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� Estupro e latrocínio assustam a região
e�1 o último final de semana foi repleto de ocorrências policias. Em Jaraguá, duas menores foram estupradas. Em Massaranduba, um professor foi assassinado. - PAGINA 5
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DANÇA DAS CADEIRAS

Confirmado: Alfredo Guenther
deixa Secretaria de Saúde
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;Um barranco de cerca de 20 metros de altura desabou, soterrou uma garagem e destruiu um carro,
fem '

'
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POLITICA

Mulheres do PMDB reivindicam

mais espaço nas eleições de 2006'

MAIS UMA DECISÃO
\

Basquete feminino está na

final dos Joguinhos Abertos
A equipe f�minina de basquete de Jaraguá do. Sul venceu
ontem Chapecó por 87x42 e chega, pela terceira vez

consecutiva, à final dos Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que acontece em São Bento do Sul. As meninas
enfrentam hoje, às 15, otime de [oinville, repetindo a final
do Estadual, vencido pelas jaraguaenses. Destaque'
também para as meninas da natação, que ficaram com o

terceiro lugar.
.

II! CORREIO ESPORTIVO

A posse da gerente regional de Educação, Deni Rateck, na
presidência do PMDB Mulher de [araguá do Sul, foi

marcada pelo discurso de que é necessário criar mais espaços

para o segmento na política. "Somos 52% do eleitorado
catarinense e mães dos outros' 48%". A frase, da presidente
�stadual do PMDBMulher, Maria Darci Motta Beck, mo'stra
um pouco este sentimento. São 100 mil militantes já cadas
tradas e que prometem brigar por espaço. - PÁGINA 3
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O' 110 Jaraguá em Dança encerrou ontem hO' Gir'lá'Sio
de Esportes Arthur Müller com a apresentação de 27

grupos da categoria infantil. No total, foram 49
'entidades entre escolas,academias e outras instituições
e 1.600 bailarinos que se apresentararn nos cinco dias
no palco do Arthur Müller.O público estimando nos

cinco dias é de 17 mil pessoas. Foram 112 coreografias e
33 profissionais envolvidos.

. .
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{Atenção asstnantes
Comunicamos aos assinantes dos bairros: Vila
Lalau, Baependi, Amizade, Barra do Rio Cerro,

Jaraguá 99, Jaraguáê-t e Garlbaldi, que em virtude
.

'

de acidente de trânsito envolvendo o entregador,
poderá haver atraso ou falha na entrega.

. Agradecemos à cornpreenssão de todos. Estamos
resolvendo da melhor maneira. Maiores'

esclarecimentos ligar para' o fone 371-1919.

A direção

. GráficaCP
Tel. 47 370 7919 I 370 0816
E-mail: cromoart@cromol;lrt.art.br

www.studlofm.com.br
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Corrupção generalizada
A crescente violência

que assola todas as cidades

,

do país _e não mais só os

grandes centros é pr e o

cu�ante, e faz-se necessário
uma pergunta: para onde vai
nossa civilização? Do jeito
que a coisa está, vamos

voltar à Barbárie, se é que

Un1 dia saímos dela. Cenas

recentes gravadas por uma

mulher de 60 anos no Rio

de,' Janeiro, mostraram o

tráfego de drogasno Rio de
Janeiro. A polícia, que
deveria impedir o crime
estava metida até a cabeça.

A violência deixou de
ser, há muito tempo, um

problema da classe menos

privilegiada e está em todos
os 'la;es. A jovem de classe
alta Susane Richtofen que
friamente planejou o

assassinato dos pais' é uma

mostra clara disso.
Na região, os crimes

seguem a mesma maldade'
dos grandes centros,'

FRASES

estupro, latrocínio (mata-se
por qualquer trocado),
vingança. Cenas cruéis
trazidas pelos meios de

comunicação invadem
nossas casas todos os dias.
Homens bombas estão no

Oriente e no Ocidente, e

representam mais um tipo
de crime: o religioso.
Milhar-es ,de inocente

Congresso Nacional, os

políticos reforçam a idéia de
que vale tudo para ter.

Roubam milhões de
dinheiro público e depois
com tremenda cara de pau,

que lhes é peculiar, voltam
a pedir votos e infelizmente
muitas vezes retornam ao

cenano político.
Que rumo tomar numa

.... lnfluenciados por esta idéia centenas

de jovens matam por um par de tênis

importado, ou até mesmo um boné

morrem vítimas de assas

sinatos .que se acham os

verdadeiros heróis.
A vida humana não tem

mais valor, a sociedade do
consumo valoriza mais 9 ter

do que o ser. Influenciados
por esta idéia centenas de

jovens matam por um par de
tênis importado, ou até

mesmo um boné, o que dá a

eles a ilusão de estar

incluído no sistema. No

sociedade que não pode
confiar nos políticos e nem

na polícia?
Recentemente 20

policiais foram presos por
roubar dinheiro aprendido
do tráfico de drogas e a

coisa não para por aí. Muitos
cariocas dizem que não

sabem se tem mais medo
dos bandidos ou da polícia.
E os fatos estão dando força

"

a este teoria.

A bandidagem está

presente \ até na maior

paixão do brasileiro: o

futebol. Árbitros estariam

ganhando milhões' para
fraudar resultados do
campeonato br a s ile iro a

favor de um sistema ilegal
de. apostas.

Em Brasília, as notícias
são de lavagem de dinheiro
caixa 2, malas e malas de
dólares desviados, mensa

Ião, propina e por aí vai. O

Congresso Nacional está
virado numa escola de

malandragem. Sem a

menor vergonha na cara,
Lula diz que de nada sabia.
Logo ele que foi eleito pelo
povo e para favorecer o

povo. Se o tema da campa
nha foi esperança o gover
no petista virou uma deses

perança total. Políticos de

esquerda comprovaram que
são tão ou mais canalhas
que Collor ou Maluf. A
safadeza está em toda parte.

"O momento é de união em torno de preservar a credibilidade do futebol que é o mais
vitorioso no mundo':

• Do president€ da CBF, Ricardo Teixeira, tentando-pôr ordem na casa depois da denúncia de manipulação dos resultados do
Càmpeonato Brasileiro.

.
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I Fatos & Pessoas I
,

' Fernando Bond

Descentralização para
advogados de todo País

Florianópolis - O góvernador Luiz

Henrique criticou a "g,igantesca
concentração do poder em Brasília e a

forma como são financiadas 'as eleições"
no Brasil, na abertura (foto) da XIX
Conferência Nacional dos Advogados, ,

'

ontem de manhã na Capital,"Nem no

Império (contra cuja centralização
rebelaram-se, aqui no Sul, os farroupilhas
de Guiseppe Garibaldi, David Canabarro..
Luiggi Rossetti e Teixeira Nunes) o

governo central concentrou tanto a

riqueza nacional nos cofres de seu tesouro.
afirmou. Também participaram do
encontro o ministro da Justiça, Márcio
Tomaz Bastos, e o 'presidente do STF,
Nelson Jobim. Ao criar vários impostos
"mascarados de contribuições, �omo a

CPMF, o Governo Federal reduziu a

participação dos estados de 30% para
,20% e,dos municípios, de 20% para 13%�
acrescentou Luiz Henrique. A redução
crescente da autonomia do erário e da

gestão local deu, conforme o governador,
"margem ao esvaziamento das pequenas
cidades e ao inchaço, com a explosão da
miséria,da subnutrição,do analfabetismo':

CORREIO DO POVO
Diretor Diretor-Corporativo Editora

Francisco Alves Fe�nando Bond PatríciaMoraes

FLORIANÓPOLIS/ANTONIO MAFALDA/SECOM

Capacitação para AMA
A Secretaria do Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, através da Gerência de

Educação, capacitará nesta terça-feira 49
profissionais que atuam com alunos autistas
na AMA (Associação dos Amigos do Autista).
O curso de capacitação para Profissionais do
Ensino Especial, dirigido para Transtornos'
Incisivos do Desenvolvimento será na Fameg,
a partir de uma da tarde. Será o, primeiro curso

ministrado na região direcionado para esta

área de atuação, sob responsabilidade a

Fundação Catarinense de Educação Especial.

Sinuca de bico
o calendário eleitoral prega uma peça no

pessoal que está em dúvida se deixa ou 'não o

PT: é que o prazo para abandonar o barco e

embarcar em outro vence na sexta-feira (30).
Só que o resultado final da eleição para o

novo comando nacional só sai terça ou quarta
da semana. que vem. Se correr o bicho pega,
se ficar o bicho come.

Referência importante,
Eventos como o do IEC (lnterriational
Electrotechnical Commission), comissão
global que organiza, prepara e publica
normas internacionais que envolvem
tecnologias eletroeletrônicas, iniciado
ontem, são importantes para Jaraguá do
Sul e região não apenas por se
transformarem numa referência como

pólo de estudos de tecnologi-a, mas
também por toda a movimentação da
economia local e principalmente pela
divulgação do turismo em fado o

Mundo. O encontro, que vai até sexta

feira, é a plenária anual do Comitê
Técnico do IEC que estuda Máquinas
Elétricas Girantes, com patrocínio da

Weg.

P&D
A estratégia de investir em pesquisa e

desenvofvimento nasceu com a Weg:
3% dareceita líquida anual são
destinados à inovação, o que significa a

mobilização de cerca de 500

engenheiros diretamente envolvidos
em P&D nas empresas do grupo; Em

2004, o montante 'de investimentos
chegou a RS, 33,5 milhões. O
investimento é dirigido à pesquisa
aplicada e ao desenyolvimento
tecnológico, através de uma política
baseada fortemente no

desenvolvimerito próprio, porém com a

participação de universidades, centros
de pesquisa e consultores externos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
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As vantagens do "Fundo
Social"

Pensei em escrever, nesta coluna, algumas palavras sobre a caótica
situaçâo econômica e política a qual se encontra o nosso Brasil, mas
pretendo trazer hoje, algo otimista para'empresas e cidadãos.

Têm sido freqüentemente publicadas na imprensa notícias sobre o

Fundo Social. Mas, afinal; o que é isso, como se constitui e para que
serve?

'

Segundo a própria Lei que o criou (Lei 13.334, de 28/02)05), é um
fundo de naturezafinanceira, destinado a financiar programas e ações
de desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão e promoção
social, no campo e nas cidades, no Estado de Santa Catarina, inclusive
nos setores da cultura" esporte turismo. '

Esse Fundo tem natureza desvinculada, ou seja, sua destinação já
está prevista em Lei, dispensando, por isso, a necessidade de aprovação
de projeto de lei ou inclusão de verba específica no orçamento do
Estado.

Basta que as políticas públicas do governo estadual contemplem a

viabilidade de determinada obra para que o Governad�r autorize a

alocação de recursos do Fundo Social para sua consecução, Toda a

orientação da aplicação das verbas do Fundo está sob a direta vigilância
das prioridades de desenvolvimento traçadas ou eleitas pelo governo
estadual.

'

As fontes doFundo Social compõem-se basicamente de transações
de débitos fiscais com o Estado, contribuições e doações de entidades
privadas. A primeira hipótese, transação, já teve seu prazo expirado e

permitiu que devedores quitassem seus débitos com o fisco em condições AR�bem vantajosas, através de descontos que chegavam a 50%, desde que
fizessem doações à vista ao Fundo Social.

Hoje, a grande vantagem ainda possível de'ser aproveitada pelas
empresas contribuintes de ICMS é a contribuição ao Fundo Social de
até 5% do valor a pagar apurado no.mês. ,

Os empresários podem com isso, não só se beneficiarem diretamente
da vantagem financeira oferecida nesse sistema, como também, contribuir
ostensivamente pelo direcionamento de parte dos encargos tributários
para o desenvolvimento de 'sua região, através de ação conjunta de
entidades de cfasse tanto com o Poder PúblicoMunicipal quanto com

.a Secretaria de Desenvolvimento Regional.
Indiscutível, portanto, a importância. do fundo social para o

,

crescimento econômico, na geração deempregos e investimentos em

obras, onde os municípios catarinenses são beneficiados de forma direta
e prática. Empresários" .fiquern- alerta quanto ao fundo social e suas

vantagens, fale com sua contabilidade e saiba como pode contribuir
para sua empresa e para o crescimento de seu município.

Fonte: Assessor Jurídico da ACIAG, Dr, André Luiz Máximo Fogaça

Órlando Satler, presidente da Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim - administrativo@aciag.com.br

Mata Atlântica: projeto
catarinense é destaque

."

No dia 21 de setembro, dia da árvore, a FundaçãoO Boticário para
Proteção à Natureza lançou o livro "Sinais da Vida: algumas histórias
de quem cuida da natureza no Brasil" num evento comemorativo aos

oUseus 15 anos.de sua existência, realizado na capital'paulista, que reuniu �
diretores do'Ministério do Meio, Ambiente, o Secretário do Meio can

Ambiente do Estado de São Paulo, grandes celebridades que fazem Be

parte da história do ambientalismo brasileiro e jornalistas que cobrem
o meio ambiente de diversos mei�s de comunicação. rarl

Dos 990 projetos patrocinados em todo o Brasil durante esses 15 Jerr
,

anos, apenas is foram selecionados para fazerem parte do livro. Dois assl
desses projetos destacados são de Santa Catarina: Crianças Salvado os I
Anfíbios da Mata Atlântica, do Instituto Rã-bugio, desenvolvido_pelo,
casal Germano e ElzaWoehl e o Projeto Baleia Franca, de José Truda '

Palazzo Jr.
, O texto do livro foi escrito pelo jornalista Marcos Sá Corrêa e as

fotos foram tiradas por Haroldo P�lo J r, um dos maiores fotógrafos de
natureza do Brasil, que passou dois dias emGuaramirim (SC), registrando
o projeto para o livro. Aíunos da Escola de Educação Básica Alfredo
Zímmerrnann de Guaramirim, são destaques no livro.

.Na semana passada, o Instituto Rã-bugio inaugurou seu escritório,
numa sala comercial do terminal rodoviário de Jaraguá do Sul, cedida
pela prefeitura, emprojeto de lei aprovado por unanimidade pela Câmara
dos Vereadores. Empresas da região doaram todos os móveis e instalação
do escritório, destacando- se a Berlim Ambientes {Cozinhas Berlim),
Os equipamentos foram adquiridos com recursos da Fundação AVINA,

Or

apoiadora do Instituto Rã-bugio desde 2002.
Recentemente foi conquistado um importante apoio financeiro

para aONG: a FAMEG, Faculdades Metropolitanas de GuaramiriJll,
assinou um contrato para doações mensais que vão totalizar R$ 120 ten
mil. Muitas pessoas físicas também passaram a reconhecer a importância qUa
e seriedade do trabalho do Instituto. Rã- bugio e estão, espontaneamente, já s

fazendo doações em dinheiro para a ONG, trá,

sup
esnGermano Woehl Jr - Instituto Rã-bugio

Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte
Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazer
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correçôes ortográficas e gramaticais necessárias,
'
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MOSAICO
'� o que fazer?

.

Moradores, de Três Rios do Norte

aclamam à coluna de uma situação

�reles vivida na noite de sá�ado.
�elatam que uma comemoraçao na

esquina das ruas Domingos
Anacleto Garcia. e José Vicenzi

entrOU pela .madruqada com

oarulho insuportável, de tirar o sono
ae qualquer um. Lá pelas tantas,

alguém' resolveu pedir ajuda à

polícia. Como resposta, ouviram
Des que nada p.ode�ia ,ser feit� porque

tão havia autonzaçao da Prefeitura. E a

lve lei do Silêncio, caducou?

