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Amin insiste na formação da coligação
Mais Santa Catarina em Jaraguá do Sul
CENTRO

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrica
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check·up Vip
Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371-9653

çenttQ_ªª-Jmª11_t;_fJ]__2
R. João Picolíi, 216 �

esquina cl Reinaldo Rau
(antigo consultório Dr. João Bíron)
Fone: (047) 371-8776

JR CRIAÇÕES

o governador Esperidião
Amin (PPB) reuniu as principais
lideranças do PPB, PFL e do

PSDB de Jaraguá do Sul, na

Capital, na noite da última quar
ta-feira, e reforçou a proposta
de formação da coligação Mais'
Santa Catarina no Município.

De acordo com o presidente
do PFL noMunicípio, vereador
Alcides Pavanello, o governador
pediu aos partidos que integram

\

a coligação que iniciem as nego-

ciações para viabilizar a aliança,
composta ainda pelo PL e PTB.

Durante a reunião, o prefeito
lrineu Pasold (PSDB) entregou
ao governador uma relação das

principais reivindicações doMu
nicípio. Página 4

I'tfAIS SABOR PARA SUA VIDA

DoasRodas
Industrial

LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

Edson Junkes/CP

Bloqueio: produtores protestam na SC-474 cobrando asfaltamento prometido há 50 anos. Página 12

Fim daCLT Aterro fica,
acaba com 13° diz secretário

Se a mudança das leis traba

lhistas resultar em perdas sa

lariais aos trabalhadores, o turis
mo doméstico será seriamente

prejudicado. Essa é a opinião do
presidente da Abav em São Pau

lo, Tasso Gaidzener.
Para o presidente da Asso

ciação de Bares, Restaurantes
e Hotéis Diferenciados do Esta
do de São Paulo, PercivalMari
catto, a perda dos direitos adqui
ridos pelos trabalhadores refle

tirá negativamente no consumo.
Página 5

O secretário de Obras e Pro

jetos Especiais de Piçarras, João
Luiz Demantova, garantiu que
o aterro realizado na praia
central da cidade não será

destruído pela erosão, ao contrá
rio do que tem ocorrido na Praia
de Gravatá, em Navegantes.

A Prefeitura diz que a obra

terá durabilidade de pelo menos
8 anos, mas espera resultado do

estudo das correntes marítimas

e do processo de erosão, atu
almente considerado estável.

Página 13

O jogador Márcio Santos

passou por Jaraguá do Sul para
tratar contusão. Página 15
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Edson Junkes/CP

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JANEIRO DE 2000

Fiel da balança
*Jair Pedri

mas sempre na busca da ex

celência para propiciarmeios ao
crescimento econômico e me

lhores condições de vida ao po
vo brasileiro.

Por isso, com uma equipe di
nâmica, com experiência na vida
pública, o PPB jaraguaense não

'pode ser relagado ao ostracis
mo. Por duas vezes consecuti-

vas, nos foi negada a presidência
da Câmara de Vereadores, em
bora o nosso voto de apoio à ad

ministração municipal sempre se
fez presente quando considerá
vamos os projetos corretos e be
néficos à sociedade jaraguaen
se. Também criticamos e apon
tamos os erros que por ventura

existiram, com o intuito da cor

reção e não com o objetivo de

denegrir ou prejudicar quem
quer que fosse. Se não apontás
semos os erros estaríamos sen

do omissos e coniventes, o que
não faz parte de nossa conduta.

Diante do desempenho do

nosso vereadorMoacir Bertoldi,

CORREIO DO POVO

que consegue conciliar - e

muito bem - com a função de

médico-pediatra, é natural o res
paldo da população, traduzido
em �votos na última eleição,
quando foi o vereador mais vo
tado, e na atual posição nas pes

quisas de opinião pú�lica de in
tenção de votos para prefeito,
onde é o segundo colocado, ten
do rejeição insignificante.

O que é natural são os "zum

bis" ambulantes, que politica
mente já estão mortos, só faltan

do o enterro, mas que insistem,
através de diversos mecanismos,
em se manter na vida pública.

Deveria fazer parte do pro
cesso democrático candidatos

escolhidos pelos eleitores, pois
a imposição de cima para baixo

de sacis-pererês e barnabés é o

que torna os eleitores cada vez

mais apáticos e desanimados
com a política.

Coragem para mudar

A política jaraguaense sofre do mesmo mal que acomete o

País: a falta de renovação e de aparecimento de lideranças novas
que possam redirecionar as administrações. A primeira eleição
municipal do século 21 será marcada pela mesmice. À exceção
do candidato do PT, os demais fazem parte do cenário político
local há pelo menos uma década. Isso não quer dizer que a

situação seja totalmente desfavorável,
ou até mesmo ruim, a constatação
apenas reforça as críticas sobre a

tentativa de perpetuar-se na política,
transformando-a em profissão.

Até agora, os pré-candidatos ou
os candidatos em potencial apre
sentados são velhos conhecidos
dos eleitores, desfilam pela vida

pública há muito tempo. O "fe
nômeno" pode ser explicado por
dois fatores: a apatia política,
resultado de 2Q_ anos demilitarismo
no Brasil, e a não identificação com
nenhum modelo político-partidário,
talvez reflexo do primeiro. Além
disso existe o discurso da elite que
política é sinônimo de corrupção, de

rapinagem, de privilégios, inibindo o ingresso de jovens sem

vínculo com o poder nas agremiações ou movimentos políticos.
A dinâmica doMunicípio deveria contribuir para a reforma

dos quadros, ernretanto, é mais fácil eopiar as coisas ruins do

que mirar-se no espelho do comportamento ético e exemplar, O
saldo político positivo deste ano é a possibilidade de um confronto
mais acirrado entre forças rivais, podendo trazer bons frutos.
Por outro lado, vive-se o sofisma de que o "velho" traz-consigo a

marca da experiência e da competência administrativa. Na

realidade, há um pacto de conveniência que regula todo o

processo, impossibilitando a renovação.
A falta de ideologia, todavia, é a principal causa do marasmo.

'

A antiideologia político-partidária está arraigada na cultura
nacional e foi estilhaçada durante a ditadura. Políticos navegam
com a mesma desenvoltura por diferentes partidos, de linhas

ideológicas as vezes antagônicas. A legislação permite a troca de

partido, mas não se pode conceber a promiscuidade, com o

objetivo único de se chegar ao poder, oportunizando o

aparecimento de Hidelbrando Paschoal, JoséGerardo, dos anões
do orçamento e tantos outros.

É na origem do processo eleitoral que os problemas começam,\

a partir do momento em que qualquer pessoa pode ingressar na
política para se beneficiar entre outras coisas do instituto da

im(p)unidade, perde-se a razão de ser. Não há como negar que
a velha prática do toma-Iá-dá-cácontinua pulverizando corações
e mentes, relegando a segundo plano projetos de interesse
comunitário e privilegiando meia dúzia de pessoas que, embora
não tendo cargo público, dão as cartas no jogo político-partidário,
revivendo o coronelismo nordestino.

No campo das objetividades, há muito mais do queinteresse
pelo cargo eIl) si, a proximidade com o poder rende outros frutos,
Enquanto a apatia e a ignorância política persistirem, a cidadania
não será plenamente exercida. Cabe aos jovensmudar esse quadro
caótico, apostando na política como solução para os problemas
do País. Entretanto, será preciso separar o joio do trigo,
conhecendo os candidatos e a linha de atuação das legendas.
Não é preciso gostar de política, mas é obrigação, patriotismo
entender de política. Do contrário, corre-se o risco de repetir os
mesmos erros do passado.

Vive ..se O

sofisma/de
que Q '�fvelho"
traz consigo e

. experiência�"
",.,. ,:%

e da

competêhçia
administrativa,

Foto do Fato

A estratégia
mercantilista da

concorrência

influencia até os

ambulantes. Os
vendedores de

suco se

concentraram

no centro de

Iaraguá do Sul

para disputar a
freguesia, num

calor de

quase 40°

Nesse ano, vamos ter elei

ções municipais para a escolha
do prefeito e de vereadores, que
nos representarão na Prefeitura
e na CâmaraMunicipal. A elei

ção é um momento de suma im

portância, porque é através do

voto que o eleitor participa do

processo democrático, outor

gando aos eleitos uma espécie
de procuração que lhes garan
tem o poder de comandar o Mu
nicípio, adminjstrando no Execu
tivo e criando leis e fiscalizando
os atos do prefeito no Legis
lativo.

Os partidos políticos são

agremiações que reúnem pes
soas que têm a mesma ideologia
e se classificam em esquerda,
centro-esquerda, centro, centro
direita e direita, variando o termo

de classificação conforme o país.
O PPB, partido de direita,

cujas origens remonta à antiga
Arena, PDS e PPR, teve imen

so destaque na administração
desse País, com erros e acertos,

* Secretário da Executiva

do PPB de Jaraguá do Sul
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+- "Eles estão muito mais pra cá
do que pra lá." (Presidente do PL de

Jaraguá do Sul, Heins Raeder, se

referindo à possibilidade do PPS vir a

integrar o bloco independente
formado pelo PL, PTB, PTN, PDT e

PTS, desistindo da coligação com o

PT ou com o PMDB)

"Vereador não faz nada, diferente
do servidor público, que trabalha."
(Vereador em Guaramirim Ivaldo
Kuczkowski - PPB - explicando

as razões de propor redução de 50% no salário dos vereadores e

reajustes nos vencimentos dos funcionários públicos)
"O estado da estrada é uma -+
vergonha. O colono tem o produto,
mas não pode vendê-lo porque não
tem saída para escoar a produção."
(Secretário de Agricultura de São João
do Itaperiú, Dorival Duarte, durante
o protesto promovido, na SC-474,
pelos moradores de Guarani-Açu, que
reivindicam pavimentação asfáltica)

"O inadequado, para dizer o

mínimo, foi o presidente arbitrar
um jogo dessa envergadura com base em critérios de

acomodação." (Jornalista Dora Kramer comentando a indicação
do ex-ministro da Defesa, Élcio Alvares, após ter sido derrotado na
disputa por uma vaga no Senado)

\

"Sei o quanto custa trazer um estado para a legalidade. Se nos

dividimos, damos chances desse pessoal voltar ao poder."
(Governador do Acre, Jorge Viana
PT -, lamentando a saída do partido
do governo de Alagoas, comandado
pelo governadorRonaldo Lessa - PSB)

+- ''Quem construiu essa ponte deve
ter sido um homem de gravata. Fez a

ponte só para ele passar." (Produtor
rural RealtinoMoser comentando sobre a

ponte entre Massaranduba e São João do

Ita-periú, onde deveria ser construída a

estrada de ligação entre os municípios)

Av, Getúlio Vargas, 49· Sala 105· Ceníro- Jaraguá do Sul

COMUNICADO
Foram extraviados os seguintes documentos da
empresa Sapequinha Comércio de Artigos Infantil
Ltda.-ME, CNPJ número 85.284.396/0001-07, I.E.
número 252.444.671 , bloco de notas de saída

série 0-1 número 0151 a 0200, não utilizados.

Kuczkowski promete resistir e
l /

'brigar' pela indicação noPPB
Vereador quer
comporcom
PSDB e PFL
nas eleições

Guaramirim - Depois de
atritos no PFL, quando ainda em

1998 se lançou candidato a pre
feito, o vereador Ivaldo Kucz

kowski, agora no PPB, prornete
"brigar" para ser o indicado do

partido às eleições deste ano. Já

com o programa de governo

pronto, Kuczkowski quer con
vencer os correligionários e as

legendas afins que é o melhor no
rne para encabeçar a coligação,
que deverá ser composta também

pelo PSDB e PFL.' Dizendo ser

candidato a candidato, o vereador
informou que colocou o nome à

disposição do partido.
- Não pretendo participar

das negociações, para não cons
tranger. Internamente, a questão
é mais delicada, já que tem outros

companheiros que têm interesse
em disputar a indicação. Os ou

tros dois partidos também têm

seus candidatos e vão tentar im

por suas candidaturas. As deci
sões deverão ser tomadas pelas
respectivas executivas - des

conversou, apostando no con

senso em torno do seu nome.

"Precisamos de um prefeito em

preendedor", discursou, fazendo
questão de dizer que não quer
apenas a coligação dos partidos,

Negociações: Aguiar (E) e Kuczkowski 110 plenário da Câmara

mas união para administrar o

Município.
Com o discurso de candidato

pronto, Kuczkowski vem apon
tando as deficiências na adminis

tração do atual prefeito Antoriio
Carlos Zimmermann (PMDB).
"Não existe nenhum controle das
contas públicas, o que contribui
decisivamente para abrir ainda
mais o ralo por onde escoa os re

cursos públicos", criticou, infor
mando que um dos itens do

programa de governo é a criação
do Departamento de Controle de

Custos das Despesas Públicas.
Kuczkowski foi responsável pelo
dossiê enviado ao TCE (Tribunal
de Contas do Estado) com acu-

o sações sobre irregularidades nas

licitações públicas realizadas pela
Prefeitura em 1997.

Ele informou que a arrecada

çãomunicipal apresentou cresci-

mento de 30% no ano passado.
"Os recursos para a implantação
do programa de governo virão do
controle de gasto, da arrecad-ação
de financiamentos", discursou,
acrescentando que: "Com fiscali

zação séria e um trabalho eficien

te, podemos economizar quantia
significativa", declarou.

PROJETO - Em 1998,
Kuczkowski se lançou candidato

a prefeito, numa composição
com o PPB, tendo como candi

dato a vice o também vereador
Altair José de Aguiar. A declara

ção acabou irritando alguns cor
religionários. No ano passado,
apresentou um projeto reduzindo
em 50% o salário dos vereadores.
A proposta foi rejeitada.

Na época, Aguiar classificou
o projeto �e demagógico, o que
contribuiu para acirrar a crise
entre eles.

Corupá assina convênio comministério
Corupá - A Prefeitura as

sinou convênio da ordem de R$
50 mil com o Ministério da Inte

gração Nacional para obras de

drenagem no Município. O pre
feito Luiz Carlos Tamanini (PM
DB) acredita que os recursos se

jamliberados na próxima semana.

O DiárioOficial da União publicou
o convênio na última segunda-fei
ra, o que oficializa a concretiza

ção do acordo.

Segundo Tamanini, a verba
será utilizada nas ruas 25 de Julho,
Clara Herrmann e I de Maio. Se
rão colocados aproximadamente
cinco quilômetros de tubos de
um metro de diâmetro. "Vamos

preparar as ruas para pavimentá
las", informou, acrescentando

que os recursos foram consegui-

dos graças a intermediação do se

nador Casi IdoMaldaner, presiden
te estadual do PMDB.

O prefeito informou ainda que
as obras serão feitas em regime
de mutirão, a Prefeitura entra

com a infra-estrutura - maqui
nário e construção das galerias e

bocas-de-lobos - e a população
com a pavimentação. "Os mora

dores decidirão qual tipo de pavi
mentação querem para a rua. Eles
serão os responsáveis pelas
obras, firmando contrato com

uma empresa do ramo, que deve
rá estar devidamente cadastrada
na Prefeitura", explicou, lem

brando que os recursos do mi
nistério são para obras de infra
estrutura e que para as obras
de pavi mentação, 80% dos

moradores precisam aderir ao

projeto.
Na opinião de Tamariini, a

construção das galerias evitará

qua a Escola Municipal Aloísio
Carvalho de Oliveira e aMetalúr

gica Triângulo sejam inundadas

pelas águas das chuvas.

PONTE - O prefeito disse

que o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) conseguiu
verbas para a construção de uma

ponte no Bairro Ano Born. "Ofi
cialmente não recebi nenhum do

cumento sobre os recursos. O

deputado me disse que havia con
seguido a verb a ", declarou,
lembrando que a ponte será cons

truída no mesmo local onde outra
fôra arrastada durante enchentes

de janeiro de 1996.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Amin reúne jaraguaenses para
discutir formaçãode coligação
PFL, PSOB e
PPBdevemse
unir nas eleições
desteano

Florianópolis - Lideranças
do PFL, PPB e do PSDB de Jara

guá do Sul estiveram reunidos na

noite de quarta-feira com o gover
nadorEsperidião Amin (PPB). En
tregaram ao governador um docu
mento contendo as principais rei

vindicações do Município. Na
oportunidade, se discutiu a for

mação da coligaçãoMais Santa Ca
tarina, integrada ainda pelo PTB e

PL. Segundo fontes, o governo
pretende realizar reuniões seme

lhantes com lideranças das princi
pais cidades, buscando fortalecer
a coligação e implantá-Ia no maior
número possível de município.

Os líderes políticos decidiram

que farão outra reunião, desta vez
Ba casa do vice-governador Paulo
Bauer (PFL), na Capital, para tratar
especificamente de política -

alianças e projetos -, tentando
reunir também representantes do
PTB e PL e os vereadores da alian

ça. A reunião de quarta-feira reuniu
os presidentes dos partidos, o pre
feito Irineu Pasold (PSDB), secre
tários municipais e estaduais. De
acordo com o presidente do PFL
de Jaraguá do Sul, Alcides Pava

nello, Amin reforçou a disposição
em viabilizar a formação da coli

gação no Município para disputar
as eleições municipais deste ano.

- A reunião foi muito positiva.
Conseguimos fechar alguns pontos
importantes, como por exemplo a

disposição em estreitar as relações

Arquivo/CP: Edson Junkss

Projeto: Pavanello e Pasold podem compor chapa majoritária

FONE/FAX: (047) 373-0027

políticas entre as legendas, possibi
litando a troca de informações e o

fortalecimento da coligação Mais
Santa Catarina em Jaraguá do Sul
- confidenciou, informando que
o governo propôs maior proximi
dade entre as administrações -

municipal e estadual. "O grande
objetivo é garantir a formação da

coligação", completou.
CAMPANHA - Se depender

de Pavanello, a 'coligação "Acerta
Jaraguá", composta pelo PFL e

PSDB, vencedora da eleição de

1996, será ampliada com PPB,
PTB e PL. Ele informou que o PFL
vai se empenhar para viabilizar a
coligação, admitindo até indicar o

candidato a vice. "A prioridade é a

formação da aliança e o fortaleci
mento dela. Nomes serão discuti
.dos de acordo com as chances de
vitória. Quem estiver em melhores

condições será o candidato", disse,
e completou: "No momento, ,o
candidato da coligação é o Irineu
Pasold".

O presidente do PSDB, Célio
Bayer, também está otimista com

relação à formação da coligação em
Jaraguá do Sul. Segundo ele, os

partidos que participaram da
reunião demonstraram interesse
em formalizar a frente no Municí

pio. "Quanto mais somarmos me

lhor. Por isso, é preciso trazer para
a frente também o PL e o PTB",
declarou.

PT critica a indicação de Bornhausen
Joinvílle - o deputado fe

deral Carlito Merss (PT) questio
nou a indicação do. deputado esta

dual Paulo Bornhausen (PFL) pa
ra chefiar a missão temporária de
caráter diplomático nos Estados
Unidos. Outro ponto questionado
pelo PT é com relação ao finan

ciamento da missão, prevista para
durar quatro meses, uma vez que
Bornhausen, ao licenciar-se da
Assembléia Legislativa, abriu mão
do salário.

- Por que um parlamentar
da Casa (Câmara dos Depu
tados) não foi indicado? indagou

Merss, informando que a escolha
de Bornhausen foi feita sem

consular a Comissão Par

lamentar Conjunta do Mercosul
na Câmara, composta por de

putados e senadores.
As críticas de Merss não

param por aí. O petista vai mais
além e questiona se a indicação de

Bornhausen tem a ver com o. fato

do deputado, o senador Jorge
Bornhausen (PFL), ser secre

tálio-geral da comissão. O sena

dor Bornhausen classificou as

críticas de infundadas e disparou:
"Isso é coisa de quem não tem o

que fazer". Ele informou que o

deputado estará financiando a via

gem e a permanência nos Estados
Unidos.

O presidente da Comissão
Parlamentar Conjunta do Mer

cosul, Júlio Redecker (PPB),
minimizou a crise e informou que
o deputado Bornhausen preenche
os requisitos para a função. Ele
desmente as críticas de Merss com

relação à consulta da indicação à

comissão. "A Mesa Diretora foi
consultada e apoiou o nome do

deputado Paulo Bornhausen para
chefiar a missão", concluiu.

Líderes do PTB e do PL articulam a formação de uma frente

independente para disputar as eleições municipais em Jaraguá do
Sul este ano. De acordo com o presidente municipal do PL, Heins
Raeder, outras três legendas integrariam a coligação, trata-se dos
nanicos PTN, PTS e PDT. Este último perdeu muitos filiados para

o PSDB do prefeito Irineu Pasold, no ano passado.
O PPS também está sendo sondado para integrar a frente,
A proposta ainda não está fechada, mas, segundo Raeder, há

grandes chances de vingar.
- Ainda estamos em negociação, mas pela disposição

demonstrada pelos líderes, o caminho será esse - revelou.

Projeto
Criado a partir da dissidência
do PPB, mais especificamente
da ala que apoiou a coligação
com o PMDB do deputado
estadualIvo Konell, o PPS de

Jaraguá do Sul tinha como

objetivo manter esse apoio,
desde que fossem obedecidos

alguns acordos. Coligação.
com o PFL, nem pensar.
No ano passado, quando se

especulava uma aliança entre

PMDB e PFL, o vice

presidente do PPS, João da

Cruz, prometeu abandonar o
PMDB e tentar uma aliança
com o PT.

Indefinido
O presidente do Diretório do

PPS, Edson Müller, negou
qualquer contato oficial da

legenda com a frente

independente. Ele afirmou que
o partido apenas procurou o

PMDB e o PT para discutir

possível aliança.
- Por enquanto não passa de

especulação. Não temos nada

definido com relação à coliga-
ções - declarou, lembrando
que em fevereiro o PPS faz

reunião, com a presença de

representantes da' direção
estadual, onde serão discutidos

os critérios de aliança.

Freio
Está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Federal a proposta de alteração do Código Penal, no

capítulo Dos crimes centra finanças públicas.
Prevê pena de até quatro anos para quem, a partir de maio do

último ano. de governo, autorizar despesas sem ter de onde tirar a

verba, deixando a dívida para o sucessor.

Pra próxima
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) já desistiu em pleitear uma
candidatura a prefeito de

Jaraguá do Sul. Em conversas

reservadas, tem dito que não vai
meter a mão em cumbuca nem

comprar briga com

"gente grande",
.

Vai sair candidato à reeleição
e deverá repetir a mesma
votação obtida em 1996,

quando foi o mais votado.

Recado

O presidente do PFL de
. Jaraguá do Sul, Alcides
Pavanello, negou que o

partido esteja negociando
com o PMDB.

Na opinião dele,
uma aliança com o PMDB é
muito improvável, mas deu a

senha: "O PFL só ac�ita
coligação com o PMDB

se for cabeça-de-chapa"
- revelou.

Perguntinha
O governo está guardando o ás de ouro para a campanha

eleitoral?

[ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na. área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqidlidade.
.

�O'\lOçO
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f.;rroßItß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AtalibaRefeiçãesinaugura Turismo prevê prejuízos com
4a unidade noNordeste O fim dos direitos trabalhistas
BIumenau - o Ataliba Re

feições, líder no mercado catari

nense de refeições coletivas, abo
canhando 17% da fatia, inaugu
rou na semana passada o quarto
restaurante industrial no Ceará. A
nova unidade, composta ainda

por uma cozinha industrial, insta
lada na fábrica de fio Cotece, em
Maracanaú, exigiu investimentos
de R$ 10 mil e tem capacidade
para atender mil refeições diárias.
Nos próximos dias, o Ataliba as

sina novo contrato para instalação
da quinta unidade no Ceará.

A gerente de expansão da em

presa no Nordeste, Luci Mary
Barbosa, lembrou que a nova uni
dade atenderá também a fabri
cante de malha crua Cotefor. "O
restaurante vai atender os 930

funcionários das duas fábricas,
com quatro refeições diárias", in
formou.

.Luci afirmou que uma equipe
formada por nutricionistas ad

ministra o preparo do cardápio e

fica à disposição para atender e

receitar dietas especiais para os

funcionários com problemas de

saúde, como diabetes e hiperten
são arterial, por exemplo. "O ob

jetivo é oferecer, num ambiente

agradável, refeições balanceadas
a preços competitivos", disse.

A Aberc (Associação Brasilei
ra de Empresas de Refeições Co
letivas) estima que 130 mil refei

ções sejam servidas diariamente
no Ceará nos restaurantes admi
nistrados por concessionárias de

autogestão,

Edson JunkeslCP

Projete propõe
acabar com 0132
salário, adicional
de férias entre outros

São Paulo - Se a mudança
das leis trabalhistas resultarem em

perdas salariais substanciais para
os trabalhadores, 0 turismo
doméstico será prejudicado em

. grau inédito. "Será a pior decisão
do governo, se a proposta de

flexibilização for concretizada nos
termos em que os jornais estão

divulgando, além de ser total
mente paradoxal se conside
rarmos que o País não pode
prescindir do desenvolvimento do
turismo", disse o presidente da
Abav (Associação Brasileira das

Agências de Viagem), em São

Paulo, Tasso Gaidzener,
O presidente da Associação

de Bares, Restaurantes e Hotéis

Diferenciados do Estado de São

Paulo, Pércival Maricatto,
também concorda- que a perda
dos direitos adquiridos pelos
trabalhadores refletirá negativa
mente no consumo. Ele, no en

tanto, acredita que não há uma

saída para as empresas de um

modo geral, especialmente as

pequenas e médias. "Se a lei tra-

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUElAS

FONE/FAX; (1147) .171·1111111

Mais 200 mil telefones Futuro: Sine pode ser transformado em agência de emprego

Florianópolis - O presidente
da TelescITeIe Centro Sul, Juan
Ramos Aviles, informou que a

empresa pretende investir R$ 240

milhões este ano para estruturar o
sistema e instalar 200 mil novos
terminais no Estado.:De acordo com
ele, a expectativa é instalar até o

Plimeiro semestre de 2001 todos os

telefones que constam tia listagem.
- Os problemas ocorridos,

como atrasos na entrega das con
tas telefônicas e demora para com

pletar as ligações, são causadas

pela mudança na tecnologia -

explicou, lembrando que, no ano

passado, 172,6 mil novos tele

fones foram ativados, 5,2% a níais
do que no ano anterior. _

Aviles disse ainda que a am

pliação do número de telefones

superou a meta definida pela Ana
teI (Agência Nacional de Teleco

municações). Ele informou que a

diretoria estuda a possibilidade de

fechar lojas da Telesc, tão logo o

Sistema Call Center estiver
funcionando.

dente do SNEA (Sindicato
Nacional das Empresas Aéreas),
brigadeiro Mauro Gandra, se

posicionou contra o projeto do

governo de flexibilizar direitos
trabalhistas. "Como beneficiário,
acho o ]30 excelente. As em

presas preferem a flexibilização
negociando com o empregado,
não a impondo", declarou Gan
dra. Apesar de reconhecer o

baque que uma eventual su

pressão do ]30 salário teria sobre

o turismo, Gandra disse que o

fim dos benefícios trabalhistas

representaria uma economia
maior que qualquer queda no

movimento de passageiros.
"Sozinhos, os reflexos da inje
ção do 13° saläriona economia
não cobrem -os custos das

empresas aéreasêom seus fun
cionários. A mão-de-obra na

aviação é intensiva e espe
cializada, com benefícios muito

superiores aos de outras ca

tegorias", avalia Gandra. Se

gundo ele, os encargos traba
lhistas representam hoje entre

25 e 26% da folha de custos

das empresas aéreas.

balhista não for flexibilizada, elas
não agüentarão. Quando a eco

nomia vai mal, é preciso' ser
realista e tomar decisões cor

retas, mesmo que pareçam du

ras. A flexibilização, por outro
lado, permitirá a retomada dos

ganhos perdidos, o que refletirá
1. . .

depois posiuvamente na eco-

nomia em geraI", explicou.
PERDAS - Na opinião de

Gaidzener, se o governo mexer

de maneira profunda nos bene

fícios já conseguidos pelos
trabalhadores, não apenas criará
um sério impasse com os sin

dicatos, mas contribuirá também

pata a redução da renda da classe
média e dos assalariados.

Gáidzener afirmou que o

turismo de primeira linha não

seria afetado, mas todo o uni
verso do turismo mais acessível
à população de renda mais baixa.
"Muitos brasileiros não deixarão

apenas de viajar ou ir a res

taurantes, mas também de com

prar eletrodomésticos e outros

bens de consumo de menor

valor", prevê.
SETOR AÉREO - O presi-

r - ���@'�[fíl]@-'cÇ� \-
- - - - - - - - - - - - - - - - -

--,

I O O Sindicato d�s Vest��rios �e:liza no dia 5 de fevereiro, a partir das 14h30, em Pomerode, I
I a primeira assembléia da categoria neste ano, com vistas à data-base de 1 de março. Em I
I discussão a pauta de reivindicações dos trabalhadores sediados em Pomerode e Massaranduba I
I a ser apresentada ao Sindicato Patronal de BIumenau. I
I Pomerode é sede da extensão de base do sindicato de Jaraguá do Sul. I
I Uma semana depois, os vestuaristas de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Schroeder têm I
I assembléia em Massaranduba, também para tratar da pauta de reivindicações da categoria. I
I
A data-base é 1 de maio, negociada com o Sindicato Patronal de Jaraguá do Sul.

