ava

liação do presidente da socie
dade, Marcelo Heinz

Prochnow, a Festa de Inver
no atingiu todas as.expectati
vas, tanto em número de pú
blico quanto em consumo de
bebida e comida. O presiden
te informa que foram vendi
das aproximadamente 380 cai
xas de cerveja durante os três
dias de festa e 120 strudels.i'A
comunidade do Rio Cerro II

compareceu em:massa, o que
mostra a integração das famí
lias do local em tomo de nos

sa festa, que é considerada a

mais autêntica festa das tradi

ções germânicas promovidas
na região do Itapocu", asse
gura Prochnow

Na avaliação do presi
dente, a principal caracterís
tica do evento tem sido a

valorização das famílias do .

Rio Cerro, que participam da
festa como público e tam-

"Vocês são testemunhas dessas coisas" Lc. 24.48

Parabéns Mãe!

Porque? Porque não é facil encontrar alguém que esteja
disposto a carregar o 'peso de outros. E Neste aspecto,
a mãe é alguém que sempre está. A mãe é ai' rrn

que se dá sem limites aos filhos. Despreza cansaço,
dor de cabeça, sono, gripe. Nada impede uma mãe de

servir aos filhos. Sempre está pronta a aliviá-los do

menor peso que seja. Luta por eles, cria caso com os

maridos por causa deles, se consome por eles. Por

isso neste dia das mães queremos de uma forma

concreta, dizer nosso "muito obrigado:' à todas elas.Queremos enobrecer as mães,

E para isso há muitas formas: um belo almoço, uma belo presente, um dinheirinho

para ela usar para si mesma e até mesmo buscar no nosso coração palavras
sinceras e amáveis para enobrecê-Ia. Mas, não! Queremos enobrecê-Ias não com

nossas atitudes, nem com nossos presentes e nem mesmo com nossas palavras,
Isso tudo seria pouco. Queremos tomar emprestada de Deus, Suas próprias
palavras que, convenhamos, "enchem a bola das mães". Em .lsalas 66.13 Deus

diz: "Corno alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei". Vejam
que algo maravilhoso: Deus compara,' assemelha o consolo de mãe com o Seu

próprio consolo. Em nenhum outro momento a Palavra de Deus faz isso: consolo
de mãe e consolo de Deus estão no mesmo nível. Quem já experimentou o'consolo
de mãe e o consolo de Deus sabe do que estou falando! Não é a toa que a figura
de mãe é algo tão maravilhoso. Por isso: Parabéns à todas as mães! Obrigado por
tudo o que fizeram por nós, filhos e filhas. Obrigado por todo consolo, toda luta,

todo carinho, toda fralda trocada, toda sopinha moida e pelos "avioezinhos" na

nossa boca. Obrigado pelo peito, pelo leite, pelos sapatinhos tricotados, por passar
noites em claro. Obrigado pelo Credo e pelo Pai-Nosso que nos ensinaste. Obrigado
pelo "Deus te abençoe" quando saíamos de casa, Isso tudo é consolo. Enfim,

obrigado por ser mãe!

Que o consolo e a benção de Deus esteja' sobre todas as mães: também sobre

aquelas que hoje, só tem suas mães na memória e no coração.

POR PAULO SERGIO DE MENDONÇA - (PPHP- Comunidade Evangélica Luterana

Ap. Pedro- Jaragua do Sul.)

""
D·

"
reave

Av. Pref, Waldemar Grubba, 1292

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GALETADA
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Jaraguá do Sul convida a

comunidade em geral para uma galetada, no

próximo dia 17 de maio, na Igreja Matriz São

Sebastião, Centro, às 12 horas. "Sua presença é

muito importante"

SORTEIO
A ganhadora do 10 Gol 1000 da promoção
Economia Premiada, do Grupo Breithaupt, foi
Melânia B. Antunes moradora do Bairro Jaraguá
Esquerdo.

�írculo
Italiano

13a FESTA ITALIANA

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul convida você

esua família para participar da l3a Festa Italiana

que se realizará no dia 13 de junho no Parque
Municipal de Eventos - Pavilhão \\B", onde reuni

mos descendentes de imigrantes italiano e simpa
tizantes, com a fi nal i dade de resgatar a cu ltu ra,
através da apresentação de Corais Folclóricos Ita

lianos, Grupos de Danças Folclóricas Italianas,
balles/show com bandas típicas, tudo isso regado
ao bom vinho e ao. sabor do famoso prato típico
italiano, relembrando as festas dos nossos ante

passados.