TERÇA-FEIRA, 27 de se,tembro de 2005

� Na vitrine
Estrategicamente, o PSB de Jaraguá
do Sul alçou à presidência do.

diretório o ex-vereador Ivo Petras

Konell. Ou seja, daqui para frente, as
informações relevantes do partido
convergem para ele (Petras),
também pré-candidato a deputado
estadual, o que lhe dará maior

visibilidade na mídia jornalística. Os
pesebistas estão convictos da elelção
de' um 'deputado estadual em 2006

entre 05 29 já pré-indicados pelo
diretório estadual (leia matéria nesta

página).

� Com calma
o PMDB de Jaraguá do Sul tem

convenção marcada para dia 30 de
outubro. Depois do embróglio

. patrocinado pelos vereadores Pedro
Garcia e Lorita Karsten (ela não se'

reelegeu em 2004). Numa verdadeira

"peitada" ao comando do ex

deputado Ivo Konell, agora fala-se em

renovação para tornar o partido mais

dinâmico, Entre os velhos caciques de
sempre, com menos ou mais

influência interna, a ordem do dia é

evitar que ocorram bate-bocas fora das

paredes do dlretório.

� Mais fortes
Pela terceira vez; desta vez em Jaraguá
do Sul, a Honda promoveu na região
.desafios sobre resistência em cima de
motos estacionadas (leia matéria nesta

edição). E, pela terceira, vez, vitória de
uma mulher, como tinha ocorrido antes

em Joinville e Canoinhas. Como detalhe
de que. naquelas duas cidades os

participantes não estavam sob abrigo de
um toldo. As mulheres mostram

resistência singular e não apenas em

eventos assim. É no trabalho profissional,
no de casa, nos problemas do dia a dia,
enfim, fazem por merecer.

� Realidade,
Professores da rede estadual de ensino

andam assustados com a crescente 'JIp
violência manifestada nas salas de aura oh
por alguns alunos. Até ameaças de morte )'0
já foram registradas. Os casos mais cons- -s

trangedores já são de conhecimento' da 11.J

Promotoria de Infância e da Juventude, ; rrn

mas há 'outros ainda acobertados, ,Oi!
segundo relatam professores que !,ãq se -

J I P
identificam por medo de mais repre- 0'/
sá lias. E profissionais que trabalham à

ru
base de remédios, calmantes, principal-
mente, o que influencia na qualidade do -,31

ensino. .urn

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br sb
Ui]
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POLíTICA

Alfredo Guenther deixa
a Secretaria da Saúde

ARÓLlNA TOMASECLI

Dentistadeve
ííumir' as funções de
ose, que vai disputar
eleição em 2006

)ARAGUÁ DO Sut - As

speculações de que o secretário
o eSaúde, Alfredo Guenther, iria'

eixar o cargo foram confirmadas
nrempela vice-prefeitaRosemeire

as ',,,', ,;.'1' ," , , ,

1�5ej\JPtr1?J; E,!%e, f�L9)?��!?eir9,_
núncio oficial da saída de um

�cionário de primeiro escalão

pois da aprovação, no último dia
lido projeto de lei que cria um
ovo organograma para a

aministraçãomunicipal.
Segundo Rose, Guenther vai

erremanejado para outra pasta
esta ou nomais tardar na próxima
emana, (qu.ando serão feitas a

aio r parte das adequações
revistas' .; 130m ,a ,reforma
aministrati��, que alterou a

omenclatura das secretarias e

ambém prevê a redução de
alários e do número de cargos de'
onfiança, uma das promessas de
ampanha do prefeito Moacir
rtoldi (PL).
A vice-prefeita não confirmou

para qual cargo o dentista .será
remanejàdo e nem quem vai
s5umir a Secretaria. "Ele

(Guenther) vai fazer parte da

administração em outra função",
.

resumiu, Mas o próprio Guenther
1 '

adiantou que deverá substituir as,
funções hoje exercidas pela vice
prefeita, que vai se afastar da

administração para disputar uma .

vaga na Câmara dos Deputados na
eleição do ano que vem.

"Houve -um pedido que I

gostariam daminha presençamais
próxima ao prefeito, até porque

com essa possibilidade da Rose se
"

candidatar a deputada federal, ela
, deixará de desempenhar a função,

de intermediadora. Epelaminha
vivência em Jaraguá do Sul, meu
relacionamento em todas as

camadas sociais, fizeram o convite.

Estamos estudando situações parà
verComo voume enquadrar. Existe
a possibilidade, mas nada

definido", declarou.
Guenther considerou uma

"experiência importante" os nove
meses em que esteve frente à pasta
e destacou, neste período, a

capacitação profissional e a

implantação de uma nova

dinâmica à Saúde, prevista no

Plano 22. "No começo tivemos

dificuldades de relacionamento
dentro da equipe, mas ao longo do
tempo conseguimos demonstrar

que não queremos atrapalhar e

hoje vivemos um clima bom, nos
entendemos", admitiu.

O assessor de Comunicação,

ARQUIVO 'CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER

Guenther disse estar estudando a proposta, mas ainda não há definição

vereador licenciado Terrys da
Silva (PTB), também já anunciou
sua saída da pasta, o que, segundo
ele, vai acontecer na próxima
sexta-feira, 30. No dia 3, Terrys
assumirá suá vaga na Câmara de

Vereadores, hoje ocupada pelo
diretor da Casa, Ruy Lessmann

(PDT). Especula-se, ainda, que o

atual presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), será
nomeado para uma das secretarias

pata que Lessmann continue

ocupando a cadeira.
Além de Guenther e Terrys,

outros dois funcionários de primeiro
escalão já tinham deixado seus

cargos antes da aprovação do

projeto da reforma administrativa:
omédico Ademar Nardelli, que
deixou o cargo de secretário

adjunto de Saúde, em julho, e o

pastor Jair Alexandre, que dirigia
o Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Águas e Esgoto) até
o início de agosto.

atalhão de 100 mil mulheres nas eleições do PMDB em se
)ARAGUÁ DO SUL- "Somos

1% ao eleitorado catarinense e

ães dos outros 48%". A frase,
apresidente estadual do PMDB

,

\ulher e também presidente da
ohab (Companhia Habita
lonal de SantaCatarina), Maria
areiMotta Beck, tem sido usada
Or ela para reivindicar com

rgUmentos sólidos a abertura de

í
ais espaços para o contingente
emlnino no partido. E os efeitos
tem sido palpáveis. Desde

�uan�o o movimento foi criado,
lasão 100 mil militantes cadas
t' dra as, número infinitamente
superior às filiações individuais da

e5mlagadora maioria dos partidos
�[, .

d
tlcoS catarinenses. Por força

r "a legiSlação vigente, 30% das
5 'ag' ,

t
as para candidatos obriga-

Oflam '

Ih ente pertencem as rnu-

1res, No PMDB, serão pelos

menos 20 candidatas à Assem
bléia Legislativa em 2006. A

dirigente esteve sábado em,

Jaraguá do Sul prestigiando a

posse da gerente regional de
Educação, Deni Rateck, na

presidência do segmento local"
que reuniu 323 pessoas em um dos
restaurantes do Parque Malwee.

Maria Darci recorda que, a

partir de 1984, quando a

participação das mulheres no

partido se acentuou mais, 100
delas se elegeram vereadoras,
embora a redução de vagas
ocorrida nos legislativos
municipais. O desempenho mais

positivo nas disputas pelas
prefeituras aconteceu em 2004
com a eleição de oito prefeitas
Dionísio Cerqueira, Luzerna,
Lacerdópolis, Treviso, SantaRosa
do Sul, Urupema e Nova Trento,

além de cinco vice-prefeitas e

uma deputada estadual (Simone
Schramm, quemigrou do PP).

O PMDB Mulher, segundo
sua presidente, já tem nomes

listados para concorrer à

Assembléia Legislativa.
E cita algunsr a vice-prefeita

.

de Itajaí Eliane Rabello; pela
região de Laguna, Ada de Luca,
mulher do presidente da Casan

(Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento) e ex;

deputado Valmor de Luca e,

ainda, por Jaraguá do Sul, Cecília
Konell,mulher do ex-deputado
Ivo Konell e mãe do ex-vereador
Ivo Petras Konell, este pré
candidato a deputado estadual

pelo PSB (Partido Socialista

Brasileiro): Porém, estes nomes só

serão confirmados nas con

ve nç
ô

e s que definirão os
"

concorrentes. "Quanto mais

participação da mulher, mais
equilíbrio nas eleições", diz a

presidente.
A idéia, segundo Maria

Darci, "é não bater de frente",
distribuindo as candidaturas por
micro ou macrorregiões. Uma das
atuais lutasdo PMDB Mulher é
incluir pelo menos quatro

representantes nos diretórios

municipais, duas delas como

membros efetivos. Um dos poucos
estados do Brasil a ter o partido
estruturado em todos os muni

cípios (são'293 em Santa Catari

na), O PMDB, através do seg
mento feminino, tem organizado
48,braços da ONG Mulher; pres
tando trabalhos de caráter social.
Por isso, segundo a dirigente, tem
sido um partido "bem aceito" em
todos os cantos. (Celso Machado)

'f!;

Petras Konell assume PSB e j[Bl
{3b
;129afasta disputa em família

}ARAGUÁ DO SUL- O diretório

municipal do PSB (Partido
Socialista Brasileiro) elegeu em

convenção no domingo o ex

vereador Iv'a Petras Konell, como
seu novo presidente. LuizHirchen,
que' presidia a sigla desde sua

fundação, em 2003, passou a

ocupar: a vice-presidência. A
estratégia é darmaior visibilidade
à candidatura de Petras a

deputado estadual. "Nascido",
como ele mesmo diz, no PMDB

(Partido do Movimento

Democrático Brasileiro), que em

.
[araguá- do Sul, durante muitos
anos, teve membros da família no
comando municipal do diretório,
Petras garante que não haverá, em
nenhuma hipótese, disputa por
cadeira naAssembléia Legislativa
entre ele e suamãe, Cecília Konell,
listada como candidata a deputada
pela própria presidente estadual do

'

PMDBMulher,MariaDarciMotta
Beck, que no sábado esteve em

Jaraguá do Sul.
"O diretório estadual do PMDB

nunca teve respeito para com

[araguá do Sul", disse o ex-vereador,
que exerceu mandato entre 2001
e 2004, para justificar sua filiação
ao PSB, que terá, segundo o

diretório municipal, candidato a

governador e pelo menos 29
concorrentes à Assembléia

Legislativa. Petras, com osmembros
da executiva local, já tem, 'os

números na ponta do lápis para as
,

eleições de 2006: a cada 70mil votos
recebidos (média de 2.500 votos

por candidatos já definidos) o

partido, que nunca teve Petras: "sem chance de disputa,,-iI
______

-------------------�,j �1

,1::lc
representante no parlamento

. Olqestadual, elegerá um deputado. ,

M di I
' - !nq

as, isputar a e eiça<;>
concorrendo 'com a mãe, Cecília W

Konell (PMDB) nem pensar:1IB
"Muita-gente ainda não entende a;11
união que existe na família Konell.ees
vencendo ou-perdendo. Isso sempreorn
vai existir", afirmou Petras, para
quem o candidato, por justiç�g9c
deveria ser o seu pai, o ex-deputado (Jb
Ivo Konell, que perdeu os direitos'

políticos por oito anos em 2003.Um
docum�nto produzido durante o

1Oº Congresso do PSB realizado no
final de agosto, ém Brasília, é à

\\

,

eleições do ano que vem. Nele, o .

partido convoca as siglas de
�

esquerda-T'C do B, PCB, P�O�);,
PDT, PPS, PT, PSTU e PV- para
um grande debate na defesa da

democracia, da República e da-e

cidadania, em favor da soberania
nacional, da emancipação do País
e do resgate de mÜhões de
excluídos pela pobreza". (Celso
Machado) :'

Chiodini deve ser candidato
}ARAGUÁ00 SUL- o empresário

Carlos "Mime"Chiodini disse estar

pronto para encarar o desafio de
buscar uma cadeira na Ass�mbléia
Legislativa em 2006. Pré-candidato

pelo PMDB de Jaraguá do Sul, o
empresário, se confirmado- o que
deve ocorrer na convenção do
diretóriomunicipalmarcada para dià
30 de outubro, com sintomas de boa

renovação na diretoria executiva

pela primeira vez disputará um cargo
eletivo nas umas.Nas ruas da cidade,
inclusive, já circulam veículos com
adesivos de apoio ao nome dele.
"Estou trabalhando par isso", disse
Chiodini aoCorreio do Povo.

Sobre a decisão tomada pela
vice-prefeitaRosemeireVasel (PTB)
em não se filiar ao PMDB, Chiodini
entende como "uma opção pessoal
dela" - Rosemeire foi assediada várias
vezes pela direção local do partido e

•

1- j

pela própria cúpula estadual para s�')ii
transferirparaopartidodogovernador 16
Luiz Henrique da Silveira. "Ela (ll�;

outras lideranças locais do PTB e dfll;I
Prefeitura (oPL) devem seguir outrC?��'l
rumos, mas no plano estadu<;\�I"
continuam sendo nossos parceíros"; �

, , )

observou o empresário, referindo-se..

a base de apoio de LHS. ReveloJ�q
inclusive, que uma candidatura '�b�
deputado federal já estaria reservada:;!:)
à vice-prefeita pelo PMDB. Na',)

,
semana passada, Rosemeire disse ao'{)
CP que, estrategicamente, filiar-se a(1),�}'
partido do governador e assumir umao
candidatura, fosse a deputada.,
federal ou estadual, representaria
sérios riscos de participação pífia no '

pleito, já que a legenda abriga nomes
de tradição em eleições e de forte

influência na região,''Agora, vamos
ver se é viável ��p�ta� vaga co�J
candidato da regiao .dísse. (CM)
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Violência na escola preocupa
professores da rede estadual

Dados do BancoCentral
Os gastos com o paqarnento de juros do governo já superam os RS
100 bilhões,Entrejaneiro e agosto,o setorpúblico consolidado (União,
Estados,municípios eestatais) destinou RS 105,688 bilhões para pagar
os encargos da dívida, um crescimento de 26,1% em relação aos oito
primeiros meses de 2004.Para cobrir esse gasto, o governo fez um

superávitprimário (receitasmenos despesas,excluindo os gastos com
juros) de RS 78,931 bilhões, o equivalente a Q;26% do PIB projetado
para o período' e bem acima da meta, que era de R$ 60,184 bilhões,
No ano, a meta de superávit é de 4,25% do PIB, ou RS 83,850
bilhões.Como o esforço fiscal que o governo fez para tentar reduzir a
dívida pública não foi sufidente para cobrir o gasto com juros, no ano
o déficit nominal chega a RS 26,756 bilhões (2,12% do PIBj.Para o

resultado acumulado do ano, o. governo central 'contribuiu com RS
50,534 bilhões e os governo regionais com RS 17,313 bilhões, Já as

estatais registraram n,o período um superávit de R$ 11,084 bilhões.

separar uma confusão que se

formou na sala de aula. "Acabei
denunciado por agressão, porque
encarei o rapaz e o coloquei para
fora da sala", contou o Professor,
acrescentando que, além disso,
ainda foi acusado pelos alunos
autores da confusão, O mesmo

professor relatou outros dois
casos, Em um deles, o carro de
uma colega por pouco não foi
incendiado, "Colocaram

querosene em cima do vékulo
para ser queimado", Disse,
ainda, que

ó nome de outra

professora foi inserido no site

Orkut, na internet, com

palavrões de todo tipo. "Isso
também tem deser discutido nos

, \

congressos e não apenas a luta

por espaços no comando do

sindicato", desabafou.
Outros professores também

defenderam eleições para
escolha de diretores de escolas,
abolindo a indicação para o

cargo, Outra professora relatou
que 'não poucos profissionais,
acometidos pelo medo de

ameaças constantes por parte de

alunos, trabalham à base de
r emé d ios. "Há um enfren
tamento constante e, quando
reclamamos, freqüentemente os

pais apóiam as -ati'tudes dos,

filhos", disse,
Procurada pelo Correio do

Povo' no sábado pela manhã, a

CELSO MACHADO

... Gerência Regional
de Educação tem

registro de quatro
casos emJaraquá

Agosto
No mês passado, o superávit
primário foi de RS 10,186
bilhões. A maior contribuição
veio do governo central, que
economizou RS 4,508
bilhões. Os governos
regionais registraram um

superávit de RS 2,391 bilhões
e as estatais, de RS 3,286
bilhõesJá os gastos com juros
somaram RS 13,424 bilhões.
'Com isso, o déficit nominal
foi de R$ 3,238 bilhões.

lmportações
Os preços em baixa por causa

.

da queda do dólar estão
fazendo disparar as vendas
deprodutos importadose'
isso jáse reflete na balança
comercial do país, mas, por
enquanto, não há qualquer
ameaça ao equílíbrlo das
contas externas. O saldo
comercial do país na semana

passada foi de RS 858

milhões, resultado de vendas

equivalentes a U5S 2,561
bilhões e de compras no
valorQ_e U5S 1,703 bilhão.