I
I O Foi lançada na última quarta-feira a Texfair (Feira Têxtil e de Confecções), que acontece de 30 de I
I maio a 2 de junho nos pavilhões da Proeb, �m Blumenau. I
I A Texfair reunirá fabricantes do setor de cama, mesa, banho, decoração e confecção, tendo como I
I público-alvo compradores e expositores quanto à datas e estruturas de compra e venda.

I
I
A idéia da feira é relançar Blumenau como vitrine da produção nacional do setor têxtil. A Texfair foi

I
L
concebida pelo Sintex, com apoio institucional das associações, federações e sindicatos têxteis.
--------------------------�-----�

SEJA COMPETITIVO· NESIE:MEReADo-GtOBALIlABO
.

FAÇA'PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO -

.

as"suli�OgadOS Assocíados
OAB/se 3437-B

.

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 --CEP89251-470 --Fone:-(047)371-7511IFax:-(047) 372-1820 --

Jaraguádo Sul- SC -HömePage:--www.cassuli.êöÖl.br-- e-mã.ÍLcassuli@Cãssuli.cö!Íl�bt
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SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃO PESSOA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRiA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os sócios-proprietários da SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃO
PESSOA, quites com a tesouraria do clube, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que realizar-se
á em sua sede recreativa, no Bairro João Pessoa, no próximo dia 23 de janeiro de 2000, às 09:00 horas

em sua primeira convocação. Oll às 09:30 horas em segunda convocação. com qualquer número de sócios

presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I) Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, referente ao ano de 1999,

2) Análise do Balanço e prestação de contas referentes ao exercício findo em 31/12/1999.

3) Eleição do Conselho Fiscal.

4) Eleição da Diretoria Executiva.

5) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Prefeitura inicia venda de
I

alevinos em Jaraguá do Sul
Interessados
devem se inscrever
na Secretaria de

Agricultura

Jaraguá do Sul - Os inte
ressados em adquirir alevinos de
vem procurar a Secretaria de

Agricultura eMeio Ambiente até
o dia 11 de fevereiro para enco

mendar o lote, que deve ser no

mínimo de cem filhotes, A entrega
será feita no dia 17 de fevereiro,
A venda de alevinos iniciou na Criação: alevinos são retirados das lagoas para venda

última quinta-feira, numa parceria
entre secretaria e a Associação
Jaraguaense de Piscicultores,

O período de venda dos
alevinos acontece anualmente nos
meses quentes. "A secretaria

promove a venda somente no

verão porque as matrizes só
desovam neste período", explicou
a oficial administrativa da

secretaria, Aita Zanotto, infor
mando que os filhotes são ad

quiridos da Funpivi (Fundação de

Piscicultura Integrada do Vale do

Itajaí), em Tirnbó.
De acordo com Aita, a Fun

pivi dá descontos especiais às

prefeituras, o que garante preços
menores aos criadores.

,e. Alevino II

Espécie Milheiro Espécie

Carpa húngar�
Carpa colorida
Carpa prateada
Carpa cabeça-grande

.

Carpa capim
Tilápia revertida'
Jundiá branco
Jundiá rosado

Pacu

Milheiro

Carpa.húngara
Garpa colorida
Carpa prateada i

Carpa cabeça-grande
t. se :"". ,'.'.. ::ir'

Carpa capim',i"i
Tilãpia revet:tida·
Jundiá rosado
Jundiá branco
Traíra
Trairão

R$45,OQ:'
E$45,00

45,00
R$45,OO,
,R$'45,OO,/i'

%\R$' 36 OÖf'l, M-

R$ 81,00';'
R$63,QO
R$ '150,00
R$200,00

R$104,00
R$104,OO
R$104,00
R$104,OO
R$104,OO
R$ 76,00
R$123,OO
R$142,50
R$123,50

ANGELONI
Admite

RECRUTADORA

Requisitos:
*

Formação Superior em Psicologia ou Pedagogia
*

Experiência no subsistema de Recrutamento,
Seleção e Treinamento

*

Experiência em Rotinas Administrativas

.

* Boa Comunicação
* Dinamismo, Organização e Espírito de Equipe,

A Empresa oferece:
* Ótimo ambiente de trabalho

* Benefícios de uma Empresa de porte
* Salário compatível com a função

Associação quer
discutir COIn prefeito
Jaraguá do Sul -,- O presi

dente da Associação de Morado
res do Bairro Três Rios do Norte
e daUjarn (União Jaraguaense das

Associações deMoradores), Má
rio Pappen; esteve ontem de ma

nhã na Prefeitura para convidar
o prefeito Irineu Pasold (PSDB)
a participar da reunião da associa

ção de moradores, na sede da en

tidade, na tarde do dia 29 de

janeiro.
Segundo Pappen, os morado

res de Três Rios do Norte reivin
dicarão melhorias no bairro e

propostas para regularizar os

loteamentos clandestinos. "A

Prefeiturajá está cobrando IPTU,
mas ainda não regularizou os

lotes. Queremos que ele (Pasold)
resolva esse problema", adiantou.

A comunidade reivindica
também melhorias no bairro,
como pavimentação das ruas,
ainda de terra. "A prioridade é a

rua de acesso à Escola de Ensino
Fundamental Max Schubert,
onde tem acontecido muitos
acidentes de carro", disse Pap
pen.

Natal no
"Lar das Flores"

A Casa da Amizade, do Rotary Club de Jaraguá do Sul, realizou
no dia 16 de dezembro o tradicional "Café-Natal" aos internos

daquele estabelecimento de assistência aos idosos.
O "Café-Natal" constou de apresentação de canções natalinas,

o café, em si, o Coral do Centro de Cultura Alemã e a apresentação
lindíssima da sra. Jacira.

EVS

Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1999.

ODEMIR SCHMIDT

PRj::SlDENTE

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE NOTA FISCAL
Empresa: Gattos Confecções Ltda.

CNPJ nº 85.333.144/0001-12

Inscrição Estadual nº 252.488.946
Rua: 25 de Julho, nº 1856

Bairro: Vila Nova
Cidade: Jaraguá do Sul - SC

Foi extraviado 01 (uma) nota Fiscal nº 011331
Série 4 em 08.10.1999.

As pessoas interessadas deverão enviar seu Curriculum Vitae para
a Rua Barão do Rio Branco, 732 - Setor de Recursos Humanos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado, 22 de janeiro de 2000 TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIODOPOVO-7

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Curiosid.a.de
A maioria dos animais enxerga em preto e branco

A visão das cores ocorre

esporadicamente entre os

animais, amaioria

enxerga em preto
e branco.
A única maneira de saber

se um animal percebe
cores é através de

experimentos. Conforme
o Instituto de Biociências
da USP, enxergam
colorido:
- invertebrados, as abelhas
e alguns crustáceos.
- Vertebrados, alguns
peixes ósseos, tartarugas,

19 e 20 dete��réiro _..0
- Jaraguä do SUJ<�&fi!i.

.
10 a 12 de�arç� ,,-R.odêiq,q:;G ehaparral- J0in�jUe
18 de março - Baile comFogo de'Chão - erG Làçô 1araguaense '"

24 a 26 de marÇo - Rodeio Piquete Lenço Bli'anco�Massarandub; a

Nota: apartir çlomês de fevereiro, oCTG LaçoMassarandubense irá
:fi/ '::'.;s .

.

,. , ,

realizartreinos,com gado, todas as quartas-feiras, acompanhando'
aquelajanta bem campeira e buenacha,

t
'

,

MOINHO JARAGUA
Cerealista Wille Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone (0**47) 372-3775 - Fax (0**47) 372-1731

===. AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

lagartos e aves.

- Mamíferos, apenas o

homem e o macaco.

Conclusão: os bois, cães
e os nossos estimados
cavalos não são capazes de

perceber/enxergar
cores, e, mais que isto, o
pano vermelho

agitado pelo toureiro
poderia ser de qualquer
cor, ou namelhor das

hipóteses, claro
ou escuro.

Aguinaldo Spézia, Guido Franzner e Almiro Spézia, com

esposas e filhas, saboreando' uma paleta de ovelha durante

o último Domingo no Rodeio no CTG Laço Iaraguaense. Ao
senhorAguinaldo vou registrar aqui minha grande admiração
por este empresário de educação polida, sempre com seu

jeito simples e ações nobres, gaúcho de toda confiança e /{migo
para qualquer hora. Agradecemos a presença, apoio e os

bons conselhos que estes amigos gaúchos sempre estãoprontos
a oferecer

Aloizio, Arlete e afilha, Milene.
Aloizio Franzner, chefe de seção

da Weg, laçador do Piquete
Armada Colorada, pessoa

alegre e educada, conta 'causos'

sempre com segurança e

coerência, prima pela
companhia da famüia; o que o

faz ser um gaúcho admirado e

respeitado por todos. A tradição
gaúcha agradece o seu exemplo.

Parabéns!

Adans, Chico, Maycon e Rafael,
em ritmo de guaraná, durante o

casamento do Nike. Esta galera
está tirando a concentração das
alunas da Escola de Equitação
Laço do Ouro, dando um trabalho

danado ao Beco. Epor falar em
Beco, este, na versão 2000, só quer
saber de Balneário Camboriú,
coitado, está enredado e quanto
mais ele espernear mais os nós

.

feitos pela Leila apertam. Um
grande abraço para toda'

gauchada do Centro Hípico

Gaúcho(a) de idade nova
Elisângela Ropelato (22), Sônia Deluca (24), Romano Brandemburg (28), Charles Wasch (30),

Luciene Susan Franzner - Susi (31).

llV D�������;��:9=��4FRIO:���A.CARNES Rua João P!anil1check, 407 ;
IIPECIONADO',�'-, Jaragua do Sul- SC I �LE.=077·

I� "10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Elisabeth Moretti (Beth) comemorou no último dia 20 mais um ano de vida.

O parabéns especial, logicamente, veio dó namorado, Renaldo Iunkes

Associados do Clube
Atlético Baependi
receberam duas boas
notícias neste início de

2000. A primeira, é a

implantação de ar

condicionado central em

todos os salões sociais do

clube, além do

Departamento de Bolão. A

outra; é a construção de

uma piscina aquecida e

coberta, de 25x 1 O metros,
feita em policarbonato
transparente, que ficará
aberta durante todo o ano.

Na última quarta-feira
(19), a diretoria do clube
reuniu a

imprensa e demais
. convidados para o coquetel
de lançamento do
audacioso e importante
projeto.

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

Este é o último final de

semana para prestigiar a 17a

Festa Pomerana. A

exemplo dos anos anteriores,
o evento é marcado por
di vertidas competições,
como a Schneidermiiller, na

qual quem serrar a lenha

mais rápido, vence. Como
não poderia ser diferente, as
comidas típicas alemãs estão

por toda parte. Durante a

noite, o recém inaugurado
pavilhão de eventos recebe

os festeiros bons de baile.

Neste sábado (22), a partir
das 2�h30, a animação
estará por conta da

Manchester Band. Já no

domingo (23), a

musicalidade será das

bandas Badenblu (15h) e

Manchester Band (20h).
Valor do ingresso: R$ 3,00.

\!li

QUICK
DOG

� ;aN1·f'�t;;tt.
E hoje (22), em Jurerê

Internacional, na ensolarada

Floripa, acontece a segunda
e última noite do Planeta

Atlântída 2000. As atrações
deste sábado são:

Dazaranha, Maurício
Mánieri, Los Hermanos, .

Claudinho e Buchecha, Los
Pericos; Charlie Brown Ir.,
Wilson Sideral, Pato Fu,
Men at Work e Tribo de

Iah. Valor do ingresso: R$
25,00. Vale lembrar que
além dos shows haverá áreas

para a prática de esportes
radicais, danceteria,
shopping, praça de

,--alimentação, Planeta
Country, Planeta Beach e

Planeta Místico. A versão

gaúcha do megaevento está

marcada para os dias 11 e

12 de fevereiro, na sede

campestre da Saba, em
Atlântida, onde tudo

começou.

� SHOWS

o Auto Cine New Star, de
Balneário Camboriú,
recebe hoje (22), a partir
das 23 horas, a dupla
romântica Rick & Renner,
e, dia 5 de fevereiro, será
a vez dos Raimundos

enlouquecerem os turistas

que veraneiam no mais

badalado balneário do Sul
do Brasil. Mas para quem
não quer esperar até o

próximo mês, os autores

do sucesso Mulher de

fases estarão se

apresentando amanhã
.

(23), a partir das 21 horas,
no Maresia Música Bar, na
Praia de Itapoá.

� BALIHAI

o Bali Hai Summer Club,
de Piçarras, também
convida a galera para sair

de casa neste sábado (22).
Estará abrindo suas portas
a partir das 23 horas e

promete fazer uma noite de

muito axé, com direito a

instrutores de dança. Olha,
só! Ingressos antecipados
(com valor mais acessível)
estarão disponíveis das 14

às 18 horas no próprio
Bali Hai.

l
1 "A liberdade é algo
] maravilhoso, mas

[ não quando o preço
I" que se paga por 'ela

tem de ser a

solidão"

(Bertrand Russel)

DISQUE·LANCHE
371-5309

Apesar do seu envolviment
com a cocaína, Diego
Maradona continua sendo
um ídolo para os argentino

_

Excursões que chegam ao

I i toraI catari nense gri tarn,
com grande euforia, Ö nom

do craque da camisa 10.
Ficam muito irritados

quando os brasileiros, faze
gestos de consumo de drog
e aquele famoso moviment
com as mãos insinuando q
a pessoa está com alguns
quilinhos a mais. É um

santo remédio para que o

silêncio volte a prevalecer
nolocal.

De boa intenção o inferne
está cheio. Que o diga
Sharon Stone. Ao ser

indicada como melhor atriz

na categoria comédia

musical do Globo de Ouro,
que será entregue neste

domingo (23), Sharon
resolveu presentear cada u

........... 1
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eine J: Risco duplo (14 anos)
Horários: ISh, J 7h, 19

eine 2: Pokémon - o filme (livn
.

Horários: 14h30, 16h3
Anna e o rei (12 anos).
Horários: J 8h30, 21 h I:

eine 3: Castelo Rá-Tim-Bum (
Horários: 14h 15, J 6h I

Vírus (14 anos)
Horários: 20h, 21 hSO.

JOINVILLE
G.Ne eine Mueller I: Risco d

Horários: 14h, 16h, 18
G.Ne eine Mueller 2: Castelo

Horários: 13h30, ISh3
Joana

Horário: 21 h30.

G.Ne eine Mueller 3: Pokérne
Horários: 13h4S, ISh4.

Anna e

Horário: 20h 15.

.. .

IS' LABORSAD
Laboratório de Análises Clinicas Ltda

1989 -1999

10 ANOS A SERVIçsO DA.
COMUNIDADE

GUARAMIRENSE

Guaramirim - 373-0385
Schroeder - 374-1669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

Fotos: Edson Junkes/CP

Símbolo do consumo e do hambúrguer com batata

frita, o shopping center cada vez mais assume a

função de comercializar cultura. Nada mais justo,
num tempo em que as pessoas têm medo de andar na
rua e gastam horas passeando entre corredores

agradáveis (ainda que iguais), graças às luzes e ao ar

condicionado. Mérito para a arte, que sai do espaço
'restrito e inatingível das galerias, para exercer sua

função, agradar os olhos e tornar o mundo artístico

mais democrático, ainda que não fuja da elitização
e corra o risco de tornar-se comercial.

Em Jaraguá do Sul, com metade da população em

férias e a transferência das atrações para o litoral, o
shopping é o único espaço onde se pode respirar
cultura, para quem supOEta o cheiro do consumo.

Desde o dia 19 estão em exposição no Shopping
Breithaupt 20 telas de Jeancarlo Danzer, gaúcho de
Santa Rosa, que mostra seu trabalho na região pela
primeira vez. Danzer faz um misto de trabalho
rústico com cores agradáveis, simetria perfeita para
espaços bem-comportados. Nas molduras,
confeccionadas pelo próprio artista, a ousadia é maior

.

que nas telas. Estopa, madeira e outros objetos
tornam-se belíssimos adornos em obras trabalhadas
em tinta e massa, com espátula ou as próprias mãos.

As flores e paisagens das telas do gaúcho, que já expôs
em diversas cidades do Rio Grande do Sul e na

Argentina, lembram o impressionismo. "O trabalho
de Jeancarlo é diferente porque tem alguma coisa

rústica", acredita a gerente de Marketing do

shopping, Fabíola Angulo, responsável pela ocupação
dos espaços. Ela conta que o espaço é cedido

gratuitamente para pessoas que queiram
simplesmente expor o trabalho. "Se o artista quiser
comercializar as obras, cobramos porcentagem sobre
as peças vendidas", esclarece.'

ra

As telas do gaú�ho Jeancarlo Danzer, em exposição no

espaço do Shopping Breithaupt. Molduras rústicas

confeccionadas pelo próprio artista e técnicas

variadas marcam primeira exibição do trabalho em

Jaraguá do Sul

A �RT€

llifillll�, Estofados

• W� KRA'USE
RefJ.Binte o seu Bom Gosto'

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul, - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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que submetem 05 filhos o filmes como Tou
Storu 2, Xuxo requebro e O tropalhão
e o luz azul?

Ninguém chego o sonhar que 05 50105 do

região apostem no cinema-arte. Mos 05

franceses, 05 iranianos, 05 espanhóis e até

mesmo 05 brasileiros produzirem dezenas dc

bons filmes (cntendc-sc por isso produção
cultural que ajudo o desenvolver o intelecto,
alerto ou foz pensar) em 1999. Tudo sobre
minha mãe, do espanhol Pedro Almodóvar,
considerado o melhor filme do temporada, é
o mais cotado 00 Oscar dc melhor filme

estrangeiro e passou praticamente
despercebido no Estado. Não fossem

discretos passagens por São José e Joinville

teria ficado foro do circuito, do mesmo formo

que Tango, do também espanhol Carlos
Soura, herdeiro do maior geração de
cineastas. "Esses filmes são sucesso dc

crítico, mos não sucesso de público",
argumento o qercnte do cinema local.

Compreensível, formação cultural (e
conseqüente formação de platéia) não é

mesmo obrigação dos empresórios e o

governo brasileiro nunca

responsabilizou-se por oferecer

educação de qualidade.
Até o brasileiro O primeiro die. do
ovacionado Walter Saiies

(e Daniela Thomas), ficou foro do

agendo no Norte cotorincnsc. E o qualidade
é indiscutivelmente superior o de Central do
Brasil. "A crnpreso trabalho com contrato.

Não podemos escolher só 05 filmes bons,
recebemos um pacote", defende
Meggie. Segundo elo, o cinema jaraguaense
jó trouxe filmes pedidos pelo público e não

houve bilheteria. Talvez o jorcqucense não

saiba o que quer ver. Nesse coso, ponto
paro o propagando e paro 05 norte

americanos, que sobem vender.

Fotos: Edson Junkes/CP

se"sibiRdade
<'

O cinemo pode ser boa opção poro amenizar o monotonia dos
férias. Será? Quem contava com isso certamente decepcionou
se com 05 atraçães que 05 três 50105 do Shopping Breithaupt
vêm oferecendo. A explicação do Sul Projeção Cinematogrófica,
secundo o gerente local do empresa, Meggie Santos, é dc

que em tempo dc férias é preciso passar mais filmes infantis.
"Estamos segurando alguns filmes bons paro depois dos

férias", revelo, referindo-se, par
exemplo,'ao filme Joana D'Arc(do
francês Luc ßcsson). hó dois meses

anunciado pelo coso. Como um dos

proprietários do Sul Projeção é
também dono do GNC (Grupo
Nacional dc Cinemas), que com o Arco
íris controlo o maioria dos 50105 no

Estado, não há como fugir do truste

do distribuição cinematográfico.
Mais de 90% dos filmes exibidos em

Santo Catarina são norte

americanos. "Ninguém boto 05

Estados Unidos em filme, eles

gostam milhães nos grandes
produções", explico Meggie. A

opinião é unânime, o catarinense

parece assumir que não existe vida

inteligente foro ce Florianópolis. Sim,
porque com exceção do CIC (Centro
Integrado de Cultura), que não tem

compromisso com bilheteria,
nenhuma 5010 se arrisco o exibir
filmes que não sejam atração de
mosso e rendam muito dinheiro.
Freud morreu cedo demais. Devia ter

sobrevivido pro explicar o que levo
05 pessoas o odorar ver explosões,
carros voadores e irnprovóveisccnos
de amor.., Ou o que, pensam 05 pois

fmritmo de

lançamento do CO

ßeijo-flor,
Sérgio Guimarães

(àdireito)
reúne os amigos

músicos, às

quintos-Ieiros, no

Vip Colé, Chopp e

Grill_ fies

prometem apenas

omelhor do MPß

SÉTIMA
ARTE

Preocupados
com os

bilheterias,
cinemas

reteqom
produções

Encontro de fera.s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SIMPATIA DE CHICO XAVIER PARA EMAGRECER
Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro
dele coloque quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder.
Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os quilos perdidos
não serão recuperados, À noite, beba a água, deixando os grãos de

arroz, e complete novamente com meio copo d'água. Quinta feira,
pela manhã, beba a água, em jejum, deixando os grãos e completando
com meio copo d'água. Na sexta-feira, pela manhã, em jejum, beba a

água, mas destavez com os grãos. É importante conservar o mesmo

copo durante os três dias seguidos. Não faça regime, pois esta

simpatia é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos
que deseja perder e distribua antes de começar esta simpatia, que
terá de ser exatamente numa quarta-feira. Made publicar em um jornal
na mesma semana. S.B.

Chega de mau cheiro ... Chegou

SANEBOX

BOCA-DE-LOBO COM.
FECHAMENTO BASCULANTE

Conheça já:
Ind., Com. Manske

Rua Joinville, 1532 - Tel./Fax (047) 372-1185

PARA ALCANÇAR UMA GRAÇA
Em um lugar mais alto que a sua cabeça, acender 3
velas brancas em um copo cl água e açúcar pios 3

anjos protetores, Gabriel, Rafael e Miguel e fazer o
pedido. Em 3 dias você alcançará a graça, mande

publicar no 3º dia e observe Q que acontece no 4º dia.

Agradece M.H.P.

COMUNICADO
Canal21, de Jaraguá do Sul, necessita de

vendedores autônomos para área de propaganda.
É necessário boa aparência, e fácil

comunicação com o público.
Tratar: Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 532 -

Fundos - Bairro: Centro
'

Fone: 372-2476

Obs: Após a Auto-Escola Sinal Verde

PORTARIA E LIMPEZA

Serviços de recepcionista e portaria (de
condomínios, de residências, de empresas, etc.)

limpeza interna, externa e jardinagem.
Orçamento sem compromisso
371-7354 371-5832

Vende-se fios para costura em

várias cores. Aceita-se proposta.
Tratar pelo telefone 370-2249.

Vende-se uma casa de

alvenaria contendo 3 quartos e

demais dependências,
localizada na Vila Lenzi.

Tratar pelo telefone

372-0550.

Rua Reinaldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Preciso alugar uma linha

telefônica convencional prefixo
370 milhar 2000 para o Jardim

Centenário. Tratar pelo telefone

9964-2358, com Sérgio.

Compra-se uma geladeira,
paga-se até R$ 100,00.

Tratar pelo telefone 376-1737,
com Juarez.

r.lJ!;!e!�t1�
COMPRA, - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 157

Fone: 371-8009

E-mail: habitattêrtetuno.com.br

http://www.netuno.com.br/habitat

* ATENÇÃO ESTUDANTES: A Imobiliária
Habitatpossui imóveis para locação ou venda,
emparceria com excelente imobiliária de Curitiba

VENDAS

CASAS
101 . Alv. d 142,00m', NUM TERRENO de 456,00m', na VILA LALAU . R$ 69.500,00
102 - Alv. d270.00m2 - no Afio - CENTRO - 1 sune + 3 quartos + 1 bwc. salas jantar/ estare/
lareira, permuta d apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· BARRA VELHA com 3 quartos· aiveoana- RS 20.000,00
104· Misla· VILA LALAU· d 100m'· c/3 quartos . RS 32.000,00
105· Alv,· SCHROEDER d 108m', lerreno cl 450m'· RS 12,500,00· OFERTÃO
106· Alv.. GUARAMIRIM· NOVA d 2 suiles· bem tocalizada- RS 60.000,00
107 -Imóvel Residencial/comercial - Centro - RS 250.000,00 - Negociável
lOB - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00 / Troca por Imóvel em
Jaraguá do Sul, carro - Bem negociável

109 - CENTRO - cl piscina - RS 140.000,00 + RS 60.000,00 Financiamento
110· Alvenaria d píscína no CZERNIEWICZ· RS 68,000,00
111 . Sobrado praia de lIajuba' . R$ 50,000,00
112 - rV1adeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - RS 23.000,00- OFERTÃO
113 - Em construção. num terreno de 1.391 .25m2 - RS 38.000,00
114 - Chalé pré-fabricado em Piçarras d + de 84m2 - RS 20.000,00
115 - Sobrado Novo - na praia de ltaiuba - Frente para o mar- RS 150.000,00
116 - Guaramirim. Terreno rJ 1.440,OOm2 - Casa d I BO.DOm2 - RS 110.000,00 -Interesse Apartamento
Balneário Camboríú.
117 - Casa mista com 3 quartos no alio - Estrada Nova - RS 20.000,00
118 - Alv. c/108m2, num terreno de 622,50m2• em Schroeder - RS 37.000,00

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITEPARA VER A

MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

:"�:T�I12�S ap�rtamentos cenlrais cO�/l::'���� maís>2qu�rtos = 1 s2�.Ecorn .1·!?ufte �:�s·2 qU�rtos);;:'à;s::
�:depen�êncl8. de emp'�ada::: 225�, para entrega nos r?rtfímos dras, com Inlanciamento:em 36:me�t;S, ':

201 . C/3 quartos. + ou- 72,00m', na VILA LENZI· RS 22.000,00 + Ilnanc.
202 - C/l suíte + 2 quartos na Rua Florianópolis - RS 65.000,00
203· JACÓ EMMENDOERFER d 1 suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 . cl 2 quartos no AMIZADE - RS 12.000,00 - Entrada mais financiamento
205 - Novo cl suíte + I ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
207· SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE· c/vaga de garagem em 24x RS 2,000,00 (CUB)
20B· "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx, Rodoviária d 1 suite + 2 quartos
209· ED, VIRGíNIA com 1 quarto- CENTRO· Enl. RS 20,000,00 + ünanc.
210· PiÇARRAS, com 1 surte + 2 quartos, delevadar· RS 53,000,00
211· AMIZADE d 3 quartos· cunaoo- RS 37.000.00
212· ED. CARVALHO· d 1 suile + 2 quartos + oeo.. RS 75,000,00
214· SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed, "DOMINGOS CHIODINI" com B3.00m'

TERRENOS
301 . RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA c/600m'· próx. Prel. Municipal· RS 25.000,00
302: Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2,000m'· Edificado com casa anliga
303· Área de 440.000m' em SANTA LUZIA· RS 100.000,00
304· AV. MARECHAL DEODORO d 1.930.1801" RS 320,000,00· PARCELADO
305· TERRENO c/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH . R$ 26.500,00

'

306 - RIO CERRO c/7S margas. cl água. palmitos. árvores nativas - RS 70.000,00
307· TERRENO c/557,00m' naJulius vercn . CZERNIEWICZ· RS 22.000,00
30B· Prainha/Penha· de esoutna- RS 30.000,00
309· LaI. "CAMPOSAMPIERO"· RS 17.000,00
310· Praia de lIaguaçu· S, FRANCISCO DO SUL com 726m" Beira-Mar- R$ 60.000,00
312· Comercial Waller MarquardI660m'. c/22m de Irenie p/ asfalto- RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA, d 5.280,00m' edificado com um galpão de 450m'.
314· Área de 165.000.00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA· RS 55.000,00
315· 21errenos c/453,60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15,000,00 cada tote.
316· ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINOLDO RAU d 550m'· RS 75.000,00/Ne90ciável
317·2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357,75m'· RS 17.000,00 cada- Negociável
318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na BARRA com 546.60m2de área - RS 30,000,00

319· LOTEAMENTO ENKE, NO RAU d 420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLOI· RS 15,000,00
320· CABO HARRY HADLICH esq, c/ Ferdinando Pradi d 2.803.50m'
321 . VERSALHES c/644.00m'· RS 18.000,00
323· LaI. Marina Frutuoso- Centro- RS 40,000,00
324· TRÊS Rl0S 00 NORTE com área de 389,969.00m'
325· no LaI. Oona Juliana na BARRA com 599,88m'· RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO· área de 625,75mL RS 65,000,06
327· Com, 1 ,092.00m'. deesqoina- Chico de Pauta- RS 50.000,00
328 - C/880m2 de área, c/670m2 de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - C/1.180.00m2 - na Rua João Ptanincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - Rua.Emílio Floriani - Bairro Nova Brasília c/450m2 - RS 20.000,00
331 . R. MANOEL PÓVOAS FILHO I JGUIÍ,_ESQUERDO, d 429,00m'· RS 25.000,00 - NEG.
332· JOSE EMMENDOERFER esq, d AMAZONAS· área de 1, 133,00m'· RS 65.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA d 480,00m'· LOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334· C/18,000.00m'· na VILA NOVA com vtsta espetacular . RS 25.000,00
335· CONDOMíNIO MARCATIO· Campo Sampiero II· d915m'· RS 35.000,00
336· LOTEAMENTO HEINECK -una da Figueira· c/637m'· RS 15.000,00
337· ESTRADA GARIBALDI . d 2,254,78m'· RS 6.000,00
338· c/449.40m'· AMIZADE· RS 16.000,00
339'· Lotes na Praia de uoatuba- São Francisco do Sul- d 300.00m'· RS 3,500,00

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL,OFERECENDO
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 . APTO. d 1 suile + 2 quartos· no Edifício Carvalho- RS 550,00
402· APTO, c/2 quartos serru-mobitlado em CURITIBA-PR· RS 400,00
403· CASA ALV. Na Rua Epitácto Pessoa (comercial) . RS 400,00
404· APTO c/l quarto próx. FURB EM·BLUMENAU . R$ 400,00
405· SALA COMERCIAL d 45m'· RUA PRES, JUCELlNO, EDIF. ANA ISABEL CENTRO
406· SALA c/150m', próx. Hospitat Jaraguá na RUAJORGE CZERNIEWICZ
407 - APTO. e/2 Quartos - próximo WEG I - RS 300,00
408· CASA DE MADEIRA· c/3qlos, na RUA RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, N' 04 .. RS 115,00
409· CASA ALV. d 3 qlos, TRÊS RIOS 00 NORTE· RS 170,00
410· SALA COMERCIAL na RUA JOINVILLE c/315m', com Mezanino e 3 bwc
411 . CASA DE MADEIRA d 2 quartos na ILHA DA FIGUEIRA· RS 250,00 c/lelefone e parabólica
412· CASA ALV. c/3 quartos· após a Matwee . RS 250,00

.