Programação
l3/Junho - sexta-felra
19h30 - Abertura da l3a Festa Italiana com a pre
sença de autoridades.

- Início do "Jantar Típico Italiano"(servido
até às 22hOO)

- Apresentações Culturais
21hOO - Homenagem às famílias de Imigrantes Ita
lianos de Jaraguá do Sul
22hOO - Início do baile com a Banda "Vecchio

Scarpone"
02h30 - Encerramento

Ingressos:

Preço para o Jantar Dançante: R$ 15,00 (quinze
reais).
Venda de Ingressos:
.

Sede do Círculo Italiano (370-8636)
.

Diretoria e Conselho
.

Membros do Coral
Floriani Equipamentos (274-1492)

T'·" "OI, ve se vem ..

311-8222

A vocação industrial de Jaraguá do Sul se desenvolveu, principalmente, nas
décadas de 60 e 70 do século 20 .. A maioria das indústrias de expressão foi

implantada neste período. Uma destas é a Carroçarias Argi, que no dia 8 de maio'

completou 31 anos de atividades. Na época de sua implantação, além de fabricar

carroçarias, fazia reformas em geral em carroçarias e, inclusive, chegou a

fabricar resfriadores de leite. A foto aérea mostra a empresa, no Bairro Jaraguá
Esquerdo, em 1979, e, na outra, os operários festejando a entrega da 2a milésima

carroçaria.

'.i1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". o passado' só é importante se

B
-

d I
seu tempo foi bem empregado.

arao o tapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

HISTÓRIA

POR EGON JAGNOW

CORREIODOPOVO 9

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 15 ANOS HÁ 3 ANOS
Em 1988, eram inauguradas obras de ampliação do sistema

de água. Em rápida solenidade, na presença de autoridades

municipais, da Fundação Sesp e convidados, foram inaugu
radas obras do sistema de abastecimento de água do Samae

de Jaraguá do Sul. 'Eram elas a estação de tratamento de

água, tipo clarificador de contato (filtro russo), que elevou

a capacidade de produção de 74 para 112 litros/segundo; a
nova adutora, de 1,5 mil metros para abastecimento da área

do lado esquerdo do Rio Itapocu, e o reservatório apoiado
de 1.600m3 (um milhão de água), com um investimento to

tal de Cz$ 20.799.492,22, dos quais Cz$ 16.367.344,19 pa

gos pela Prefeitura, e Cz$ 4.432.148,03 de recursos do Samae.
O dr. Huberto Leodoro da Silva, coordenador do Núcleo

de Recursos Humanos, que respondia pela diretoria geral
da Fundação Sesp, em Curitiba, afirmava durante os atos

inaugurais que o saneamento é imprescindível e que a água
é questão básica, vendo nas obras inauguradas mais do que
uma simples obra de engenharia. Mas algo essencial à saúde

da população. A expansão e melhorias no' sistema de abas
tecimento de água da cidade, segundo o prefeito Durval

Vasel, sempre foi preocupação do governo municipal, onde
os investimentos eram altos e não chegavam a ser cobertos

pelas tarifas cobradas dos usuários. As melhorias

introduzidas, dizia Durval Vasel, garantem um tranqüilo
.abastecimento para os próximos cinco anos, mas já enco

mendara projetos à Fundação Sesp que deveriam estar con

cluídos até agosto, prevendo ampliações que supram o con

-sumo para os próximos 20 anos, quando certamente Jaraguá
do Sul já terá ares cosmopolitas.

No ano 2000, a coluna Reminiscências abordava aspectos da
região do Garibaldi, domunicípio de Jaraguá do Sul, que, pela
sua composição fortemente habitada por descendentes hún

garos, era apelidado de Distrito de Veszprém, que fazia refe

rências ao ano de 1867, quando a união daÁustriá.e daHungria
estabeleciauma monarquia dual, o Império Austro-Húngaro.
Numa manhã de novembro/98, vou ao Museu Emílio da