]ARAGUÁ DO SUL- Assem
bléia promovida pelo -Sinte
(Sindicato dos Trabalhadore's em
Educação) regional no sábado

pela manhã, para definir a pauta
de assuntos que serão discutidos
.no congresso estadual da

categoria programado para o'

período'de 12 � 14 de outubro .'

em Araranguá acabou quase

que monopolizada pela
preocupação com a crescente
violênciá em estabelecimentos
de ensino da rede estadual em

Jaraguá do Sul e região.
Alguns professores insistiram

de forma categórica que a

filiação do sindicato à CUT

(assunto que estava na pauta),
ou a qualquer outra tendência,
é-terna que pode ser resolvido
sem se tomar a maior parte do
tempo dos congressos como,

dizem, geralmente ocorre. Um

deles, que não pod e dlàr
declarações públicas parqué
responde a p ro ce.sso por

. denúncia de agressão contra um
aluno, conta que apenas tentou

Projeção
A dívida líquida do setor

público atingiu em agosto RS
973,7 bilhões, o que
representa 51,7% do PIB,
contra RS 971,8 bilhões

(5'1,5% do PIB) do mês
anterior. Em dezembro, a

.

relação dívida/PIB era de
51,7%.Para setembro, ele
espera que a dívida se

mantenha nesse patamar. Já
para o final do ano a

expectativa é de um recuo

para 51,5% do PIB. I

Queda'
A média das exportações caiu
em relação à semana anterior,
ao contrário das importações,
que crescem há três semanas

seguidas e registraram a

médiamais alta do mês, com
U5S 340,6 milhões diários,
Como resultado, o saldo COC

mercial da quarta semana de
setembro caiu 34% na compa
ração com a semana anterior.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Professores da rede estadual senten-se ameaçados por alguns alunai

gerente de Educação da SDR opina que as causas podem
(Secretaria de'Desenvolvimento demandar da falta de

Regional) Deni Ra teck, oportunidade de, trabalho para
confirmou a, existência de muitos jovens e defende maior,

quatro denúncias sobre casos de participação do Conselho Tutela;:
violência em escolas do junto aos estabelecimentos dê'

município. Disse que a SDR está .ensino, "Muitos alunos chegam,
dando todo apoio para levantar ,[J.'à� 'e's'co'b't's>já -20m 'um'a ca'iga:
a origem dos conflitos com grandede conteúdo emocional

respaldo da promotorja da causado' pela d e sagtegaçâí
Infância, e da Juventude. Rateck familiar".

'.

Estão abertas as inscrições.para Sistema de Avaliação
demais disciplinas: Matemática,
Física, História, Geografia,
Química, Biologia e Atualidades.
O processo de seleção será realizado
em 28 cidades catarinenses,
inclusive em Jaraguá do Sul.O
resultado deverá sair até o dia 16
do mesmo mês, na sede d� Acafe,
em uma das 14 afiliadas da

'instituição, que participarão do
Saerrl2005 oferecendomais de 421
cursos ao todo, ou pela página
www.acafe.org.bt

Outras informações pela central
.

de atendimento daACAFE, no fone
(48) 224-8860, ramaiS, ou, ainda,
pelo e-mail saem@acafe.org.br.

• Cotação U$$ Compra <'Venda
Comercial 2,2.49 2,251
Paralelo 2,453 2,547
Turismo 2,200 2,340

·totação Euro Compra Venda

2,715 2,718

·CUB RS: 828,23 (maio)

Indices Pontos OScilação
Bovespa 31.141 0,49%
Dow Jones 10.433 0,23%

2,121 0,22%

0,720,0

Neste ano.. como não será

realizada a 1 ª prova, não será
-. admitida a inscriçâode alunos da 1ª
sériedoEnsinoMédioque ainda não
tenham participado do Saem. Para
realizar a inscrição das provas da 2ª e
3ª:avaliação, o aluno-candidato

deverá, obrigatoriamente, estar
matriculado e cursando o ensino

médio, assim como já ter participado
do Saem.

As provas serão realizadas no
dia 2 de dezembro, das 14 às' 18h, e
constarão de uma redação e de 50

questões -objetivas de múltipla
escolha, sendo .15 de Língua
Portuguesa e Literatura, e 5 para as

DARIDAÇÃo- As inscrições para
o Saem 2005 (Sistema deAvaliação
do ensinoMédio), promovido pelo
SistemaAcafe começaramdomingo
e vão até o dia 11 de outubro. O

'Objetivo é facilitar o acesso dos
estudantes ao ensino superior. As
inscrições podem ser feitas através
do site wwwacafe.org.br, bastando
preencher os dados, imprimir o
boleto bancário, realizar o pa

gamento e aguardar a confirmação
de recebimento ou conferir a

inscrição na própria página da
internet. As agências do BESC
também 'estarão realizando ins

crições;que custamR$ 20.

� As inscrições podem ser

feitas através do site

www.acafe.org.br. até dia

1 1 de outubro.

• As.provas serão

realizadas no dia 2 de

dezembro, das 14 às 1 8h, e
envolvem uma redação e

50 questões objetivas de

múltipla escolha. Outras

informações através do
telefone: (48) 2248860,
rarnalS.

5a Semana da
Comunica ão
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Barranco de -20 metros•

desaba e destrói garagem
I'

UlilNI

Crianças passaram
'u aia brincando no

ocal, onde o carro

elta foi soterrado'
I

'

GuARAMIRIM :... Ontem pela
, anhã; a cabeleireira Denise

leurer, 30, moradora da rua

,

ermeTomelin, 1).0 bairroCaixa

água, ainda estava assustada.No
mingo à noite, um barranco de

de 20metros de altura deslizou,
wrrando a garagem que fica nos

mdos de sua casa e onde as filhas

�liana, 10, e Ana- Paula, 3,
,

cavam sempre.De acordo com

!comandante dos bomb�iros,
elson Oliveira, a quantidade de

,
I
o que desliz�u é equivalente a

,

ou menos 200 toneladas. A

gem de alvenaria ,que tinha
,

�aço para guardar cinco carros e

OI 'construídahámenos de dois anos,
I, '(ou totalmente destruída, assim ,

:m mo o veículo Celta, que estava

oe, Itacionado. Entre o muro que
Ira (avaatr§.s da garagem e obarranco
Df, e terra que deslizou havia um
lal r id '

ot :paço � tres a quatrometros.
Denise conta que na hora do

rm

gi ���m�nto, por yolta das 23h,
rall �os'lÍa casa estavam dormindo.
ia hegueiaéscutarurnbarulho, mas '

i ia dei importância porque já
-� lamas acostumados comobarulho

r
o trem que passa aqui perto".

;
ente àsquatro'horas damanhã,/

Na hora do deslizamento, os moradores estavam dormindo, o que pode ter evitado uma tragédia

quando Uma inquilina de Denise,
quemora numa quitinete nomesmo
terreno, acordou para ir ao trabalho,
,é que a família tomou conhecimento
do ocorrido: "Uns 15 minutos antes
do deslizamento, o namorado da

moça pegou amotodele, que tinha
deixado' na garagem. Nunca

imagineique fosse possível acontecer
,

uma coisa dessas", disse Denise, que
reside num sobrado construído no

.

terreno hámais de seis anos. Ela, o
marido, JoãoMeurer, e as duas filhas
moram na parte de cima, a sogra,
Santa Isabel reside na parte de baixo,
e há outras três quirinetes alugadas..

O varal de roupas ficava dentro da

garagem. No domingo a família
recebeu visitas. "As crianças
brincaram por aqui e na garagem a

tarde inteira", contou dona Santa.
O Celta, avaliado emR$ 30mil

, será pago pelo seguro. "O carro era

do patrão do meu marido, mas
.sernpre ficava conosco", informou
Denise. O prejuízo com a destruição
domuro e da garagem é de cerca-de
R$ 15 mil. Até ontem, omarido de
Denise que trabalha como

caminhoneiro e está noRecife, ainda
não tinha sido avisado do acidente.

Segundo informação dos

I

:olícia investiga estupro contra duas menores
: )ARAGUÁ DÓ SUL - o delegado
tônio Godoy está investigando

,

a denúncia de estupro contra

uasmenores, uma com 15 e outra

ffi 17. anos. A ocorrência foi
registradapelaCentral deOperações
�PolíciaMilitar na madrugada de
'bado para' domingo, através de
núncia feita por um popular que
�se ter visto as moças sendo

; �didas porum homemdentro de

f
IlillcarroFordEscortGLplacaLXN

, lól4, meCampoAlegre.
I ,Segundo o' denunciante, as

I Vlltmas contaram que foram

! �rdadas pelo homem, que estava
1 mmadoCOm revólver e se identificou

(Offio sendo Marcos, na rua Leno
" NicolUZi, ao ladodo salãoShoppClub,

no b ' ,

airro Agua Verde. A Polícia

esteve no local e não encontrou o

acusado. As menores foram
encaminhadas à delegacia para

registrodaocorrência.De acordocom
o delegado Godoy, esta semana as

vítimas farão exame de corpo delito
,

no InstitutoMédico Legal. ''Através
da placa do carro vamos chegar até o
acusado", informou. Esta semana será
instaurado inquérito para apurar o

caso..

Atropelamento e fuga
Por volta das 23h de domingo, o

ciclistaRicardoCésarFontes, 23 anos,
foi atropelado por uma caminhonete
'Dodge Dakota placaBCW 0021, de
Jaraguá do Sul.' O acidente
aconteceu na rua José Theodoro
Ribeiro, bairro Ilha da Figueira, nas

\
-

,I

proximidades da empresa Ilha Bela.
O condutor fugiu semprestarsocorro
e o ciclista, que sofreu ferimentos

leves, foi atendidono ProntoSocorro
e liberado em seguida. Depois de
fazer uma ronda, a polícia acabou

"

f

encontrando' a caminhonete
estacionada próximo ao Salão

Vitória. O carro foi levado à

delegacia e em seguida omotorista
apareceu para reclamar o veículo.

J.G.c, de 21 anos, (conforme boletim
da PolíciaMilitar) não teve o nome
divulgado pela Polícia Civil sob a

justificativa de "troca de plantão".
Os funcionários que'entram para
trabalhar às 9h da manhã não têm

,

acesso às ocorrências do plantão
anterior.Omotorista será processado "

por omissão de socorro.

I Região registra mais um caso de .larrooínio
, MASSARANDuBA - o professor
; Danilo de Toffoul, 47 anos, foi
encontrado morto na manhã de

! :ntelll., em sua casa, na localidade

M Braço Direito, zon� rural d�assaranduba. O corpo foi
enc i ,

S
Ontrado por uma sobrinha.

I
egundo a polícia, o crime foi de
atrocínio, já que foram roubados
o '

carro da vítima- um Fiat Uno -,

aparelhos de rv eDVD e todas as
lO

'

�pas do armário. O responsável
� as investigações, que pediu parallão ter o nome divulgado, acredita

�ue a morte tenha ocorrido na
adrugada de sábado para

domingo.
Até a tarde de ontem, o

InstitutoMédico Legal não tinha
,
o laudo apontando a causa da
morte. As hipóteses, segundo o

investigador, são de que Danilo
tenha sido assassinado por

espancamento ou

envenenamento. A Polícia já tem
várias pistas sobre 'o caso, mas quer
evitar a divulgação para que o

,

tFabalho investigativo não seja
prejudicado,

Sobre a vítima
Danilo de Toffoul era o mais

novo de dez ir;;'ãos. Solteiro,
residia na localidade de Braço

-

Direito há cerca de 20 anos e

sempre morou sozinho na casa

que foi de seus pais, já falecidos.
De acordo com o morador da

região, Alcione Merchioretto, ele
.era "um homem bom, conhecido
de todos, apesar de ser uma

pessoa reservada". Professor há
vários anos, chegou a ser diretor
de escola. O enterro deverá ser

realizado no cemitério Santa

Luzia, em Massaranduba, assim
. que o corpo for liberado pelo
IML. ,

moradores, a Prefeitura e a

empreitera Tornelin, com a

autorização de órgãos ambientais,
costumavam retirar terrado localpara
uso em obras, mas há um ano não

isso não era feito. O proprietário da
,

empreitem, Renato Tomelin, e o

secretáriomunicipal deObras, Valdir
Vick, não foram encontrados para
falar sobre o assunto.O comandante
dos bombeiros informou que

,

solicitou à Prefeit�ra a retirada de
uma grande quantidaçle de terra

para evitar novos deslizamentos e

garantir a segurança das casas que
ficam próximas ao barranco.

Jaraguá em Dança encerrou

com público de ,17 .mil pessoas
JARAGUÁ ,DO SUL - O 110

Jaraguá emDança encerrou ontem
no Ginásio de'Esportes Arthur
Müller com a apresentação de 27

grupos da categoria infantil, com'
bailarinos com idade de 4 a nove

anos.O evento começou na quinta
feira da semana passada. No total,
foram 49 entidades entre escolas;
academias e outras instituições e

1.600 bailarinos que \
se'

apresentaram nestes últimos cinco
dias no palco doArthur Müller.

De acordo com a diretora de

atividades culturais da Fundação
Municipal de Cultura, Fabiane
Karsten, dentro de duas semanas

será promovida urna reunião de

avaliação entre os coreógrafos. 'Y\_

reunião é feita porque o evento não r"
é competitivo, mas os coreógrafos e

'

bailarinos precisam avaliar os pontos
negativos e positivos das,

apresentações", 'explica'Fabiane.
Ainda de acordo com ela, o público
estimando nos cinco dias é de 17mil

pessoas: Foram 112 coregrafias e 33
'

coreógrafos que se empenharam na

realização de um espetáculo que,
desde a sua primeira edição, tem
agradado crianças e adultos. O

'

objetivo do Jaraguá em Dança,
segundo Fabiane, é o de levar

crianças e profissionais a superarem
os próprios [imites. Na primeira
edição do evento, em 1995, foram
dois dias de apresentações, 15

.

coreografias e 400 bailarinos. "
,

Jaraguá em Dança teve público de 17 mil pessoas aproximadamente,

COMUNICADO

MOMFORTIN_DUSTRIÁ'L LTDA., CNPJ 84.433.440/

0004-7S,I.E.251.462.820,COMUNICA O EXTRAVIO DA
NOTA FISCAL MOD.l, N° 000500, AIDF51389666, 8.0.
no,00050-2005�03952,SENDO QUE A MESMA ESTAVA
EM BRANCO NÃO UTILIZADA.
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As inscrições para alunos novos podem ser feitas na secretaria
do colégio ou através do sitewww.marista-jaragua.com.br
na área de matrículas on-line.
Maiores informações: 371 0313

Rede .Marista:
grande no tamanho� gigante

.��Q.(I,
'. ,Y

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANAILISES ClÍNICAS LTDA.