413· GALPÃO INDUSTRIAL na FELIPE SCHMIDT· CENTRO· RS 500,00
414 - APTO. e/l suite + 2 quartos + dep. - Ed. Jaraguá - RS 400,00
415· APTO EM CURITIBA· 1 oro. mobiliado d lelelone· próx. Posilivo· RS 350,00
416· TERRENO c/600.00m' + ouulnete- R$ 220,00
417· CASA ALV. c/3 quartos . Rua J.OSÉ EMMENDOERFER, n' 188· RS450,00
419 - APTO cl suite + 2 Quartos, cl piscina - R. Procópio Games - Ed. lsabella
421 . SALAS COMERCIAIS c/50m', 120m' e 150m' • PRÓXIMO WEG I
422· GALPÃO INDUSTRIAL na Rua LEOPOLDO JANSSEN· Com 200m'· RS 350,00
423· GALPÃO INDUSTRIAL na Rua BERNARDO DORNBUSCH· com 250m'· RS 750,00
424 . SALAS CONJUGADAS no Ed. Oomingos Chiodini . CENTRO· d moorna- Ólima para
consultório ou escritório
425 . GALPÃO INDUSTRIAL c/120m' . Na Epilácio Pessoa esq, c/ Felipe Schmidt . RS
400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE: Terreno cl 1.245,()()lI/2
Rua Fritz Hasse (Próx. Verdureira
da Raquel) Preço: R$ 85.000,00

In te rm ed iá r i a

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - .Jªragua do ..
Sul - SC

http:/�.imoveis.net/inter - CRECI 0914-J ... 371 -211 7

VENDE: Apto de 2 dormitórios.
Ed. Jacó Emmendoerfer (Centro)

Preço: R$ 52.000,00

VENDE:Casae/llalvell(Oiocf230,()(bIl�
terreno cf3()(),()()1Il� RuaFelipeFrenzel; 53 -

Cemro (Próx. Shopping)Preço:R$85.fXXJ,()()

VENDE:CasaemdveuaiacfIW,(K)IIr, e
temmocf6W,(XJm2 - Rualitiedrid: W.

Sollllellho/ú(VilaLaJau) - PreçoR$4ifXXJ,OO

I �I

VENDE: Terreno com área

1.600,001112 (Nereu Ramos)
Preço: R$ 22.500,00

VENDE: Casa madeira. Rua

Hemilio Mafra Cardoso - Centro.

Preço: R$ 27.000,00

VENDE:Alvenaria cl 1.:J1J,I)()/l/l, terrenac/
456,00m2. Rua CarlosEggen; 467 (Will
Lalau)PreçoR$ 75.000,00 (negociáveis)

VENDE: Casa mista cl iOO,00m2,
terreno cl510,001ll2, Schroeder (Próx.
Met. Menegotti) Preço: R$ 22.000,00

VLNDE: Terreno com área

552,001112 - Rua Carlos Eggert
(Vila Lalau) - Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Terreno cl3.060,00m2 -

Schroeder (Próx. Menegotti). )

Preço: R$ 33.000,00

VEND/:.,': Terreno cl 2.655,fHhn2
Rua Preso Epitdcio Pessoa (Próx.
Kohlbach) Preço: R$ 130.000,00

ALUGA: Alvenaria contendo 2

dormitôrios. Estrada Nova

R$ 180,00

VENDE: Casa em alvenaria clSO/X)m2
(inacabada), com terreno de 900,OOm2
• Lot. Rosá • Preço R$ 50.000,00

VENDE: Alvenaria c/ 140, ()()1Il2, si/o
à Rua Henrique Krause, i74 (llha
da Figueira) - Preço: R$ 60.000,00

\ LNLJE' Centro Comercia!cl J.()()IJ,lJlJm2,
terreno cf2.880,()()11l2 (Guaramirim) -

I

Preço:R$22.000,()() (Negociável)

VENDE: Apto. I suite + 2 donuitários.

Ed. Barão do Rio Branco (Centro)
Em.frente EliteMoveis- R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 364, 2º andar, Calçadão. 2 dorrn, +

dep. emp. cl garagem - R$ 350,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

Ed. Dianthus - 1 suíte + 2 dorm + sala + coz. +
bwc social + dep. emp. + área de serviço +

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

APARTAMENTO - R. Barão do Rio Branco,
353 - Ed. Barão do Rio Branco - 1 suíte + 2
darm cl garagem - R$ 450,00

APARTAMENTO
- R. Barão
do Rio Branco,
760 - Ed.
Schiochet -

1 suíte + 2

dorrn + dep.
cl garagem -

R$ 600,00

SALA
COMERCIAL

Rua: João

Marcatto, 13
- 3º andar

Centro -

Área
62,13m2 -

Valor R$
25.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

\

construída de 60m2 -

terreno 435;75m2.
Rua 931, nº 62-

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00 +

financiamento

SAOPAULO /

PARANA

POP
tAASTER
92 . 93 . 94 . 95 · 96 . 97 ·98

IMOBIliÁRIA PREFERIDA DO JARAGUAENSE
A Chalé Imobiliária Ltda., sempre

procurou fazer o melhor: para atender

bem seu "público alvo" e pelo SÉTIMO

ano consecutivo, consegue atingir seu

objetivo, conquistando mais uma vez o

Prêmio Master por ser
/

...A Preferida" do jaraguaense no ramo

Imobiliário.
t

Este ano também fomos premiadospor
mais duas empresas de pesquisa e

publicidade: �[P@[P�-São Paulo e

[P@ [Q)[fQ � llJJ [fíJ - Paraná

Agradecemos a escolha, estamos

sempre' à disposição e procuraremos

melhorar cada vez mais o atendimento /

ao nosso cliente.
-"'"

• I

• I

I I

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODEIMÓVEIS
Rua Reinaldo Rau, 58 - Tel: 371-1500- Fax: 372-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

TERRENO - Rua José Papp, esq. com
rua 539. Loteamento D. Juliana.
Área: 485,62m2. Valor: R$ 25.000,00

SOBRADO ALVENARIA - Rua Leo Schulz,
nº 104 - Rio Hern - Schroeder - Terreno
com 1.290,00m2 - Const.: 190,00m2 - 3

dorrn., sala, copa, cOZ., sala de TV, bwc +

garagem - Valor: R$ 54.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro, 776
cl 1 05,00m2 - sala n° 11 - R$ 650,00

CASA ALVENARIA - RuaJoão Januário

Ayroso, 1588 - 4 dorm. + 3 bwc, cl garagem
- R$ 800,00

APTO- Rua:

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 2 dorm.
e garagem -

R$ 280,00

APTO- Rua:

Procópio
Gomes de

Oliveira,
I, 1320 :Ed .

r> isabela -

Centro - 9º
andar - 1

suíte + 2,
darm. cl

garage?1 -

R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

.'

CRECI934-J E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 2�3

RODOBENS
.• " .. _ .I.

·Engetec
". "_

Engetee
,

PLANO IMOVEL MAIS

Com o novo PLANO IMÓVEL MAIS do Consórcio Rodobens de Imóveis, ficou mais
fácil e econômico sair do aluguel, comprar, construir; ou ainda reformar o seu imóvel.

I

SUA_S CHANCES DE GANHAR AUMEINTARAM
NA 1ª E 2ª ASSEMBL,ÉIAS,
ENTREGA DE 2 CRÉDITOS:

.>

1 POR SORTEIO E 1 POR LANCE

NA 3ª ASSEMBLÉIA,
ENTREGA DE ATÉ 8 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 7 POR LANCE

DA 4ª ATÉ A 35ª ASSEMBLÉIAS,
ENTREGA DE ATÉ 4 CRÉDITOS:

1 POR SORTEIO E ATÉ 3 POR LANCE

DA 36ª ATÉ 80ª ASSEMBLÉIAS,
ENTREGA DE ATÉ 3 CRÉDIJOS:

1 .POR SORTEIO E ATÉ 2 POR LANCE

UMA VANTAGEM EXTRAORDINÁRIA
NO PLANO IMÓVEL MAIS DO CONSÓRCIO RODOBENS DE IMÓVEIS, O CONSORCIADO, QUE ESTIVER COM TODAS AS

PRESTAÇÕES EM DIA, SORTEADO COM A "PEDRA CHAVE" NAS 6ª, 18ª, 30ª E 42ª ASSEMBLÉIAS, RECEBERÁ INSENÇÃO
DAS PARCELAS VINCENDAS, OU SEJA, 4 CONSORCIADOS PODERÃO, NO DECORRER DO PLANO, RECEBER A QUITAÇÃO
DO SEU IMÓVEL, MESMO QUE JÁ TENHAM SIDO CONTEMPLADOS POR SORTEIO OU POR LANCE ANTERIORMENTE.

CLIENTE PLANO IMÓV'EL MAIS:

SERVIÇQS DE PRIMEIRO MUNDO.

Assembléias transmitidas pela TV BANDEIRANTES,
LANCES POR TELEFONE, SEGURANÇA E SIGILO
TOTAL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO COM

CERTIFICADO ISO 9002

VEJA ALGUNS PLANOS
Valor de crédito

25.000,00
35.000,00
45.000,00
55.000,00
65.000,00
95.000,00
120.000,00

Parcela de 06 a 100

304,35
426,09
547,83
669,57
791,31

1.156,53
1.460,088

Parcela de 01 a 05

354,35
496,09
637,83
/779,57
921,31

1.346,53
1.700,88

CONSÓRCIO I

rodobenz
REPRESENTANTE PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO:

"

)

ENGETEC Fone/Fax: (0**47) 370-0919
E-mail: engetecj@netuno.com.br

Rua Pe. Pedro Francken, n° 253 - Centro - Jaraguá do Sul' - SCEngeteeDEIMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370,..0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Frarickeri, 253

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee

33 - OPORTUNIDADE
BAIRRO CZERNIEWICZ - R_ua Guanabra - Casa em alvenaria com 1 suíte + 2 quartos, bwc, sala

jantar, estar living, barzinho, mezanino, churrasqueira ampla, lavanderia, etc.
R$ 80.000,00 - R$ 50.000,00 entrada e saldo em condições (aceita-se carro)

.

1-CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 40.000,00 entrada
e saldo a combinar

2-CENTRO

Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização - Valor R$ 70.00Q,00

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch,
R$ 220.000,000

4-CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Loss" (sem garagem) - R$
38.000,00

.

5-CENTRO
Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 65.000,00

6 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno
de 390,00m2 - R$ 35.000,00 - Negociável

7 - ILHA DA FIGUEIRA - LOTE
Terreno próximo City Figueira/Bruns - em frente a Lanchonete Ortiz preços a partir de R$
15.000,00 à R$ 20.000,00

.

8 - ILHA DA FIGUEIRA
Excelente local - Loteamento "City Figueiras"(também chamado Loteamento "Bruns"), terreno
com frente para Rua Asfaltada, contendo 379,50m2 com casa em alvenaria com 114,00m2 - R$
40.000,00

9-SÃO JUDAS
Casa em alvenaria na Rua Joaquim Francisco de Paula nº 852, c/ 3 quartos e demais

dep. - R$ 45.000,00

10 - ÁGUA VERDE/SÃO JUDAS
Terreno com área de 466,20m2 - Localizado na rua Ricardo Green no valor de R$ 16.960,00

'11-ÁGUAVERDE ._-" . - .-... .

Rua Leopoldo Maier, s/nº, casa em alvenaria, com 3 quartos e demais dependências - R$
37.000,00

12 - RUA JOINVILLE
Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com

890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais e um

excelente apto. - R$ 250.000,00 (em condições)

13 - GUARAMIRIM
No bairro Caixa D'água, em frente a fundição daWeg. Preço R$ 4.500,00 à vista ou condições
acombinar.

14 - GUARAMIRIM
Lotes no bairro Rio Branco, com escritura, e área de 400,00m2 - Entrada: R'$ 1.500,00 e

50 parcelas de R$ 120,00 (reajuste anual pelo IGPM)

15 - GUARAMIRIM (Próximo WEG QUíMICA)
Bairro Corticeira, casa com 1 09,00m2 em terren com 690,00m2, totalmente "legalizada" podendo
usar "FGTS". Preço R$ 10.000,00 entrada + 60x R$ 239,00

16 - GUARAMIRIM
Terreno com aproximadamente 26.000m�, edificado 9'00m2 de construção em alvenaria, fazendo
frente com a BR-280 no trevo de Guaramirim. Preço R$ 250.000,00 (condições a.combinar)

17 - AMIZADE '

Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio Residencial
Amizade - Totalmente quitado - Valor R$ 38.000,00

1B - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00

19 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 16.000,00

20 - BAEPENDI

Casa mista com 90,00m2 localizada na Rua José Marcelino Müller, nº 30,
(valer a combinar)

21 - VILA RAU
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com BOO,00m2 no valor de R$
20.000,00

22 - VILA RAU

Casa em alvenaria, com 200,00m2 contendo 3 salas, lavabo, suíte com hidro, 2 quartos, bwc
social, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ 75.000,00 (R$ 25.000,00 entrada + saldo

em 40 meses)

23 - RUA MAX WILHELM
.

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney Franco e

15,60m para Rua MaxWillein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150.000,00 (Negociável)

24 - VILA LENZI

Terreno 420m2, preço: Á$ 13.000,00

25 - VILA LENZI
Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 67B,50m2, na Rua Vitor Rosemberg nº 295 -

R$ 69.000,00

26 - VILA LENZI

Terreno próximo à Weg I com frente em 39,67 metros para Rua Venâncio daSilva Porto, com
área total de 1.724,75m2 - R$ 65.000,00 - em condições

27 - VILA LENZI

Apartamentos NOVOS - com 3 quartos (1 suíte), R$ 40.000,00 sendo R$ 10.000,00 de
entrada e saldo em condições a combinar

28 - VILA LENZI
/

,

Prédio em alvenaria cl 2 pisos, (sobrado) sendo sala cornl., no térreo e apto cl suíte e 2

quartos, demais dependências no 2º piso, localizado na Rua Esmeraldina Junckes Klein, nº
203 - Preço: R$ 90.000,00

29 - VILA LENZI
Sobrado contendo apto no 1º andar e 3 salas comerciais no térreo. Rua Exp. Antonio Carlos
Ferreira - Valor R$ 75.000,00 - a combinar

30 - JARAGUÁ ESQUERDO

Lotes financiados, R$ 2.000,'00 entrada saldo e�ll 50 meses

31-JARAGUÁESQUERDO
Casa de alvenaria com 190m2, em terreno de 465m2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 34 - Valor
R$ 60.000,00

.

32 - JARAGUÁ ESQUERDO
Casa em alvenaria com 150m2 em terreno cl 450,00m2 na Rua João Franzner n° 532 - R$
59.800,00

33-AMIZADE
Casa em alvenaria com 255,OOm2 de área construída - R$ 116.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS
EM

""

CONSTRUÇAO

Ediflclo Tower Center - Rua

João Marcatto, esquina com

Clemente Baratto
- Apto. n° 703 e 1103: suítes + 1

qto e demais dep. - Entrada a

partir de R$ 35.863,88 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 847,52
-Aptonº1001 e 1101-suíte+
2 qtos e demais dep., Entrada
de R$ 55.270,25 e assumir

parcelas de condomínio de

constução de R$ 1.303,26
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com
preços a partir de: Entrada' R$
21.838,94 e parcelas de R$

547,17.

Residencial Am.aranthus Rua
Adolfo Sacari - Lateral da Rua

Amazonas (SCAR)
- Apto nº 301 e 501 (de pro
priedade do Condomínio), cl

306,00m2, com suíte + 2 quartos,
dep. empregada completa, e
demais dep., c/2 vagas de

garagem, Edifício com grande
área social (piscinas térmicas,
salões defestas, sala de jogos,
quadra de esportes, quiosques)

Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

I
I
I

EmJ..QlclO pe obra -

I
Residencial Sunflower - R.

José Emmendoerfer (Próx.· I
a Marechal) I

- Apto. nº 101,106 e 206 cl I
suíte + 1 qto e demais dep, I
sacada cl churrasqueira, En!. I

a partir de R$ 2.093,58 e

I'assumir parcelas de R$
697,86 corrigidas pelo Cubo I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Prímula - Rua Arthur Gumz,
Vila Nova (Próx, ao Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
33.014,29 e assumir parcelas

. de condomínio de construção
de 1,853 Cub's (877,94).

Condominio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl
2 vagas de garagem) - Entrada
de 32,18 Cub's (R$ 15.394,59)

- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

34,21 Cub's (R$ 16.365,72)
- Apto Duplex, nº 604, cl 263m2
(cl 2 vagas de garagem) -

Entrada de 61,03 Cub's (R$ .

29.196,14) e assumir parcelas
de coridomínio de construção

até final de obra.

Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo

Schiochet:

Apto 604 e 303 - cl 214m2 -

suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira, dep. empregada,
2 garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total incluindo
acabamento diferenciado - R$

.

125.000,00

Residencial Amaryllis, Vila
Nova - Aptos novos' com

sacada, churrasqueira, 1 vaga
de garagem - suíte + 1 quarto e

demais dep., R$ 58.000,00 -

suíte + 2 quartos e demais dep.
- R$ 68.000,00

Edifício Vitória Régia - aptos
novos c/.3 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de serviço,
1 vaga de garagem, prédio com

salão de festas e churrasqueira
- Rua Pedro A. Fagundes, 45 -

Vila Lalau - R$ 47 500,00

Casa em c'onstruçào - Bairro

Versajlles - R$ 26.000,00

Casa em alvenaria cl 150m2,
Rua Guanabara, 589 - ao lado
do Colégio Alberto Bauer - R$

80.000,00

Casa em alvenaria - Rua Luis

Spézia, 111 - próximo ao Acaraí
- R$ 120.000,00

Casa em alvenaria cl 340m2,
terreno com 2.000,00m2 -

próximo a Ferj - R$ 250.000,00

Casa em alvenaria CI 210111",
Água Verde - R$ 120.000,00

Apto cl 2 quartos
e demais dep. -

Rua Marina
Frutuoso 909 -

Centro - R$
53.000,00

TERRENOS
Terreno cl 43.689,00m2 - Rua

Joinville, próx. Persianas Engler
- Terreno cl área de 22.892,00m2 - Rua
Rodolfo Tepassé, a 100 rnetros da
Rod. BR 280 - R$ 50.000,09
- 2 terrenos cl área de total de

102.752,00m2 - Rua Walter Marquardt,
próx. ao Posto Cidade II
- 2· terrenos na Rua Guilherme H.

Emmendóerfer, próx. ao Colégio Julius
Karsten - .R$ 15.000,00 cada.
- 2 terrenos cl área total de 804,00m2
- Lateral da R. Bertha Weege, em

frente Colégio Antônio E. Ayroso - R$
7.000,00 (cada um)
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 15.000,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lateral da
José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$
10.500,00
- Terreno c! 21.000,00m2 • Barra do Rio

Molha, a 500 metros da gruta - R$
25.000,00
- Terreno.c! 364,00m2 - R. Erich Sprung
- Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote de esquina c! 510,00m2 - Lot.

Renascença - R. Pre!. José Bauer - Vila
Rau - R$ 17.000,00'
- Lote c! 362, 18m2 - Lot. Renascen-ça -

Vila Rau" R$ 15.000;00
- 1 terreno com 550,00m2: na Rua Martin

Sthal, próx. ao fórum - R$ 42.000,00
- 2 terrenos - Vila Centenário (esquina)
- R$ 15.000,00 cada
- Terreno cl 378,00m2 - Rua Celestino

Depiné, Lot. Champagnat
- Terreno cl 630,00m2 - Rua Joinville,
em frente ao Líder Club - R$ 75.000,00
à' vista, troca por outro imóvel ou área
construída
- Terreno cl 497,68m2 - Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
16.000,00
- Terreno cl 780,00m2 - condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo - R$

.

35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/
SALAS

- Apto.' cl suíte + :2 quartos e demais

dep. (churrasqueira na sacada, prédio
com piscina e salão de festas) - Rua

Nelson Nasatto - Centro.
- Salas comI. em diversos locais.
- Apio. cl 2 quartos, 2 bwc's e demais

dep. - Rua Eleonora Salier Pradi, 307
- Ed. Anturio
- Apto. cl 2 qtos e demals dep. - Rua
Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Fundos do Angeloni) - Centro
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais dep.
- Rua Barão do Rio Branco - Ed ..

Schiochet
- Apto 1 quarto e demais dep. - Rua
Guilherme Hering 70, Ed. Erica
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua
Pres. Epitácio Pessoa, 421, Ed. Emilie
- Apto cl 2 quartos e demais dep. - Rua
25 de Julho, 170, (perto Posto Mime)
- Vila Nova
- Aptos no Cond. Res. Amaryllis - Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (1" loca

ção), com suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada clchurrasqueira, garagem
e box para depósito.
- Sobrado em alvenaria c! suíte + 2 qtos,
dep. empregada completa, e demals

dep. - rua Canoinhas, 71 - Centro
- Apto Novo - 3 qtos, demais dependên
cias - Rua Pedro Avelino Fagundes, 45
- Vila Lalau - Residencial Vitória Régia
- Apto cl 1 qto, demais dep., Rua José

Emmendoerfer, 1533 - Ed. Petúnia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Amizade - cl 120m2, suíte + 2 dorm, sala,
cozinha - Nova - R$ 58.000,00 - Temos financ.

garantido pelo HSBC

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
, ,

,

IMOBILIARIAS LTDA.

,/

Aqui. tem casa com financiamento e tudo!

Parceria HSBC372-3136
CASAS DEALVENARIA

Ref. 1240· Centro - sobrado comercial - 4 salas, 2 aptos
· RS 160,000,00- Parcela
Ref. 1319 - Vila Nova - c/256m2 -1 suite + 3 dorrn., 3 salas,
piscina . RS 95,000,00
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
- RS 28.000,00
Ref. 1353 - Próx. Acarai - cl 260m2 - 1 suite + 2 darm. - RS
130.000.00
Ref. 1364 - Czerniewicz - c/234m2 - sobrado comercial e
residencial- RS 85,000.00
Ref. 1406 - Vieiras - c/124m2 - RS 23.500,00 + finane. RS
103,00 p/ mês -19 anos (S.D. 11.400.00).
Ref. 1423 - Czerniewicz - c/124m2. 3 dorm. - RS25.000,OO
+financ.
ReI. 1430· W. Rau· c/160m' -Lto. Renascença· RS
65.000,00 + Financ. RS 270.00 - 14 anos

.

ReI. 1434· Amizade- Lol. Champagnat· c/240m'· 1 suite
+ 2 dorm.· RS 88.000,00 + linanc.RS 1.380,00 - 8 anos.
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m2 - cl piscina - 3 dorm.
+ 1 suíte- RS 105.000,00

·

Ret. 1455 - Tifa Schuber- cl 100m2 - 1 suite + 2 dorm. : RS
16.000,00 .

ReI. 1467 . João Pessoa- c/140m'· 3 dorm .. RS 57.000,00
ReI. 1472· Jguá Esquerdo - c/141m'· 3 dorm .• RS
35.000,00 + financ. CEF . 8 anos- RS 225,00· (S.D. RS
14.800.00).
Ret. 1474 - Centro - cl 268m2. 1 suíte + 2 dorm. - RS
150.000,00
Ref. 1489 - Czerniewicz - c/104m2. 2 dorm .. terreno c/
596m' . RS 35.000,00
Ret. 1.491 - Estrada Nova - próx. Rodeio - c/70m2 (em
construção)· 3 dorm.· RS 13.000.00
Ref. 1494 - .W. Rau - x/141.39m2 . suíte + 2 dorm .. RS
70.000,00
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa c/80m2 + 1 casa cl 63m2
· terreno c/45.333m'· RS 58.000,00
Ref. 1497· Vila Rau· c/100m'· 1 suite. 2 dorm.· RS
9.000,00 + linanc. HSBC· RS 374,00·20 anos

ReI. 1505· Centro- c/260m'· suite + 3 dorm.· RS 83.000,00
ReI. 1513 - Jguá Esquerdo- c/209m'· S dorm .. 2 bwc. dep.
emprego c/ bwc . RS 20;000,00 + financ. RS 311 ,00 ·12 anos

ReI. 1517· Amtzade- cl 230m2. 3 dorm. -terreno c/420m2
· RS 18.500,00 + linane.
Ref. 1522 - Czerniewiez - e/203.92m2. 2 surtes- 2 dorm.
· RS 140.000,00
Rel.1524· VilaNova·C/221m'· 5dorm.·2bwc· RS65.000.00
ReI. 1531· Amizade·c/160m'·suite+2dorm. ·RS 95.000,00
ReI. 1534· Vila Lenz!- c/85m'· 3 dorm.· RS 32.000,00
Ref. 1535 -Ilha da Figueira - cl 24ßm2 - 1 suítes + 2 dorm.
· terreno cl 1200m' . RS 110.000,00
ReI. 1543 - Vita Lenzi . c/SOm'· 3 dorm .. RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544 - Vila Lalau - cl 115m2- 3 donn .. terreno cl 490m2
· RS 55.000,00
Ref. '1548 - Rua Joinville (lateral) - c/98m2; terreno cl
525�" RS 40.000,00
ReI. 1551 . Barra c/58m'- UO. Ouro Verde- RS 19.000,00
Ret. 1552· Amizac;le· UO. Champagnat - sobrado (em
ccnst.) c/200m'· 2 suites + 2 dorm. RS 145.000,00
Ret: 1554 - Vila Lalau - cl 180m2 - 5 dorm .. 3 bwc, terreno
c/420m'· RS 55.000.00
ReI. 1556 ·lIha da Figueira· c/90m'· 3 dorm.· RS25.000,00
Ref.1563· VilaNova· c/14Dm'· suite + 2dcrm. ·RS75.000,00

· ReI. 1566 - Centenário - sobrado cl 350m2 - suíte + 2 dorm.
· R$ 100.000.00
ReI. 1580· São Luiz c/100m'- 3 dorm. - RS 30.000,00
Ret. 1564 - Czerniewiezcl 127m2 - suíte + 2 dorm. - terreno
cl 445.50m2 - Lto. Blumengarten· RS 70.000,00
Ref. 1587 - Vila Lenzi ri 149m2• suíte + 2 donn. - RS50.000,OO
Ref. 1592· Ilha da Figueira - e/112mL 3 dorm .. 2 bwc,
terreno c/400m2, L1o. Bruns - R$ 59.000,00
Ref. 1593 - Vila Rau - cl 221 me - 4 dorm., terreno cl 560m2,
gar. p/4 carros- RS 50.000,00

'

Hef: 1594 - Amizade cl 120m2 - suíte + 2 dorm. - terreno cl
385m'· RS 58.000,00

.

Ref.1596 - Vila Nova c/98mL suite + 2 dorm. - terreno c/
481.50m'· �S60.000,00
Re1.1602· Jguá Esquerdo c/125.50m'· 2 dorm.· RS
38.000,00'
Ret. 1608 - Czerniewicz c:J 196m2 - suíte c/hidro + 2 dorm ..

2 bwc- RS 25.000,00 + finane.
Ref. 1609 - Barra - sobrado c/160m2 - suíte + 2 dorm
terreno c/600),,' , RS 65.000,00
R·ef. 1610 - Nereu Ramos - cl 110m2• 3 dorm. + casa mista
c/42m'· RS 30.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

Ref. A· 62· Ed. Dâmarys - c/110m2 - Czerniewiez - em

frente Posto Saúde, suíte + 2 darm. - RS 330,00
Ref. A - 65 - Ed. Klein - Centro- R. Barão do Rio Branco.
411 - c/135m2. suíte + 2 dorm. - RS 460,00
Ret. A - 66 - Ed. Florença - c/117m2 - Centro - Calçadão-
2 dorm .. RS 350,00

.