Silva, que saía da estação velha da estrada de ferro para se abri

gar na estação nova, defronte à Praça do Expedicionário, me
parecia em piores condições do que aprimeira, pelo abandono
completo de suas instalações, precariamente ia servindo, até

que alguma coisa acontecesse, como aconteceu. Mas naquele
dia reinava a paz. Na sala da administração estavam as senho

ras Alcioní Macedo Canuto e Cláudia Maria Costa Correa,
dedicadas funcionárias de nossa memória, cumprimentando
as com um sonoro bom-dia. Noto a presença de um senhor
de cabelos brancos e reconheci o Hilário Scheuer, amigo de

gloriosas jornadas. Alcioní se adianta e pergunta se conheço
quem se apresenta como Boglár, ao que retruco que conhecia

por uma foto um dr. Lajos Boglár, que era cônsul-geral da
Hungria, que um dia visitou nossa cidade, nos anos 40. "Pois
é", diz o apresentado, "eu sou filho daquele cônsul, que nasceu
em São Paulo e que voltou com o pai para Budapeste. Foi
bom conhecer o senhor e gostaria de fazer urna entrevista, com
gravações em fita e fillnagens, porque tenho muitas publica
ções que me foram enviadas, em q�o sr. fala sobre os húnga
ros de Garibaldi. A entrevista aconteceu e firmamos um exce

lente relacionamento que perdura até hoje. Ele prestando um
excelente trabalho para sua pátria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'.ASSALTO: POLíCIA LOCALIZOU OBJETOS DE ROUBO ENTERRADOS EMBAIXO DA CASA DOS MARGINAIS

Acusado de praticar roubo foi
encaminhado ao presídio de JS

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de investigação das

polícias Militar e Civil des
vendaram uns casos de

roubos e furtos ocorridos
na localidade de Braço Ri

beirão Cavalo, no Bairro
Nereu Ramos. Com man

dado de busca e apreen
são em mãos, os policiais
efetuaram vistoria na resi

dência de Gervásio

Olberrnann, 33 anos, mor
to a pedradas no dia 30 de

abril, e Carlos José dos
Santos Pontes, 24, natural
de Adrianópolis, no

Paraná. Na casa dos dois

marginais, localizada na

Rua Francisco Guetten, a

polícia encontrou embaixo
do assoalho, enterrado
num buraco, diversos ob

jetos provenientes de rou
bo.

Entre os materiais en

contrados, estava uma

moto CG125, desmonta
da: oito folhas de cheque,
somando valor aproxima
do de R$ 20 mil; uma má

quina fotográfica digital,
dois receptadores de pa-

Pontes respondia inquérito policial por lesões corporais graves

Divulgação

rabólica, oito toca-fitas,
dois motores de arranque,
uma espingarda e dois fa

cões. "Agora vamos loca
lizar os prop��etários de
cada produto roubado, e

devolvê-los", diz um dos

investigadores.
Pontes respondia ln

quérito policial pela prá
tica de lesões corporais
graves provenientes de

intriga num bar. No fim

do mês de abril, o acusa-

do havia agredido uma

pessoa conhecida como

Prego, com ajuda de

Gervásio. Quando a po
lícia chegou para prendê
los, Pontes foi autuado

em flagrante e Olber
mann havia conseguido se

evadir do local. Na sema

na seguinte, foi vítima de

homicídio ocorrido devi

do a uma rixa familiar,
que teve início no Paraná.

Na Delegacia de Polí-

cia Civil, algumas vítimas

reconheceram Pontes

como o responsável por
determinados assaltos em

Nereu Ramos, como é o

c;so do Supermercado
Navegantes, alvo dos acu

sados há cerca de dois

meses.

A polícia encaminhou

Pontes, ontem à tarde, ao

presídio de Jaraguá do Sul,
onde aguarda julgamento.
-(FABIANE RIBAS)

VilmaMartins é presa acusada de seqüestrar Pedrinho
Vilma Martins, acusada

de seqüestrar o garoto
Pedrinho, Pedro Braule,
registrado por ela como

Osvaldo Borges Júnior, e

a menina Aparecida Fer

nanda Ribeiro da Silva,
batizada por ela 'como

Roberta Jamilly, está presa
em Goiânia. Ela teve a pri
são preventiva decretada
di'a 30 de abril pelo seqües
tro de Pedrinho, e no últi

mo dia 9, desta vez pelo
caso Roberta. Vilma esta

va foragida desde abril.

Ela foi presa na casa de

uma amiga e levada para a

Delegacia de Investigações
da capital de Goiás,

Vilma passou mal e foi
encaminhada ao hospit&
da cidade. Ela é acusada de

-

ter seqüestrado Pedrinho

de uma maternidade de

Brasília, há 17 anos.