'Amigo da

Informação:
371 0882

Falecimentos
Faleceu às 18:20h do dia 24/09,0 senhor Francisco Kanczewiski,
com idade de 65 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às QO:OOh do dia 25/09, o senhor Kurt Erdmann, com
idade de 83 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento da Vila Lenzi.
Faleceu às 02:S0h do dia 75/09, o senhor Sérgio Thonsen, com
idade de 83 anos. O velório foi realizado na Igreja Evanqélica llha da
Figueira e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 19:00h do dia 25/09, o senhor Julye Butzke, com
idade de 26 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi. .

ESTADO DE SANTA CATARINA
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 2005.

Prezadora) Senhor(a)

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO

ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N.O 101/2000 - LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE PREVÊ A PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO,
CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO BUSCANO

MUNICfplO A Gestão Integrada, em que o cidadão é

agente de grande importância neste projeto, para a

proposição de açôes e parceiro do Governo Municipal,
vimos convidá-lo a participar da Audiência Pública que
tem c�mo propósito valorar as ações governamentais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias, para contemplar no
Orçamento 2006.

DATA: 05 e 11 de outubro de 2005

HORÁRIO: 19:00 horas

LOCAL: CPL - Centro 'Integrado de Profissionais L'iberais

.

de Jaraguá do Sul

ENDEREÇO: Rua Donaldo Gehring, 175 - Centro

Pauta da audiência:

1. Abertura
2. Apresentação Técnica

3. Realização dos Trabalhos em Grupo
4. Conclusão dos trabalhos

Sua participação é muito importante para a nossa

Administração e fará a diferença na escolha das ações
para o ano (2006), contamos com você.

Atenciosamente,

Moacir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal

r

(

CELSO MACHADO

�I Referendo sobre
o desarmamento

preocupa clubes
de tiro da região

}ARAGUÁ DO SUL- Algumas
I

•

dezenas de pessoas encararam a

ameaça de chuva no sábado pela
manhã para experimentar o chope
Colônia, distribuído gratuita
mente na praça Ângelo Piazera e

que será servido com exclu
sividade na 17ª Schützenfest, que
acontece entre os dias 6 e 16 de
outubro. A empresa, com

mercados consolidados em São
Paulo, Paraná e Oeste cata

rinense, disponibilizou 500 litros
do produto que, segundo a

comissão organizadora, poderá ser

comercializado pelo mesmo preço
cobrado em 2004: R$ 3,00 pelo
copo de 400ml. O presidente da

Associação de Clubes de Tiro do
Vale do Itapocu e, também,
presidente da CCO da festa,
Wilson Bruck, disse que neste ano
haverá uma decoração diferen
ciada, retratando com mais ênfase
a tradição das sociedades.

CORREIO TV

PREPARATIVo'S

Inevitavelmente, o referendo
popular marcado para dia 23 de
outubro, quando, obrigato-

. riamente, os eleitores terão que
escolher entre a proibição ou não
da comercialização de armas de

fogo e munições, foi assunto na

praça. Bruck encara o referendo
como uma espécie de "perseguição
contra a tradição do tiro", onerosa,
segundo ele, e mantida a muito
custo. Acha que o referendo tira
um direito constitucional "Se a

I

alegação é evitar acidentes com

mortes, por exemplo, num eventual
despreparo nomanuseio de armas,
digo que veículos motorizados
também causam acidentes fatais".
Para ele, eventual proibição
causará dificuldades aindamaíores
no trabalho. voluntário de se

resgatar hábitos e tradições
germânicas. "Não somosmáquinas,
somos humanos.: precisamos de
lazer, mas nossa cultura 'está indo
pelo ralo", desabafou.

Wilson de Souza, membro do
Fórum Regional Pela Paz, que
defende o desarmamento,

.

tranqüiliza o presidente dos clubes
de tiro. '�s sociedades não serão

'. prejudicadas, porque o estatuto do
desarmamento prevê que os clubes
terão licenciamento especial para
esta atividade", observou.

Jaraguaenses experimentam
.

'

, ,
'

chope exclusivo da Schützenfest

Casamento secreto
Demi Moore (foto) e Ashton Kutcher são agora marido e

mulher- Foi o que as duas renomadas revistas americanas
"People"e"USWeekly" publicaram no domingo em seus

sites oficiais. A cerimônia aconteceu na noite desabado,
numa mansão em Beverly Hills, Los Angeles, tendo como

testemunhas mais de cem convidados, de acordo com fontes
das publicações."Foi tudo em cima'da ho��';dedurou um

amigo do casal à"US':Procurados,os porta-vozes de ambos se

recusaram a confirmar a informação.Embora sejam '

seguidores da Cabala, os belos optarampor uma cerimônia
tradicional e breve para selar os votos.Testemunhas da troca

de alianças contaram que no seleto grupo de cOh,v.j�ados
.

estavam BruceWillis, ex de Demi,Wilmer\)lalder�al1la, Lucy
Liu, as três irmãs da atriz, além de outros amigos e

.

familiares.Este é o terceiro casamento da beldade, ql;Je teve
um relacionamento de 13 anos com Willis, pai de seus três
filhos: Rurner, de 17 anos, Scout, de 14,'e Tallulah, de 11.

Ivete valorizada
Com a insistência da emissora Globo em ter a cantora apresentando
um programa, ela está valorizando seu passe, Dizem que Ivete
Sangalo pediu RS 300 mil para comandar a festa de Réveillon da
Globo. Umshow dela custa em torno de RS 240 mil.

Norma da casa
O"Programa do Ratinho'não pode tocar em assuntos que serão

pautas do"SBT Brasil"para não desgastar as notícias do telejornal.

Ajuste·
o cenário do"SBT Brasil" está mais lento.Teve gente reclamando'
que a velocidade dava tontura.

.

Reality shaw
Os participantes de "Casamento à Moda Antlqa'entram no

programa nesta quinta.Ocenár.io é o mesmo da "Casa dos Artistas':

Mais"América"
Apesar de viverem entre tapas e beijos; Jota e Consuelo finalmente
subirão ao altar.As cenas docasamento vão ao ar na primeira
semana de outubro.

Aceito
Manoel Carlos convidou e DanielleWinits já topou fazer a novela

que sucederá a'Belíssirnala próxima das 21 h.A atriz e o autor vão
se reunir-nos próximos dias para discutir a personagem.

Troca-troca
Depois de trocar a Sony pela BMG e ser pega na fusão das duas

gravadoras, Daniela Mercurymudou de camisa outra vez. Vai lançar
pela EMI seu novo CD, ainda sem titulo definitivo, que chega às lojas
no mês que vem.

Final
Muitas emoções estão reservadas para o último capítulo de"A Lua
Me Disse';que vai ao ar no dia 30 de setembro.Tadeu deve matar
Éster,antes de fugir para a Europa.Mas, o vilão vai acabar atrás das

grades. Latoya deve se mandar para o Nordeste e lá vai trabalhar
como 'mulher macaca' num circo.

.

�i

estl

i Patr

I Con
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Crescimento do turismo em

Jaraguá deve ser pesquisado'
I

n omemoração do Dia do Idoso

.começou no início do mês
, '" \ .

68 pessoas há sete anos. Agora são

172 empregos
O secretário deTurismo,Nelson

Eichstaedt anuncia a construção de
três portais, valorização dos acessos
ao Parque Malwee e do Morro da
Boa Vista, a criação de um parque
na área central da cidade e o

incentivo ao turismo rural e industrial
como projetos a serem desenvolvidos '

,

pela administração com o objetivo
de trazerdivisas para a cidade através
do turismo de lazer.

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje é

comemorado oDia Internacional do
T�rismo. Emboranada estejaprevisto
para lembrara data, a administração
pública municipal enumera, uma
série de projetos para serem

executados dentro dos próximos anos
e mesmo sendo uma cidade
conhecida por suas indústrias, o

turismo de negócios não tem sido

preponderante em Jaraguá do Sul.
'

,

De acordo com o diretor de
Turismo da Prefeitura, Loreno
Hagedorn, ano passado 317 mil,
pessoas visitaram Jaraguá do Sul,
sendo que 6Z% vieram para lazer a

apenas 38% a negócios. Em Z003 a
cidade recebeu 195mil visitantes.O
motivo deste aumento significativo
ainda não foi pesquisado. "Vamos
esperar o resultado deste ano. Se o
crescimento se confirmar, poderemos
pesquisar os.motivos", afirma
Hagedorn, Segundo ele, há sete �nos
a cidade tinha seis hotéis. Hoje são '

11. O emprego. do setor também
cresceu.A rede hoteleira empregava

I ilNIEMARIA HELENA DE MORAES "Agora só faço o que gosto de

fazer", diz. Há oito anos ele

participa de atividades emGrupos
,

da 3a Idade. "Fora do grupo eu me
sentiria corno um 'Peixe fora

d'água", compara.
Romilda ZanghelirÚ, que

participa do grupo JoséMarangoni
há cerca, de três anos, disse que
adora cantar no coral e freqüentar
as aulas de dança. O marido,
Conrado Zanghelini, acompanha
a esposa. "Também pretendo
participar das oficinas de bordado",
diz animada. XavierWidmanri é ,

Geriatra alerta para
I

d
-

'o de epressao

conselha allmentos
aaveis e exercício

Viajante
O administrador de empresas e

agora escritorCharles Zimmermann
embarca no fina] do ano para a

África do Norte. Trata-se de mais

umdesafio para este jaraguaense que
passou nove meses conhecendo o ,�,
Oriente. Voltou para casa e escreveu -\
um livro sobre a experiência.Olivro

,

"Nos Confins doOriente" já está na :' �
segunda edição' e somente em

� �

,

Jaraguádo Sul já foram vendidos 1
mil exemplares.

-

/.RAGuÁ DO SUL - Hoje é

morado o DiaNacional do

,Em homenagem à data,
eras atividades SÓCÍ'0-

urais começaram. a ser

volvidas desde o início do

noCentro de Convivência da
aade, que' funciona no

, r JháoBdoCentro de Eventos.
coordenador do Centro de
vivência, Caius Ananda

'er, destaca que além das
,

as de dança ,e aulas de

tica, eis idosos também tem

'eipado de atividades que

resgatar as potencialidades
aa um. "Queremos que eles
veitem suas habilidades de
a forma. Quem chega' à

eira idade não deve Vida saudáv'el
onarseus conhecimentos de O geríatra Rangel Osellame
uma vida. Queremos aliar dispõe em 10 itens o que as pessoas

_

capacidade de r�alizar um devem fazer para ter boa saúde.
lho ao lazer", ressalta. Uma As dicas do médico não dizem,
a de por em prática o

, ' respeito apenas às pessoas idosas,
ecimento são as aulas de mas são dirigidas para qualquer
oque estão sendo dadas por pessoa que almeja viver bastante
IdMeier,integrantedogrupo e bem. A lista começa com

,

ia Hafferinann. Ele já foi "alimentação saudável" e termina
I 'turário" trabalhou em banco, com um conselho: "procure ser

� motorista e hoje é aposentado. .feliz e aproveitar vidá".' Na'

',outro que aprecia a dança. "Me
sintomuito bem aqui entre meus

amigos. A idade não tirou minha

disposição pará viver", ensina.
Na próxima sexta-feira, dia 30,'

a partir das 14h, será realizado um
Baile de Confraternização que irá
.reunir o; cerca de três mil

integrantes dos grupos de terceira
idade no Centro de Convivência.
A animação da festa ficará por,

, conta da Banda daTerceira Idade
e de Léo do Acordeon.

Atividades de làzer e esporte são importantes aliados

avaliação de Osellame, a

depressão é uma das doenças mais
comuns na idade madura e têm
mais chance de ocorrer em

aposentados.
"Émuito importante se preparar

para a aposentadoria", aconselha
o geriatra. Segundo ele, garantir
uma boa' aposentadoria, com
rendimentos que permitam ao

. idoso a continuidade de sua';;'
ativid�de d� lazer é tão importante'
'quanto a preparação-psicológica.
Osellame também considera

importante o bom relacionamento
familiar e as atividades esportivas
aliadas a cuidados com a saúde

como fatores decisivos para uma

boa saúde na velhice ..
Como a saúde pode ser

co�iderada omelhor patrimônio do
ser humano, o importante é investir

.

nela indo ao médico pelo menos

duas vezes por anos, praticar
exercícios regularmente, ter uma
alimentação saudável (frutas,
verduras, pouco sal e pouco açúcar)
manter o pesoideal, não fumar,
beber pouco, evitar o estresse,
controlar 8,S doenças existentes e

acima de tudo, procurar ser feliz;'
Seguindo estas recomendações, a
pessoa está preparada para uma vida
de qualidade.

, ,

Parque Malwee é uma atração para turistas e moradores

Restauração da se 301 é ob�a do
Governo na Regional de Mafra.

-Construção da Arena Multiuso de São José,

Onde tem catarinense, tem
I investimento do Fundosocial.
I Fundosocial. A descentralização na prática, com obras em t�do Estado.
I � FUMosoCial é a forma que o Governo de, Santa Catarina encontrou para financiar programas e ações de incíusão e promoção

SOcial, com foco na redução das diferenças de qualidade de vida no Estado, Com os recursos do Fundosocial, todos os catarinenses
ISlão sendo beneficiados com obras ,e serviços: construção de escolas, arenas multiuso, investimentos em habitação. restauração de

i Patrimônio cultural, pavimentação de acessos a cidades e muitas outras ações, de acordo COIl) as prioridades de-cada região,
ClnflFa algumas das, reállzações mais recentes com recursos dô Fundosoclal.

'Rlstau�ação do Teatro Carlos Gomes em Blurnenau. -Proleto Água da Chuva, na Região de Joaçaba. .

:PaVimentação em Brusque, Bandeirante eGuatarnbu. ·Construção de.unidades escolares em todo Estado,
Obras de ampliação e captação de água em diversas cidades.

Os sete municípios da Regional deMafra já receberam do Governo cerca de R$ 34, 7milhões .

em melhorias. Na área de infra-estrutura, um destaque é a, restauração e revitalização
da rodovia se 30]. A obra, executada por meio do programa BID IV, é resultado de

R$ 23,8 milhões aplicados, R$17milhões garantidospelo Estado. E o trecho que liga o Alto
.

da Serra Dona Francisca a São Bento do Sul agora traz mais segurança à população e mais
oresciménto à Regional. É o Governo melhorand� os caminhos para os catarinenses.

Secretaria de Estado do
DesenvolVimemo
Regional emMafra

.
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RESISTÊNCIA

Kg Motos inaugura loja e promove desafio
Honda, KG Motos e StucÍio FM,
teve regras definidas: os

concorrentes não podiam se

levantar, ir ao banheiro, colocar
os pés no chão ou dormir. O sono,

aliás, foi o maior adversário. Eles
apenas podiam conversar entre,
si ou com outras pessoas da

organização e das torcidas,
aceitar alimentos, que se

resumiam a sanduíches de queijo
e mortadela e chocolate em

barras; e beber café ou água
oferecidos pela organização de

quatro em quatro horas. Mesmo
protegidos por um toldo muitos
desistiram em função de
câimbras provocadas por horas
seguidas em' uma mesma

posição, o que dificulta sobre
maneira a circulação sangüínea.