CASAS
Ref. B - 68 - Casa mista cl 84m2 - Centro - R. Heleodoro

Borges - 3 dorm.· RS 280,00
Ref. B - 69 - Casa alv. - Amizade - R. Paulo Klitzke - 1

dorm.· RS 170,00
SALAS COMERCIAIS

Ref. C - 6 - Centro Médico Odontológico - Centro - cl 70m2
· RS 380,00

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz - 1 suíte +" 1 dorm.
· RS 40.000,00
Ref. 4098· Ed. Verona -1 suíte'+ 2 dorm. - Czerniewicz
· c/l03.95m'- RS 48.000,00
Re1.4101· Ed. Verona- 2dorm.· Czemiewicz· RS35.000,00
ReI. 4106· Ed Juliana· Centro- 1 suite + 2 dorm.. RS 52.000,00
Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine - Vila Baependi - c/147m2
·3 dorm .. RS 48.000,00

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
ReI. 4110 - Aptos. c/l suíte + 2 dorm. - Czernoewicz
Entr. RS 45.000,00 (50% entro - saldo a combinar).
Ref. 4114· Ed. Hortência - Nova Brasília - e/142m2. 3
dorm.· RS 58.000,00
ReI. 4118· Ed. Maguilú· centro- c174m'- 2 dorm. RS
21.000,00 + linanc. - RS 400,00 - (10 anos)
Ref. 4119· Ed. Carvalho, Centro- e/198m2. 50 andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
ReI. 4126· Ed. Amizade- Amizade- 3 dorm.· RS 15.000,00
+ linanc. CEF 15 anos RS 370,00 - (S.D. RS 28.000,00)
Ret. 4127· Ed. Dàmarvs . Czerniewicz - c/110m2 -suíte
+ 2 dorm.· RS42.000,00
Ref. 4136· Ed. Petúnia - Nova Brasília - 2 dorm., 2 bwc,
c/ jogo de cozinha- RS 56.000,00
Ref. 4139· Ed. Barão Rio Branco· Centro - c/145m2.
suite + 2 dorm .. 2 bwc- RS 55.000,00
ReI. 4141· Ed. Mathedl . Nova Brasüia- 3 dorm. - RS

37.000,00
ReI. 4144· Ed. Vila Nova C/89m'· 3 dorm.· RS20.000,00

.
+ Ilnanc. RS 540,00· 10 anos
Ret. 4147 - Ed. João Santos· Vila Baependi. cl 180m2-
suíte + 3 dorm. - RS 65.000,00
Ret .. 4155 - Ed. Maguillu - Centro - c/63m2. 2 dorm .. RS

3J.000,00
ReI. 4156· Ed. Vila Nova· c/90m� 3 dorm.· RS 40.000,00

.'ß!;�ilt·)\�!â;t'ß@l.llll;t.}.
Ref. 3023 - Estrada Gari'baldi - chácara e/184.800m2-
casa alv. - água corrente - pastagem - rancho - a 13km do

centro- 'RS 75.000,00
.

Ref. 5015 - Sala corni c/61m2 - Centro - Ed. Chiodini

Calçadão- RS 28.000,00 .

Ref. 5017 - Sala corni cl 29m2 - Vila Nova - Cond. Ed.

Alberto Marangoni· RS 12.000,00
Ref. 5018 - Sala comi c/67m2 - Centro - Ed. Gardênia - RS

35.000,00
Ret. 5019 - Sala comi e/160mL Centro - terreno e/1.40Q2
· RS 85.000,00
Ref. 7010 - Galpão alv. c/144m2 - semi ecabado . Nereu

Ramos· RS 15.000,00
'

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Ref. "2030 - d 288m2 - São Francisco do Sul- RS 6.500,00
ReI. 2163· Enseada· c/312.50m'· RS 7.000,00
ReI. 2185· Barra Velha· c/280m'· RS 4.000,00 (parcela)
ReI. 4133 - Florianópolis - Edil. Res.ltambé - apto c:J60m2
· c/ mobilia- RS 38.000,00
Ret. 4140· Ed. Caprisorrento - Praia Ilapema - c/50m2-
semi-mobiliado - RS 16.000,00

CASAMISTA
ReI. 1549· João Pessoa- c/116m'· 3 dorm.· RS 27.000,00
ReI. 1574· Rio Molha- c/86m'- 2 dorm .. RS 10.000,00
Ref. 1589 - Santa Luzia - e/3 dorrn. -terreno cl 450m2. RS

11.000,00
Ret. 1585 - Czerniewicz - cl 130m2- 3 dorm. - RS42.000,OO
ReI. 1598· Centro- c/84m'· 3 dorm .. RS 40.000,00

TERRENOS
ReI. 2130· C/l.940m'· Vila Lenzt- R$ 90.000.00
Ret. 2147 - 7.805m2 - Centro - Próx. Kolhach - R$
195.000.00

.

Ref. 2150 - d 450m2- Emfrente ao Salão Amizade . RS
7.000 + 12 x RS 584,00
Ret. 2155 - c/618,30m2 - Lot. Sto. Antônio - Nereu - RS
9.000,00 (RS 4.000,00 + pare.)
ReI. 2192· c/4.658m'· João Pessoa- RS 50.000,00 + 50
meses de RS 1.207,00
Ret. 2199 - c/729m2 - Trevo Weg 11- Rua Joinville - Lugar
alto. plano- RS 38.000,00 saldo parcela até 24x
ReI. 2213· c/450m;· Schroeder 1- RS 5.000,00
ReI. 2214 . cl 562m' -Hha da Figueira· RS 8.000,00
ReI. 2218· c/688.50m'· LIa. Sto. Antonio- RS g.OOO,OO
ReI. 2221 . cl 569.68m'· Centro - RS 25.000,00
ReI. 2224 . c/392m'· Lot. Centenärto- RS 18.000,00
Ref. 2228 - cl 500m2. Nova Brasilia- próx. Móveis Gomes
· RS 53.000,00

.

ReI. 2232 - c/450m'· Schroeder . RS 3.000,00
Ret. 2237 - c/439m2 - UO. Centenário - RS 7.000,00 + finane.
ReI. 2238· c/2.598.75m'- Três Rios do ser- RS 25.000,00
ReI. 2242· c/471.96m'· Vila Nova- RS 25.000.00
Ret. 2246 - c/465m2 -Ilha da Figueira - Lto.Piazeral - RS

9.000,00
ReI. 2247· c/604m'-ltha da Figueira - RS 15.000,00
ReI. 2248· cl 2.475m'- Vila Lenzl . RS 17.000,00
ReI. 2250· c/319m'- Amlaade . RS 10.000,00
Ref. 2252· c/400m2. Ilha da Figueira- em frente Indumak
· RS 19.000,00
Ref. 2253 . c/448m2 - São Luis - Uo .. lmperador - RS
10.000,00
Ret. 2257 - c/ 3.500m2 - Barra - próx. Seminário· AS

.

125.000,00·
ReI. 2260· c/816m'· Vila Nova- RS 55.000,00
Ref. 2268 - c/900m2 - Centro, pronto para construir -

Schroeder· RS 12.000,Oa
Ret,. 2273 - c/343m2 - João Pessoa - L10 ltapocuzinho - RS
12.0QO,00
Ref. 2274 - c/355m2• Jguá Esquerdo' c/ casa alv. até laje
· RS 17.000,Oa
Ref. 2275 - e/576.36m2 - Vila t.enzí - tto. Piermann 1- RS
20.000,00
Ref. 2277 - cl"581 ,85m2• Vila Rau - R. Erwino Menegotli
· RS 23.000,00
Ref. 2278 - Vila Rau cl 582m2 - R ..Erwino Menegolti - RS
25.000,00
ReI. 2280, c/311.42m' . Centro- RS 29.000,00

João Pessoa � cl 140m2 terreno cl 1.400m2
- 3 dorm. - R$ 57.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinotdo Rau, cl 975m' -'

R$ 280.000,00
. Cód. 2014 - Centro - 421m' - R$ 25.000,00
Cód, 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' -

R$ 150.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.000,00-
próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Saller- Barra e! 346,62m'e! asfatto - R$
10.500,00
Cód, 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra -e! 420m' - R$
22.500,00 c/asfaäo
Cöd. 2131-Centenário- C/405m'- R$15.000,OO
Cöd. 2175-Czemiewiez-c/ 1.141 AOm'- R$25.000,00
Cód. 2212 - Cond. Azatéias - d778,68m'- R$ 32.000,00
Cód. 2216 - Jguá Esquerdo - e!"79: 1 Om' - RS 27.000,00
Cód 2252 - Nova Brasitia - c/ 350m' - RS 32.000,00
Coo. 2446 - Estrada Nova - e! 1.155,00m' - R$ 24.500,00
Cöd.2271 - Vita Maba - próx, Prefeitura atual - e! 496.80m'
- R$13.ooo:00
Cöd.2291- Vila Lalau -e!600,60m'- RS 35.000.00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx.Met. Trapp cl
409.50m' - RS 50.000,00
Cód. 2357 - Vila Nova - e!355,00m2- R$11.700,00
Cód, 2358 - Vila Nova - e!338m' - RS 29.000,00
Cód, 2359 - Vila Nova -.(pröx. a Igreja) e! 1.000,00m' - R$
58.000,00
Cód, 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód, 2374 - Vila Rau - e! 337m' - R$ 13.500:00 aceita pare.
Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,00m'- R$
25.000,00

.

Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' -

Entrada de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,Op
Cód, 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m' - R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata cl
135.000,00m' - RS 50.000.00
CM 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
- RS 35.000,00

CORREIO DO POVO,········!·�·�����·�·?·��·�'·?·�·�·�·����l��.��.�9��

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 372-0174 - 371-3124 - 372-0003 - 372-0722

Iro a
-

IMOVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3001 - Ed. Eldorado - Centro - suite, 2

quartos, semi-mobiliado - R$ 65.000,00 -

aceita parcela
Cód, 3009 - Ed. Monte Carla - suite, 2 qtos -

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R'$
25.000,00 + finane.
Cöd. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2

qtos, sacada com churrasqueira - R$
80.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cöd. 3031 - Centro - com suite + 2 qtos,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, zbwc,
cl garagem - R$ 53.000,00
CÖd. -, 3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valer na praia de ltapoá
Cöd. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2
quartos, 2 bwe, cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3040 - Centro - Suíte, 2 quartos, dep.
empregada, novo - R$ 65.000,00
Cöd. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3
quartos, salas cl sacada, 2 vagas' garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte cl
hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem - R$ 106.000,00
Cód. 3172 - Ed. Oâmaris - 1 suíte, 2 quartos
- R$ 45.000,00
Cód. 3215 - Ed. Fragata - suíte + 2 quartos,
cl garagem, R$ 22.000,00 + finane.
Cód. 3253 - Ed. Hortêneia - 3 quartos, sacada
cl churrasqueira, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3291 .- Ed. Giovana - Vila Lalau - suite,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3092 - Res. Bartel - Baependi - suite + 2

qtos - R$ 32.000,00 + pare.
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condomínio fechado, cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Cód. 3352 - Res. Amaryllis - Vila Nova
NOVO - 1 suíte + 1 qto - R$ 54.000,00

.
CASASDE ALVENARIA

Cód. 1003 - Centro - c/ 190fn2, 3 qtos - R$ 8.0 000,00
Cód. 1007 - Centro - e! 300fn2, cf suíte + 2 qtos -

R$ 140.000,00' .

Cód. 1009 - Centro - e! 120fn2, 2 qtos - R$ 80.000,00
Cód. 1010 - Centro - cl 280m', cf suíte, 2 quartos
- R$ 150.000,00
Cód. 1016 - Centro, cl 331 m'. cf suíte + 3 qtos,
piscina - R$ 260.000,00

.

Cód. 1017 - Centro - sobrado cl 268,87m', cl
suíte, 2 qtos. salas .cl 3 ambientes cl lareira,
escritório - R$ 150.000,00 - aceta imövel de menor

valor
Cóõ. 1022 - Centro - cl 150m', cl 4 qtos - R$
90.000,00

.

.

Cód. 1024 - Centro - cl 176m', ponto comercial -

R$ 170.000,00
Cód. 1026 - Centro - cl 117m' cl 3 qtos - R$
69.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl
1.292.00m', edificado cl casa de alvenaria R$
180.000.00
Cód. 1030 - Centro - e! 230m' - suite + 2 quartos
- R$ 110.000,00. Aceita apto em Joinville.
Cód, 1072 - Amizade - e! 200m', e! suíte, 2 quartos,
terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1073 - Amizade - casa neva cl 150m', suíte
+ 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m', 3 qtos - R$
50.000,00

.'

Cód. 1175 - cf 205m' - suíte. + 2 qtos. terreno cl
.1.220,00 - RS 85.000,00
·Cód. 1177 - Czerniewiez - e! 170m', sobradonovo
ci suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1203 - Figueira - e! 216m' - suíte + 2 quartos.
Terreno cl L680,00m' - R$ 110.000,00
Cód: 1214 - Nova Brasília - cl 230m', cf suíte, 2
quartos - R$ 96.000,00

.

Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, ehur.,
piscina, semi-mobiliada" R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2 quartos -

R$ 49.000,00
Cód. 1293 - Vila Lalau e! 156m' - 4 qtos, 2 bwes -

R$ 60.000,00
Cód. 1352 - Vila Nova - c/ 376m', cf suíte, 2 qtos, .

piscina - R$ 240.000',00
Cód. 1356 - Vila Nova - cl 246m'. cl 4 quartos -

R$ 65.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa
Breithaupt - 3 quartos, 2 bwe - R$ .25.000,00 +

finane.
Cód. 1447 - São Luiz - mista CI aprox. 160m' - R$
35.000,00

.

Cód. 1984 - Corupá - cl 298m'. cl suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00.
Cód. 1985 - Guararnirirn - 156m' - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' -

PLANTA0: 372-0003 - 372-2792 - 973-5912
370-1287 - 975-0886 - 371-7130LTDA

CR.ECI 001367 - J

Rua Walter Janssen - Centro - Alvenaria cl

117m2, e/3 qtos - R$ 78.000,00 entrada + 9

pare. fixas ou a vista R$ 69.000,00

Czerniewiez - cl 205m2 - suíte + 2 quartos.
Terreno cl 1 ,22'Om2 - R$ 85.000,00

Centro - cl 268,OOm2 - suíte, cl closed, 2 quartos,
sala conj. cl lareira, escritório, A$150,000,00

Barra - cl 314m2 - suíte, 3 quartos,

ehurr�squeira, piscina. R$1�5.000,00

Rio Molha - cl 270m2 - suíte, 3 quartos, salão de
festas cl churrasqueira, piscina - A$ 96.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar cl 2

garagens. Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 +

parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4' andar- 44,59m'
+ garagem - RS 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
e!7 salas - RS 350.000,00
Cód. 4020 - Centro - Térrea ell17m' - RS 90.000,00-
Aceita casa até R$ 50.000,00
Cód. 4041 - Edl Dárnarys - rua Roberto Ziemann -- apró•..
100m2.eom 1 bwe-RS35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód. 601 - Casa alvenaria, ideal para fins eomereiais
Pröx. Hospital Jaraguá - RS 1.500,00
Cód, 615 - Casa de alvenaria e! suite, 2 quartos - Próx.

Escola Cristina Mareatto - R$ 450,00
Cód. 616--Casade alvenaria - tijoloa vista, e!2 quartos
- após o Schoppinq Club, 2' rua a direita - ao lado nº 90
- RS 280,00
Cód. 617 - Casa e/3 quartos - Rua Pe. pedro Franken
- próx. ao Terminal Rodoviário - RS 3.70,00
Cód. 618 - Casa de madeira, toda murada, cf4 quartos
- após o Schopping Club, 2' rua a direita, nº 149 - RS

330,00
Cód. 619 - Casa de madeira, e! 3 quartos, 2' rua a direita

após a Marisoi - R$ 230,00

Apartamentos
Cód, 626 - Apto. e! suíte + 2 quartos, dep. de empregada
Ed. Carvalho - RS 500,00
Cód. 632 - Apto. e! 3 quartos - inicio do Jaraguá Esquerdo
- R$300,00
Cód. 634 - Apto. e/2 quartos. próx, ao Supermercado
Breithaupt da Reinaldo Rau - RS 350,00
Cód. 635 - qurtinete no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
Cód 644- Apto e!3qtos- próx. Arroz Urbano- R$ 350,00
Cód. 636 - Apto e! suite + 2 qtos, dep, de empregada, ao
·Iado do Angeloni - R$ 550,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$

380,00
Cód. 658 - Apto cf2 qtos - Ed. Procópio - R$ 330,00

Salas comerciais
Cód. 660 - Sala cornI. e! 30m' - estacionamento próprio
Center Foca - R$ 300,00
Cód, 670 - Sala comI. cf.70m2, carpet, cf divisória. São 2

arnbientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - RS 200,00
Cód. 683 - Salas comi cl 50m' na R. Jorge Lacerda, a,.
partirde RS180,00
Cód, 687 - Sala comI. e!90m' (incluindomesanino) lateral
da Mareehal- R$ 650.00

GALPÃO

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Coo. 802 - Galpão c/ mesanino - R$ 990,00
Cód. 803 - Galpão e! + o - 400m2 - R$ 900,00

Rua Donald Gehving, 1 '06 - Centro - Alvenaria

cl 17'Om2, 3 qtos, 2 bwe.
De: R$ 80.000,00 porR$ 65.000,00

Barra - cl 15'Om2 - suíte + 2 quartos
R$ 80.000,00

Vila Nova - cl 246,'O'Om2 - 4 quartos.
R$ 65.000,00

Centro cl 19'Om2 - 3 quartos.
R$ 80.000,00

Figueira - cl 20'Om2, suíte + 3 quartos.
R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS NOVOS
E USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

\

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 2000

Enfim, o novo Besouro,
Desde o interior até a

mecânica nasceu outro

carro, ficaram apenas as

formas arredondadas e as

inconfundíveis linhas
básicas. Fabricado na

unidade mexicana

responsável pela produção
dos antigos Golf, o VW
New Beetle chega por aqui
pagando todos os impostos
previstos pela lei. Nos
Estados Unidos você

adquire um fusca por US$
17 mil, mais com tantos

impostos, no Brasil, sai por
US$ 31 mil, na versão

completa para a venda em

nossas concessionárias. O
modelo básico vem bem

equipado com air bags
frontais e laterais para
motorista e passageiro,
barras laterais nas portas 'e

freio a disco nas quatro
rodas com ABS, ar
condicionado, direção
hidráulica, comando
elétrico para vidros e

espelhos retrovisores,
rodas de liga leve de 15

polegadas (pneus 195/65),

tudo incluso no pacote
básico do veículo. Como

opcionais ficam apenas teto

solar, forração em couro

para os bancos e a

transmissão automática. O
motor 2.0 de oito válvulas

produz 116 cv, nada
-anorrnal. A versão com

câmbio manual é ligeira, e

faz de O a 100 km/h em

11,4 segundos e atinge 181

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.,.® t:2J IJBEfB

1J����'
Telefone: (047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

km/h de velocidade
máxima, apesar de ter

1.231 kg. O torque /

produzido pelo motor

mostra-se insuficiente

para o consumo de

potência que ocorre no

sistema hidráulico do

câmbio automático, que
dá a sensação aos

passageiros de estarem a

bordo de um veículo 1.0.
Para adaptar a plataforma
do Golf às formas de

carroceria, foi preciso
sacrificar o espaço do

Agora, você liga e o Posto Mime

entrega água onde você quiser

banco traseiro, deixando

pouco espaço atrás.

Enfim, características de
um carro feito única e

exclusivamente em função
das formas da carroceria,
onde está o grande
charme do carro.

Revendedor exclusivo

a
De segunda à sexta: das 7:30h às 18:00h - sábado: das 7�30h às 12:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVROLET
'!J?]{]J){f[]/l:;Li'rIJJ
V.ícY.los

Vende-se Kadett 1.8 SLE,
93, preto, em ótimo

estado. Valor R$ 7.000,00
Tratar pelo telefone

9975-2158

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 72,
em bom estado, motor
1500, aceito troca.

Tratar: 9101-5807.

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD
VEíCULO ANO COR COMB
Courier SL 98/99 Azul gasolina
Fiesta 1.0 98/98 Vermelha gasolina
Fiesta CLX

.

96/96 Prata gasolina
Escort 1.8i GL 96/96 Vermelha gasolina
Verona 2.0i Ghia 94/95 Bege gasolina
Versailles 2.0i GL 94/94 Azul gasolina
BeiinaGLX 88/89 Cinza álcool
Belina L 88/88 Prata álcool
Pampa 90/90 Cinza álcool
Corcelll 78/79 Azul gasolina
GM

- Corsa Super Sedã 1.0 98/99 Prata gasolina
Kadett GL 96/96 Preta gasolina
Monza SUE 2.0 91/91 Vermelha gasolina
VW
Gol i Plus 96/96 Prata gasolina
Kombi Standart 95/95 Branca gasolina
Fusca 1600 93/94 Bege gasolina
Brasília 77/77 Marron gasolina
Fusca 1300 74/74 Bege gasolina
Fusca 150Cl 72/72 branca gasolina
Fusca 1300 68/68 Azul gasolina
PEUGEOT
405 GL 93/94 cinza gasolina

Rua Walter Marquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

GOLMI 98 BRANCO
PARATI COMPLETA 98

'

AZUL

GOL MI PLUS 97 PRATA
CORSA 97 BORDÔ
GOLFMI 97 BEGEMET
PALIO ED 97 AZUL

TEMPRASX 97 CINZA

GOL PLUS 96 BORDÔ
TEMPRA IE COMPLETO 96 BRANCO
PEUGEOT 405 SR COMPLETO 95 VERMELHO
TIPO IE 1.6 95 GRAFITE

KADET 94 BRANCO
VERSAlLES GUIA COMPLETO 94 PRETO
GOL 1000 93 BRANCO
KADETT 93 PRATA

MONZA 93 AZUL
SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

APOLO GL 91 GRAFITE
MONZA 91 AZUL

VERONAGLX 90 VERDE

VERONA LX 90 MARRONMET
PAMPA 89 BEGEMET

VOYAGE CL 88 BRANCO
CHEVETTE 87 BRANCO
PRÊMIOCS 86 PRETO

CHEVY 85 PRATA

CORCEL" 82 CINZA
CORCEL " 81 BRANCO
GOL 80 BRANCO
FUSCA 78 BEGE

FUSCA 77 BRANCO

.

MOTOS
NISSAN MÁXIMA V6 COMPLETA 91 PRETO
XT600 94 AZUL

TITAN 97 AZUL

Vende-se Gol CL, 1.8, ano
88, com rodas em ótimo
estado. Preço a combinar.

Contato: 371-5212.

Vende-se Fusca, ano 76,
motor 1600, branco, bom
estado, por R$ 2.000,00.
Tratar: 9975-0908 ou

371-9056.

FIAT

Vende-se Uno 1 .6R, ano
93 em ótimo estado, cor
cinza, valor R$ 7.500,00.

Tratar: 372-3706.

Compre sua
"

moto com
FORD

Vende-se Escort, ano 94,
-hobby, branco, em ótimo
estodo. Aceita carro de
menor valor na troco.

Tratar: 9101-5807.

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do, Sul - SC

�©%
de entrada+para 20/12/99 ��
Brinde prestações

�@D�
fixas

de combustível

!.! Re!leo�!!

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES'
" ,.

ESCAPAMENTOS-AMORTECEDORES
MOLAS - PASTILHAS DE FREIOS

Consulte-nos: 372-1307
RUA: ADÉLlA FISCHER, 52 - JARAGUÁ DO SUL - SC

MOTOS

Vende-se uma moto
Sundow Super' Fift/97,

90 cilindradas.
Valor: R$ 2.500,00
Tratar pelo telefone

372-3306

Vende-se

Suprema CD

completíssima
R$ 16.000,00.

Contato:
275-2452 ou

9975-2394

'IVI-oto· Peças·
ACESSÓRIOS, PEÇAS E SERViÇOS

Rua Bernardo Dornbusch, 570 - Baependi
Fone: 370-0676 - Jaraguá do Sul - SCRUA ADÉLlA FISCHER, 239 - FONE: 371-2999

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

NGAMAR I
Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

GUINCHO 24 HORA
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Carstens ��
* Igri�deS�
EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO.

Dia ela Praça: 15/FEVEREIRO/2()()() às 13:30 horas

Dia elo Leilão: 29/FEVEREIRO/20()() - às /3:30 horas

Local: Rua Marina Frutuoso. s/n." - Jaragua elo Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais. devidamente
autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz ela Vara do Trabalho de Iaraguâ do Sul/SC.

venderá em Praça na forma ela Lei. em elia. hera e local supracitados, os bens penhorados nos processos,
conforme relação abaixo e. caso não haja licitantes. nem sejam adjudicados os bens. será realizado Leilão,

segunelo preceitua o Artigo 888. parágrafo 3°. ela CLT. no mesmo horário e local, cuja data, constante

acima.já fica designada:

VT-RT-003//98.
Exeqüente: VALMIR DE LIMA

Executada: METALÚRGICA RICO IND. E COM. LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Uma mesa vibratória. para fabricação ele lajotas. meio fio e palanques ele concreto. com vibrador

c feixe ele molas. s/rnoror. nova. avaliada em R$I.336.00 (hum mil trezentos e trinta e seis reais). Local p/
vistoria: Roei. BR 28D - Km 80 - Nereu Ramos - Jaraguá elo Sul/SC. com o Sr. Luiz Mário Conrado ..

JCJ-RT-0035/96
Exeqüente: ALTANIR FERREIRA' I

Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.

Bens: OI) Direitos ele uso e gozo da linha telefônica ele prefixo e n." (47) 374-1393. avaliada em

RS>r,OO.OO: (2) Imóvel constituído ele: Um terreno com área ele 71.790.00m2• situado à Estrada SchroeeIer
I. laelo ímpar. distunte 5 Km do centro de Schroeeler. fazenelo frente em I 08.00m em linha inclinada com a

Estrada Schroeder I. travessão elos funelos em 108.00m em linha inclinada com terras ele Aldo Luelke.

extrema do lado direito em 1.000.00m com terras ele herdeiros de Elfrida Hasse Kanzler e do lado esquerdo
em I.DOO,OOm com terras de rogério fossile, edificada com uma residência mista com aproximadamente
120.00m2• que recebe o n." 1409 na citada rua. e um galpão em madeira, com aproximadamente 150,00m2,
não averbados, parte do terreno é cercado, tendo pastagens, lagoas de peixe e um pomar. de propriedade
de Antônio Fossile, registrado sob n." 11687 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaramitim/
Se. avaliado em R$80.000.00 (oitenta mil reais). O bem acima encontra-se Penhorado nos Autos do

Proc. 192/98

VT-RT-0039/97

Exeqüente: VALDEMIRO MAASS

Executada: LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul, no lado par da rua 601-

Manoel Francisco da Costa. distante 250,00m da esquina com Rua 613 - sem nome, contendo a área de

9.592.50m2• fazendo frente em 75.00m com a Rua 60 I - Manoel Francisco da Costa. coincidindo com o

alinhamento predial. travessão dos fundos em 75.00m com terras de Metalúrgica Trapp Ltda .. extremando

pelo lado direito em 128,58m com terras de Luiz Kienen Bebidas Ltda .. e pelo lado esquerdo 128.30m
com terras de Luiz Kienen Ltda., situado ao lado da sede da empresa, não recebe edificações, registrado
110 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Sul/SC sob n.? 31.792 em nome de Luiz

Kienen Bebidas Ltda., avaliado em R$85.000.00 (oitenta e cinco mil reais).
\

VT-AM-0044/99

Exeqüente: ADEMIR FRANCISCO BINSFIELD

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial. marca Pfalf, modo 3334-31 H, n." de série 6624536, tipo

Traveue, com motor e mesa. em regular estado de conservação. avaliada em R$I.300,00: 02) Uma máquina
de costura industrial. marca Pfaff. modo 487-2/77900/0 I-AS. n." de série 348988. tipo reta. com rnotor e

mesa. em regular estado de conservação, avaliada em R$350,00; 03) Uma máquina de costura industrial,
marca Brother. modo DB2-B755. n." de série H2562825, tipo reta, com motor e mesa. em regular estado
ele conservação. avaliada em R$250.00: 04) Dois containers para transporte de malha. em metal, com
cesto aramado. com rodas. sendo duas fixas e duas giratórias. medindo 1.30 x 0.65m. altura de 1.65m. em

regular estado de conservação, avaliados em R$1.300.00. TOTAL· DA AVALIAÇÃO: R$3.200.00 (três
mil e eluzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson, 150 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr.

Nivaldo Petry.