Aparecida Fernanda teria

sido subtraída de uma

maternidade de Goiânia,
em 1979.

O caso Pedrinho ficou

nacionalmente conhecido
em 1986, ano de nasci

mento do garoto, quando
os pais biológicos, Jayro e

Maria Auxiliadora Tapa
jós, promoviam buscas ao

filho seqüestrado.
Dezesseis anos depois,

Gabriela Azeredo Borges,
de 19 anos, neta do pai
ad�tivo de Pedrinho, asso
ciou a imagem do garoto,
ainda recém-nascido, no
site do SOS Criança. No
dia 21 de outubro de 2002,
Gabriela associou a foto

de Jayro Tapajós, também
veiculada pelo site, com
Pedrinho, e reconheceu se-

melhanças,
Gabriela ligou então

para o SOS Criança e, ori

entada pela equipe da ins

tituição, recolheu um fio de

cabelo de Pedrinho para
realização do exame de

DNA O teste comprovou
que o garoto na verdade
era filho de Jayro e Maria.

Além do exame de

DNA, que comprovou a

verdadeira paternidade do

garoto, Maria Auxiliadora

também reconheceuVilma

Costa como sendo a mu

lher que havia seqüestrado
Pedrinho. No entanto,
Vilma não pôde ser pro
cessada .p elo seqüestro
porque o crime prescrevc::u
em 1994. O Ministério

Público pediu então a rea

bertura do inquérito,
Pedrinho conheceu os

pais biológicos em 23 de

novembro do ano passado,
em clima de muita emoção.

O caso Roberta Jamile
As suspeitas sobre a possi-/
bilidade de Aparecida
Fernandes Ribeiro da Silvá

também ter sido seqüestra
da por Vilma e batizada

como Roberta Jamilly,
quando criança, cresceram
com a elucidação do caso

Pedrinho,
Uma outra investigação

foi aberta sobre o caso e

um exame de DNA, reali
zado com a saliva de

Roberta Jamilly, a partir de
uma bagana de cigarro
deixada em uma delegacia,
em um dia de depoimen
to, comprovou que a jo
vem não é filha de Vilma

Costa, mas de Francisca

Maria da Silva.

Família foi amordaçada por
/

assaltantes emMassarandub,
MASSARANDUBA .

Três homens encapuzados
e armados invadiram a re

sidência do balconis ta

Ademir Carlos Schmitz,
localizada no Bairro

Butuca, na manhã de do

mingo, por volta das 8

horas.

Quando a sogra da ví

tima abriu a porta dos fun
dos da residência, dois as

saltantes apontaram a arma

e deram voz de assalto,
adentrando na casa. Quan
do chegaram até o quarto
onde estava o dono da

casa, agrediram-no com

joelhadas no peito, e, du

rante a agressão, um deles

acabou disparando O' re

vólver, atingindo o guar

da-roupas.
Os assaltantes amarra

ram e amordaçaram as ví

timas, trancando-as num

banheiro, e os ameaçaram
afirmando que se eles co

municassem a polícia vol
tariam para matá-los, An
tes de fugir do local, num
Corsa preto esportivo, os

marginais levaram um te

lefone celular, um aparelho
de CD, vários anéis e cor

rentes de ouro, um veículo
Ford Mondeo, placa

- LXD-6208, cor prata -

o qual foi abandonado e

recuperado -, ursos de

pelúcia, um relógio de pul
so, além de diversas cha

ves da casa.

O vizinho das vítimas
relatou à polícia que as ini

ciais do Corsa estacionado

em frente à residência era

SAO. Até o fechamento

desta edição, os policiais
ainda não tinham informa

ções sobre o paradeiro
dos assaltantes, (FR)

_
LOTERIAS

Megasena
concurso:461

15 - 1 7 - 20 - 29 - 30 - 60
\

Lotomania
.

concurso: 314
02 - 03 - 08 - 1 2 -

16 - 18 - 22 - 28 -

29 - 43 - 48 c 53 -

63 - 68 - 75 - 76 -

91-93-96-97

FALECIMENTOS

Loteria Federal
concurso 03732

1°-Prêmio: 54.301
2° - Prêmio: 26]96
3° - Prêmio: 1 7 ]84
4° - Prêmio: 61 _314
5° - Prêmio: 62.552

Quina
concurso: 1144

07 - 16 - 61 - 66 - 70

Faleceu às 13:30 horas em 7/05 o Senhor Francisco José Nahs com idad� de

47 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhas, sua mãe, sogro, irmaos,

cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 8/
05 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério da Barra do rio Cerro.'