Segundo José Lucas
Baraúna, supervisor da Honda,
eventos do gênero já foram
realizados em Joinville, com

duração de 54 horas, e em

Canoinhas, com 65 hóras de

disputa (entre sexta-feira e

segunda-feira por volta de meio
dia). N-as duas cidades, onde a.

competição se deu a céu aberto,
mulheres venceram as provas. O
evento em Jaraguá do Sul
marcou a inauguração da

segunda loja da KG Motos, esta
últi�a localizada na �ua
Waldemar Grubba.

CELSO MACHADO

� Evento promovido
pela KG Motos deu'
ao vencedor uma
moto Honda Biz

, }ARAGUÁ DO SUL- Dos vinte
desafiantes sorteados para a

prova de resistência sobre motos,
.

entre eles quatro mulheres, que
começou na noite de sexta-feira,
apenas cinco continuavam a

disputar os prêmios oferecidos
por volta das 10 horas da manhã
de domingo com visíveis sinais

de cansaço. E não por nada: uma
das proibições impostas pelo
regulamento, de caráter

desclassificatório, era justa-• i

mente não poder dormir. Para
fazer' com que' o regulamento
fpsse cumprido à risca, fiscais se

reyezavam noite e dia, apoiados

�;�l��:o�niel)a'.ção ,do evento,
tarnJiJem beneficente. Entre os

2.480 inscritos, obrigatoriamente
maiores de idade, foi arrecadada
urna tonelada de alimentos que
-;.�rão distribuídos entre

entidades que prestam ajuda a

f�míliàs �aTentes.
O desafio promovido pela

No início da prova, 20 participantes disputavam uma Honda Biz que será entregue esta semanaOs proprietários colocaram uma placa para comemorar a segunda loja da empresa em Jaraguá do Sul

Rosângela vence com o tempo 49 horas e 49 minutos' em' cima da moto

O apoio da família e dos
.,

foram fundamentais para a Vllt

de Rosângela. De acordo CODI,
omomentomais difícil foi pof\\
do meio-dia de domingo, "pe

. em desistir porque não e,I,
agüentando o sono. Mas nuR

filhas me inc�ntivaram, CO

bastante e as lágrimas leva[�
.

b " menl',

cansaço em ora , co.

�encedora: Amoto, que cU'�
5.210 mil, ela pretende �en,
usar o dinheiro para dar ena'

em um. terreno. Rosângel� [1\;:
RioMolha junto com a mae�
omarído Elemar e as fllhasM
Beatriz e Carolina. (Marja�

O cansaço tirou aos poucos os outros 19 participantes.da competição. Moraes)

}ARAGUÁ DO SUL - A
vendedora Rosângela Andréia

Stinghen, 35 anos, venceu a prova
de resistência. Permaneceu nada
menos que 49horas e 49 minutos
em cima da moto', que ela vai
receber como prêmio na quinta-

- feira à noite, na loja nova da Kg
Mótos, na Adélia Fischer, quando
também serão entregues os prêmios
para os concorrentes que ficaram
em segundo e terceiro lugares.
Valdinei Sernentkowski ganha
uma TV 20 polegadas por ter

resistido 49horas e 498 minutos e

Fábio de Oliveira ganha umDVD

por ter ficado 45horas e 35 minutos
em cima damoto. Rosângela mostrou que tem persistência e levou o prêmio

---...---

�-----K"'-----_----'-
"----

--------
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I ESPECIAL I TERÇA-FEIRA I 27 DE SETEMBRO DE 2005

Asmeninas do basquete jaraguaense disputam hoje; às 15h, a terceira
final consecutiva dos Joguinhos Abertos. Ontem elas venceram Chapecó,
na semifinal, por 87x42, e hoje enfrentam Joinville, revivendo a final do
Estadual, vencido por [araguá do SuL O técnico Júlio Patrício disse que o

'jogodeverá ser decidido em detalhes, já que as duas equipes se conhecem
muito bem. "Não podemos nos dar ao luxo de errar, porque este jogo
deverá ser decidido somentenos minutos finais da partida", comentou.

COMEMORAÇÃO:
Meninas da natação
de Jaraguáficam com

o terceiro lugar geral
A natação feminina terml��u os

Joguinhos Abertos com a terceira

colocação no geral: Já à masculino
terminou em quinto. O técnico Ronaldo
Fructuozo, o Kiko, 'disse que a equipe se

portou bem, principalmente por ter uma
"

média de 15 anos e todos competirem de
\ ,

igual para igual num campeonato até 18.
As meninas só confirmaram o terceiro

lugar na última prova, quando venceram

Joinville no revezamento 4xl00m'livre.

osmos@cosmos.com.br
www.cosrnos.corn.br

info@solsports.com.br
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H RENOVAÇÃO .

A Inter de Milão anunciou ontem a prolongação da relação
com o brasileiro Adriano, que aceitou estender a parceria
'com a equipe até o final da temporada 2009-201 O. O jogador
chegou no clube italiano em 2001.

�� CICLISMO
Um segundo e um quarto lugares no cross country, última
prova da competição de ciclismo, foram suficientes para
Criciúma conquistar o bicampeonato nos Joguinhos Abertos,
em São Bento do Sul.

'.

H ATLETISMO
A tradicional corrida "Spartatlon" disputada na Grécia e
cidades de Esparta e Atenas, terá um representante branjValmir Nunes percorrerá os 246 quilômetros pela quartSI
carreira. ai

r'

/

-
.

SÉRIE A - BRASILEIRO •.
L»"",," "" >' �<i ," ��l:"���F�

PREPARAÇÃO: ENTRE OS FAVORITOS

Vôlei masculino estréia hoje
,

.

nosjoguinhos contra Concórdi

T RESULTADOS

I

� Volta do meio-de-rede Júnior coloca Jaraguá do Sul
.entre os favoritos ao título

PRÓXIMOS JOGOS
T SÁBADO

SÃO BENTO DO SUL/
JARAGUÁ DO SUL - O
vôlei masculino embarcou
ontem para São Bento do Sul,
onde estréia hoje, às 10h30,
contra Concórdia. O time

jaraguaense está no Grupo B,
que tem, além do time do
Oeste, RiQ do Sul e Chapecó.
O técnico Benhur Sperotto
poderá contar com o reforço
do meio-de-rede Júnior, que
fo� vice-campeão mundial

infanto-juvenil com a Séle
ção Brasileira. Por outro Iadó,
tenta recuperar os lesiona
dos Leomar e Douglas, que
vêm sendo. poupados em

treinamentos para chegarem
em boas condições na

competição.
"Estamos com uma boa

expectativa, mas queremos

primeiro pensar em passar da

primeira fase para então ficar
mos entre os quatro melhores
da competição", disse- Spe
rotto. Teoricamente, o time

mais forte do grupo é Chape
có, mas a pedreiramesmo está
na Chave A, onde Balneário.
Camboriú, BIumenau e [oin-

.

ville brigam por duas vagas.
"O retorno do Júnior dá outra
cara à equipe. Ele tem tudo

para ser considerado o desta
que da competição", disse ele. '

CARATÊ - Enquanto uma

equipe viaja, outra já está em

Jaraguá do Sul e comemo
rando o bom resultado. Mes
mo ainda não contando pon
tos para a classificação geral,
o caratêmasculino de Jaraguá
do 'Sul ficou c�m o segundo

, lugar, atrás apenas de Blume
nau t:; à frente de São José. Já o
feminino terminou em quar
to, atrás de Itajaí, Blumenau e

São Bento do Sul.
O técnico da equipe, Leandro
Gambeta, elogiou a partici
pação dos atletas, dizendo

que eles estão em ascensão.

"Esperamos contar com o

apoio da FMEpara o próximo.

T DOMINGO

T CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

;,'g�NtÚS�

Vôlei masculino embarcou ontem para São Bento do Sul e figura como um dos favoritos ao título

. Os medalhistas foram:
Bertran Nakamura bronze
no kata individual e no

kumitê individual até 70kg,
Tiago Stenger - prata no

kumitê individual acima de

75kg, Richard de Souza -

bronze no kurnitê indil
até 6Skg, Tiago Schwae
- prata no kumitê indil'
até SOkg, [anaina dos �

ouro no kumitê indili
até 60kg, além do our .

kata por equipe masculin

,ano, para continuarmos

trazendo bons resultados.
Este anos percebemos que o

nível técnico aumentou mui

to, mas temos um material
humano muito bom que pode
trazer bons frutos<�valiou.

'"

JOGUINHOS: SUPERALÇÃO NA 'PISClNA
,

,

Natação feminina termlnaem terceiro nos Joquinhr
DIVULGAÇÃO

SÉRIE B - BRASILEIRQ '""

1OOm peito e Soelen D

ouro nos 400m livre e bl

nos 20qm livre.'
.

Hoje set� nadadore!
equipe viajam para M

(SP), onde disputam o]
.
Chico Piscina Internacio�
mais tradição compe,
infanto-juvenil da Aro

do Sul. No infantil rú:isc
competem Aléxis Schr�
Midiã de Andrade, HeiW

Fructuozo e Otávio de

vedo. No juvenil feu

viajam Mayara Marril
Bárbara Hermann e

masculino Eduardo J�
5 kEles integram a e

Catarinense, uma das

fortes dos últimos an'

delegação viaja com doi�

de antecedência para t�
recuperar os nadadores,J1
a maioria deles particiPOU
Joguinhos Abertos.

SÃO BENTO DO SUL!
,JARAGUÁ DO SUL -

Mesmo competindo com uma

equipe jovem, a natação femi
nina de Jaraguá do Sul termi
nou em terceiro lugar nos

[oguinhos Abertos de Santa
Catarina. As meninas ficaram
dois pontos amais que Joinville
(64x62). A equipe campeã foi
Blumenau, com 127, seguida
de �lorianópolis, com 101. já
os meninos terminaram com a

quinta colocação, Com 41 pon
tos. Os nadadores da. capital
foram os campeões, seguidos
por Blumenau, [oinville e

Itajaí.
, Para o técnico Ronaldo

Fructuozo, o Kiko, as meninas
se súperaram na piscina, prin
cipalmente

.

na prova do 4x
100m livre, quando ficaram
cOm o bronze, vencendo [oin
ville e ficando com o terceiro

lugar no jornal. "Estamos com

uma equipe bastante renbvada
e tivemos que' dividir os

. nadadores, pois eles só podem

participar de duas das três'

competições dá Fesporte (J ase,
[oguinhos e Olesc)",
O treinador também acre

dita que para os Jasc, a equipe
consiga melhores resultados.
"Tanto pará aOlesc como para
os Joguinhos eu não contei

com o melhor da minha

equipe. Estamos com um gru

po que não está crescendo
com a qualidade dos anos

anteriores, mas acredito que
dentre de um ou dois anos te

remos uma equipe ainda mais
competitiva", analisou Kíko ..
Além do' bronze no reve

zamento feminino, as outras

medalhas de [araguá do Sul
ficaram com: Luana Martins �

.

prata nos 100m livre, nos

200m medley e bronze' nos
·50th livre, Eduardo Junkes -

prata nos 100 metros costas,

João Machado - prata nos

T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
T SEXTA-FEIRA

T SÁBADO

T CLASSIFICAÇÃO GRUPO A

�JE'Ô&tOS:.

... CLASSIFICAÇÃO GRUPO B

".R:ON�bs'i
1° ,,�':':*6{

, "

2°
3°
4°

Kiko (centro) recebe o troféu de terceiro colocado no feminino das mãos
do secretário de ESportes Jean Leutprecht (E)
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JOGUINHOS: NO SUFOCO

ESPORTES
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Futsal masculino empata
e seclasslfica para 2a fase

Eqúipe Jaraguaense não passou de um empate em 2x2 com Caçador no jo.go de domingo.em São Bento

� Já as meninas do
basquete fazem a final da
competição hoje contra
Joinville

SÃO BENTO DO SUL/
JARAGUÁ DO SUL - Três

empates em três jogos e o'
segundo lugar da Chave B.

Depois de ficar no 3x3 com

Tubarão e no 2x2 com Ca

çador" o time jaraguaense de

futsaLmasculino encerrou sua

participação na primeira fase
ontem, ao terminar em 3x3
com Chapecó. Com este

resultado, a equipe do técnico
Renato Vieira garantiu a

classificação para a segunda
fase, que agora terá duas
chave� de quatro' times, �as
até o fechamento desta edi

ção, ainda nã� se conheciam
os próximosadversários.
Para o treinador, o time não'

rendeu - o esperado e jogou
apenas para .se cÍassificar. Se

quisermos conseguir' algo
, ! ,

.

,

mais, temos que' Jogar .rnais.

Até agora, o que eles jogaram,
.deu pro gasto". Vieira acredita
que - os jogadores têm

condições de jogarem melhor.
''Alguns estão sentindo o peso
da competição, mas isso não

pode acontecer. Temos que
ter mais tranqüilidade,
porque o nível das equipes

está muito igual", comentou.
BASQUETE .; Pelo

terceiro ano consecutivo, o,

basquete feminino de Jaraguá
do Sul chega a uma final de

[oguínhos Abertos. Com o

status de atual campeã da

competição e também do
Estadual, o adversário mais

uma vez será -joínville, hoje
à 15h. O time do técnico Júlio
Patrício carimbou o pas

saporte para a decisão ao

de��otar Chapecó, ontem, por
87X,42.-
"Apesar, do placar elástico,

nós não fomos bem. Erramos
muito e .amanhã (hoje) não

podemos nos dar ao luxo de
fazer isso", disse o treinador.
Sobre a decisão de hoje,
Patrício disse que não tem

favorito é que só será decidido'
nos minutos finais. "O
detalhe é que vai fazer

_
a

diferença, pois as duas

equipes já se conhecemmuito

bem ..A gente sente falta das
meninas que já estouraram a

-

idade e elas estão com a

mesma' equipe do
.

estadual.'
Mas conseguimos chegar' à
decisão, que era nosso

objetivo perante a' FME",
disse ainda o treinador.

JOGUINHOS: BOA VITÓRIA

Futsal feminino larga bem na segunda fase

�' Jaraguádo Sul (camisa escura) venceu a equipe de São Bento do Sul no
domingo por 5xl, conquistando a vaga para a sequndafase

SÃO BENTO DO

SULiJARAGUÁ DO SUL -

� "

I
O

.

time de futsal feminino
.

,

começou bem a segunda fase
dos Joguinhos Abertos, ao
golear Itapiranga por 5xl na
tarde'de ontem. Hoje as me-

'ninas folgam, mas acorn

Panha mo duelo entre

Itapiranga e Caçador. Se este

Último vencer, as jaragua
enses já se garantem na semi
final e só entram em quadra

.

na quarta-feita para definir o
primeiro lugar da chave con

tra o time do Oeste. Na pri
meira fase, o time do técnico
Maurício Berti perdeu . por'

5-x 1 para Criciúma e venceu

Tubarão por 10x2 e São Bento
do Sul por 5x 1.
Berti elogiou o time na

partida de ontem, dizendo que
as atletas vêm crescendo de

produção a cada partida. "Foi
uma vitória convincente, pois
jogamos bem. Nos primeiros
jogos sentimos que o time não

'

estava entrosado, mas hoje
(ontem) foi diferente". O
treinador. também falou da
possibilidade de poupar algu
mas atletas no jogo de quarta
feira .. "Vai depender do
resultado do jogo entre Caça
dor e ltapiranga. Se esti-

vermos garantidos na semi
final, vamos deixar algumas .

atletas de fora para todas
estarem bem para tentar a

,
_. ""'

vaga para a decisão".
HANDEBOL - Na estréia

do, handebol feminino;
Jaraguá do Sul jogou bem
contra o .oime da casa,
vencendo por' 21 x 17. Hoje
elas voltam à quadra, às 13h,

para enfrentar Tubarão. A
técnica Rosilete de Souza

elogiou a atuação das

jogadoras, que suportaram
bem a pressão da torcida. '

"Elas atuaram com garra e

souberam adrninis trar o

placar quando abrimos a

vantagem. Foi bom começar
com o pé direito", comentou
ela. �

• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivato

JoguinhosAbertos
o dia de ontem foi positivo para Jaraguá do Sul nos

Joguinhos Abertos. O destaque ficou mesmo com o

basquete feminino (foto), que chega pela terceira vez a uma

decisão desta competição, mostrando o bom trabalho que
vem sendo feito desde a criação da Ajab.Quem também deu
um grande passo para a semiflnal foi o futsal feminino,que,
mesmo com uma equipe abaixo da idade, pode fazer bonito
e incomodar os favoritos Criciúma e Caçador. No futsal
masculino, Jaraguá do Sul precisa mostrar que é mesmo a

maior potência do Estado no esporte e chegar à decisão.Mas
é preciso melhorar para convencer.