VT-AM-0046/99

Exeqüente: HÉLIO JESUS DE OLIVEIRA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial, marca Rirnoldi. mod. 28. n.? de série 498323. tipo

overlock. corn motor e mesa. em regular estado de conservação, avaliada em R$450.00; 02) Uma máquina
de costura industrial. marca Pfaff. moei. 463-34/0 I AS. n." de série 1256474. tipo reta. com rnotor e mesa.

em regular estado de conservação, avaliada em R$250,00; 03) Uma máquina de costura industrial. marca
Pfaff. modo 463-34/0 I AS, n." de série 1256462. tipo reta, com motor e mesa. em regular estado de

conservação. avaliada em R$250.00: 04) Uma máquina de costura industrial. marca Pfaff, mod. 463-34/
OI AS. n." de série 1280299. tipo reta. com motor e mesa. em regular estado de conservação. avaliada em

R$250.0D; OS) Dois coruainers para transporte de malha. em metal. com cesto aramado. com rodas, sendo
eluas fixas e duas giratórias. medindo 1.30 x 0.65m. altura I ,65m. em regular estado de conservação,
avaliados em R$I.300.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.500.00 (dois mil e quinhentos reais). Local p/
vistoria: Rua Domingos Sansen. 150 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AM-0047/99

Exeqüente: JOLVANI MARCOS XAVIER

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial. marca Juki. modo LK232. n." de série A-232-1 0339.

tipo Traveue, com rnotor e mesa, em regular estado de conservação, avaliada em R$I.300.00; 02) Uma
máquina de costura industrial, marca Union Special, modelo 39600 A, n.? de série 917911, tipo overlock.
Com motor e mesa, em regular estado de conservação. avaliada em R$650.00: .(3) Uma máquina de

*

costura industrial. marca Pfaff. modo 481-731/01-6/0 I-AS, n." de série 488123, tipo refiladeira, com motor

e mesa. em regular estado de conservação. avaliada em R$630,00; 04) Um container para transporte de

malha. em metal, com cesto aramado, com rodas, sendo duas fixas e duas giratórias, medindo 1,3_0 x

0,65m. altura 1.65m. em regular estado de conservação, avaliado em R$650,00. TOTAL DA AVALIAÇAO:
R$3.230.00 (três mil e duzentos e trinta reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson, 150 - Jaraguá do

Sul/Se. com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AM-0048/99

Exeqüente: RENATO VIEIRA

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: OI) Uma máquina de costura industrial, marca Pfaff, modo 3334-31 H, n." de série 6624536, tipo

Traveue, com motor e mesa, em regular estado de conservação, avaliada em R$I.300,00; 02) Uma máquina
de costura indústrial, marca Pfaff. mod. 487-2/77900/0 I-AS, n." de série 348988, tipo reta, com rnotor e

mesa. em regular estado de conservação. avaliada em R$350,00; 03) Uma máquina de costura industrial,
marca Brother. modo DB2-B755, n." de série H2562825. tipo reta, com motor e mesa, em regular estado
de conservação. avaliada em R$250,00: 04) Dois containers para transporte de malha, em metal, com
cesto aramado, Com rodas, sendo duas fixas e duas giratórias, medindo 1,30 x 0,65m, altura de I ,65m, em

regular estado de conservação, avaliados em R$I.300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.200,00 (três
mil e duzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson, 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.

Nivaldo'petry.

VT-RT-0054/98

Exeqüente: ELGUE WEBER ZAMBOM

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁLHAS LTDA.

Bens: 01) Três máquinas de costura industrial, reta, marca Pfaff, modo 46334/0 I AS, n." 1252629,
1368385 e 3148228. usadas, em razoável estado, avaliadas em R$I.800,00; 02) Uma máquina de costura

indústrial. reta, marca Pfaff, n." 118444. em razoável estado, avaliada em R$600,00; 03) Uma máquina de

costura industrial. marca Pfaff, reta, modelo 438-6/0185, em razoável estado, avaliada em R$600,00; 04)
Uma máquina de costura industrial. zig-zag, marca Si nger, mod. 457U-135, em bom estado, avaliadaem
R$500,00: 05) Uma máquina de costura industrial, overlock, marca Union Special, 39500 PPZ, n." 1363375,
em razoável estado, avaliada em R$500,00; (6) Uma máquina de costura industrial, reta, marca Brother,
modo DB-2B755-3, n." 32118739, em razoável estado, avaliada em R$500,00; 07) Uma máquina de costura

industrial. marca Morita Special, modo MS 227-3, n." 105990, em razoável estado, avaliada em R$500,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.000.00 (cinco mil reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado, 126 -

Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-RT-0088/96 e Apensos
Exeqüente: MAURO CORREA DE SOUZA
Executada: ESPÓLIO DE BLÁSIO KAMER

Bens: 01) Imóvel constituído de: Parte ideal correspondente a 10% do imóvel matriculado sob n."

31835 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguä do Sul, de propriedade de Ary Morelli Macedo,
sendo referente, o imóvel correspondente a Sàla comercial n.? 02 do Edifício Florença, n." 429, situado
nesta cidade. na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, situa-se parte no andar térreo ou 2° pavimento e parte
no I ° andar ou 3° pavimento. com uma área privativa de 248.37m2, uma área comum de 36,51 m2, e uma

área construída ele 284,88m2, correspondendo a unidade autônoma a fração ideal de 4,024%. O referido

edifício acha-se edificado no terreno situado nesta cidade, na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, no lado ímpar,
contendo a área total de 1.048.00m2• fazendo frente em 22,00m com a Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
travessão dos fundös em 4.00m com a rua 65 - Josef Fontana, extremando pelo lado direito em 64,00m
com terras de Guilherme Splenger e pelo lado esquerdo em três linhas, a I' de 44,00m com terras da

Adrninistradora de Bens Jaraguá Ltda .. a 2' de 18,00m com terras de Heinz G. Leitzke e a 3' de 20,00m
com terras de Heinz G. Leitzke, Avaliado em R$20.000,00: 02) Um terreno urbano, situado à Estrada

Irapocú-Hansa, posteriorrnente Rua Bolívia e atualmente Rua Carlos Schulz, nesta cidade, fazendo frente
na Rua Bolívia, atualmente Rua Carlos Schulz com 26,00m, fundos com terras de Walter Krueger com a

mesma metragem, limitando-se um lado com terras de Bruno Giese, com 22,00m e do outro lado, com
terras de Murara. também com 22.00m, contendo a área de 572,00m2, registrado sob n." 44148 - Livro 3-

W - fls. 143 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se, edificado com uma construção em

alvenaria, em razoável estado. com aprox imadarnente 400m2• sendo que, aproximadamente 300,00m2 está

pronta e 100.00m2 esta inacabada. não averbada em cartório. avaliado em R$120.000,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$140.000.00 (cerno e quarenta mil reais). Ficou garantida a reservada metade do valor
arrecadado com alienaçãojudicial dos bens do Espólio de Blásio Kamer na decisão dos Embargos de

Terceiro 11." /047/98.

VT-CPE-OI03/99

Exeqüente: EMARISA SPERANDIO DE MELLO
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA,

Bens: OI) Setenta quilogramas de malha confeccionada, primeira qualidade, em tamanhos e cores

variados. avaliados em R$2.450,00; (2) Duas máquinas de costura industrial reta, marca Pfaff, n." 1368386
e 1368790, avaliadas em R$1.000.00: 03) Uma máquina de costura industrial, reta, marca Columbia.
mod. 450-3, avaliada em R$500.00; 04) Duas máquinas de costura industrial, overlock, marca Union

Special. n." 39500QB e 39500FA, avaliadas em R$I.000,00; 05) Uma máquina de costura industrial,
interlock. marca Brother. com cinco agulhas. mod. EF4B531. avaliada em R$700,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$5.150.00 (cinco mil cerno e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado,
126 -Nereu Ramos - Jaraguã do Sul/SC. com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-CP-0122/97

Exeqüente: EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

Executada: TRANSAMIZADE TRANSPORTES LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul, em formato retangular.
localizado no lado ímpar da. Rua 480-Avelino Floriano de Borba, com área de 434,87m2, distante da

esquina com a Rua lO-José Theodoro Ribeiro em 53.50m, fazendo frente em 30,50m com o alinhamento

predial da Rua 480-Avelino Floriano de Borba, travessão dos fundos em 30,50m com terras de Curt

Froehlic. extremando pelo lado direito em 28.50m com terras do Posto Cidade Ltda. e pelo lado esquerdo
em 27.60m. com terras de Waldenrar Borchardt, edificado com uma casa velha em madeira, com

aproximadamente 80.00m2• não averbada. matriculado sob n." 29614 no Cartório de Registro de Imóveis

de Jaraguá do Sul/Se. avaliado em R$27.000.00 (vinte sete mil reais).

VT-CPE-0128/97

Exeqüente: ORLANDO WALTER PIAZERA

Executada: COMÉRCIO TRANSPORTE PRUDENTE LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno sem edificação, com área de 13.439,00m2, situado à Estrada

Itapocuzinho, fazendo frente com a referida rua e fundos com o Rio Itapocuzinho, extremando pelo lado

direito com terras de Edvino Ullmann e do lado esquerdo com terras de herdeiros de José de Araújo, ao
lado direito de quem segue à Santa Luzia. cadastrado no INCRA sob n." 80 1.062.027.758-9, de propriedade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de Edvino Ullmann, matriculado sob n." 11774 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do SuIISC, avaliado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

VT-RT-0143/92

Exeqüente: ARNALDO POMMERENING e OUTROS (04)
Executada: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA - CELESC
Bem: Um veículo marca VW/Par�lli CL. ano/modo 95196, cor branca, a gásolina, placas LXK-7569.

chassi n." 9BWZZZ30ZSP I 00204, avaliado em R$12.500.00 (doze mil e quinhentos reais). Local pl vistoria:
Rua Artur Gurnz, 107 - Jaraguã do Sul/Se. com o Sr. Luiz de Freitas Melro Neto.

VT-CP-0162/97

Exeqüente: KARL TRABI
Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado à Rua Marechal Castelo Branco. na cidade de

Schroeder, localizado no lado par, com área de 117.500,00m2, fazendo frente com a referida rua em 95,00m,
travessão dos fundos com terras de Geraldo Bauer onde mede 180,00m, extrema pelo lado direito
confrontando com três linhas. a primeira medindo 100,00m, a segunda medindo 25,00m, ambas com

terras de ivo dos anjos e a terceira numa distância de 700,00m com terras de Helmuth Kanzler, extremando
pelo lado esquerdo com terras de Afonso Zils, medindo 800,00m, edificado nos fundos do terreno dois

galpões industriais, pré moldados em cimento, cobertura com chapas de alumínio, medindo 750,00m2
cada um, não averbados, e na parte frontal. uma casa de madeira com aproximadamente 100.00m2, que
recebe o n." 6.120 na citada rua, parte da lateral direita é murada e o restaute do terreno é cercado, de

propriedade de Resivale Combustível Catarinense Ltda., registrado sob n." 5.635 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Guaramirirn/Sf., avaliado em R$41 0.000.00 (quatrocentos e dez mil reais). O
bem acima encontra-se penhorado /IOS Autos dos Proc. 192/98, 182/98, 188/98 e 098/96

VT-RT-OI63/97

Exeqüente: SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTR. CIVIL E MOB. DE JARAQUÁ DO SUL
Executada: OSNI ROMEU DENKER e OUTROS (02)
Bem: Um caminhão Mercedes Benz/L608D, anolrnod'-74, cor azul. a diesel. placas LZI-1765, chassi

n." 30830212006893. em razoável estado. avaliado em R$I 0.800.00 (dez mil e oitocentos reais). Local pl
vistoria: Rua 28 de Agosto. s/n.o - Guararnirirn/SC. com o Sr. Osni Romeu Denker.

VT-RT-OI84/93 e Apensos
Exeqüente: JOVE FRANCISCO DE MORAIS
Executada: KOHLBACH S/A. I
Bem: Duzentos e trinta motores elétricos. monofásicos. potência I CY. freqüencia 60 Hz, voltagem

110/127/220/254 V. tipo IP21. modo P2 ME 3987. avaliados em R$II.391 ,90 (onze mil trezentos e noventa

e um reais e noventa cenravos). Local pl vistoria: Rua Bernardo Grubba, 180 - Jaraguá do Sul/SC. com o

Sr. Cristiano Doege.

VT-RT-0192/98
<'

Exeqüente: ROGÉRIO FOSSILE
Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno com área de 71.790.00m2• situado à Estrada Schroeder I.

lado ímpar. distante 5 Km do centro de Schroeder, fazendo frente em I 08.00m em linha inclinada com a

Estrada Schroeder I, travessão dos fundos em 108.00m em linha inclinada com terras de Aldo Ludke.
extrema do lado direito em 1.000m com terras de herdeiros de Elfrida Hasse Kanzler e do lado esquerdo
em 1.000m com terras de Rogério Fossile, edificada com uma residência mista com aproximadamente
120.00m2• que recebe o n." 1409 na citada rua. e um galpão em madeira, com aproximadamente 150.00m2•
não averbados, parte do terreno e cercado. tendo pastagens. lagoas de peixe e um pomar. de propriedade
de Antônio Fossile. registrado noCariório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim/SC sob n."

11.687, avaliado em R$80.000.00 (oitenta mil reais).
'

VT-RT-02II/99

Exeqüente: RAFAEL SPEZIA DE OLIVEIRA

Executada: MENEGOTTl VEÍCULOS S/A.
Bem: Direitos de uso e gozo das linhas telefônicas de prefixo e n." (47) 371-0499 e 371-2954. avaliada

cada linha em R$500,00. totalizando R$I.OOO.OO (hum mil reais)"

VT-RT-0222/97 e Apensos
Exeqüente: L1NDEMAR STAROSKY
Executada: E.R. ARMASOL INDÚSTRIA DE PIAS LTDA.
Bem: 01) Um automóvel VW/Saveiro CL, ano/rnod. 94, cor branca, a gasolina. Renavam n." 5465861 04.

chassi n.? 9BWZZZ30ZRP268878, em nome de Egon Schwerdtner. avaliado em R$7.000.00: 02) Oito
moldes de tanques de lavação de roupas. com cap. de 50 litros, semi-novos. avaliados em R$9.600,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$16.600.00 (dezesseis mil e seiscentos reais). Local pl vistoria: Rua Ano

Bom, s/n." - Corupá/SC, com o Sr. Roland Schwerdtner.

VT-ET-0330/99

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: ATHENAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado na cidade de Guaramirim/SC, localizado ao lado

esquerdo da Rua Antônio Zimmermann, distante 50,00m da esquina com a rua Athanásio Rosa, com área

de 1.707,00m2• fazendo frente com a Rua Antônio Zimermann em 30.00m, travessão dos fundos com

terras de Sérgio Socreppa em 29.00m, extrema do lado direito com terras de Romoaldus Oscar Fischei' e
Eloi Zanotti, e do lado esquerdo com terras de Athenas Adrninistradora de Bens, na faixa lateral esquerda
existe edificado parte de um galpão industrial com área aproximada de 180,00m2, na averbado. de

propriedade de Athenas Administradora de Bens Ltda., registrado sob n." 11.426 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Guaramirim/SC, avaliado em R$125.000.00 (cento e vinte e cinco mil reais). O
bem acima encontra-se penhorado-nos Autos do Proc. 913/96

VT-RT-0404/98
Exeqüente: MARLUCE PEREIRA DE CAMPOS

Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.

Bens: 01) Uma máquina de costura industrial, marca Rimoldi, modo 263-16-3MD-08. n." 836271.

completa. com rnotor, mesa e estante. tipo cobertura de três agulhas, em razoável estado de conservação.
avaliada em R$750.00: 02) Uma máquina de costura industrial. marca Rimoldi. rnod. 261-1 O-2M O-I O.
n." 834390. completa. corn motor.mesa e estante. tipo debrum. em razoável estado de conservação. avaliada
em R$650.00: 03) Um aparelho de ar condicinado. tipo multisplit de 40.000 BTU's. marca Springer

Carrier do Nordeste S/A .. modo E400MA-CR 10.000 Kcal/h, 2.300m% R-22, série 9EI70 16222, avaliado
em R$3.250.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.650.00 (quatro mil seiscentos e cinqüenta reais). Local
pl vistoria: Rod. BR 280 - Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Celio Cristóvão.

VT-CPE-0419/99

Exeqüente: JORDANIA FERREIRA DA PAIXÃO
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
Bem: Cinqüenta e duas camisas polo. tamanhos e cores diversas. I' qualidade. confeccionadas com fio

30 x I, avaliadas em R$884,OO (oitocentos e oitenta e quatro reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Machado.
126 - Nereu Ramos - Jaraguä do Sul/Se. com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-RT-0426/96

Exeqüente: ORLANDO PESCHARKI
Executada: JOÃO MACHADO
Bem: Imóvel constituído de: Parte ideal correspondente a 50% do imóvel, com área de 593,25m2, área

remanescente de 296,625m2, constante do lote 08, localizado no lado ímpar da Rua 554 - sern nome,

distarne I 67,00m da esquina com a Rua 553 - Adela Erdmann. nesta cidade, fazendo frente em 15,00m
com a Rua 554 - sem nome, coincidindo com o alinhamento predial. travessão dos fundos em 15,00m COIll

terras a requerer por quem de direito, extrema do lado direito em 39,55m com o lote n." 07 e do lado

esquerdo em 39.55m com o lote n." 09, edificado com uma casa de madeira com aproximadamente 40,00m2•
não averbada, matriculado sob n." 19.596 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se.
avaliado em R$15.000,OO (quinze mil reais). Ficou garantida a reserva da metade do valor arrecadado
com alienação judicial do bem imóvel/la decisão dos Embargos de Terceiro n." 259/98.

vr-RT-0435/95 e Apensos
Exeqüente: JONAS HILLER
Executada: PRÉ MOLDADOS AGHA LTDA.

Bem: Uma estrutura de concreto armado, pré moldado. com área de 450,00m2, composta de: quatorze
colunas de 5,00m, quatorze braços vão de 15.00m, setenta e duas terças tamanho padrão, sete tirantes de

15.451ll e quatorze sapatas. avaliada em R$12.000,OO (doze mil reais). Local pi vistoria: Rua Clara Herman.
s/n." - Jaraguä do SuI/Se. com o Sr. Gilmar de Souza.

VT-RT-0483/95

Exeqüente: FÁTIMA REGINA BRUCH
Executada: IND. E COM. DE MALHAS VIDA PLENA LTDA.

Bens: 01) Uma estamparia com onze berços. juvenil. usada. em razoável estado, avaliada em

R$I.OOO.OO: (2) Um televisor 14 polegadas. marca Philips, colorido, 'sl controle, com defeito no botão

liga-desliga. avaliada em R$50.00: 03) Uma lavadora de roupas, marca Enxuta Futura. em razoável estado,
avaliada em R$150.00: 04) Um forno elétrico. marca Tropical Style, em razoável estado, avaliado em

R$70.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.270.00 (hum mil duzentos e setenta reais). Local pl vistoria:
Rua Irmão Leandro. 1840 - Jaraguá do Sul/SC. com o Sr. Paulino Pedrotti.

,

VT-CPE-0483/98

Exeqüente: WILSON FORGACHI
Executada: ZONTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno nesta cidade. no lado ímpar da rua n." 37 - João Planinscheck.
com área de 739.501112• fazendo frente em 25.50m com a Rua n." 37 - João Planinscheck. travessão dos

fundos em 25.50m com terras de Célio Planinscheck. extremando do lado direito em 29,00m com a casa

n." 197 e no lado esquerdo em 29,00m com uma rua Particular. edificado com tim galpão de alvenaria com

área de 83.22m2 no ano de 1977 e um galpão de madeira com área de I 79,00m2 no ano de 1978. de

propriedade de T.J.F. Administradora de Bens Ltda .. matriculado sob n." 2.253 no Cartório de Registro de

Imóveis de Jaraguä do Sul/Se. avaliado em R$50.000,ÓO (cinqüenta mil reais). O bem acima encontra

se penhorado 1I0S Autos do Proc. CP-0603/98.

VT-RT-0493/93

Exeqüente: EMILIO DOS SANTOS PACÍFICO
Executada: JORGE DEPA - EMPREITEIRO

Bem: Imóvel constituído ele: Um terreno com área de 5:n.00m2• situado no lado ímpar da rua 776 -

sem nome. conhecida como-Morro da Pedra. bairro Estrada Nova. fazendo frente com esta rua em 13,00m.'
com igual metragem no travessão dos fundos. com terras de Volnei Torres. extremando do lado direito em

41.00m com a parcela 15 de Laudemir Albrecht dos Santos e pelo lado esquerdo em 41.00m com a parcela
17 de Dainane Karina Depa e Tatiane Cristina Depa. dista 160.80m da esquina com a rua 473 - José

Picolli. sern edificação. de propriedade de Daiane Karina Depa e Tatiane Cristina Depa, registrado sob n."

12642 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul. avaliado em R$7.000.00 (sete mil reais).

VT-RT-05I7/98

Exeqüente: MARIA PINHEIRO

Executada: MÁRIO AZEVEDO - ME
-

Bem: Um veículo marca ChevroletlChevete Hatch. ano/mod. 86, cor branca. a gasolina, placas LYJ-
6005. chassi n." 9BGTCOB UGC 133415. sern avarias externas aparentes, apresentando estofamento

danificado, de propriedade de, Mário A-zevedo. avaliado em R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Local pl vistoria: Rua Pedro Francisco Klein. 191 - Guaramirim/SC, com o Sr. Mário Azevedo. Com

reserva de dominio em favor de Péricles R. Lenzi Zan.

VT-RT-0530/95

Exeqüente: ADEMAR GELSLECHTER

Executada: ISMAEL VALENTIN CAPRARO e OUTROS (03)
Bem: Um veículo Ford/Pampa L 4 x 4, ano/mod, 88. cor vermelha, a álcool, placas ACY:5589.

carroceria aberta. chassis n." 9BFPXXLP3JBS70352. avaliado em R$3.000,00 (três mil reais). Local pl
vistoria: Rua Olívia Chiodini Pradi, 34 - Jaraguá do Sul/SC. com o Sr. Ismael Valentim Capraro,

VT-RT-0564/96

Exeqüente: MARIO DAMACENO
Executada: BARRA COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA.

Bem: Uma lancha para extrair areia com medida ele 2,50m de largura x 5,50m de comprimento. com
um moror a diesel, MWM 6 cilindros e bomba de sucção de seis polegadas, em razoável estado. avaliada

em R$14.000.00 (quatorze mil reais). Local pi vistoria: Rua Walter Marquardt, sln" - Jaragua do SuIISe.

com o Sr. Adernar Braz Winter. O bem acima encontra-se penhorado /IOS Autos do Proc. 895/97.

VT-RT-0579/96
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exeqüente: MÔNICA ROSA DOS SANTOS
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.

Bens: 01) Um microcomputador com processador Pentiurn 100, 16 MB de memória RAM, disco

rígido de 1.5 GB. placa de vídeo 1MB. drive de 3 \12. gabinete mini torre. com monitor Samsung colorido
de 14". teclado Troni, mouse Genius. impressora Epson LX 300 e estabilizador Real. em bom estado.

avaliado em R$750.00; 02) Um microcomputador com processador penrium 100, 8 MB de memória
RAM. disco rígido de 1.2 GB. drive de 3 \12, gabinete mini torre. com monitor Sarnsung Sync Master 3.
colorido de 14", teclado Five Star. mouse Genius. impressora Epson LX 300, estabilizador MX 1000. em

bom estado, avaliado em R$650.00: 03) Um microcomputador com processador Pentiurn 100. 8 MB de
memória RAM, disco rígido de 1.2 GB. drive de 3 \12. gabinete mini torre. com moniror Smsung Sync
Master 3, colorido de 14". teclado Five Star. mouse Gênius, impressora Epson LX 300, em bom estado.
avaliado em R$650.00; 04) Um microcomputador com processador Penrium 100, 8 MB de memória
RAM. disco rígido de 1.2 GB. drive de 3 \12. tipo desk top. com monitor Aurora Vision. colorido de 14".
teclado US, mouse Gênius, e estabilizador com No Break de 750 KVA marca NHS. em bom estado.
avaliado em R$800.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.850.00 (dois mil oitocentos e cinqüenta reais).
Local pl vistoria: Rod. BR 280 - Km 51 - Guaramirim/SC. com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-RT-0581/96 e Apensos
Exeqüente: ELIANA APARECIDA CLARINDO LANI

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

Bem: 01) Duas máquinas. costura industrial. overlock, marca Rimoldi. modo 627-00-ICD-07. Orion,
série n." 1009753 e 1009012. em razoável estado. avaliadas em R$I.OOO,OO; 02) Uma máquina de costura

industrial, marca Rimoldi, modo 527-00-ICD-07, Órion, série n." 766473, em razoável estado. avaliada em

R$500.00: 03) Uma máquina de costura industrial. marca Siruba, overlock, 1l1Od: 516X2-56. em razoável
estado. avaliada em R$500.00: (4)'Um tear marca Terror, diâmetro 30. finura 18. com 54 alimentadores,
ano 94, com Pulsonic 4. IR-D72277 Dornstettch. 19 Latch, em bom estado, avaliado em R$28.000,00; OS)
Cento e uma camisas polo, tarn. adulto. cores variadas. avaliadas em R$I.515.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$31.515.00 (trinta e um mil quinhentos e quinze reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Machado. 126 -

Ncreu Ramos - Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-RT-0599/96

Exeqüente: HEINZLSTRELOW
Executada: DILSON WOLTER - ME

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município de Massaranduba. contendo a área de

744.93m', sern benfeitorias. fazendo frente na rua II de Novembro, medindo 16,00m, travessão dos fundos
com terras de Dilson Woher, medindo 11.30m. extrema do lado direito com a Rua VL-28. medindo 53,40111
e do lado esquerdo com terras de Lauro Delling. medindo 53.40m·. edificado com uma casa demadeira,
COIll aproximadamente 100.00m2• não averbada, matriculado sob n." 12.435 do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Guaramirim/St", avaliado em R$30.000.00 (trinta mil reais).

VT-RT-0619/96

Exeqüente: MIGUEL WENGRZYNEK
Executada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA COLFRANLTDA.
Bens: 01) Uma linha telefônica de prefixo e n.? (047) 376-3159. avaliada em R$I.600.00: 02) Um

televisor da marca Philco Hitachi. colorido 20". modo Ultravision. cl controle. em bom estado. avaliado em

R$150.00: 03) Umvtdeo cassete marca Samsumg, modo X 45 BR. II. com controle, em bom estado.
avaliado em R$180.00: (4) Uma geladeira marca Consul. modo Pratice 34, cor bege. em bom estado.
avaliada em R$300,00; 05) Um televisor marca Gradiente, colorido, 29 polegadas, com controle, semi
novo. avaliado em R$500,00: (6) Uma antena parabólica com receptor Freesat, em razoável estado. avaliada
em R$120.00: 07) Um televisor marca Philips, colorido, 20 polegadas. em razoável estado. avaliado em

R$150.00: (8) Uma geladeira, tipo frigobar. marca ConJul. modo Consulbar, cor hege, em razoável estado.
avaliada em R$150.00: 09) Um aparelho de som marca Gradiente. tipo 3 em I. em precário estado. avaliado
em R$30,00: 10) Um freezer vertical de 280 litros. marca Consul, cor bege. apresentando ferrugens na

pane inferior, avaliado em R$250,00: 11) Uma geladeira marca Consul, 340 litros. cor bege, apresentando
ferrugens na porta. avaliada em R$IOO.OO: 12) Um freezer da marca Eletrolux. horizontal. com duas

aberturas. modelo H 40. em bom estado, avaliado em R$500,00: 13) Um freezer marca Consul, mod.
Pratico 280. cor bege, em bom estado. avaliado em R$400.00: 14) Uma máquina de lavar roupa, marca

Brasiemp. modo Clean Auto Aquecimento. cor branca. semi nova, avaliada em R$500,00: 15) Uma

centrífuga marca Arno, cor branca, em bom estado, avaliada em R$l 00,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$5.030,00 (cinco mil e trinta reais). Local pl vistoria: (itens 1 a 12) Rua 402, 180 - Jaraguá do SuIISe.
com o Sr. João Reni Alves Teixeira e (itens 13 a 15) Rua 402. sln" - 3" casa à direita - Jaragua do Sul/Se.
com o Sr. Carlos Antônio Lourenço da Rocha.

VT-RT-0626/96

Exeqüente: ARNOLDO JUNG
Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOMBACK LTDA.

Bem: Uma cepilhadeira (descngrosadeira) de três eixos. com motor 10 HP. marca Invicta. em razoável
estado. avaliada em R$I.900.00 (hum mil e noveceruos reais). Local pl vistoria: Estrada 13 de Maio. sln,"
- Próximo divisa com Blumenau - Massaranduba/SC, com o Sr. Olice Tomelin.

,

VT-RT-0688/94

Exeqüente: VERENA MARANGONI
Executada: BAFFOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município de Corupá/SC. desta comarca. no lado

par ela Rua Alberto Baeumle. distarne do início da referida rua 162.00m. contendo a área deJ 16.00m2•
sem benfeitorias. constante da parcela n." 03. em formato irregular. fazendo frente em 42.00m com a Rua
Alberto Baeumle, travessão dos fundos em 16.00m com a parcela n." 04 de Marcia Linzrneier, extremando
pelo lado direito em49,OOm corn ierras de Almiro Nass e pelo lado esquerdo em 28.70m com a parcela n."
02 de Alvino Twardowski. de propriedade de João Klotsch, matriculado sob n." 33.081 do Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Jaragua do Sul/SC, avaliado em R$5.000.00 (cinco mil reais).

VT-RT-0754/97

Exeqüente: VICTOR DORN
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bem: Uma máquina de costura industrial, marca Rimoldi. modo Orion 629 00 2MD O I, tipo Interlock.

n.? de série 1068285. com motor, mesa e estante. em razoável estado de conservação, avaliada em

R$I.OOO.OO (hum mil reais). Local pl vistoria: Rod. BR 280 - Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio
Cristóvão.