Faleceu às 7:00 horas em 10/05 o Senhor Francisco inácio da Silva com

idade de 70 anos, deixando enlutados irmãos, cunhados, sobrinhos e demaiS

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado. em 11/05 às 8:00 horas, I
I

saíndo o féretro da sua residência seguindo para o éemitério de Rio BrancO.

Faleceu às 9:30 horas em 10/05' a Senhora Irma Rudger Muller com idad� de

68 anos, deixando enlutados 1 filho, 1 nora, 2 netos, 1 bisneto, 2. irmas �
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/05 as 14.0

horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para o CemitériO Bom

Jesus.

Falecêu às 9:00 horas em 10/05 a Senhora Irene de Jesus Maçaneiro Cunha
com idade de 47 anos, deixando enlutados o esposo filhos, genro,. neto:o�
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/05 as la.

u
horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para

-

o CemitériO Nere

Ramos.

Faleceu às 8:00 horas em 10/05 o Senhor Rudi Carlos Doge com idade de t7�
anos, deixando enlutados a esposa, 1 filho, 1 nora, netos e damars pa;e� eo
e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/05 às 10:30 hora;;,. sain �'Ia
féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemlteno da I

Lenzi.\
. I

,

Faleceu às 4:00 horas em 10/05 a Senhora Maria Camilo Fernandes co�
idade de 95 anos, deixando enlutados 2 filhos, netos, bisnetos e dem:s
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/05 às 13:00 hO\i;
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemlte

Municipal do Centro.

Faleceu às 22:30 horas em 9/05 a Senhora Joséfa Volpi com idade de 4;
anos, deixando enlutados 1 filho, 1 filha, irmãos, cunhados, SOb_rinh�S30
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 10/0� aS 1

Vila
horas, saindo o féretro da sua residencia seguindo para o Cemlteno da

Lenzi.

Faleceu às 8:00 horas, em 9/05 o Senhor Louis Jahn co;" idade de 85 an��;
deixando enlutados filhos, filhas, genros, noras, netos, bisnetos e d��as,
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 10/05 às 9:0.0_ ."

de
saíndo o fé�etro da Igreja dos Imigrantes segui'ldo para o cemlteno
Bruderthat.
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r Beta Alchini vence provaI
de velocross em Joinville

a
o il

..

l GUARAMIRIM - P oto ponta procurei =r= o rnes-

�enseBetoAlchinipar- mo ritmo dos treinos elas-

ncipou, neste final de semana, sificatórios Esta vitória foi im-

�- ih segunda etapa do Campe- portante para mim, pois não

r onato Norte Catarinense de havia conseguido boas coloca-
.

Vdocross, no autódromo de ções nas últimas provas do Es-
m )oinville, e voltou para casa tadual. Procurei manter-me
DS

com excelente resultado. Com- bem concentrado e tranqüilo
e· retindo na categoria Força li- para não cometer erros e cor-

10 vte Nacional, o piloto, patro- rer risco de perder posição -
cinado pelas empresas Águia ,

diz o pilota O segundo colo-
Motos, Academia Corpo e cado daprova foi o brusquense

ia Mente,GuentherDespachan- Denis do Nascimento, que as-

- t�AzevedoAutomóveis, Pos- sumiu estaposiçãoapóso aban-
e to23,TranstarjonTransportes dono do jaraguaense Luciano

e Prefeitura de Guararnirim, deOliveira, que teveproblemas
dominou sem dificuldade a com a mota

a- prova. Este final de semana, o

Oevento reuniu aproxima- guararnirense vai participar da
IS dmente 150pilotos vindos de terceira etapa do Campeona-

diversas cidades do Estado de to Paranaense de Velocross, a
Santa Catarina, rendendo um ser realizado na cidade de
shaw de velocidade e destre

ia
zanasmotos, atraindomais de

IS
ánco mil pessoas.
- Fiz uma boa largada,

t sendo que. logo que assumi a

Contenda, naquele Estado.
Nos dias 31 de maio e 1 de

junho, será a vez da quinta eta
pa do campeonato catarinense
da modalidade. (FR)