Schroeder
Dois campeonatos estão em

andamento na cidade de
Schroeder. O primeiro deles
é o Municipal de Futsal
Adulto.Veja os resultados da
4' rodada:Veter-anos
Grameyer 3x5 Banana Brasil,
Ibes 6x2 Restaurante lndaial,
Vídeo Locadora Mania 2x8

Grameyer, Famac 8x6 AQ,C .

Maicon Confecções, Néki
Confecções 6x3 Berthê e

Auto Posto Salomon Bxl Bar
do Schatsy, O outro

campeonato é o Municipal
de Futsal Master, que teve
três jogos válidos pela
segunda rodada: Segundas
Feras 2x2 Papelaria Miglas,
Alianças 3x5 Alternatlva �
Auto Posto Salomon 1 x,
União.

.

Vôlei de Praia
No próximo fim-de
semana, a Sociedade
Acaraí recebe a VI Etapa do
II Circuito de Vôlei de Praia.
No sábado acontece a

categoria Volley-Four
(quarteto) e as duplas
jogam no dornlnqo.A
premiação será do
primeiro ao terceiro
colocado. Mais duas etapas
estão previstas no
calendário,más sem data
ainda para acontecer.
Neste fim-de-semana será'
feita uma seleção entre os

melhores atletas, que vão

representar Jaraguá do Sul
'nós Jasc (Jogos Abertos de
Santa Catarina). Se chover,
a etapa será adiada.

Futebolmasculino
�

Apesar de ter sido eliminado na primeira f9se,o técnico Biro-Biro
considerou boa a participação de Jaraguá do Sul nos Joqulnhos
Abertos. O futebol masculino perdeu por 1 xO para Joinville,por
2xO para Florianópolis e venceu Imbuia por 6xl. No último jogo,
contra o time da capital, os jaraguaenses tiveram como

adversário um campo pesado por causa da chuva."Mas temos
uma boa base para o próximo ano. S'Ó precisamos de mais

algumas peças para montar um time e brigar pelo ouro';'
prometeu o treinador.

.

r

Máfia do apito
o escândalo da arhitragem
pode virar CPI em São
Paulo. Hoje, às 11h na'
Assembléia Legislativa do
Estado, haverá uma reunião,
entre as lideranças dos
partidos, que pode resultar
em uma comissão para
investigar os bastidores do
futebol. A iniciativa partiu
do deputado Romeu luma
X'nior (PMDB), que
recuperou o pedido que
havia feito em 2003 e fez
um adendo ao esquema de
manipulação de resultados.
Além do. escândalo na

arbitragem, a CPI irá

investigar a entrada de
dinheiro sujo no futebol e
prováveis esquemas de
inqressos.

'Tênis de Mesa
Com uma equipe bem nova,
em média 15 anos, o tênis-de
mesa de Jaraquá do Sul foi
eliminado ontem da disputa
por equipes. Agora só resta as

competições individuais e em

duplas. Para o técnico Israel
Oliveira Santos> os Joguinhos
Abertos vêm servindo para
dar mais experiência aos

.

atletas."Pretendemos manter
essa base para daqui a dciis
ou três anos podermos
competir de igual para igual
com as outras eq41pes';

,

avaliou o trernaqw. Santos
disse que não estava nas

pretensões da equipe brigar
, pelo título e que isso é

objetivo para os próximos
anos.

;1

E no Criciúma •••

A direção do Criciúma poete negociar a ida do jogador Éder
para a República Checa. As negociações envolvendo o

'

atacante e o Sparta Praga evqluíram na última semana. O

jogador de 18 anos águarda urna definição do Criciúma, pois
tem contrato até maio de 2006. A direção do clube aguarda
uma resposta oficial para a proposta de venda de 60% dos
direitos do jogador por US$ 350 mil (cerca de R$ 800 mil).Já o
meia-atacante Bete foi absolvido na semana passada pelo
STJD pela expulsão no jogo contra, o Marüla em partida válida
pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B.

j
I
I
!

'. 1
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H TÊNIS
o brasileiro Ricardo Mello venceu neste domingo o uruquaio
Marcel Felder por 3 sets a 1, em Montevidéu.e fechou a série
decisiva da Copa Davis contra o Uruguai. Com o triunfo, a equipe
brasileira garante o retorno ao Grupo Zonall Americano.

�� VÔLEI
Sensação da etapa de Fortaleza, as'lrrnãs cariocas Carol e Maria
Clara não resistiram à força das atuais campeãs mundiais e foram
derrotadas por Larissa e Juliana na decísão da etapa de Fortaleza
do circuito brasileiro, com um duplo 18 a; 5.

��BASQUETE
o Uberlândia perdeu para o Boca Junior, por 85 a 7S
final do Sul-Americano de Clubes de basquete na

'

cidade argentina de Rafaela. O Boca repete o título
conquistado no ano passado em Assunção. .

CORREIO DO PO�

JARAGUÁ DO SUL - .Uma

goleada .por 6x2 e a liderança do

Campeonato Jaraguaense de Fute
bol Amador da l" Divisão. Com esta

vitória sobre o Tupy, o Vitória
assumiu o primeiro lugar com 21

pontos, um a mais que o Botafogo,
que empatou com o Cruz de Malta
fora de casa por lx1. Na Segun
dona, dois jogos tiveram de ser

cancelados por causa do mau tem

po. No 'único jogo da Segundona, o
Atlético venceu a Ponte Preta pai
2xO, com gols de Arlei e Maurici, e.

empatou c<;>m o Rio Cerro na

liderança com 16 pontos, mas com
dois jogos a mais .:
A rodada começou no sábado,

com João Pessoa e Flamengo
.. empatando, em lxl, com gols de
Emerson e Ricardo, respecti
vamente. Este jogo foi válido ainda

pela sexta rodada. No domingo, as

duas equipes voltaram a campo, aí
.

então pela nona rodada. O rubro

negro ficou no OxO com o Caxias e o

João Pessoa empatou em 3x3 com o

Caramuru, depois de sair ganhando
por lxO. Os gols da partida foram
marcados por João Paulo (2) e Júlio
César para a equipe de casa e Sílvio,
Dhonata e Adilson para o time de
Pomerode.

Jogando em casa, o Vitória apli
cou 6x2 com gols de Magrão (2),
Alaor (2), Robson e Alex. Luciano
IÍla�cou:ros' dóis gols do Tupy. E no

Rio da Luz, Cruz de Malta e

Bótafogo ficaram no lxl, com 'gols
de Marcelinho para o time da casa.e
Fábio Braun, para o vice-líder, todos

. no primeiro tempo.

AMADOR: CHUVA ATRAPALHA RODADA DA SEGUNDONA

Vitória, goleia o Tupy e assum

a liderança da 1 a Divisão
� Atlético vence na

Segundona e empata
com o Rio Cerro na

liderança
ASPIRANTES -'0 Botafogo

segue na frente na l' Divisão na
categoria aspirantes, agora com 17
pontos. O time da Barra do Rio
Cerro ficou no lxl com o Cruz de
Malta. O segundo lugar é do. Ca-

, xias, com 16, que venceu o Flamen

go por 2xO fora d� �asa. Com a

vitória por 2xO sobre o Caramuru, o
João Pess�a assumiu a terceira

colocação, com 14 pontos. O

quarto lugar é do Tupy, quê ficou no
OxO com oVitória.
Na Segundona, ao contrário da

categoria i:it�lares, a rodada dos

'aspirantes foi completa. A Ponte
Preta ficou no lxl com o Atlético e

manteve a liderança com 15 pon
tos. Já' o Atlético é o quarto colo
cado com 11. O Guarani goleou o

Rio Molha por 4xl eé.o vice-líder
· com ·12 pontos, empatado com o

Garibaldi, que venceu o Rio Cerro

por 3xO .

SERIE A2: TRICOLOR EM SÉTIMO

Juventus fita no OxO e mantém
chances de classificação
ITAJAÍ/JARAGUÁ DO SUL
o empate em OxO entre Juventus
e Marcílio bias manteve as

chances do tricolor de se

classificar para o quadrangular
final do returno. Com 11 pontos,
ocupa a sétima colocação e está a

dois p ont'o s da zona de

classificação. O tricolor. tem
. mais dois jogospelo returno: no

próximo domingo, em casa,

contra oLages e no dia 9 contra o
.

T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
T HOJE

T AMANHÃ

T DOMINGO

15h ItÇ.���lÍçº���(i;< �.A1çhiflg�r. J
.�.

.' .
.

�Mª[çi!iQºiª�

T QUARTA-FEIRA

Guarani, em PalhoçaO líder do
re turno da Campeonato
Catarinense dá Série A2 é o

Atlético Herrnann Aichinger, 15
-

pontos, mesma pontuação do

Brusque, que é o vice -líder,
O jogo em Itajaí não apresentou
grandes emoções, até porque o

,

campo estava muito encharcado

por causa da forte chuva e vento'
durante a partida. Os lances de

· perigo mesmo só surgiram de
bola parada. No primeirominuto

· 'de jogo, ° time da casa teve a

oportunidade de abrir o placar,
após cobrança. de escanteio,
quando Jean cabeceou na trave.'

Também em cobrança de

escanteio, o tricolor jaraguaense
só levou perigo aos' 33 �o

Marcílio Dias

70 í�a::�poÜiáno
S" ······'Juveii:tús··

.

90 'IÇh�p�§oe.í1�e
100 ILage�
110 i,União

fsãôB�;'to

segundo tempo, quando acertou

a trave do goleiroWillian.
Aos 36 minutos, o meia Carlos
Alberto do Marcílio Dias, I

discutiu com=o' 'árbitro Luis
Orlando de' Souza' e

.

�cabou
sendo expulso. Mesmo com um

homem a' mais � em campo, o

Juventus não conseguia levar

perigo ao gol adversário. Aos 30
minutos do segundo tempo,
depois de parar um contra

ataque do time' da casa, Carlos

.Rogério também foi para o

vestiário mais cedo. A partir daí,
o Marcílio Dias partiu para o

ataque e o tricolor tentou

'algumas jogadas no contra-
'

golpe, mas sem. muito perigo ao

gol dos itajaienses,

T CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

.

6°,
.

�J�i�"ill�
7° Juventus

.

S" Metropoiiiâno
9" fêhapecoiinse
1 00·····'[age5··.···,··········
ljo

....

UniãO"
120 São Bento

T 1 a DIVISÃO PRINCIPAL

10
.. Yi!9Iiª , 21

20
'

Botafogo •......... �o
3° :Fiaifienge . 14
4°

.

João Pessoa if
50'

...

Cruz de'Malta r
7

.: 's'
4

T 2a DIVISÃO PRINCIPAL
, PON1�

1 ° Bi() Gf!IfQ It
20 Atlético

. lo
30

"

Rio Molha L: IT
40 Garibaldi

.

8
5° ·········G�ãrªí1i ••• _...···························2
60 Ponte Preta I

Vitória (amarelo) venceu oTu
em casa e assumiu a liderança
da Primeira Divisão do

Campeonato Amadorda Liga
Jaraquaense

.. ,
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EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
DATA ÚNICA: 20/0UTUBRO/2005

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

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

Local: Rua Marechal Deodoro qa Fonseca nO,320/2° andar, Centro Comercial Fali, Centro Jaraguá do

�ul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais, devidamente
autorizados pelos Exmos. Sr. Dr. Ricardo Córdova Diniz e Dra. Eronilda Ribeiro dos Santos, Juízes
das 1a e 2a 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, seçunoo preceitua o Artigo 888,
�arágrafo 3°, da CLT, no mesmo horário e local, cuja data, constante acima, já fica designada:

taVT-AT65/96 (Apensados: 776/97, 629/97, 485/97, 151/9B, J 127/98,940/00)
Autor: CLEUSA DE FÁTIMA LUNELLI
Réu: TÊXTIL BERTUNHA DO BRASIL LTOA.
Bem: Imóvel constituído de terreno em formato irregular, fundos da estrada Funil, no lado ímpar no
lugar denominado caminho Funil, Nereu Ramos, no município de Jaraguá do Sul/SC, com área de

J03.000,00m2, sem benteítonas, distando de Nereu Ramos 2km, fazendo frente com 450,OOm em
"r,·", .

terras de J'osé·-Trefltinir'tr.alJessão:,dos fundos. com 660,001)1 em terras doDomínio Dona Francisca,' .

extremandõ dS Ià:eo 'direito com 900,00m em terras de Emílio 'Mengarda e do lado esquerdo com

450,00m em terras de Indústria e, Comércio Retorcida Ltda., .que o terreno é cortado em parte peta
caminho Funil. Cadastrado no INCRA sob nO 801 .062.007.285-5. Com matrícula nO 5.995 do Ofício
ao Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. De propriedade de Afonso José da Cunha.
Consta cédula de Crédito Industrial em favor do Banco do Brasil S.A. Avaliado em R$412.080,00
(quatrocentos e doze mil e oitentareais). O imóvet se encontra penhorado na 1 a Vara Cível de Jaraguá
aoSul/SC.

ta VT-AT00145-2002-019-1<-00-0
Autor: SCHIRLETE DORING
Réu: NADIA SIMONESTlNGHEN eOUTRO (02) .

'

Bens: 01)Máquina para corte de debrum, JANDT, nO de série 2481, razoável estado de conservação,
avaliada em R$1.500,00; 02) Máquina elétrica para corte de enfesto, KG, modo 2C 160M II, série 960
7074, razoável estado de conservação, avaliada em R$800,ÓO; 03) Dois ventiladores industriais

VENTlSOL, três velocidades, razoável estado de conservação, avaliados em H$70,00/cada, total:
R$140,00; 04) Aparelho de fax PANASONIC, modo KX-FT 21, preto, razoável estado de conservação,
avaliado em R$200,00; 05) Aparelho de ar condicionado CONSUl, capacidade 10.000 BTU's,
razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00; 06) Impressora HEWLET PACKARD, tipo,
Deskjet, modo 610, razoável estado de conservação, avaliada em R$250,00. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson s/n" lado
252 Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Hilton Ricardo Valéria.

'

ta VT-CPE 00161-2004-0 19-12-00-4 e CPf 1409-2003-019-12-00-3
Autor: CLAIRTON JOSE PHILlpPSEN e FRANCISCO ALOISIO STEFFEN

'

Réu: TRANSPORTADORAE LOCADORA RELUZLTOA. .