VT-RT-0756/97

Exeqüente: INES KRONE PAULI
Executada: DARPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
Bem: Quinhentas e trinta camisetas polo. de I" qualidade, cores e tamanhos sortidos, confeccionadas

com fio 30 x I. avaliadas em R$9.0 I 0,00 (nove mil e dez reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Machado,
125 - Nereu Ramos - Jaraguá do SuI/SC. com o Sr. Afonso José da Cunha.

I .

•

VT-RT-0798/95 e Apenso
Exeqüente: REGIANE CRISTIANE ANTONIAWICZ
Executada: TÂNIA BEHLING - ME e OUTROS (02)
Bem: Um automóvel VWIFusca, ano/rnod. 85, cor prata, a gasolina, placas LXJ-0755 - Corupá/SC, I

chassi n." 9BWZZZIIZ3P028500, em péssimo estado, avaliado em R$UOO,OO (hum mil e trezentos

reais). Local pl vistoria: Estrada Isabel, 210 - Corupa/SC, com a Sra. Tânia Behling.

VT-RT-0811/98

Exeqüente: JOÃO LEONI
Executada: MEIAS NOPEN DE NORBERTO ENKE

Bem: Uma máquina de costura industrial, marca Brother. modo EF4 B561, n.? de série P56J302,
completa, com motor mesa e estante, em razoável estado de conservação, avaliada em R$550,00 (quinhentos
e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Rua Manoel Francisco da Costa, 1285 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Norberto Enke.

VT-RT-0817/96

Exeqüente: DIRCE JUNG HANG
Executada: CONFECÇÕES FMW LTDA.

Bens: 01) Um forno elétrico. marca Fischer, em regular estado, avaliado em R$40,00; 02) Um

refrigerador, marca Brastemp, modo Frost Free, tipo Biplex, cor bege, em bom estado, avaliado em

R$700.00: (3) Um freezer.horizontal, com uma tampa, marca Consul, 310 litros, cor branca, em bom

estado. avaliado em R$450,00; 04) Um aparelho de vídeo cassete, marca Panasonic, quatro cabeças, em
bom estado. avaliado em R$200,00: 05) Um aparelho Philips e respectiva antena parabólica, em bom

estado, avaliado em R$200,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.590,00 (hum mil quinhentos e noventa

reais). Local pl vistoria: Rua Mal. Castelo Branco, 4884 - Schroeder/SC, com o Sr. Norberto Weiss.

VT-RT-0827/91

Exeqüente: SIND. TRAB. IND. VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Executada: MALHAS FRUET LTDA.
Bens: 01) Direitos de uso e gozo das linhas telefônicas de prefixo e n.? (047) 373-0299, 373-050 I,

373-0449. 373-0489, 373-0523, avaliada cada linha em R$800.00, totalizando R$4.000,00; 02) Imóvel
constituído de: Um terreno contendo a área de 728.75m2• sern benfeitorias/localizado em Guararnirim,
nos fundos do lado par da Rua Padre Bernardo Fuchter, tendo acesso por uma rua municipal sern

denominação oficial. distarne I OO,OOm da esquina com a rua Padre Bernardo Futcher, fazendo frente em

19,50m com terras de Walmor Maffei e final de uma rua municipal sem denominação oficial, travessão
com terras da Indústria de Malhas Fruet em 8.00m, extrema do lado direito com terras de haroldo Hanemann

em 54.00m e do lado esquerdo com valo d'água do D.N.O.S. em 52,00m, matriculado sob n." 7.531 do
Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim, avaliado em R$7.000,OO; 03) [móvel constituído de: Um
terreno contendo a área de 5.355,00m2, constante da área n." 09, localizado nos fundos do lado par da rua

176. sem nome, nos fundos de terras de Malhas Fruet Ltda., fazendo frente em 132,50m com terras de
Malhas Fruet LIda, travessão dos fundos em I 29,80m sendo 64,50m com terras de Clarice Safanelli Pauli,
e 54,30m com terras de Paulo Safanelli. extrema do lado direito com terras de [nd. e Com. de Conservas
Tuki LIda .. em 29.20m e em 29.00m com terras de Malhas Fruet Ltda., e do lado esquerdo em 39,OOm
com terras de Malhas Fruet Lrda., registrado sob' n." 9.042 no Cartório de Registro de Imóveis de

Guaramirim/SC. avaliado em R$60.000,00: 04) Onze máquina de costura lndustrial, overlock, marca
Siruba, modo 737 e 737-D com n." de fabricação 91133575, 06111926. 91133863. 06111759. 90203282.
06112879.06111155.0610 1407,06111131. 91133575 e 91113258, usadas, em bom estado, avaliadas em

. R$12.100.00: 05) Duas máquinas de costura Industrial. 3 agulhas. marca Rirnoldi, bainha, cobertura e

bordaclo. modo 263-46�3MD-05, com n." de fabricação 853.725 e outra modo 2('í3-16-3MD-08, com n." de

fabricação 806.90 I. usadas, em bom estado. avaliadas em R$4.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$87.1 00.00 (oitenta e sete mil e cem reais). Local pl vistoria: Rod. BR 280 - Km 54,9876 - Guaramirim/

SC. com o Sr. Sérgio Scherer.

VT-RT-0844/96 e Apensos
Exeqüente: HELENO ERON DE SOUZA e OUTROS (03)
Executada: ENGENHARTE PINTURAS LTDA. - ME

Bens: 01) Um veículo marca Chevrolet/Chevy 500 SL, ano/rnod. 88, cor bege, a álcool, placas LWT-

6110. chassi n." 9BGTC80UJHC I 08471. encontrando-se sinistrado, com avarias no pára-choque dianteiro,
capô, pára-lamas dianteiro esquerdo e porta do motorista, avaliado em R$I.900,00; 02) Um aparelho de
fax , marca Siemens, modo HF 1810. na cor bege, em razoável estado de conservação, avaliado em R$200,00:
(3) Uma escrivaninha em cerejeira, .corn quatro gavetas, medindo 1.50 x 0,80m, em razoável estado de

conservação, avaliada em R$80.00; 04) Duas cadeiras com estrutura de metal, com estofamento na cor

vermelha, em razoável estado de conservação, avaliadas em R$60.00; 05) Um computador processador
386 DX. memória RAM de 640 KB, extended mernory 3328 KB, gabinete mini torre, drive de 3 \12 e 5 'A,
teclado Five Star, com estabilizador, monitor Mrek, colorido de 14 polegadas, impressora marca Epson
modo 8750, equipamento em razoável estado de conservação, avaliado em R$650,00; 06) Uma mesa para
microcomputador, estrutura de metal e tampo em fórmica branca. em razoável estado de 'conservação,
avaliada em R$25.00: (7) Sete galões de 3.6'1 itros de verniz para concreto, marca Sulvinil, incolor, avaliados
em R$21 0.00: 08) Quatro galões de 3.6 litros de esmalte sintético, marca Sulvinil, cor flarningo, avaliados
em R$120.00: 09) Quatro galões de 3,6 litros de esmalte sintético, marca Renner, cor salmão, avaliados
em R$120.00: 10) Doze galões de 3,6 litros de impermeahilizante, marca Pró Telha, na cor concreto,
avaliados em R$360.00: 11) Seis galões de 3,6 litros de irnperrneabilizante, marca Pró Telha, na cor

cerâmica natural. avaliados em R$180,OO: 12) Oito galões de 3,6 litros de imperrneabilizante, marca Pró

Telha. cor vermelho óxido. avaliados em R$240,OO: 13) Quatro galões de 3,6litros de imperrneabilizante,
marca Pró Telha. incolor, avaliados em R$120,00; 14) Dez galões de 3,6litros de tinta, tipo pisos e quadras,
marca Metalatex. cor grafite, avaliados em R$250,00; 15) Cinco latões de 18 litros de latex acetinado,
marca Promar, cor gelo, avaliados em R$600.0o.; 16) Quatro latões de 18 litros de tinta acrílica semi

brilho. marca Luskcolor, cor gelo. avaliados em R$440,00; 17) Cinco latões de 18 litros de latex vinil

acrílico. marca Policor, cor branco neve, avaliados em R$475,00; 18) Dez latões de 18 litros de tinta
acrílico econômico. marca Coral. cores diversas, avaliados em R$I.200.00; 19) Trinta galões de 3,6litros
de tinta óleo, marca Coral. cores diversas. avaliados em R$630,00; 20) Vinte e nove galões de 3,6litros de

latex.marca Eucatex. cores diversas, avaliados em R$580,00; 21) Vinte e oito galões de 3,6litros de tinta

tipo esmalte sintético. marca Eucatex , cores diversas. avaliados em R$700,00; 22) Cinco galões de tinta
acrílica. semi brilho, marca Coral. cores diversas, avaliados em R$700.00; 23) Quatro galões de 181itros
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dista 15 Km do centro de Corupá/St,', cadastrado no INCRA sob n." 80 1.0:18.006.130-3. área total 65.4. tração
mínima parco 2.0 mód. Fiscal 12.0 n." de módulos fiscais 4.36. de propriedade de Ortwig Georg Herm<lllll:
matriculado sob n." 20955 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul. avaliado CIl1

R$28.000.00 (vinte e oito mil reais). O hem acima encontra-se Penhorado IUI lilra Civet.

�. � .��.���<?�.ç.��. ��.C?�.� CORREIO DO POVO j.�.����.�. �� .��.�'.?� .��. ����!�.? ��. ?�9?
de tinta tipo acrílica fosca. marca Coral, �ores diversas. avaliados em R$480,00: 24) Três latões de 18
litros de tinta acrílica semi brilho, marca Dacar, cores diversas, avaliados R$360.00: 25) Cinco latões de
18 litros de tinta acrílica fosca. marca Dacar, cores diversas. avaliados em R$500.00; 26) Quinze galões
de 3.6 litros de massa óleo, marca Coral, cor branca. avaliados em RB75.00; 27) Seis galões de 3.6litros
de tinta esmalte sintético, marca Sulvinil. cores diversas, avaliados em R$180,00; 28) Vinte Frascos de
900 rnl deóleo de linhaça.marca Clarim. avaliados em R$120,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO; R$II.855.00
(onze mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais). Local p/ vistoria: Rua Max Wilhelm. 49 - Jaraguä do Sul/
Se. com o Sr. Eliseu Eloi Feustel.

VT-RT-0895/97

Exeqüente: LUCIANODE SOUZA

Executa,da: BARRA COM. MATERIAL CONSTR. TERRAPLANAGEM LTDA.
Bem: Uma lancha para extrair areia. medindo 2.50m de largura por 5.50m de comprimento, com motor

MWM 6 cilindros. a diesel, com uma bomba de sucção de 6". em razoável estado. avaliada em R$14.000.00

(quatorze mil reais). Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt. s/n.o - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Adernar Braz
Winter.

VT-RT-0907/98

Exeqüente: ISABEL DERETII DE SOUZA
Executada: ELZIRA LUDERO
Bens: 01) Um freezer vertical. cor marrom. 180 litros. marca Consul. em razoável estado. avaliado em

R$150.00: 02) Um aparelho de ar condicionado. 7.500 BTU's. marca Consul. avaliado em R$300.00: (3) Um
aparelho de som pré amplificador, profissional, marca Nashville. razoável estado, avaliado em R$600.00: 04)
Um equalizador profissional, marca Nashville. em razoável estado. avaliado em R$350.00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO; R$I.400.00 (hum mil e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua 566, n." 90 - Jaraguä do Sul/
Se. com o Sr. Flávio Ludero.

VT-RT-0969/98

Exeqüente: ISABEL MOREIRA DE OLIVEIRA
Executada: BORRACHAS CONEZA LTDA.
Bem: Uma máquina para rebarbação de peças de borracha, por processo criogênico por tamboreamento.

com rnotor e painel eletrônico, em razoável estado. avaliada ein R$4.oo0,00 (quatro mil reais). Local p/ vistoria:
Rua Leopoldo Mahnke, 76 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Arselino Zanella.

VT-RT-0972/97

Exeqüente: FÁBIO DE OLIVEIRA GOULART
Executada: KOHLBACH S/A.
Bens: 01) Quinhentos motores elétricos monofásicos tipo IP 21. de 1/3 CV, 2 pelos, 20 V. 50 Hz. avaliados

em R$60.000.00; (2) Quinhentos motores elétricos monofäsicos, tipo IP 21 de '/2 CV, 2 polos, 220 V. 50 Hz.
avaliados em R$68.0oo.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO; R$128.000,00 (cento e vinte oito mil reais). Local p/
vistoria: Rua Wally Emília Mohr. 77 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Cristiano Doege.

VT-RT-1025/97

Exeqüente: IOESC - IMPRENSA OFICIAL DO IfSTADO DE SANTA CATARINA
Executada: MARYMANKE JAHN
Bem: Um televisor colorido. marca National. modo Panacolor. 14", em razoável estado de conservação.

avaliado em R$140.00 (cento e quarenta reais). Local p/ vistoria: Estrada do Sul. Km 28 - Guaramirim/SC. com
a Sra. Mar� Mahnke Jahn.

'

VT-RT-I034/97

Exeqüente: MARLI APARECIDA DE JESUS
Executada: NUTRIGAM ALIMENTOS LTDA. - ME

Bem: Um automóvel marca FiatlUno MilleELX Eletronic, ano/modo 95. cor vermelha. 4 portas. a gasolina.
placas LXC-6226. chassi n." 9BD 146000S5512190. em bom estado de conservação. avaliado em R$7.000.00

(sete mil reais). Local p/ vistoria: Rua Paulo Papp. 133 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Fredolin Roloff.

VT-RT-I037/98

Exeqüente: DOMINGOS SELVINO BORTONCELLO
Executada: HOMMA ENGENHARIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado neste município e comarca. no lugar Ribeirão da Pedras

Brancas. com área total de 106.073,00m2, edificado com uma casa velha de madeira coberta com telhas de
barro. fazendo frente em terras de Mikio Homma e sua mulher, o travessão dos fundos com terras de André

Cardoso e José Macedo, extremando pelo lado direito com terras de Rudolfo Zimmermann, e pelo lado esquerdo
com terras de José Macedo e Luiz Hillesheinsn. de propriedade de Mikio Hornma e Terezinha Ivone Zimmermann,
cadastrado no INCRA sob n." 80 1.062.028.258, matriculado sob n." 3233 no Cartório de Registro de Imóveis de
Jaraguá do Sul/Se. avaliado em R$20.000.00 (vinte mil reais). O bem acima encontra-se Penhorado IIilS

Autos dos Proc. 921/97 e 898/98.

VT-CPE-I092/99

Exeqüente: ROSEMERI MAFRA GOMES
Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.
Bem: Uma máquina de costura industrial. marca Durkopp. modo 556-110 I /E21, n." de série 215838. tipo

caseadeira, com motor e mesa.em regular estado de conservação. avaliada em R$I.800.00 (hum mil e oitocentos

reais). Local p/vistoria: Rua Max N. W. Schmidt, 371 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-RT-1121/92

Exeqüente: FAZENDA NÄCIONAL e OUTRA
Executada: RAEDER PLÁSTICOS LTDA.

Bem: Uma máquina injetora, marca MG 300, em regular estado, necessitando de manutenção. avaliada em
R$ 8.000.00 (oito mil reais). Local p/ vistoria: Rua Clara Hermann. 900 - Corupé/SC. com o Sr. Heins Edgar
Raeder.

'

VT-RT-1128/90 e Apensos
Exeqüente: SIND. TRAB. NAS IND. DA CONSTR. CIVIL E DO MOB. DE JARGUÁ DO SUL
Executada: ORTWI.G GEORGHERMANN
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno em formato irregular, situado no lado par da Estrada Pedra de

Amolar.. fundos em Coupä/St,'. nesta comarca. fazendo frente com terras de Conrado Fischer. travessão dos
fundos com terras de Rolando Behling e Klassic Móveis LIda ... extremando do lado direito com três linhas em
terras de Waldemar Maurer. uma linha, outra em terras de João Lui e a outra também em terras de João Lui, e
do lado esquerdo com terras de Ortwin Georg Hermann. contendo uma área de 150.0oo.00m2• sern benfeitorias,

VT-RT-1157/97

Exeqüente: NEIVO JOSÉ WELTER
Executada: ADEMIR BRUCH I

Bens: OI) Uma lixadeira de correia. com 2.70m. sern marca. em razoável estado, avaliada em R$500,00:
02) Uma plaina para rnadeira, marca Reimer. com mesa de 0,40m. em razoável estado. avaliada em R$I.200.00:
03) Um compressor de ar marca Schulz. 5 pés. em razoável estado. avaliado em R$400.00: 04) Uma

esquaclrejadeira. sem marca, em razoável estado. avaliado em R$800.00: 05) Uma furadeira de bancada, sem
marca. em razoável estado. avaliada em R$150.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO; R$3.050.00 (três mil e cinqüenta
reais). Local p/ vistoria: Rua Vergílio Pedro Rubiht, 1278 - Jaraguä do Sul/Se. com o Sr. Ademir Bruch.

VT-RT-1198/98

Exeqüente: VALMOR ROHWEDER

Executada: PEDRO FURST

Bem: Imóvel constituído de: Umterreno contendo a área de 450.00m2• localizado no bairro Avaí. no lado

ímpar da rua municipal sern denominação oficial. distante 80.00m da esquina com a rua Rui Barbosa e 150,00

da esquina com a Rua 28 de Agosto, com frente na rua municipal sern denominação oficial. em 15.oom, travessão
nos fundös com terras de João Francisco de Oliveira em 15.00m. extrema no lado direito com terras de Ademir

Correa em 30.oom. e do lado esquerdo com terras de Ribeirão do Draga em 30.00m. edificado com uma casa de
alvenaria com aproximadamente .70.00m2• não averbada. matriculado sob n." 35p6 no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Guaramirim/Sô. avaliado em R$18.000.00 (dezoito mil reais).

VT-RT-1226/97

Exeqüente: OSMAR NARDES
Executada: SANTA MARTA CONSTRUTORA E INC. LTDA.

Bens: 01) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n." (047) 372-1779. avaliada em R$500.00:
02) Dois aparelhos de ar condicionado, marca General Eletric. modo Cornpact Silent Line 11.000. de 10.000

BTU·s. s/ aquecimento. em razoável estado de conservação. avaliados em R$380.00: (3) Uma aparelho de ur

condicionado.marca Consul, modo 2500. de 10.000 BTU·s. tipo quente e frio. em razoável estadojíe conservação.
avaliado em R$420.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO; R$I.680.00 (hum mil seiscentos e oitenta reais). Local p/
vistoria: Rua Jorge Lacerda. s/n." - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Aristides Panstein.

VT-RT-1235/98

Exeqüente: JUCEMAR BOEING e Apensos
Executada: KANCHENMÓVEIS LTDA.

Bens: OI) Uma lixadeira de fita 7.20m. com exaustor, em razoável estado. avaliado em RB.OOO.OO:

(2) Uma lixadeira de fita 1.00m. em razoável estado. avaliada em R$700,00: (3) Uma máquina tupia.
marca Invicta. em razoável estado. avaliada em R$2.500.00: 04) Uma máquina tupia, marca Atamak. em
razoável estado. avaliado em R$I.500.00: OS) Uma furadeira de bancada, marca Schulz, em razoável

estado. avaliada em R$200.00: (6) Uma serra fita de madeira, com volante de ferro, em razoável estado.
avaliada em R$800.00: 07) Uma destopadeira, marca Valdir Máquinas. em razoável estado, avaliada em

R$700.00: (8) Unta furadeira horizontal. marca Famac, em razoável estado. avaliada em R$800,00; (9)
Uma serra circular com mesa de madeira. em razoável estado. avaliada em R$500,00; lO) Uma

desengrossadeira. marca Reimer, em razoável estado. avaliada em R$3.500,00; 11) Um compressor de ar,

20 pés. marca Waine. em razoável estado. avaliado em R$500,OO: 12) Uma furadeira, marca Bosch, em
razoável estado. avaliada em R$30,00; 13) Quatro bancadas de marceneiro, em razoável estado, avaliadas
em R$1.800.00: 14) Uma pistola para pintura, avaliada em R$20,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO;
R$16.550.00 (dezesseis mil quinhentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Adolpho Augusto
Zimermann.40 - Czerniewicz - Jaraguä do Sul/SC. com o Sr. Ivo Kamehern.

VT-RT-1247/98

Exeqüente: RUBENS CARLOS DE SOUZA

Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICA E ART. DE CIMENTO LTDA.

Bens: Um caminhão marca Ford/F 11000. ano/modo 80. cor azul, a diesel, placas WH-1315, carroceria de

madeira. chassi n." LA7QYD83917. de proprieade de Lindomar Klabunde, em regular estado de conservação.
avaliado em R$8.000.00 (oito mil reais). Local p/ vistoria: Estrada Schroeder I. slt:" - Schroeder/SC. com o Sr.

Lindomar Klabunde. Alienado Fiduciariamente ao Banco Unibanco.

VT-RT-1264/97

Exeqüente: VALDECIR TOREZANI

Executada: PISO SUL DE NELCI SCHNEIDER RUBINIH

Bem: Uma máquina para lixar pisos em mosaico. sem identificação, equipada corn motor de 3CV, avaliada
em R$750.00 (setecentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Exp. Fidelis Stinghen. s/n.o - Jaraguá do Sul/
SC, com o Sr. Nelci Schneider Rubinih.

VT-RT-16ll/98

Exeqüente: TEREZINHA MARIA JACOBI GUESSER
Executada: DEMANCHE CONFECÇQES LTDA.

Bem: Trezentas e quinze camisas confeccionadas em meia malha. fio penteado. gola polo, de cores sortidas.
tamanhos P. M e G. avaliadas em R$2.173.50 (dois mil cento e setenta e três reais e cinqüenta centavos). Local

p/ vistoria: Rua 28 de Agosto. s/n.? - Guaramirim/Se. com o Sr. Sidnei Rosa.

ÔNUS * Eventuais custas. emolumentos e faturas em aberto junto a TELES\ S/A, a serem comunicados

nas datas de Praça/Leilão.

Os bens objeto de Leilão. serão arrematados mediante sinal de 20% (vinte por cento) no ato da arrematação
e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação. acordo/remissão ou adjudicação e correrá por conta do comprador. remitente ou

adjudicante. Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão. quando da expedição
da respectiva notificação, valerá o presente como EditaldeNotificação de Praça/Leilão, segundo estabelece

o Artigo 687. Parágrafo 3° do CPe. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0*"'47)42f-8141
e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.brou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS

Leiloeiro Público Oficial
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V
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.

me IlUstrativas.

60% do Corsa ,Wind 1.0 2P
Crédito R$ 9.245,00 (60x)

Pessoa Jurídica - R$ 178,74
Pessoa Física - R$ 186,24

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
Fone: (047) 371-3655 - Jaraguá do Sul - sc
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Cordoba e Ibiza reestilizados
A Seat está voltando ao

mercado brasileiro com o

Hatch Ibiza e o sedã
Cordoba reestilizados e

com novas

motorizações. Nessa
versão 2.000, oS' carros

espanhóis foram
totalmente

reformulados, tanto no

estilo quanto na

mecânica. As maiores
novidades ficam por
conta da

comercialização da
versão perua Vario 1.6
e do motor nacional 1.0
16V. Outro ponto de

destaque fica por conta
da boa dirigibilidade
proporcionada pelo
motor 1.6 de 101 cv,
idêntico ao utilizado

pelo Colf. Com boa

potência específica
(cerca de 63 cv /litro)
apesar de possuir duas
válvulas por cilindro, o
motor apresenta o plus
do coletor de admissão ,

variável, recurso que
melhora muito a

.

dirigibilidade nos

baixos 'regimes de

rotação, incrementando
inclusive as retomadas
de velocidade, tornando
as ultrapassagens mais

seguras. Aliada a essas

características positivas
vem um baixo consumo

de combustível ,desse
motor 1.6. Tanto o motor

do Ibiza quanto o do
Cordoba poderão ser

também adquiridos com

o motor 1.0 de 16V (70
cv) produzido na fábrica
de São Carlos. O motor

produzido no Brasil é

exportado para a

Espanha pa,ra ser

montado nos modelos
da Seat, e trazido de
volta para
comercialização. O
melhor deste negócio é
a baixa taxa tributária

graça� ao motor 1.0,e a

manutenção barata, já
que o propulsor é
utilizado também no

Gol/Parati. Mas, parte
desses 1.0 16V ficarão
no mercado europeu
para consumo próprio,
pelo baixo consumo de

gasolina apresentado e a

gasolina ser muito cara.

Os dois modelos foram
remodelados por Walter
da Silva, responsável
pelo Departamento de

Estilo diAlfa Romeo,
onde participou da

criação dos modelos
,

145, 156 e 166, todos
, com estilos inovadores

que marcaram a época.
O Grupo Volkswagen
fez questão de ter ele

no grupo para
transformar a Seat na
sua marca esportiva,
assim como a Fiat tem a

Alfa Romeo. Como
esses modelos custam

um pouco mais que GoI
e Polo Classic, Ibiza (R$

25,6 mil) e Cordoba

(R$ 26,3 mil), deverão ter

seu espaço no mercado

por serem equipados
com motor melhor que
os VW nacionais, que
ainda utilizam o

antigo AP.

N 'o v I A D E
-----------.-�--------------�-----

Luxuosa versão do Audi AS

s O Audi AS ganhou uma

luxuosa versão de chassi

alongado. Com 5,16
metros de comprimento,
ficando 13 cm mais

longo que o modelo
convencional e sem

perder. a elegância.
Lançado recentemente na

Europa, a versão ,

limusine será
comercializada em nosso

mercado em meados
deste ano. O modelo

apresenta itens de série'

como o câmbio
automático tiptronic e

faróis de xenônio com

lavador e ajuste
automático de altura.

Com a chegada da linha

2.000, todos os modelos
AS contêm suspensão em

alumínio. Assim, com o

motor V-S de 40 válvulas,
o Audi AS logo chega a

velocidade máxima de
250 km/h, e acelera de O
a 100 km/h em apenas 7

segundos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Girassol
IMÓYEIS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654
CRECI1741-J'

.

COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

371-7931

Residencial GRACEKELLY

IMÓVEL M2 QTO SUl GAR. BAIRRO PREÇOR$ INFORMAÇÕES
Casa Alv. 115 :\ Champagnat Rua Irmão Magno. 65.000 Aceita Apto
Casa Alv. 60 2 Schroeder Próx. Malhas Cayman 20 . .000 Negociáveis
Casa Alv. 149 2 Centenário Rua Emídio Deretti 40.000 Semi-acabada
Casa Alv. 70 3 Figueira Rua Avelino Borba II. 325 21.000 Negociáveis
Casa Alv. 120 2 São Luiz Rua Cristina A. Pereira 36.000 Negociáveis
Casa Alv. 141 3 2 Rau Rua 450 - Próx. Reluz 45.000 Ac. i móvel (-) valor
Apto. 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Apto. 90 3 Amizade, Residêncial Amizade 40.000 Negociáveis

Lote 450 15.0 x 30.0 São Luís Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 880 15.0x58.7 São Luís Rua Francisco Ruschka 25.000 Negociáveis
Lote 867 17.0x51.0 Nereu Rua André Voltolini IJ.OOO Parcelado

Lote Corni 514 20.0 X· 25.0 J
.. Esquerdo Rua João Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial

Terreno '3366 66.0 x 51.0 Centro Próx. Breithaup\ Mal. Cons, 180.000 Parcelado

Lotes 483 14.0 x 34.5 Santa Luzia Residencial Geranium 8.000 R$ 150.00 mensais

Lotes 600 13.0 x 46.0 Barra Residencial Satler 12.000 Parcelado em 36x

Chácara 125000 125 x 1000 Nereu Ramos Estrada Ribeirão Grande 70.000 Troca por casa

• Um por andar

• Duas vagas garagem
• Três quartos (1 suite)
• Excelente acabamento

• Prontci para morar

• pode ser financiado

Aluguel
• Casas alv. - 3 qtos, próx. Posto MarcaI/a.
ValorR$ 230;00
• Apto - 3 qtos (1 suíte) - Ed. Florença - 3º

.

andar. ValorR$ 400,00
• Apto - 3 quartos - Res. Amizade - 1 ºandar.
ValorR$ 280,00
• Sala Comi. 1 º piso - 70m2. Próx. Igreja
Matriz - Valor R$ 350,00

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

Casa em alvenaria com

80m2 (laje), lote com

420m2 (escriturado).
Bairro Vieiras.
R$ 20.000,00 - Estudo

proposta (aceita lote, Vila
Rau)

Casa mista 95m2, 'lote
com 420m2, próximo

Supermercado Rau - R$
18.000,00 . aceita

parcelameiuo/carro

Sobrado em alvo com +-

IM}m2, lote com 492m2,
práx. Escola Holanda M.

Gonçalves - Ilha da

Figueira. R$ 18.000,00+
[inanciamento C.E.F.
(aceita lote Oll carro)

Rua José Emmendoerfer, 704 • Jaraguá do Sul· Santa Catarina

Fone (047) 371-2507

, Vende-se CelularMotorola Analógico.
R$ 90,00 com carregador. Tratar pelo

telefone 370-8597 com Edinaldo
N° do celular 9973-8217

COMPRA-SE
-Urna casa central próximo ao supermercado Angeloni,
Rua Marina. Frutuoso e laterais, Barão do Rio Branco, etc ..