Fl-------
BRIDGESTONE OFERECE PNEUS ESPECIAIS
ABridgestone levará à Áustria, próxima etapa do campeo
nato, pneus especiais para pista molhada. Além dos 1.100

pneus que normalmente vão para os GPs a cada fim de

semana, a empresa irá levar ainda compostos para pista
extremamente úmida. Os programas de desenvolvimento
concentraram-se não apenas em finalizar as especificações
para a Áustria, no qual a Bridgestone trará novos compo
nentes em seus pneus, mas também para obter uma boa

performance em cada etapa. Em um recente comunicado,
a FlA fez um pedido às equipes para oferecer um pneu
capaz de trazer segurança para pistas extremamente úmi
das. A pista da Áustria requer pneus bem diferentes para
pista molhada se comparados com os pneus levados para
Barcelona. A pista com ondulações naturais e superfícies lisas
fizeram com que a Bridgestone oferecesse pneus de tipos
leves para médios a fim de garantir aos pilotos aderência
suficiente. Hisao Suganuma, gerente técnico da fábrica japo
nesa, afirmou que, apesar do grande número de curvas que
Indicam trechos de baixa velocidade, o circuito da Áustria
também oferece outros trechos de extrema velocidade.
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I CONFRONTO: ONTEM À NOITE, OS JARAGUAENSES RECEBERAM O SÃO PAULO E VENCERAM POR 3 A O

Equipe Malwee emplacou mais
uma goleada no jogo de sábado

]ARAGuA DO SUL -

Conforme as expectativas
da comissão técnica, a

Malwee goleou o Minas

Tênis Clube, por 5 a O, na
tarde de sábado, em

Jaraguá do Sul. Ontem à

noite, o grupo recebeu o

São Paulo, confronto que
venceu por 3 a O.

Composta por uma

equipe com média de ida

de inferior a 20 arios.vo

Minas não ofereceu qual
quer resistência ao time de
Fernando Ferreti. Procu

rando evitar aquilo que

parecia inevitável, os mi-
. .

neiros consegwram man-

ter a igualdade apenas até

os 2'16", quando Xoxo

abriu o marcador após re

ceber passe de Marcelinho.
A desorganização tática era
tamanha que o técnico do

Minas, Paulo César Cardo
so, pediu tempo logo aos

3'24", para orientar seu

elenco.

A parada não surtiu

efeito e, ao invés de rever
ter o placar na bolá, os mi
neiros partiram para as fal
tas. Com 8'30": o time

vice-campeão da compe
tição em 2002 já havia co

metido cinco faltas coleti
vas. Aos 12'18", Pábrio co

meteu pênalti sobreJúnior.
Falcão cobrou e ampliou
para 2 aO.

O segundo tempo não

trouxe nada de novo em

relação i etapa inicial.

Ferreti aprova a variação de jogadas desenvolvidas pelos atletas

� Arquivo

Marcelinho fez 3 a O aos

3'04", aproveitando um

passe de Xoxo. Aos 4'58",
Falcão ampliou para 4 a

O, depois de uma jogada
criada por Marcelinho. O
nervosismo voltou a ficar

em evidência entre os mi

neiros, que cometeram a

quinta falta coletiva aos

16'36", mas Falcão des

perdiçou, cobrando para
fora.

Quando faltavam 15

segundos para o término

do jogo, Franklin lançou
Marcel que, após uma sa

ída errada do goleiro
Bianchini, matou no pei
to e fechou o mar-cador.

Após o término da parti
da o técnico Fernando
Ferreti afirmou que gos-

,

tou da movimentação do

�grupo em quadra, princi
palmente pela variação de

jogadas. "Perdemos algu
mas chances, mas o com

portamento geral foi óti
mo. Ganhamos com se

gurança", afirmou.
RESULTADOS - A ro

dada de sábado à noite
contou com os seguintes
confrontos: o São Paulo;'
São Caetano não perdeu
a oportunidade de golear
a AABB/Umbro, por 5 a

1. No Ginásio Chico

Neto, em Maringá (PR), o
Poker/Maringá/Amafusa
ampliou as suas chances

de classificação ao derro
tar o Barueri/Penalty/
Pueri por 3 a O. Além do

tricolor, o ECB/São

Bernardo também ga
rantiu a classificação no

Grupo B após a rodada

de sábado - restam ape
nas três vagas para a pró
xima fase. No Grupo A,
todas as vagas estão defi
nidas: Ulbra, Malwee,
Atlântico/Erechim, UCS/
Multisul e Barueri/Pe
nalty/Pueri.