Bem: Imóvel constituído de terreno localizado no perímetro urbano da cidade de Jaraguá do Sul/SC,
do lado par da Rua Prefeito José Bauer, com área de 6.721 ,25m2, com as seguintes confrontações:
fazendo frente com a Rua Prefeito José Bauer em 64,20m, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos com Bioltapocu em 62,50m, confrontando-se pelo lado direito com terras de

Transportadora ti Locadora Reluz Ltda., com 104,30m, e do lado esquerdo com terras de Marcia
Almir Grutzmacher, Orestes Grutzmácher, Gerson Zelmer, Ramires Losi, Lea Maria Correa Janssen,
AmOldo Zimmermann, Jose Largura, Ewaldo Wurml e Fedra Luciana Konell em 141 ,80m. Edificado
Um galpão em alvenaria, com área de 749,45m2, piso cimentado, pé direito alto, cobertura com

telhas de fibro cimento, sendo parte em doispavimentos servindo de área de escritório, que recebe o
nO 484 na referida rua. Gravado com faixa "non edífícandí" de 15,00m de· largura a partir da margem
direita do Rio Itapocu. Cadastrado no Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se sob rio

.

34/86, em nome de Transportadora e Locadora Reluz Ltda. Consta ônus junto a Fazenda Pública

Municipal. Consta bloqueio do imóvel oecretado pelo MM, Juiz da Comarca de Piçarras. Avaliado em
'

R$355.000,OO (trezentos e cinqüenta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra penhórado nos'

autos dos processos 1588/03.
.

la VT-AT201 /01
Autor: LUCIANO ISMAEL GIRARDI

Réu: AGROPECUÁRIA SARDAGNA LTOA.
Bem: Veículo FORD/F1000, diesel, ano/modo 1990, placa MCS 3360-Guaramirim/SC, RENAVAM
556.991.680, chassi 9BFET7136LDB34323, cinza, razoável estado, avaliado em R$18.000,00
(dezoito mil reais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 km 55 Guaramirim/SC, com Srs. José Cleocir

Sardagna, Altair Sardagna e Sidney Ermelinda Sardagna, sócios da executada.

1a VT-AT00201-2003-019-12-00-7
Autor: MARIO KROISCH
Réu: RODOLFO JAHNFILHO
Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Schroeder/SC, no lugar denominado
Rancho Bom, com área de 274.000,OOm2, com as seguintes' características 'e confrontações:
fazendo frente com terras de Jorge Méier, fundos com terras de Rodolfo Jahn e Cia. Ltda., extremando
pelo lado direito, com O Rio Rancho Bom, e do lado esquerdo com-terras de Rodolfo Jahn & Cia. Ltda.
Cadastrado no C.R.1. da Comarca de Guaramirim/SC sob nO 942, em nome de Rodolfo Jahn Filho.
Consta ônus junta à Fazenda Pública. Consta' HIPOTECA ao BANCO DO BRASIL agência de

Guaramirim/SC. Edificado e não averbado um galpão industrial aberto, pré-moldado concreto, com
cobertura avariada de 'chapas de metal, com uma parte fechada em alvenaria. Avaliado ern

R$126.000,OO (cento e vinte e seis mil re�is).
la VT-AT239/00 (Apensados: 221/97)
Autor: ANA EDITH DOS SANTOS GIOVANELLA
Réu: JANIRA MICHREFFMARTINSMENEL ME e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de: A parte ideal de um apartamento de nO 401, tipo 3, situado no 4° andar do
edifício Schiochet, edificado na Rua 16-Barão do Rio Branco; nO 760, esquina com a'Rua 453-Paulo

.

Schiochet, com área de 122,50m2, área de-uso eernurn de 16,64m2., ·área·para-estaeioAaAJentG:de---�--�
veículos de 13,88m2 situada no andar térreo do edifício, perfazendo a área correspondente de

153,02m2 e fração ideal do solo 0,01781. Consta garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal.

Consta uma penhora da 1 a Vara Cível processo 16.029. Consta ônus junto à Fazenda Pública

Municipal. Registrado no C.R.1. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob nO 21.917, em nome de Zain
Michreft Marti'ns e Janira Michreft Martins Menel. Valor da parte ideal pertencente .à executada

R$35.000,OO (trinta e cinco mil reais).

la VT-A1i00367-2002-0 19-12-00-2
Autor: LAERCIO GASPAR DA SILVA
Réu: RODOVIA INDUSTRIAL LTOA. e OUTRO (02) ,

Bens: Dois aparelhos de corte e solda a oxigênio, BAMBOZZI, modo TRR 311 OS, usados, razoável
estado de conservação, avaliados em R$1.500,00/cada, total: R$3.000,00 (três mi,l reais). Local p/
vistoria: BR 280 Km 55 Guaramirim/SC, com Sr. José Luiz Maestri.

la VT-CPE419/99
Exeqüente: JORDÂNIA FERREIRA OA PAIXÂO
Executada: DARPE INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DEMALHAS LTOA.
Bens: 01) Máquina de.costura industrial, reta, PFAFF, modelo 438-6/01 B5, razoável estado, avaliada
em R$500,OO; 02) Máquina de costura industrial, reta, 'duas agulhas, modelo 57/01�BSX6.4, nO

'3127.21, razoável estada, avaliado em R$600,00; 03) Máquina de costura industrial, reta,' M'ETRO
SPEZIAL, modelo MS-20, nO C8437083, razoável estado, avaliada em R$5ÚO,OO. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$1 .600,00 (hum mil e seiscentos reais). local p/ vistoria: Rua Al1tônio Machado nO
125 Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Afonso José da Cunha.

' .

la VT-MCA 441/98 (Apensados: 740/00)
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA, METALÚRGICA, MECÂNICA, MATERIAL
ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÂO

'

Réu: INDÚSTRIA ECOMÉRCIO EWALD LTOA.
Bem: Conformadora horizontal duplo recalque, modelo CH-20S, CHUN-ZU, diâmetro 10-20mm,
comprimento 20-150mm, ano de fabricação 1993. Avaliada em R$40.000,OO (quarenta mil reais). O
bem acima já se encontra indisponível nos presentes autos. Local p/ vistoria: Rua Marechal Deodoro
da Fonseca nO 1484 Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Rogério Bollauf.

la VT-CPE 00569-2003-019-12-00-5
Autor: ESPÓLIO de JOÂO ÂNGELO DA SILVA representado por JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS
Réu: WASHCARESTAC. ESERViÇOSDE LAVAÇÃO LTOA. ME
Bem: Veículo GM/CORSA WIND, ano/modo 1999, prata, gasolina, placa MAJ 5423, RENAVAM
717551415, chassi 9BGSC19Z0XC746180, bom estado, com a sinaleira .traseira esquerda
quebrada, avaliado em R$14.500,OO (catorze mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Entrar em

contato com o Leiloeiro Artur HenriqueCarstens.·
.

r VT-CPE579/03
Autor: PAULO ROSEVELT DE VASCONCELOS FILHO
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Réu: ROGER CARGO LTDA.
Bem: Carreta Baú, ano 1987, placa LZB-2132, razoável estado,
avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). Local p/ vistoria: Rua
Willy Bartel, 185 .larapuá do Sul/SC, com Sr. Clóvis Gonçalves.

18 VT-AT823/91
Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA' DO
VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

,

'

'Réu:,JARAGUÁ FABRIL S/A
Bem: Caldeira tipo HBFS-4, superfície aquecimento: 174m2, produção
vapor 4000kg v/h,' pressão trabalho: 1 Okg f/cm2, pressão. prova 15kg
f/cm2, com exaustor, chaminé metálica, nível de água automático, pré
aquecedor, regulador de fluxo, grelha 15° filtro HB A 16 e demais
acessórios, adquirida em 09/12/87, razoável estado, avaliada em

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Local p/ vistoria: Rua Jorge
Czerniewicz nO 590 Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Marcelo Ferraz.

18 VT-CPE865/00
Autor: LUIZ ANTONIO BRANCO
Réu: ARTMÓVEIS GIELOWLTDA.'

, 'Bens: Dezoito portas semi-oca de primeira qualidade, madeira itaúba,
com aplique, avaliadas em H$145,00/cada, total: R$2.610,00 (doiS

, mil seiscentos e dez reais). Local pi vistoria: Rua' Gustavo Gumz nO
359, Rio Cerro II Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Jaime Sidnei Gielow.

18 VT-AT897/97
Autor: MARLI DE FÁTIMA RODRIGUES
Réu: ELFERITA M. KIATKOWSKI

,

Bens: 01) Mesa de snqoker, med1ndo 1 ,30m x,2,30m, altura O,85m,
com tampo de pedra, com estrutura de madeira padrão mogno, com

, seis caçapas laterais, com conjunto de bolas e tacos, bom estado de

conservação, avaliada em R$900,00; 02) 'Mesa de pebolim, medindo
0,80 x 1,35m, altura 0,90m, com estrutura de madeira padrão mogno,
bom estado de 'conservação,' avaliada em R$450,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$1.350;00 (hum mil trezentos e cinqüentareais), Local
,p/ vistoria: Rua Carlos Méier nO 163 Jaraçua do Sul/SC, com Sra.
Elferita M. Kiatkowski,

)

18 VT-AT951/98 (Apensados:AT953/98 eAT955/98) ,

Autor: FAZENDA NACIONAL e OUTROS
Réu:'GUIDOMUNDSTOCKe OUTRO (02)

>

,

Bem: Imóvel, constituído de terreno situado em ambos os lados da
,

Estrada Isabel, município de Corupá/SC, com área de 343.400,00m2,
formato irregular, fazendo frente com o Rio Isabel, travessão dos
fundos com terras deWerner Herbert, extremando do làdo direito com
terras de Ademar Pezzalf e Estanislau Jablonski e do lado esquerdo
com terras de José Pachewski, Igreja Católica São Pedro e Alberto'
Pachewski, dista do' centro de Corupá/SC, "1 Okm, cadastrado no

"INCRA sob rfl801.038.004.812-9. Com matrícula nO 10.087 do Ofício
do. Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do Sul/SC. De

,

propriedade de Guida Mundstock. Sobre o terreno há uma plantação
de bananas, não fratadas. Há construída duas' casas, sendo uma, "

, antiga, de alvenaria, típica estílo alemã, e outra em madeira, com

aproximadamente 80,00m2 cada, não" averbadas. Avaliado em

R$155.000,OO (cento e cinqüenta e cinco mil reais). O imóvel também
foi penhorado nos autos dos processos nOs 954/98 e 955/98.

'

. , .

-;

,18 VT-CPE00953-2004-019-12-00-9
Autor: INSS (MICHELE PRIN) "

Réu: CORUPÁ INFORMÁTICA LTDA. ME (TRAININGSCItOOL)
,

Bem: Microcomputador AMO Duron 750Hz, 128MB, HD 20 GB, CD
Roam sem kit multimídia, CPU tipo torre, monitor 14" colorido e

,teclado, razoável estado.avaliado em H$700,00 (setecentos reais). O
bem também foi penhorado nos autos do processo nO CPE 952/04.\

Local p/ vistoria: Rua Francisco Mees nO 508 Corupá/SC, com Sr. Luiz
Carlos Woiczekoski.

18 VT-AT983/01
Autor: PATRíCIA DE LIMA
Réu: ORLEIDEMARIA MENGARDA

•

I
•

"

\ �

Bens: 01) RETIRADO; 02) Aparelho de som TECHNICS, mod, Stereo
CasseteDeck614,tipo 3 em 1 antigo, com deck, rádioreceiver, e toca-
discos, com duas caixas de som, razoável estado de cohservação,
avaliado em R$40,00; 03) Aparelho de videocassete PANASONIC,
modo NVJ 38, quatro cabeças, razoável estado de conservação,
avaliado em R$200,OO; 04) RETIRADO; 05) Dois televisarás coloridos
BROKSONIC 1411, com controle remoto, razoável estado de
conservação, avaliados em R$200,ÚO/cada, total: R$400,00; 06)
RETIRADO; 07), RETIRADO; (8) Máquina de lavar roupas
ELECTROLUX/PROSDÓCIMO, 'tipo cinco ciclos, branca, razoável
estado de conservação, avaliada, em R$400,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$1.040,00 (hum mil e quarenta reais). Local p/ vistoria: '

Rua Olívia Chiodini Pradi nO 33 Jaraguá do Sul/SC, com Sra. Orleide
Maria Mengarda.

/'

18 VT-AT1117/01
Autor: NILSON GUESSER

'

Réu: SIMON TÊXTI/.;LTDA. e OUTRO (02)
, ,

Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 79.319,50m2, situado
nos fundos do lado par da Rua Ano Bom, em Corupá/SC, em formate
irregular, distante da referida rua 390,60m, fazendo frente com cinco
linhas, sendo uma de 5O-,80m, sendo 4,1 Om com a Servidão de

,

passagem reçisíradasobre R5-13.240 e46,70m em terras;-de;.'EúG-lides
Gramm, a segunda linha de 9,50m á terceira de"36',OOriHI"qüartade
260,00m em terras de Christiane Hirschfeld, e a quinta linha de:59,00m
,em terras de Luiz Prestini, travessão dos fundos em três linhas. sendo
uma de 50,OOm com Fritz schauerte, e outra de 70,50m e outra de
'1 OO,OOm ambas em terras arequerer por quem de direito, extrema do
lado direito em 454,50m em terras de Elfina Menestriria e pelo lado

esquerdo com 670,00m, em terras de Nelson Garcia e Aqnes
Wedderhoff. Matrícula nO 26.463 no ,C.R.I. de Jaraguá do Sul/SC, em
nome de Simon Industria Têxtil Ltda. Edificados: prédios em alvenaria,
com tijol'os à vist-a, com área de aproximadàmente 3.000;üOm2, sendo
averbados 2.435, 17m2• Consta cédula de Crédito Industrial em favor
do BADESC Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.
Avaliado em'H$515.00Q,OO (quinhentos e quinzemil reais). O imóvel já
foi penhorado nos autos do processo nO 1 094/01 e Aps.

18 VT-01153-2002-019-12-00-3
, Autor: VANia ALLEIN
Réu: Al.TAMIRO INÁCIO & CIA. LTDA.

Bens: 01) Balcão 'vitrine em formato L, aprox. 2,20m, todo emvidra
inox e madeira com fórmica" para exposição de produtos', três

prateleiras de vidro, .razoável estado, avaliado em R$950;00; 02)
Balcão vitrine, aprox. 1 ,50m, todo em vidro, inox e madeira com

'fórmica, para exposição de produtos, três prateleiras de vidro; razoável
estado, avaliado em R$750,00; 03) Balcão vitrine, aprox. 2,UOm, com
refrigeração, todo 'em vidro, inox e madeira com. fórmica, para
exposição de produtos, três prateleiras de vidro, razoável estado,
avaliado em R$2.300,00; 04) Balcão vitrine e caixa, em formato L,
aprox. 2,50m, todo em vidro, inox e madeira com fórmica, para
exposição de produtos, três prateleiras de vidro, razoável estado,
avaliado em R$950,00; 05) Geladeira, expositora, três portas de vidro,
medindo 2,OOm altura x 2,00m comprimento; NEVES, branca, bom
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) estado, avaliada em R$5.000,00; 06) Freezer horizontal, duas tampas
de vidro de correr, aprox. 410 litros, GELOPAR, branco, razoável

z estado, avaliado em R$900,OO; 07) Televisão colorida SAMSUNG 20",
com controle, razoável estado, avaliada em R$350,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$11.200,00 (onze mil e duzentos 'reais). Local p/
vistoria: Rua Joaquim' Francisco de Paula nO 725, B. Chico- de Paulo

Jaraguádo Sul/SC, com Sr. Altamiro Inácio.