VENDE-SE
-Excelente galpão no centro da cidade - DADOS - Terreno

14,50 x 24,00m. Construção 320m2, altura 5,5m de pé
direito, piso com uma camada de concreto maciço de

0,20cm, ano de construção, final de 1998, excelente

acabamento, bom estacionamento. Preço R$ 110.000,00
- Negociáveis

. ,

-Casa na Rua Goias - com os seguintes dados: Superior
2 suíte, close, sacada para quarto e sala, 2 quartos,
banheiro conjugado. Térrea - dispensa com 1,80 x 10,50m,
sala, cozinha, lavanderia, 1 banheiro, 1 quarto, área de
festa 3,50 x 10,5m total da construção 260m2 •. Preço R$
80.0qO,00 - negociáveis - aceita-se terreno comercial

Temos terrenos fino.nclo.dos,
cc.sc.s o. po.rtir de R$ 15.000,00 com

fino.nclo.mento direto com nosso.

imobiliá.rio..

EstcLlnos CLceitCLndo imóveis de
todos os tipos pCLra. Iccccçêic.

'

Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - �Iuga

�6ea6MlÁo�

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920
- 275-2777

BARBADA

Edifício Mora.da. do Sol
Bairro Vila Nova

.Entrega - Julho/2000
.

. 6 andares .,: com elevador
BELíSSIMA LOCALIZAÇÃO

Apartamentos com sacada e churrasqueira.
individual, 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,

garagem, lavanderia, 1 banheiro,
acabamento de primeira qualidade

FORMA DE PAGAMENTO
ENTRADA - mais parcelamento direto

com nossa imobiliária.
Aceitamos veículos como forma de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-1594cn:ive CRECI612-J

VENDE
A Imobiliária A Chave deseja à todos'

um feliz e próspero Ano Novo!

Aproveitem Aptos Edifício Mathedi li,
últimas unidades COIII 3 qtos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia, garagem, Rua João

Planincheck - Nova Brasília.

Pagamento direto COIII a construtora.

Apartamento Edifício Virginia com 2 quartos,
dentais dependências, 4"andar, entrada R$

25.000',00 + financiamento
Aproveite aptos em ótima localização central- Rua

João Marcatto, próximo Posto Mimei
Reiuoldo Rau com 01 e 02 qtos e demais

dependências. Condições de pagamento direto
com-a construtora.

Casa Rua

Marcelo

Barbi, uma
casa em

alvenaria

com 80,00m2,
outra em

madeira com

90,001112,
ótimo para

investimento -

R$ 27.000,00 entrada + parcelamento.

Apartamento condomínio Amizade com 3 qtos,
demais dependências, piso cerâmico, valar entrada

R$ 20.QOO,00 + 60 meses definauciamento,
Ultimas unidades Edificio Klein - Rua Barão do
Rio Branco - Centro. CO//l 1 suíte, demais,
dependências, churrasqueira ua sacada e coletiva.

Condições depagamento direto com a construtora."DISPOMOS DE TERRENOS COMERCIAIS, NO CENTRO DA CIDADE."
.,

(

lrnobiliório Menegotti Ltda.
oala 1 - Jera8uá do

-

ôulQua Barão do Qio Branco, 553

IMOBILIARIA

MENEGOTII

CRECI N" 550-J

VENDA CASA EM ALVENARIA TERRENO "0

CASA EM ALVENARIA

TERRENO CI 3.000,OOM2 - CENTRO)
LOCALIZADO NA RUAWALD!=MAR
LESSMANN

R$ 180.000,00

R. JOÃO BAPTISTA RUDOLF - AMIZADE
03 SUíTES E DEMAIS DEPENDÊNCI,AS -

CONTÉM PISCINA
"

TERRENO COM 1.800,00M2

R. LEOPOLDO VELOSO, 58 - VILA LENZI
03 QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
VALOR R$ 47.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERAENO PRÓX.
,

CONO. AZALEIAS
APTO. DE 2 QUARTOS
Área do apto.: 113,24m2. Vende-se, no
Edif. Aster, localizado na Rua Marina

Frutuoso nº 909 (próx. Angeloni). R$
50.000,00 com possibilidade de

financ. Contato pelo telefone 371-9090

Vende-se, 17 x 26,20m com 497,63m2,
localizado na Rua Amabile Tecilla Pradi,

Jaraguá Esquerdo. H$ 15.500,00.
Contato pelo telefone 371-6310'

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71 m2

'. Suíte Master ct banheiro de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Solo Estar/Jantar
• Lavabo
• Socado com Churrasqueira
• Cozinho
• BWC de serviço.
• Dependência de empregado
• Lavandéria
• Duos Vogas de garagens
• box poro bicicletas e armários individuais no

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Solo de ginástico
• Piscina térmico adulto (17m de com.)
• Piscina térmico infantil

Sauna o vapor/seco
• Churrasqueira coletivo
• Quadro poliesportiva e quiOsque

Circuito interno de TV com câmara no

portaria
• Iluminação de hall social e garagem com

sensor de presença
• Dois elevadores
• Garagens paro visitantes
• Amplo área verde com ajardinamento

• Acabamentos
internos por conto

do cliente.

Vdlor R$ 125.000,00
negociável (formo de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

o
r CONSTRUÇÃO E PlAN·EJAMENTO

Oxx47-371-8814
R.EPfTÁCIOPESSOA,421-SALA 1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

VENDE-SE APTO. C/3 QUARTOS
Edifício Vitória Régia, localizado na Vila Lalau

(próximo à Marisol Malhas).
Apartamento com área de 111,77m2,

3 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
BWC, vaga de garagem coberta, sacada.
Acabamento em rnassa corrida e piso.
cerâmico. Valor R$ 47.500,00 - com

financiamento garantido pela
Caixa Econômica Federal.

Contato pelo telefone 371-1462

.11

II

BONS NEGÓCIOS
*

Apto. 202 - Ed. Barão do R. Branco - 3 quartos
................................................................... : .... R$ 55.000,00
*

Apto. 31 - Conj. Resid. Maguillu - 3 quartos
••••••••••••••••••• ; •••• i ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R$42.000,00
*

Apto. 03 - Conj. Resid. Maguillu - 1 quarto
...................................................... ! R$ 28.000,00
*

Apto. 33 - Conj. Resid. Maguillu - 1 quarto
............................................................................ R$ 28.000;00
* Terreno - Loteamento Centenário - 462,00m2
.......................................................................... R$ 16.000,00
* Terreno - Loteamento Centenário -462,00m2
............................................................................ R$ 15.000,00
* Terreno - Fritz Hasse - 1.245,00m2
........................................................................... R$ 85.000,00
* Terreno - Preso Epitácio Pessoa - 2.655,OOm2
......................................................................... R$ 130.000,00
* Caso mista - Rua Rodolfo Tepassé, Guaramirim
....................... r: , R$ 22.000,00
* Terreno no loteamento Campo Sampiero com

497 ,68m2 R$ 16.500,00
08S: 10% de desconto para pagamento à vistà

Oxx47-371-8814
R.EPfTÁCIOPESSOA,421-SALA103-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Imóveis

Certeza de Bons Negócios!
Creci 20ó6-,J

370�7798
9975-1827

Rua 25 de Julho 703
Vila Nova

Jaraquá do Sul - SC

Horne-page:
www.premierimoveis.com.hr

Casas
ReI. 087 • CENTRO - Casa Alve
naria com 180m2. terreno 774m2.
na Rua .Júlio T. C. Mello, próx. à
Farmácia Baruffi, com 3 quartos.
2 banheiros, garagem, demais

dependências

Terrenos Terrenos

Financiados
ReI. 110 - Rio da Luz. terreno cl 480m2•
próximo Ceval RS 4.500 + linane.

Rei 016 � AMIZADE - 13.000m2 na Rua
Roberto Ziemann - RS 150.000

Rei 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua
Roberto Ziemann - RS 15.000

Rei 007 - GUARAMIRIM - 368,9 m2 no

Loteamento' Carolina - RS 5.000

Rei 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2
na Rua Luiz Sarti, com Bananal - RS
180.000

.

Rei 077 - NOVA BRASILlA - 392m2. na
Rua José Emmendorfer - RS 25.000

Rei. 008 - FIGUEIRA - Casa de
madeira com 60m2. terreno 395m2.
no Lot. Divinópolis . RS 25.440

ReI. 072 - VIEIRAS - Casa mista com

120m2. terreno 16.850m2, na Rua
Manoel F. da Costa - RS' 35.000

Pequena entrada + 60

prestações de

R$ 150,00
ReI. 073 - NEHEU RAMOS. - Ponto
Comercial com 170m2• próprio para
Lanchonete. com dependências
completas e estacionamento, na

Rua Luiz Sarti esquina com Rua
André Voltolini - R$ 40.000,00

FINANCIE A COMPRA
DO SEU IMÓVEL

Dispomos do crédito
imobiliário do
Banco HSBC

Apartamentos
Financiados

Ótima
Localização!

Rel.083 - PiÇARRAS - 23.639m2 (77 x

307m) na B8-101 - RS 30.000

ReI.084 - PiÇARRAS - 350m2 no Jardim
Sereia - RS 5.000

Entrada + até 48 vezes

ReI. 103 - BAEPENDI- Apartamento
.

com 100m2• com suite + 2 quartos,
banheiro, cozinha. sala. área de

serviço, na Rua Fritz Bartel. Edificio
Reinaldo Bartel - .R$ 4.000 + linane.

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio Boening - RS 10.500

. Rei 062 - VILA LENZt - 3814m2 na Rua
Marcelo Barbi - RS 65.000

Rei 112 - VILA RAU - Casa alvenaria cl
125m2. Terreno cl 495m2• na Rua Ana
Muller Enke - RS 55.000,�0

Consulte-nos a

respeito de
outras opções!
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Rua Barão do Rio Branco, 411 • Centro
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RANCHO IMÓVEIS· CRECI 820·J
Rua 28 de Agosto, 1467· Centro

GUARAMIRIM • SC

w 373-0283

RANCHO
IMOVEIS

www.ranchoimoveis.com.br

Cód. 636_- Casa de alvenaria com

103m2 na Rua João Planincheck -

bairro Nova Brasília com 4

quartos. Terreno com 875m2. R$
55.000,00.

Cód. 01- Casa de alvenaria com

170m2 na Rua Enrique Bortolini,
bairro Jaraguá Esquerdo com 3

'

quartos. Terreno com 420m2.

R$80.000,00. (Estuda troca por
imóvel no centro).

Cód. 658 - Sala Comercial com
70,00m2 Confecção feminina
com estoque e equipamentos.
Rua Reinoldo Rau.

R$ 70.000,00

«

«

«

«

»

»

»

»
Cód. 633 - Casa de alvenaria com 250m2 na Rua Ana Zacko - Barra
do RioCerro, com 4 quartos. Terreno com aproximadamente 500m2.

R$75.000,00. (Troca por apartamento com uma suíte, dois
quartos e garagem).

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Cód. 634 - Dois

apartamentos com, 1 DOm2 e

3 quartos (cada um) na Rua
Adolfo Tribes,_Vieiras.
Terreno com 420m2.
R$ 70.000,00.

Cód. 03 - Casa de alvenaria com 120m2 - Terreno com

420m2 - Bairro Água Verde - R$ 70.000,00.

Cód. 04 - Casa de madeira com 116m2 - Terreno com

1.209m2 - Bairro Czerniewicz - R$ 175.000,00.'

Cód. 649 - Casa de alvenaria com 40m2 semi-acabada
- Terreno com 400m2 - Bairro Três Rios do Norte
R$ 9.500,00, ou 4.500 + financ. de 1 salário mínimo.

w 371-8799
Cód. 631 - Casa de alvenaria com

90m2 na Rua Francisco Greter -

Lateral Estr. Ribeirão Cavalo,
com 3 quartos. Terreno com

260m2 .•R$ 18.000,00.

Casa de alvenaria com 157m2 com

3 quartos -Terreno com 450m2 -

Bairro Barra do Rio Molha -

R$SO.OOO,OO.

Cód. 133 - Casa de alvenaria com 60m2 - Bairro Rau -

Jaraguá do Sul· SC - Entrada de R$ 10.000,00 +

prestações de R$ 204,00 por mês.

Cód. 645 - Casa mista com 78m2 - Terreno com 2.500m2 -

Bairro Schroeder I - município de �chroeder - R$
20.000,00.Cód. 643 - Casa de alvenaria com 115m2 - Terreno com

525m2 - Jardim Ouro Verde - Barra do Rio Cerro -

R$30.000,00.

Cód. 131- Casa de alvenaria com 160m2 - Terreno com

539m2,- Bairro Vila Rau - R$ 60.000:00.

Cód. 644 - Casa de alvenaria com 180m2 - Jardim São
Luiz - .Jaraguá Esquerdo - R$ 5.0.000,00.

Casa de alvenaria com 130m2 (semi-acabada) mais
lanchonete com 156m2 - Barra do Rio Cerro -

R$60.000,00 ..

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Com.! Carlos Vasel

Jaraguá do Sul· SC

FONE (047) 372-0153. - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

Ref. . 022- Casa alv.: 179m2, 4 quartos, 2
salas, copa, cozinha, bwc, garagem=
Nova Brasilia - R$ 51.000,00

Ref. 067 - Casa alv.: 91m2, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem - Ilha da Figueira � R$
30.000,00

• Ror. 017 - Terreno: 450m2 � Vila Nova - R$ 30.000,00
• Ref. 021 - Terreno: 721 ,57m2 - Jguá Esquerdo - R$ 25.000,00 - Cond. Azaléia
• Ref, 050 - Terreno: 616m2 - Jguá Esquerdo - Lot. Campo Sampiero - R$ 20.000,00
• Ref. 009 - Terreno: 407m2 - Jguá Esquerdo - R$12.000,OO
• Ref. 006 - Terreno: 420m2• Amizade - Amizade - R$12.000,OO

• Casa alv.:A quartos, sala.copa. cozinha, área de serviço, garagem. Rua Adolfo Putjer n°
409 - Próx. prefeitura - R$ 450,00

.

• Casa de madeira; ::I quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem. Rua Adolfo
Putjer n° 409 fundos - Próx. prefeitura - R$ 200,00

-

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

IMÓVEL, CORRETO É COM O CORRETOR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2" Vara

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juizta) de Direito.I'

Cód. 645 - Terreno com 37.500m2.com água e espaço para
lagoa - Bairro Schroeder I - município de Schroeder -

R$20.000,00.
'

Cód. 133 - Casa alv. cl 56:70,3 qtos e demais dependo -

Vila Rau - Quilombo dos Palmares. - 'R$ 10.000,00 entrada e
.

financ .. de R$ 204,00. Terreno cl 359,05.

FELIZ ANO NOVO

VENDE

ALUGA

SÃO os VOTOS DE

RANCHO IMÓVEIS LTDA.

Ref. 036 - Casa alv.: 160m2, 3 quartos, 2
bwc, 2 salas, copa, cozinha, 3 garagens,
varanda - Iguá Esquerdo - R$ 30.000,00

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direito. foram processados regularmente. a requerimento de Robertina Nascimento de Carvalho, aos
Autos de Interdição n° 036.98.002777"8. de Gilsa Nascimento de Carvalho, portador de epilepsia
grave e oligofrenia moderada. havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida
neste Juízo. em data de 1019/1999, ato pelo qual foi nomeadora) CURADOR(A) a Sra. Robertina
Nascimento de Carvalho que aceitando a incubênia, prestou o devido compromisso e está no exercício

do cargo. E. para que chegue ao conhecimento de todos, partese terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho.
o digitei. eeu. Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial. o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do
Sul(-SC). 16 de Dezembro de 1999.'

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER .JUDlCIÁRIO
Comarca de .laraguá do Sul
2" Vara

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direito. foram processados regularmente. a requerimento de Nita Sasse Janesch, os Autos de Interdição
n° 036.97.002613-2. de I ngerut Janesch. portador de doença mental leve e síndrome dissociati \ia

havendo sido decretada a medida postulada. por sentença proferida neste Juízo, em data de 18/6/98.
ala pelo qual roi nomeadora) CURADOR(A) a Sra. Nita Sasse Janesch que aceitando a incubência.

prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E. pura que chegue ao conhecimento de

todos. partes e terceiros. eu. Édie lzeli de Carvalho. o digitei. e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivãío)
Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de Dezembro de 1999.

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r;&il.lmobiliária Jardim

� Jaraguá Ltda.cREcIW572-J
OFERTA DA SEMANA

VENDAS
) 01 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO EM ALVENARIA cl

240m2, cl 1 suíte + 4 quartos, sala, cozinha, 2 bwcs, galpão pl
oficina - R$ 75.000,00
) 02 - CZERNIEWICZ - CASA ALVENARIA cl 1 suíte + 2 quartos, 2
salas, garagem pl 2 carros, churrasqueira e piscina - R$
60.000,00
) 03 -GUARAMIRIM - CENTRO - CASA EM ALVENARIA - cl 180m2
- R$ 25.000,00 - Próx. Sup. Breithaupt
) 04 - BARRA RIO CERRO - CASA EM ALVENARIA - cl 100m2 - R$
22.000,00 - próx. Noviciado
) 04 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - Apartamento, 1 suíte, c/2
dorm., churrasqueira, sacada - cl 145m2 - R$ 68.000,00
) 05 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO - c/2 qtos + dep. - R$
20.000,00 + fino - próx. colégio Alberto Bauer
) 06 - CZERNIEWICZ - APARTAMENTO NOVO cl 80m2 - 2 qtos,
sala, cozinha, garagem - R$ 35.000,00
) 07 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO cl 3 quartos +
dep. - R$ 47.000,00
) 08 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - suíte + 2 quartos + dep. cl
piscina - R$ 75.000,00
) 09 -BERNARDO DORNBUSCH - TERRENOS COMERCIAIS - R$
145.000,00 - R$ -10.000,00 e outro R$ 32.000,00
) 10- J.ARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO cl 615m2 - Loteamento

Campo Sanpie ro - R$ 22.000,00
) 11 -ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx. CoI. Marcelino
Gonçalves - R$ 16.000,00
) 12 - AMIZADE - LOT. VERSAILHES cl 420m2 - R$ 13.000,00
) 13 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOS cl 360m2 - próx.
Clube Acaraí - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
) 01 - CENTRO - ED. JARAGUÁ - 1 suíte + 2 dorm. cl garagem - R$
380,00 r:

) 02 - BARRA DO RIO CERRO - APTO. - LOT. PAPP (Dois) - 2
dorrn. cl garagem - R$ 250,00
) 03- CENTRO - APTO - ED. KARINE - 3 dorm.,2 BWCS cl garagem
- R$ 380,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. SAVI- 1 suíte + 1 dorm. - cl garagem
- R$ 270,00
) 05 - CENTRO - APTO SOBR E BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagem
- R$ 350,00
) 06 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorm. + dep.
- R$ 500,00
) 07 - CENTRO - APTO ED. TRIBESS - 2 dorm., si garagem - R$
250,00
) 08 - CENTRO - APTO ED. IMPERADOR - 2 dorm. cl garagem
R$ 300,0
) 09 - CENTRO - APTO ED. HASS - 3 dorm., cl garagem - R$
350,00
) 10- JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALVENARIA - 3 dorm., cl
garagem - R$ 280,00

,

) 11 - VILA RAU - CASA ALVENARIA - PROX. FERJ - 3 dorm. + 2
bwcs - cl garagem - R$ 270,00
) 12 - CENTRO - CASA COMERCIAL - 4 salas - R$ 800,00
) 13 - CENTRO - CASA MISTA - Próx. Unimed - 3 dorm., si garagem
- R$ 200,00

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047)371-0768-371-6582 .

JÓI nO!EOU que só é Ilenllblloldlo

ouern é v�sl[07
NESTE MOMENTO VÁRIAS

PESSOAS PROCURAM·

ELO SEU PRODUTO

ANUNCIE
370-7919 '370-7944

1

1 TERREN.o de 2.4001112 (6���)���O bairro Jaraguá Esquerdo 1- R$ 30.000.00
TERREN.o de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

. Rua Bernardo Dornbusch
TERREN.o com 1.540m2 , Rua Amazonas - Próx. Scar - R$

100.000.00

1
Dois TERREN.o no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

1Amizade - R$ 10.000.00
.

r

TERREN.o com 1.000m2 , Rua João Carlos Stein - Próx.
Juveruus

TERREN.o COI1l 337.50m2 - Sito a Rua José Theodoro Ribeiro
.

- Ilha da Figueira - R$ 12.500.00
TERRENO com 420m2 - No loteamento Fredolino Martins -

Próx. Ponto de Ónibus ' R$ 12.000.00

1
TERREN0 Condomínio Azaléias. com 620.001ll2 -

R$I27.000.00 ,

TERREN.o cl 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n° 151
- R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS FINANCIAMENTO
PRÓPRIO ENTRADA + 50 MESES

1
RESIDENCIAL FIRENSE

.oUR.oVERDE
CIRIL.o ZANGHELINI
CAMP.o SAMPIER.o I

CAMP.o SAMPIER.o II

C.oND.oMÍNIO FECHAD.o FLAMB.oYANT

lntormativo
Imobiliário
AIJS

DEZRAZÕESPARA
ANUNCIAR IlVIÓVEIS

o I - Você deve anunciar para
atingir novos consumidores.
02 - Você deve anunciar

continuamente.
03 - Você deve anunciar para
estar junto do consumidor antes

da decisão da compra.
04 - Você deve anunciar porque
sia concorrência está anunciando.
05 - Você deve anunciar paraI

obter melhores resultados a longo
prazo.
06 - Você deve anunciar para
gerar tráfego em sua Imobiliária.
07 - Você deve anunciar para
vender mais.
08 - Você deve anunciar porque
sempre há negócios a realizar.

09 - Você deve anunciar para
manter a imagem positiva.
IO - Você deve anunciar para
manter a moral da equipe de
vendas.

VARIG RIO-SUL NORDESTE
CARGO

CARGASEENCOMENDASAÉREAS
Entrega expressa

SUa�carga ou encomenda entregue no cliente com previsão de 24hs para as seguintes
.

localidades:

BELO HORIZONTE � MG / BRASíLIA - DF
RIO DE JANEIRO - RJ / SÃO PAULO � SP

PORTO ALEGRE - RS

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

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

CASAS

11
CASA D.E ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 30.000.00
CASA DE MADEIRA com 665m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo.. R$ 22.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins -

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00

CASA DE'ALVENARIA com90m2 - Rua João Franzner-

R$ 25.000.00

11
CASA DE ALVENARIA com44m2 - Ouro Verde - Lote n°

93 - R$ 19.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m2 - Sito a Rua José

Nurloch - lote 121 - R$ 23.000.00 •
'

CASÁ DE ALVENARIA com 96n12 - Lote n" 159 - Ana

Paula III - R$ 25.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO
,.,

.DISK INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de
movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk

Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido
em parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar,
rapidamente, sua empresa quando necessitar de seus

produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de re

torno garantido. A publícldade recomendada para os tem

pos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta

15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com;br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300�com.br

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS

SEGUINTES PROFISSIONAIS

LAVADOR DE VEÍCULOS
MÍDIA FRENTISTA

TELEVENDAS P/ JOINVILLE

SOLDADOR

OPERADOR DE PRODUÇÃO III E V

PROFESSOR DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

MONTADOR DE MOTORES I

ENROLADOR I E II

(Experiência em bobinagem)
IMPRESSOR

MONTADOR DE FOTOLITO

OPERADOR DE MÁQUINA DE

USINAGEM III

(Experiência em furadeira radial)
SERVENTE DE OBRAS - P/

SCHROEDER

TALHADOR/CORTADOR DE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

hunlana@hunlana.conl.br www.humana.coITI.br

HUMANA URGENTE

TECIDOS (Móveis)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EXPEDIDOR DE MATERIAIS

ALMOXARIFE

CASEIRO E/OU CHACREIRO

(Casal sem filhos)
DESENHISTA PROJETISTA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
(1° e 2° grau)

MOTORISTA DE VAN (Carteira E)
AUXILIAR TÉCNICO DE

ENFERMAGEM

(2° grau e computação)
ENGENHEIROS

(Mecânico Elétrico e Eletrônico)
REPRESENTANTE DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

o EDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
* 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
* Garagens para visitantes
*

Depósito individual na garagem
* Salão de Festas Social
* Portão e Porteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

Instalação para água quente
* Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 arnbientes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

l.ocalizaçâo: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
Terreno com 3.600m2 VENDAS

SrTlJAçÁO

Construção em forma de condomínio

Parcelas mensais a partir de RS t.066,8. (corrigido CUB)

PIROIMA_ �'__'1lII _I_L' ��

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

LúJ«e,'
Oxx47-371-8814
RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO

JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L

MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-1537 - CEP 89260-200

Jaraguá do Sul - SC - CRECI - 1989-J
PLANTÃO: 973-3341

111 a ri 111 a r@netuno'.col11.br

TERRENOS
· BAIRRO SÃO LUIS - Rua João Franzner (esquina), Lote com 532m' - R$ 22,000,00 - À VISTA,
• Rod, SC 416 (LOT HARDT) Lotes - R$ 10,000,00 - A VISTA e ou ENTRADA de R$ 2,000,00 e SALDO
parcelamento até 50 meses,
• Rua Pastor Albert Schneider (fundos verdureira Maas esquina Rua Projetada) lote 23x35 - R$
25.000,00, (Aceita automóvel como parte de pagamento).
• Rua Pastor Albert Schneider (a aoornts. da Malwee) - lote de 750m' - R$ 25,000,00 negociável.

CASAS
• ANA PAULA I - Rua José Narloch (asfalto) - Terreno 700m' (todo murado) Edificado com casa de
alvenaria de 265m', com 2 pisos: térreo: 01 quarto, garagem, banheira e churrasqueira - 2º piso: 3
quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha, dispensa e lavanderia, anexo construção
e alvenaria de 60m' (pronto para instalação de indústria elou comércio) - R$ 75,000,00 (negociável e

aceita imóveis de menor valor como parte do paqarnento). _

•

NOVA BRASILlA - Rua João Planinschek - TERRENO: 1,036m' - EDIFICAÇOES: 2 PISOS: -

TERREO: sala comercial 90m', garagem para 2 carros, banheiro e churrasqueira - 2 PISO: Apartamento
de 146m', com,3 quartos, 2 banheiros, dep. para empregada, copa, cozinha ampla, dispensa e

lavanderia com 2 sacadas, ANEXO: 1, 1 - construção em alvenaria de 140m', 1 sala de 80m'
(escritório), ANEXO 2 - construção em alvenaria de 70m', com refeitorio, garagem, churrasqueira e

banheiro (próxpio para instalação de indústria elou comércio) - R$ 230,000,00 (negociável, aceita
imóveis de .menor valor como parte do pagamento),
, JARAGUA ESQUERDO - Próximo Colégio Cristina Marcatto - Rua O,C, Pradi - Casa de Alvenaria
de 120m' com 1 suite, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa e garagem - Terreno
514m' - R$ 50,000,00

srnos
RIO DA LUZ - A 2 km da CEVAL - Terreno com 543,000m', com muita água, próprio para pastagem,
laqoas e galpões - R$ 200,000,00 (negociável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu

com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

........_..•..........�..
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TERRENOS
I 1 - Terreno cIA85',00m' (20x24,50) - lot. Butzke na Barra - Aceita carro a partir de RS 3.000,00

I ,ou entrada R$ 3,000,00 + 30x, 2 salários rninimos - total - RS 11.000,00
2 - Terreno cl 378,00m', Lot. do Papp, Rua 683, na Barra, área nobre - RS 15.000,00

I 3 - Terreno cl 608,00m' - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - RS 18.000,00

I
4 - Terreno cl 4.756,00m' (122,00 x 39,00), na Rua Abramo Pradi, na Barra - RS 45,000,00 (RS
20.000,00 de entrada + saldo a combinar)

I 5 - Terreno cl 383,63m', rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - RS 12.000,00 (negociável)
6 - Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 R$ 2,000,00, entrada e saldo em

I SOx - Total RS, 12.000,00

I
7 - Terreno cl 303,80m' (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - RS

10.000,00 (RS 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x)

I 8 - Terreno cl 510,00m' - Residencial Imperador, Bairro Säo Luis - RS 15,000,00
9 - Terreno cl 26, 125,00m' (50x522,50) - rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - RS 50.000,00

I - aceita parcelamento

I
10 - Terreno cl 350,00m', cl fundamento e projeto pl residência, Lot. Satler, na Barra - RS

12.500,00

I
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CRECI Nº 1589 J

Barra S·ul
Imóveis

FONE: (0**47) 376-0015
VENDE

síTIOS
1 - Terreno cl i 10,400,00m', Tifa Aurora - Rio Cerro II - RS 30.000,00
2 - Sitio cl 11.265,00m' edificado com um galpão de madeira com 140,00m'" moinho com roda

d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - RS 18.000,00
- aceita contra proposta,

CASAS
1 - Casa em alvenaria cl 157,00m' mobiliada e mais uma cl 60,00m' semi-acabada, terreno cl

2,013,28m', localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n". Aceita outro imóvel como parte em

pagamenlos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá E;squerdo, Vila Nova - RS 130,000,00
Negociável

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 34,62m', Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 100,00m', Rua Pastor A, Schneider, 871, na Barra - R$ 300,00
3 - Sala comercial cl aproximadamente 30,00m', Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas - R$ 120,00
4 - Sala comercial cl 33,00m', Rua Angelo Rubini, 1005, na Barra - R$ 250,00

1 - Apartamento cl 2 quartos e demals dependências, Rua Angelo Rubini, 1223 - R$ 225,00
2 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra
- R$ 320,00
3 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, na Barra
- R$ 270,00
4 - Apartamenlo cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880, na Barra
- R$ 250,00

.