No Ginásio SER Ti

gre, em Joinville, Joinville
EC/FME 4 x 7 Atlânti

co/Ere-chim; no Ginásio
do SEI-Dom Bosco, em

Campo Grande (MS),
SEI-Dom Bosco 3 x 5

Carlos Barbosa, e no Gi
násio Gigantinho, em Por
to Alegre (RS), Internaci
onal 6 x 1 Londrina/
AABB.

Vaipara Santa Luzia?
Vápej slo/,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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I DESAFIO: ATLETAS JARAGUAENSES VÃO DEFENDER O PAís NOS JOGOS DA JUVENTUDE ITALIANA

Equipe Ajinc/Urbano/FME ficou
em 3° no Estadual Absoluto

JARAGUÁ DO SUL __:_A

equipe Ajinc z Urbano Z

FME superou todas as ex

pectativas dos técnicos con
quistando a terceira colo

cação no Campeonato Es
tadual Absoluto. A compe
tição foi disputada neste fi
nal de semana, na capital
do Estado, na piscina olím
pica da UFSC (Universi
dade Federal de Santa

Catarina). O grupo cam

peão foi do Clube 12 de

Agosto, de Florianópolis,
seguida da equipe JTC/
C3/Bonja, de Joinville.
"Superamos inclusive a

equipe da ADBLU, de

Blumenau, que recente

mente uniram forças
(Ipiranga+América+Academia
Sport&Saúde)", destaca o

técnico Ronaldo Fruc

tuozo.

Apesar de não ter mui

tos pódios, os jaraguaenses
J

conseguiram muitos' pon
tos nas colocações de quin
to lugar pata cima. "Nos

sa equipe' é for�ada prin
cipalmente por nadadores

da categoria Infanto-juve
nis, e não tinham como

I

superar os nadadores.rnai-

I,

Arquivo

Atletas preparam-se para as disputas do Campeonato Sul-brasileiro Infanto-juvenil

ores dos outros grupos.
Mesmo assim, consegui
mos pódio com las irmãs

Talita (16 anos) e Bárbara
Hermarin (14 anos) e

Juliana Vicente. As atletas

patrocinadas pela Arroz
l

Urbano e FME conquis-
taram, com Talita, ouro nas

provas dos 400 metros li

vre e 400 metros medley,
inclusive estabelecendo

novo recorde nestas pro
vas. Bárbara Hermann

conquistouo terceiro lugar
nestas mesmas provas. A

grande surpresa ficou com

o desempenho da nadado

raJuliana Vicente (17 anos),
com um segundo lugar nos
200 metros borboleta.

Os próximos desafios

dos atletas de Ja�aguá do

Sul será nesta quinta-feira
(15), em Curitiba, quando
acontece o Campeonato
Sul-brasileiro Infanto/juve
nil. A equipe Ajinc/Urba-

no/FME participará com

17 nadadores nas catego
rias Infantill (13 anos) e 2

(14 anos); Juveni11 (15
anos) e 2 (16 anos).

No sábado (17), as três
nadadoras, Bárbara Her

mann, Mayara Martins e

Eduardo Junkes embarcam
para São Paulo, onde irão

representar o Brasil nos Jo
gos da Juventude Italiana,
que acontecerá em Roma,
nos dias 21 a 23 de maio.

Vitória e Caxias estão com vagas definidas à semifinal
JARAGUÁ DO SUL -

Definidas as equipes da

Chave A que vão integrar
a fase semifinal do torneio

Taça dos Municípios, pro
movido pela Liga Jara
guaense de Futebol. No

final de semana passado, o
Caxias garantiu a vitória

perante o Glória, marcan
do 3 a O, no confronto re

alizado em Massaranduba.
Todos os gols foram

registrados no segundo
tempo, com Gil, aos 19

minutos; Edimilson, aos

25, e Jair, aos 43. Um fato

inusitado marcou esta par
tida. O árbitro Vanderlei
Machado expulsou os jo
gadores Geison, Jagler e

Leandro, do Caxias, aos 38
minutos do primeiro tem-

po, porque os três saíram

do banco, no tempo do
I jogo, para buscar casacos

fora do estádio, alegando
estarem com frio. "Podi

am ter pedido para outra

pessoa trazer. Todos sabe

mos que é proibido sair do

estádio durante a partida",
destaca o presidente da en
tidade esportiva, Rogério
Tomazelli. O jogador
Cleber, do Glória, foi ex

pulso aos 15 minutos do

segundo t_t:mpo por rece-\
ber o segunda cartão ama

relo, e Vicente, do Glória,
também foi expulso pelo
segundo amarelo.