) 1aVT-AT01257-2002-019-.12-00-B
Aut'or: LUCIA DE FÁTIMA MIRANDA
Réu: JOSE VOLTOLINI
Bens: 01) Microcomputador Pentium II MMX, 300MHZ, CPU tipo torre", ,

, com kit multiínídia, monitor colorido 14", LG, com teclado e rnouse,
razoável estado, avaliado em R$650,00; 02) _Impressora colorida
EPSON, modo Sty/us C20SX, bom estado, avaliada em R$250,00; 03)

I Televisor colorido, com controle PANASONIC 20", rnod. Topüome,
razoável estado, avaliado em' R$290,OO; 04) Vídeo, cassete SEMP,
modo 687, razoável estado, avaliado em R$25Q;OO; 05)Vídeo cassete
KIREY, quatro cabeças, razoável estado, avaliado em R$200,00; 06)
Aparelho para receptação de sinais e antena parabólica, TECSAT,
nad. T83:00IRD,' razoável estado, avaliado em R$150,PO; 07)
Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 7500 BTU's, quente/frio,
razoável estado, avaliado em R$300,00; 08) Máquina de lavar roupa,
BRASTEMP, modo Gran Luxo, funcionando. apresentando ferrugens
no' gabinete, avaliada em' R$250,00;, ,09) Freezer vertical,
PROSDÓCIMO, aproximadamente 180 litros, branca, razoável estado,'
avaliado em R$200,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$2.540,00 (dois mil
quinhentos e quarenta reais). Local p/ vistoria: Rua Otto Mayer s/n'o

I .' , , .

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. José Voltolini. '

1a VT-AT 1263/89, .

, "

,

KUlcrrt1:SINôIGArü'''DOS 'TRABAtHADüRES NAS "INDVSTRIAS, QA...
CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Réu: EDELTRUDTHERRMANN OLARIA

\

Bens: 01) Direitos de uso e gozo .dalinha telefônica comercial de nO,
375-1231, avaliada em R$200,00; 02) Irrióvel constituído de terreno
situado à Rua Roberto Seidel, rnunicíplo de Corupá/SC, à margem
direita no sentido centro-interior, com área "de 900,OOm2, sem

benfeitorias, com as seguintes confrontações: fazendo frente' com
30,00m para a Rua Roberto Seidel, travessão, dos fundos de igual
metragem com terras de Erich Hein, extremando pelo lado direito com

terras de Raul dos Santos com 30jOOm e' do outro lado também com
30,00m com terras de Gerharo Oscar Jorge Hermann, no' sentido de
quem olha' de frente para o terreno, título aquisitivo registrado sob nO
18837L, 3-1 fls. 255, com matrícula R.2 'no 632, livro 93, fls. 127' no '

C.R.I. da Comarcade Jaraquádo Sul/SC, de propriedade de Cerâmica
Hermann Ltda., avaliado em R$38.000,00; 03) Imóvel constituído de
terreno em formato irregular, situado no lado par da Rua Roberto
Seidel, no município de Corupá/SC, com as seguintes confrontações:
fazendo frente com a Rua Roberto Seidel com 22,OOm, travessão dos
fundos com 100,00m em terras de Gerhard Oscar Gustavo Jorge
Hermann, extremando do lado esquerdo com 158,OOm em terrasda

'

Sociedade Atiradores Hansa Harnbolot e do lado direito com duas
linhas em terras de Gerhard Oscar Jorge Herrnann, sendo uma linha.
inclinada com 100,00m e outra reta de 88,00m, contende-a área de
15.000,OOm2, edificado com um rancho aberto construído de
madeira, medindo 60x10m, que o terreno dista do início da Rua
Roberto Seidel, '1 km. Com matrícula nO 1.201 no C.R.I. da Comarca de
Jaraguádo Sul/SC, avaliado em R$95.000,00; 04) Imóvel constituído'
,deterreno situado no município de Corupá/SC, desta comarca, no lado,
ímpar da Estrada Isabel, contendoa área de 50.000,OOm2, edificado- _

com uma casa de madeira medindo 8x5m, fazendo frente com a
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referida estrada, medindo 118,00m, travessão dos fundos em

118,00m, com terras de Ernesto Melchert, extremando do lado direito
, em 425,00m com terras de herdeiros de Jacob Hohbacher, 'e pelo lado

esquerdo em 425,QOm com terras de Ernesto Melchert; distante 3,5km
do centro de Corupá/SC. Cadastrado no INCRA sob nO

'801.038.005.282-7, área totaI5,0, área explorada 4,5, área explotável
4,5, módulos 12,2, nO de módulos 0,37 e fração mínima de

parcelamento 0,37. Com matrícula nO 4.668 do C.R.I. da comarca de

Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$80.aOO,00; 05) RETIRADO. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$213.200,OO-(duzentos e treze mil e duzentos reais).

1a VT-CPE01657;'2003-019-12-00-4
'Autor: SERGIO LUIZ FANK
Réu: LUIZKIENENBEBIDAS LTDA.
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, capacídace 10.000
BTU's, tipo quente/fria, razoável estado, avaliado em R$450,00; 02)" ,I

Aparelho de ar condicionado SPRINGER, capacidade 7.500 BTU's,
branco, mod./nnovare, razoável estado, avaliado em R$500(00. TOTAL'
DA AVALIAÇÃO: R$950,00 (novecentos e cinqüenta reais). Local pi
vistoria: 'Rua Manoel F. da Costa nO 930 Jaraquá do Sul/SC, com Sr.
Maicon Cesconéto. �

J

2a VT-AT00594-2005�046..12-00-3
Autor: JAQUELlNE DA SILVA FLORES
Réu: DMCHCONFECÇÕES LTDA. e OUTROS (04)
Bens: 01) Aparelho de som, tipo mini system, AIWA, modo CSD '

ESS70, Front Surrond com CD Changer, razoável estado de

'conservação, avaliado em R$200,00; 02) Máquina de lavar roupas
ELECTROLUX, modo Premium, capacíoade 8kg, tipo auto aquecimento,
70.0 RPM, branca, bom estado de conservação, avaliada em

R$700,00; 03) 'Refrigerador CONSUL, tipo bip/ex, branca, razoável
, " _.1 -. _

• � r ",lo' .' -'.' .

e�1qq� 1I9,e, .Ç9QêWV,?�.ão� 'H\la!i.a�a em R$450,OO; Q4) Forno de
microondas PANASONIC, tipo Fami/y, com sensor de auto-cozimento,
branco, razoável estado de conserv-ação, avaliado em R$250,00; 05)
Televisor colorido 20", PHIUPS, modo 20GL 1045, razoável estado de

r

conservação, avaliado em R$250,OO; 06) Televisor colorido SHARP,
modo Wise, 20"; razoável estado

-

de conservação, avaliado em

R$250,00; 07) Aparelho de ar condicionado CONSUL, tipo quente/fria,
modo Air Máster, .capacidade ,10.000 BTU's, bom estado de

conservação, avaliado em R$500;ÜO; 08), Aparelho de, fax
PANASONIC, modo KX-F750, digital Answering System, razoável
estado de conservação, avaliado em R$250,00; 09) Televisor colorido;
PHllIPS, 14", modo 14GL 1316, razoável estado de conservação,
avaliado em R$150,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.000,00 (três mil'

reais). Local p/ vistoria: Rua Emilio Prusse s/n? Guaramirim/SC, com
Sr. Sidnei Rosa.

2a VT-CPE00707-2005-046-12-.00-0
'

Exeqüente: JAILSON DE BRITO
Executada: LUC ENGENHARIA E ,CONSTRUÇÃO LTDA. A/C GILBERTO
FAGUNDES
Bem: lrnóvel constituído de terreno com área de 5.073.000,00m2, sem
benfeitàrias, localizado no municípto de Schroeder/SC, Comarca de
Guaramirim/SC, nos fundos dos lotes da estrada Duas Mamas, lado
ímpar, distante 15km do centro de Schroeder/Sü, fazendo frente em '

890,00m com os lotes da estrada Duas Mamas, travessão dos fundos
,em 890,00m com os lotes do Rancho Born.extrerna do lado direito em

5.700,00m com terras do Domínio Dona Francisca, Ltda. e do lado

esquerdo em 5.700,OOm com terras de Domínio Dona Francisca Ltda.,
sendo parte do imóvel com matrícula nO 10.111 no C.R.I.' de
Guaramirim/SC, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais). Obs: O
imóvel acima foi penhorado nos autos dos processos CPEx. '13,5/96,
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CPEx. 195/97, CPEx. '137/97, CPEx. 242/97, CPEx. 103/98 e CPEx.
175/98, CPEx. 280/98, CPEx. 870/98, CPEx. 872/98, CPEx. 873/98,
CPEx� 524/98, CPEx. 914/00 e CPEx: 785/00.

2a VT-AT01168-2005-046-12-"00-7
Autor: OSMAR STEIN
Réu: AUGUSTINHOPEREIRA
Bem: Imóvel constituído de: A parte ideal correspondente -à área de
12.064,00m2 do terreno situado no lugar Putanga, no município de

Massaranduba/SC, que contem a área de 24.128,00m2, com as
'

s,eguintes confrontações: norte com o rio Putanga, sul com terras de

Apolinário Guesser e Adelino Decker, extremando ao oeste com terras,
de Ladislau Saplinski e comprador e a leste com terras do comprador.
Cadastrado, no INCRA' em conjunto com outras áreas sob, nO
803.103.021.580. Com matrícula nO 7.107 no C.R.I. da Comarca de
'Guaramirim/SC. De propriedade de Augustinho Pereira. Avaliado em
\ R$15.000,00 (quinze rnitreais).

-

2a VT-C�E 1503-2005-046-12-00-7
Autor: INSS (ANA LEONORA KAERCHER)
Béu: CORUPÁ INFORMÁTICA LTDA. ME (TRAINING SCHOOL)

,

Bem: Microcomputador AMO Duron 750Hz, 128MB, HD 20 GB, CD
Roam sem kit rl?ultimídia,' CPU tipo torre, monitor 14" colorido e

teclado, razoável estado, avaliado em R$700,00 (setecentos reais). O
bem também foi penhorado nos autos do processon? CPE 953/04. '

Local p/vistoria: Rua Francisco Mees nO 508 Corupá/SC, com Sr. Luiz
CarlosWoiczekoski.

-

2a VT-:CPE 01582-2005-@46-12-00�6
Autor: JOSE SCHMITT JUNIOR

,

,

Réu: JOSE IRLANDI FEL/PPI· ,

Bens: Dois blocos de motor MERCEDES OM' 352, usados, nO de

"controle P294 e P405, razoável' estado, avaliados' em

R$1.000,00/cada, total:'H$2.000,00 (dois mil reais). Local p/vlstoría:
Av. Pret Waldemar Grubba nO 4495 Jaraguá 80 Sul/Se, com Sr. Jose
Irlandi Felippi.

'

, 2a VT-AT01,633-2005-046-12-00-0
Autor: MARCELO SALVADOR DE SIQUEIRA

, Réu': SIMON INDÚSTRIA TÊXTIL LTOA.
Bem: Tear circular,' SINGER, modelo" PIP 96/1, nO de série 32785,
diâmetro 30", finura 28, com 96 alimentadores, com 5.280 agulhas,

"

em razoável estado de conservação, avaliado em R$6.000,OO (seis
mil reais). Local p/ vistoria: Rua Ano Bom nO 734 Corupá/SC, com Sr.
Ricardo Lúcio Simon. Penhorado nos autos doprocesso 1060/01.

2a' VT-AT01824-2005-046-12-00-1
Autor: ROSELENE REGINA AVI
Réu: ELISABETHDEOLIVEIRA

,

Bens: 01) Televisor colorido PANASONIC 20", comcontrole remoto,
181 canaís. mod, TC 20, Panablack, bom estado de conservação,

,

avaliado em R$400,00; 02) Fonia de microondas' LG, modo Moving
, ,

Grill, branco, tipo MH, bom estado, avaliado em R$300,OO. TOTAL DA
AVALIAÇÃO: R$700,00 (setecentos reais). Local p/ vistoria: 'Rua
Arthur' Henchel nO 57 -Jaraçuá do Sul/SC,' COrri o Sr. valdorniro

,
,

Vanbomel. '

2a,VT-AT01844-2005-046-12-00-i
Autor: OSNIVO GUCKERT
Réu: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.

Bem: Máquina flaneladora, LAMPERTI, importada da Itália, tipo
GE/L9Z, ano 93, nO de série 151, de 24 cilindros, largura 2200mm,
com alarqadores e gira peças para malha tubular, abertura com-grupo
aspirador, filtros e sacos para acúmulo, com motor trifásico de 30CVe '

motor para aspirador de 10CV, corri seis moto-variadores com
,

I

motores' de 0,33CV, quadro de comando elétricO completo, tensão
, 380V e freqüência 60Hz, razoável estadode conservação, avaliado em

R$110.000,00 (cento e dez mil reais). O mesmo bem se encontra

penhorado nos autos do processo 943/98 e 24/99. Local pi vistoria:
, ,

BR 280 Km 51 Guaramirim/SC, com Sr. Célia Cristóvão.

2a VT-CPE01882-2005-046-12-00-5 -

Autor: JOSENEI GOMES DE ARAÚJO '

Réu: MAESTRIIMPLEMENTOSRODOVIÁRIOS LTDA.

Bem: Máquina de solda MIG BAMBOZZI, modo 31.105, razoável
t

estado, avallàda em R$6.000,OO (seis rnüreais). Local p! vistoria: BR
280 km 55 Guaramirim/SC, com Sr. José Luiz Maestri MO.

2a VT-AT3231/2005eApensos
Autor:'EUGENIO STEINMACHER
Réu: DARPE INDÚSTRIA ECOMÉRCIODEMALHAS LrDA.

Bem: Imóvel constituído de terrenó situado nos fundos do lado par da '
I

estrada Itapocú, caminho Funil, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul/Se, com r

área de 58.000,00m2, sem benfeitorias, 'fazendo frente em'52,50rn,
com terras de Afonso José da Cunha, travessão dos fundos em

200,70m cornterras de Marcaíto Empreendimentos Imobiliári'O:SI��d�:,
extremando pelo lado:-direito em 482,00m com terras, se '.çdgarqo,
Marquardt _8 pelo laoo esquerdo em quatro linhas': a primeira de

235,OOm comterras de' Ecernar Rohrbacher a segunda de 57J.jQOrn, a
terceira de 181 ,20m aaquarta de 9,50m, todas com o caminhe.Fu,n,il,

'

onde divisa com terras de Edemar Rohrbacher: o imóvel é cortado em

parte pelo caminho Funil; dista 10km do centro de Jaraquádo sul/se.
Cadastrado no INCRA sob nO 801.062.005'.525-0. Cem matrícula nO

29.983 do Ofício de Registrá de Imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC. De propriedade de Afonso José da' Cunha. Avaliado em

R$78.880,00 (setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais). O imóvel,
encontra-se penhorado na 2a Vara Cível de Jaraguá do sul/se.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20%

(vinte por cento) nó ato da arrematação e saldo em até 24 (vinte e

quatro) horas após o leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco
por centor sobre o valor da arrematação" acordo/remição ou

adjudicação e correrá' por conta do, comprador, remitente ou

adjudicante. Caso os executados ou' os credores' hipotecários não

sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da
,

r

expedição darespectiva notificação,.valerá o presente corno Edital de
, Notificação ,de Praça/Leilão, segundo estabelecem os Artigos 687 (§
\ 3°) e 698 do CPC. No caso de resultarem negativos a Praça/Leilão será

procedida a Venda Direta; Maiores informações no escritório do

Leiloeiro fone/fax (0**47) 422-8141 e/ou pelo endereço
www.leiloeiro.com.brou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

"
'

ARTUR HENRIQUE CARSTENS 'PAULO MARIO tOPES MACHADO �
i

I
Leiloeiro Público Oficial,
Matrícula AARC-003/82

Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-029/99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