Na classificação geral
.desta chave, o Vitória fe

chou a rodada somando

nove pontos, seguido do

Caxias, com seis.

Pela Chave B, O Alian-
i

'ça venceu o Cruzeiro, por
2 a 1, no campo do

Flamengo. Cristiano, aos 20
minutos do primeiro tem

po, abriu o placar para o

Aliança. Denilson empatou
a partida em seguida e,

Rafael finalizou a partida
garantindo a vitória para o

Aliança, marcando o gol de
ouro nos acréscimos do se

gundo tempo (aos 51 mi

nutos). O jogador José, do
Cruzeiro, foi expulso aos 46

minutos do segundo tem

po, por reclamações.
No confronto entre

Flamengo e Cruz de Mal

ta, no campo do Fla

mengo; vitória do time da

casa, por 1 a O. Tino, aos

34 minutos do primeiro
tempo, fez o gol da vitó
ria. Beta, do Cruz de Mal

ta, foi expulso por ofen

der o árbitro e ter feito

jogada violenta.

Com estes resultados,
pela Chave B, o Flamengo
soma 13 pontos e está con
firmado para as semifinais.

A segunda vaga será defini

da no próximo final de se

mana, .no confronto entre

Aliança e Cruz deMalta, em
Massaranduba, a partir das
14 horas. Os demais .jogos
acontecem para cumprir ta
bela: Vitória x Glória, no
estádio do Glória, às 16

horas, e Cruzeiro x

Flamengo, às 16 horas, t,am
bém em Massaranduba.

(FABIANE RIBAS)

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862

FESPORTE BUSCA RECURSOS PARA EVENTO j
O diretor geral da Fesporte (Federação Catarinense d� I
Desporto), João Ghizoni, viajou ontem a Brasília pari
dois compromissos. No primeiro, ele participará d�
Fórum Nacional dos Secretários e Gestores Estaduail
de Esporte e Lazer, quando será tratada a organizaçà�
dos Jogos da Juventude e das Olimpíadas Colegiai.,
eventos do Ministério do Esporte ainda sem data e locail
definidos. Em pauta, também, está a discussão sobre ai

ldis de incentivo ao esporte e as experiências eSfaduais,

Hoje, às 11 horas, João Ghizoni vai se. reunir como

ministro do Esporte, Agnelo Queiroz O diretor da

Fesporte te�tará conseguir recursos para o segundo
Fórum Internacional de Esportes" pràgramado para

Florianópolis, de 3 a � de julho, e para outros eventos de

2003, como Jogos Abertos, e Volta Ciclística (parceria
com a Federação de Ciclismo), além de alguns convênis

AvAí BATE O SPORT E ESTÁ NA VICE-LIDERANÇA
O Avaí conquistou a segunda vitória na Série B do

Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sport, por 2 a�,
na tarde deste sábado, no Estádio da Ressacada, em

FI�ri�nópolis. Os gols foram marcados por Brener e

[Oliveira, ambos na segunda etapa da partida:
Com o resultado, o time catarinense chegou aos sete

pontos e empatou com a Portuguesa, que tem saldo

melhor (quatro contra três). O .Sport segue com quatro

pontos.
Na próxima rodada, no sábado, dia 17, o Avaí vai ati

.

Mogi Mirim enfrentar o time da casa, enquanto o Sport
volta para Recife, para pegar o Marília.

, MISTÃO DO CORINTHIANS GOLEIA O CRICIÚMA
Mesmo sem seis titulares, o Corinthians venceu o

Criciúma, na noite deste sábado, por 3 a O, no Estádio

do Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato
Brasileiro.

Fabrício, o estreante Leandro Amaral e Fábio Luciano

marcaram para os donos da casa. Com o resultado, o

Timão chegou aos 12 pontos ganhos na competição e

ocupa, agora, a sétima posição na tabela de classiEcaçãa
A vitória dá moral para a equipe alvinegra enfrentar o

River Plate, da Argentina, na próxima quarta-feira, nO

Morumbi, pela Copa Libertadores.
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