5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201, na Barra
- R$ 230,00
6 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A, Schneider, 1187, -

R$ 230,00
7 - Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, s/nº, na Barra
- R$ 200,000
8 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências. Rua Walter M�rquardt, 2820 - R$
350,00 ,

1 - Casa de alvenaria eil quarto e demais dependências, Rua Padre Aluisio Boeirig, s/n", na Barra
- R$ 110,00
2 - Casa mista cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua S, 101. Lindonor Miranda,
Jaraguã 99 - R$ 180,00 ,

3 - Casa de Alvenaria cl 3 quartos, garagem e demals dependências, Rua Wolfgang Weege, na Barra
- R$ 150,00

-

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Vende-se casa nova, no
bairro Amizade, ioteemento
Behling, 120m2, clsuíte

e 2quartos.
Valor R$ 58.000,00.
Tratarpelo telefone

371-3724

Vende-se apartamento Ed.

Amarilys - Vii Nova, cl 1
suíte + 1 qto. Valor R$

54.000,00 negociável, direto
com proprietário. Tratar pelo

telefone 371-2309.

Precisa-se de representante
ou distribuidores para
atacado e varejo, com

conhecimento e penetração
agropecuária, ferragens e
supermercado para venda

de fogareiros e fogões semi-
industriais. Tratarpelo
telefone 275-3793

Vendo TV 14 polegadas
com controle, nova,

na caixa. Valor R$ 295,00.
Tratar pelo telefone

371-6707.

Vende-se filhote de

pastor alemão, com 3

meses, no valor de
R$ 200,00. Tratar pelo
telefone 370-1133.

Vende-se terreno na Vila
Carolina em Guaramirim, cl

380m2, pronto para
construir. Valor R$

5.000,00 ou troca por carro
ou moto de menor valor.

Tratarpelo telefone
370-8196 com Elis

Vende-se terreno
no Loteamento Divinópolis,
495m2. Valor R$ 13.000,00

Tratar pelo telefone
371-3724

Vende-se título patrimonial
Beira Rio. Valor

R$ 200, 00, Tratarpelo
telefone 371-7070

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2� Vara

EDITAL DE INTERDiÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

O(A) Doutor(a) Edson Marcos de Mendonça, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de

Direito, foram processados regularmente, a requerimento de Rosa Garcia, os Autos de Interdição
nº 036,98.005398-1, de Marcilio Severino, portador de doença mental oligofrenia moderada, havendo
sido decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 28/05/98, ato
pelo qual foi nomeado(a) CURADOR(A) a Sra. Rosa Garcia que aceitando a incumbência, prestou
o devido compromisso e está no exercício do cargo, E, para que chegue. ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o

.

conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de Dezembro de 1999

Juiz de Direito

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357

OFERTA'
Ret. 138 - AMIZADE
Casa alvenaria 148m2, 1 suíte, 3 qtos,
garagempl2 carros - Rua Oswaldo
Todt - R$ 75.000,00

VENDE

CASAS
135 - CHICO DE PAULA - madeira com 120m2, 3 quartos, fundos Posto Marcolla , R$ 40.000,00
137 - FIGUEIRA - mista com 150m2, + casa alv. 42m2, rua José T. Hibeiro .. R$ 65,000,00
.138 - AMIZADE - alvenaria com 148m2, 1 suíte, 2 quartos, Rua Osvaldo Todt . R$ 75,000,00
139 - RAU - alvenaria com 72m2, + 2 quitinetes, rua João da Cruz e Souza , R$ 30,000,00
142 - VILA NOVA - alvenaria com 120m2, 3 quartos, rua Eugênio Piaz, 177 , R$ 35,000,00
144 - SCHROEDER - alvenaria com 120m2, 2 suítes + sala com 32m2, rua Mal. Castelo B R$ 38.000,00

TERRENOS
215 - TRÊS RIOS NORTE - Terreno 420m2, rua Pref. José Bauer. R$ 10,000,00
216 - BARRA - Terreno com 709m2, próx, Posto Km 7, lot. Girola. .. R$ 19.000,00
219 - BARRA - Terreno com 305m2, Rua BerthaWeege .. " , R$ 13.000,00
224 - AMIZADE - Terreno com 450m2 - Rua Rolf A, Ballock, Lot Versailles R$ 14.000,00
225 - EST. NOVA - Terreno com 390m2, esquina próximo Faculdade R$ 12.009,00
22Ei - FIGUEIRA - Terreno com 500m2, RuaJosé Theodoro Ribeiro R$ 22,000,00
229 - ESTR. NOVA - Terreno com 341 m2, Rua Urubici. Entrada R$ 2,500,00 + 30x R$ 250,00
232 - RAU - Terreno com 596m2, rua Bertoldo Hort R$ 11.500,00

NOVA BRASíLIA - Terreno com excelente ponto comercial sito a rua João Plamincheck, próximo Sind.

dos Metalúrgicos, áreà 1 ,200m2, + edificação em alvenaria � OOm2, R$ 70.QOO,00 negociáveis

SCHROEDER - Terreno com 2,3D6m2 edificado com galpão pré moldado com 240m2 + marcenaria

completa, rua Mal. Castelo Branco, R$ 80,000,00 negociáveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se uma linha

telefônica convencional

prefixo 376. Aceita-se

proposta e também compra
consórcio de carro

contemplado. Tratar pelo
telefone 376-1277 ou

370-8425, à noite, com Mira.

Vende-se uma antena

parabólica da marca Free
Sat. Valor R$ 250,00.
Tratar pelo telefone
371-0519, com Nezia.

Vende-se ou troca-se unIa
máquina industrial da marca

Singer por uma linha

telefônica convencional
, prefixo 373. Valor a
combinar. Tratar pelo
telefone 373-1755,

com. Apolônia.

Aluga-se um apartamento
localizado nos fundos do
Bom Preço. Tratar pelo
telefone 376-1034.

Compra-se uma caminhonete
SolO cabinada. Tratar pelo

telejene 371-3132.

Vende-se um terreno

medindo 450m2, com uma

casa de madeira, localizado
na Vila Amizade.
Valor R$ 5.000,00.
Tratar pelo telefone
373-0914, ramal25.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos
Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do Conselho
Deliberativo para as 20 horas do dia 21 de fevereiro de 2000, na
sede social, à Avenida Getúlio Vargas, 621, a fim de deliberar
sobre a seguinte:

ORDEMDODIA
01 - Eleição da nova diretoria da entidade, gestão 2000/2001;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:
1 - As chapas devem ser registradas na Secretaria da entidade
até às 17 horas do dia 18 de fevereiro de 2000.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 2000.

\ RICHARD PETER HERMANN
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu,
usando da faculdade que lhe confere a letra "a" do Artigo 14, dos Estatutos

Sociais, convoca os Senhores Associados para participarem da Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se às 19 horas do dia 21 de fevereiro de 2000, na
sede social, à Avenida Getúlio Vargas, 621, em primeira convocação a fim
de deliberar sobre a seguinte:

ORDEMDODIA
01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas
durante o exercício administrativo findo;
02 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao exercício
administrativo findo em 31 de dezembro de 1999;
03 - Assunto� de interesse geral da Associação.
NOTA:
Não I'Iavendo quórum para instalação da AGO, em primeira convocação, no

horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em

segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, às
19h30min., no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 2000.

RICHARD PETER HERMANN
Presidente

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

NÃOFIQUE
SONHANDO

ACORDADOu�

0°

Aproveite as oportunidades que o

CORREIO DO POVO está dando para você.
Confira as melhores ofertas da semana

.,

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

Fone/Fax: (047) 370-7919
370-8654 - 370-8649

EDITAL
ILTON HOFFMANN, 'Iabelião Designado da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc._
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para
protesto de Títulos contra:

Ademar ZickJRuth Damaris Maria Zick - Nesta;
Agro Rações Gumz Ltda. - R. Tercilio Demarch, 86, cxp 2534 - B. Santa

Luzia, Santa Luzia - Nesta;
Alimentícios Chiodini Ltda. - R. Anazacko, 100 - Nesta;
Arte Service Serviços Lida. - R: Pedro Avelino Fagundes, s/n° - Nesta;
Atle' D Ind. e Com. de Malhas Ltda. - R. 742, Loteamento Jr. Frco. Lt. 161 .
Nesta;
Casa Hidráulica Ideal Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 590, sala I - Nesta;
Cassiano Espindola - R. José Emrnendoerfer, 639� Nesta;
Comercial Agropecuária Tu reck Ltda. - R. do Seminário, 677 - Nesta;
Comércio Purif. Água Fonte de Vida - R. Padre Pedro Francken, 139 - Centro
- Nesta;
Comércio Purif. Água Fontede Vida- R. Padre Pedro Francken, 139-Centro
- Nesta;
Comércio Purif. Água Fonte de Vida - R. Padre Pedro Francken, 139 - Centro
- Nesta;
Confec. MW Ind. e Com. Ltda. - R. Pedro A. Fagundes, s/no - Nesta;
Cozinha Industrial Sarielly Ltda. - R. Guilherme Hass, Lote 50 - Nesta;
Dipiso - Distr. de Pisos e Azul. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 2054 -

Nesta;
Dorival Almeida dos Santos"", R. Maria Demathe Nagel, s/n°, ao lado n° 21 -

Nesta;
Dulce Maria Narcisa - R. Joinville, 2259 - Vila Lalau - Nesta;
Expresso Joinville Ltda. - R. Rodolfo Huffnilzer, 64, sala D - Nesta;
Hotel Maria Joaquina Ltda. - Av. Brasil, 605 - Nesta;
Hotel Maria Joaquina Ltda. - Av. Brasil, 605 - Nesta;
Indústria Com. Móveis Xiton Lt. - R. Jorge Lacerda, s/n° - Corupá - SC;
Iracema Vieira - R. Francisco Piennann, 360 - Nesta;
Jackson de Souza - Rod. SC-41 O, Km 25, s/n° - Nesta;
João Adilson da Cruz - R. João Planischeck, 873 - Nesta;
João Petry - R. José Theodoro Ribeiro, s/n° - Nesta;
Jorge Adão da Silva - Nesta;
José Coelho - R. Adolfo Tribess Vieira, Rei dos Botões - Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169, ap, 302 -Cond. Floresta;
Locadora NVM Ltda. - R. Rio de Janeiro, 88 - Centro - Nesta;
Maximos Ind. Com. Ltda. - R. Itoupava, 585 - Centro - Nesta;
Nelson Tribess ME - R. Joinville, Km 4, n° 4.265 - Nesta;
Neusa Bahr - R. Henrique Marquardt, 505 - Czerniewicz - Nesta;
Ofic. Mec. Borrac. e Lav. Rio da Luz Ltda. - Rua 857, s/na� Nesta;
Oziel Coelho - R. Exp. Antônio Carlos Ferreira, 950, ap. 2 - Nesta;
Pedro Carvalho - BR-280, Lot. Schiochet, 06 - Nesta;
Radix Asses. e Consult. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 570 - Jguá Bike

Shopp - Nesta;
Recanto Sabor Ind. Art. p. Sorvo - R. João Picaldi, 57 - Nesta;
Rei dos Botões Com. Aviam. Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Rei dqs Botões Com; Aviam. Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Rei dos Botões Com. Aviam. Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 -Nesta;
Roberto Fernandes Candida - R. José Emrnendoerfer, 703 - Nesta;
Roberto.Fernandes Candido - R. José Emmendoerfer, 703 - Nesta;
Roberto Fernandes Candiäo - R. José Emmendoerfer, 703 - Nesta;
Roberto Fernandes Candido - R. José Emmendoerfer, 703 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Rocilania Sampaio Felipe Oliveira - R. 25 de Julho, 1537 - Nesta;
Ronie Marques - R. Augusto Demarchi, 765, cxp 1372 - Nesta;
Sonia Aparecida Reinaldo - R. João Picolli, 44. apo I - Nesta;
Tania Mara da Silva - R. Bernardo Dornbusch, �90, ap. 203 - Nesta;
Tania Mara da Silva - R. Bernardo Dornbusch, 590, ap. 203 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Valderi José Mendes - R. 13 de Maio, 155 - Nesta;
Westerbenn Com. de Calçados Ltda. - R. Paulo Kremmer, 376 - Nesta;

I

, II

ii

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar

a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que-não o faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 2000.

Ilton Hoffmann
làbelião Designado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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................................................

Esta gracinha é .

Elisa Müller,
filha de Elias e

Márcia Müller

. Parabéns para
Mariana da

·Costa, que
completou ;7

anos no último

dia 19 de

janeiro. Os pais,
Odimir e Marlene Isidoro da Costa,
e o irmão, Gustavo, comemoram a

data ao lado de parentes e

amiguinhas da aniversariante

A garotinha
Juliana

Gneipe1
completou s

aninhas dia

17/1

o gatinho
Matheus Carlini

Marques completou
1 aninho die IS/J.

Ele é filho de

Denis Marques e �

Ieolete Carlíni!

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.

ESCOLAR
Marcos A. Póvoas

Aua Willy Günther, 155 - Aio Cerro I - Jaraguá do Sul - SC - I

Fones: 973-5732 - 376-1112

2/1 - Gabriel Gustavo Todt
2/1 - Gabriela Vercino
2/1 - Lucas Castro Dalabona
311-Milena da Silva
3/1 - Paloma Coelho
3/1-Willian Koch

4/1 - CarolinaMatos da Silva
4/1 - EloisaGabriela Frare
4/1 - Iury Patrick Valcanaia
5/1 - Amanda Julia Baniski Caron
5/1 - André Luís Cazagranda
5/1 - Larissa Schug
6/1 -Daniel Ribas Stein
611- Gabriel Ribas Stein
6/1 - Felipe Marçal Kiatkoski
611- Samilly de Campos Santana Silva
6/1 - Tamila de Figueiredo
611-Vinicius Hamburg Santestevan
6/1 - VitorHenrique de Oliveira
7/1 - Maria Eduarda Belarmino
7/1 - Nicolas AlexandreMotta
7/l - Thiago Eing de Moura
7/1 - WaldecirRumf Junior

7/1-Wellington Cardoso Obenaus

711-Wellington da Cruz Schuck

.7/1-William Cardoso Obenaus
8/1 - Evandro Luís dos Passos
8/1 - GabriellaCristhynaBornfim
9/1 - Yan Cláudio Nicoletti
1011 - Alexandre Ronchi Martins
10/1 -Amaro Felipe Fritzke
10/1 - Antoniéle Jacobmolsky
10/1 - Caio Mendonça
1O/1-JoanadeLimaAleixo
10/1 - Luan Gabriel Michalak
] 1/1 - Camila Kauana Zabel

11/l-CarolinePappKamer
l1/1-KatianeRodrigues
11/1 - Matheus Willian Fideles dos Santos
11/1 -Monique RenataErsching
11/1 - Samuel Cardoso

................................................
\

/

CLíNICA�anIá Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371,..0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENLACE
Os noivos Andréa e Kyriacon
receberam a bênção nupcial
dia 8 de janeiro em bonita ce

rimônia celebrada pelo padre
- Carlos Nicolodelli, na Associa

ção Atlética Banco do Brasil,
local onde recepcionaram os

familiares e convidados. An
dréa é filha de Ademar Hum
berto Oliveira e Virginia Mace
do Furtado, de tradicional fa
mília jaraguaense, e Kyriacon
é filho de Koumis e Flora Kyria
cou, de origem grega, hoje re

sidindo em Londres, cidade
onde os noivos fixarão resi
dência.

BODAS
O casal Flávio e Rosita Giova
nella, proprietário da Loja Fla
ró, completou 20 anos de feliz
vivência' conjugal, dia 19 de

janeiro. A Bodas de Porcelana
foi comemorada com os filhos,
familiares e convidados.

BAEPENDI
A diretoria do Clube Atlético

Baependi, tendo à frente o di
nâmico presidente Sidney "Si

paca" Buchmann, lançou na

noite da última quarta-feira, na
sede do clube, o complexo
aquático, com piscina térmica
coberta em policarbonato
transparente. O coquetel de
lançamento foi dos mais con

I

corridos com presença de con-

selheiros, diretores, associa
dos e convidados.

CASAMENTO
O casamento de Carine Eliza
Picoli com o engenheiro Alber
to João Marcatto movimentará
a sociedade jaraguaense na

noite de hoje. Eles recebem a

bênção nupcial na Igreja Nos
sa Senhora das Graças (Barra
do Rio Cerro) e recepcionam
familiares e convidados no sa

lão nobre do Clube Atlético

Baependi. A noiva é filha de Ivo
e Maristela Picoli, e o noivo é
filho de Márcio Mauro e Vera
Marcatto.

ASSUMIU
O bem-lançado Venilton Cláu
dio da Silva, que ocupava a

função de supervisor, acaba
de assumir a gerência de área
da Fleischmann & Royal Na
bisco. Ele terá pela frente vá
rias cidades em todo o Estado
sob sua responsabilidade.
Bola branca.

Foto Nilto

MARISOL 2000
O diretor-presidente da Ma

risol, Vicente Donini, sempre
muito receptivo, confidenciou
que a empresa amplia gra
dativamente seu quadro de

servidores, tanto aqui na

microrregião quanto no Nor
deste. Aqui serão cerca de
900 novos empregos e, lá,
cerca de mil. Com as novas

contratações, a empresa, que
desponta no cenário nacio

nal, chegará à marca de 4,5
mil colaboradores.

Celso Luiz Nagel
Sábado, 22 de janeiro de 2000

SHOW
A dupla sertaneja Rick e Ren
ner é a grande atração de hoje
no Auto Cine New Star, em

Balneário Camboriú. Eles so

bem ao palco trazendo gran
des sucessos da carreira, mui
tos deles ainda em todas as

paradas musicais e com gran
de execução em rádios AM e

,

Foto Nilto FM.

Os noivos

Kyriacon
Koumis e

Andréa
Macedo
Furtado. Ele
de origem
grega, com a

famtlia
residindo em

Londres, e ela
de tradicional

familia
jaraguaense

Os noivos,
Kyriacon e

Andréa, com os

pais dela, Ademar
Humberto
Oliveira e

Virginia Macedo

Furtado, e os pais
dele, Koumis

Kyriacou e Flora

Kyriacou
Edson Junkes

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948 RUa, Walt9't Marquardt, 1778

Tel. 047 370-8679

•• TIPOS DE CARNES (Incluindo javali)

Servimos: Almoço - de 3� a Domingo
Jantar - de 3D a Sábado

A publicitária
Christiane

Hufenüssler e o
empresário
Eduardo
Ferreira Horn.
Ela deverá ser

sua sucessora na

presidência da

Associação
Comercial e
Industrial de

Iaraguâ do Sul

fl Floricultura

Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

AULAMAGNA
O advogado Adilson Gurgel,
presidente da Comissão Na.
cional de Ensino Jurídico do
Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, vai
ministrar a Aula Magna do
curso de Mestrado em Ciência
Jurídica na Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense,
em março. Ele atende ao con

vite da professora Carla

Schreiner, diretora do Centro
de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul.

NOTRE
O promoter Luiz Cesar Silva,
proprietário da Boate Notre,
aproveita as férias para man

ter uma série de contatos, vi
sando a contratação de shows

para a temporada 2000 da No
tre. Várias bandas com suces

so nas paradas, destaques do

verão, têm a preferência para
abrir o calendário de festas da
boate.

.1

PASOI·····�DE. '

ANÃLISl$CÚNICAS
'

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube AtléticoBaependi
Fone/Fax: (47) 371-7646

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



os 82 jurados com úm

elógio de ouro, estimado

m US$ 390. O gesto não

oi visto com bons olhos

elo presidente' da
remiação, Helmut Voss,
ue ordenou a devolução do

eneroso mimo alegando
ue os membros precisam
anter a integridade do

aulo L. Schütz e equipe
omemoram o sucesso da

I als nova loja Center Som,
naugurada no fi nal do ano

assado, na Avenida

rasil, em Balneário
amboriú. Como grande
aarte dos clientes é

rgentino, a venda de CDs
ambém está sendo feita
m espanhol. Traduzir para
s nossos vizi nhos
isitantes títulos curiosos

orno Nádegas a declarar

Gabriel, O Pensador) não
em sendo uma tarefa nada
ácil para as simpáticas
endedoras.

ßLUMENAU
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E nesta segunda-feira
(24) acontece mais
uma Festa do Rancho

Maria's, em
Balneário Camboriú.
No palco, a excelente
Banda SIA. Mulher
terá acesso livre.

J..\•••••••••••
I �
II tI I,I '

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'\

G.Ne. 'eine Neumarkt 1: Risco duplo (14 anos)
Horários: I3h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30

G.Ne. eine Neumarkt 2: Pokémon - o filme (livre)
Horários: 13h45, 151145, 17h45, 19h45
007 - O mundo não é o bastante (12 anos)
Horários: 21 h45

G.Ne. eine Neumarkt 3: Pokémon - o filme (livre)
Horários: 14h, 16h, 18h
A história de nós dois (12 anos)
Horários: 20h, 22h

G.Ne. eine Neumarkt q: Gadget - Inspetor Bugiganga
Horários: 14h 15, 15h50, 17h45, 19h30, 21 h 15

5.

4 anos):
22h.
-Bum (livre).

O, 19h30.
[14 anos).

G.Ne. eine Neumarkt 5: Castelo Rá-Tím-Bum

Horários: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30
G.N. e. eine Neumarkt 6: Xuxa requebra (12 anos)

Horários: 15h, 17h. 19h

lme (livre).
5.
12 anos).

Anna e o rei (12 anos)
Horários: 21 h

Programação válida para o período de 21 a 2711.

••••••••••••••••••••••

Av. Mai. Deodoro da

Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

Jiúaguá do Sul- SC

��=..--Bua Mai. Deodoro da
..-

Fonseca, 1452
Fone/Fax: 372-3306
Jaraguá do Sul- SC �CADi

Alnternet dosbons
p-"--"'"

720 hotas grátis*
Ptá ê 'E!xpe#imentSlr.

Gabriel, O Pensador
O rapper carioca Gabriel, O Pensador, volta ao

cenário musical cada vez rnais "escrachado" e

politicamente COITeto. Mais uma vezGabriel expõe
a hipocrisia, o rnachisrno, discriminação de raça,
cor e credo, ou seja "pinta um retrato sern retoques
do Brasil" no seu mais novo CD pela Sony Music,

"Nádegas a declarar". Engrossando o coro de Gabriel, participaram do CD alguns
artistas ilustres: Daniel Gonzaga. Fernanda Abreu, Lulu Santos e Moreira da Silva.
Com 25 anos, Gabriel conseguiu entrar no mundo da black music derrubando o

"pré-conceito" de que todo rapper é negro e mora nos morros. Nascido em Vila
Isabel e criado na zona Sul do Rio de Janeiro, Gabriel conseguiu popularizar o
rap e conquistarjovens do país inteiro. Ele iniciou sua carreira em 1992, de forma
independente, emplacando o rap "Tô feliz - matei o presidente" em todas as

rádios do País, fato que lhe rendeu um contrato com a gravadora Sony Music.
"Nádegas a declarar" é o quarto disco do cantor e o primeiro hit de trabalho.

"Cachorrada",já está entre as ruais tocadas nas principais rádios do País. Polêmico
como sempre, na música "Cachorrada", Gabriel personifica um vira -lata a fim
de uma gata inacessível com o refrão: "Tô a fim de uma gata, mas só tem cachorra",
que já é sucesso nas pistas de dança. A música, título do CD, "Nádegas a declarar",
tem a participação da Fernanda Abreu e faz uma crítica "a bundalização do País",
ou seja. a valorização dos fehans femininos em detrirnento de um cérebro pensante.
iNopem]

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

INFORMATIVO CENTER SOM
Mais vendidos: Rick & Renner (Instante mágico), Rock, Brasil!, Santana

(Supernaruralje Legião Urbana (Acústico MTV). Principal lançamento:
Summertronic.

�IBARATO
Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Informação � n�tf.�la�

Conexão fácjf e rít>ida
Entrega do klt deacesso na sua casa

Suporte técnico, 7 .dias por semana

Lanchonete e Sorveteria

DISQUE ENTREGA: 376-1496

�
Rua Ângelo Rubini, 1110

Barra do Rio Cerro

A Internet dQ. Brasil.

Ja'ragua
371·l
www.zaz.com ..br

*Válidas até o li

I ��omoção IQcal

�1, 111999�a
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Vestibular deDireito em

Jaraguá do Sul
o vestibular do curso de

Direito do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
(CESJSlFerj), que
acontecerá no dia 5 de

fevereiro, possui 7,62
candidatos para cada uma
das 40 vagas oferecidas no

primeiro semestre deste ano.

As aulas começam
em 28 de fevereiro, no
períodomatutino.
A diretoria de

Registro e Controle
Acadêmico alertaos
candidatos para ficarem
atentos para a data, local de

provas e horários dos

exames.

LOCAL:

Dependências do CESJS/
Ferj - Rua dos Imigrantes,
SOO-Bairro Rau -Jaraguá
do Sul- SC;
Data: 5 de fevereiro de 200b;
Prova 1 - 8h30 às 12 horas;
Prova 2 - 15 horas às 18h30.

CESJS permanece com inscrições abertas
para os cursos da Apeei

As inscrições para os cursos
da Apeei (Ação de

Promoçãoao
Empreendedorismo e à

Competitividade Industrial),
que visam a ampliação do
entendimento pela população
do atual contexto sócio
econômico e das

possibilidades de ação das
comunidades locais, com
vistas ao seu

desenvolvimento, continuam
abertas. As inscrições são

gratuitas e podem ser feitas

das 13h30 às 19 horas na

Coordenação de

Extensão do CESJS. O
número de vagas é limitado
em 80 candidatos que serão
divididos em duas turmas. Os
cursos são realizados com
recursos oriundos do FAT/
Sine (Fundo de Amparo ao

Trabalhador) .

Serão .lgeneficiadas, as
pessoas que estiverem

desempregadas advindas do
setor industrial, pequenos e

microempresários, candidatos

ao primeiro emprego,
articuladores municipais,
membros do conselho diretor,
estudantes universitários e de

escolas técnicas, agentes de
desenvolvimento,
trabalhadores autônomos e

profissionais liberais.
Este projeto será
realizado através do convênio
entre a Funcitec

(Fundação da Ciência e

Tecnologia) e a Ferj
(Fundação Educacional
Regional Jaraguaense).

Educação Permanente continua com vagas abertas
Os cursos de Educação
Permanente do CESJS para
o primeiro semestre deste ano
também j á estão com
inscrições abertas. Os cursos

oferecidosestão ligados às
áreas de Relações Humanas,
Saúde, Informática, Altes e

Línguas. Asmatrículasjá
podem serfeitas, das 13h30 às

19 horas, na Coordenação de
Extensão do CESJSlFelj, no
blocoA.Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone 371-0983.

Sábado, 22 de janeiro de 2000

MatriculasparaArquiteturaeUrbanismo
eTecnologiaemMecânicajá têm data

A diretora de Registro e

Controle Acadêmico,
Mariza Pradi Floriani Garcia,
informa que asmatrículas
dos acadêmicos dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo e

Tecnologia emMecânica,
para o primeiro semestre

deste ano, serão feitas
entre os dias 15 e 16 de

fevereiro, das 9 às 11 horas e

das 14 às 20 horas.

Magister Letras -
Alemãojá tem aulas

Os 32 acadêmicos inscritos

para o curso Magister Letras
- Alemão já estão

freqüentando as aulas desde

] O de janeiro. O curso, feito

em parceria com a Secretaria
Estadual de Educação, visa

capacitar professores para
habilitá-los na rede de ensino
de primeiro e segundo graus.
As aulas acontecem de

segunda à sexta-feira, durante
o mês de janeiro, das 13

às22 horas.

Obras do bloco F estão dentro
do cronograma

As obras do bloco F estão c

obedecendo rigorosamente o
planejamento feito em
meados de 1999. Até o início

das aulas serão entregues seis
salas de aula e duas salas de

apoio no primeiro piso do
prédio. "As demais serão
concluídas em seguida",
informou o diretor

administrativo do CESJS,
Hilário Althoff. Quando
estiver encerrado, o novo
bloco terá três andares, com
seis salas de apoio e 18 salas

Hilário Althoff
de aula, que atenderão às

necessidades para os

próximos anos.
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Católicos rezam pelo
padroeiro da cidade

Jaraguá do Sul - Repre
sentantes das comunidades cató

lica se reúnem amanhã, às 19 ho

ras, na Igreja Matriz, para cele

brar o padroeiro do Município,
São Sebastião. Enquanto em

algumas cidades foi decretado

feriado, quinta-feira, a Paróquia
de Jaraguá do Sul decidiu fazer
uma homenagem discreta. A

celebração, coordenada pelo
padre João Sebastião Boing, terá
a participação do padre Sildo da

Costa, de Joinville, ordenado em

11 de dezembro, que atuará como

pároco auxiliar. Em razão da data,
a igreja deverá receber número
recorde de fiéis, inclusive nas

missas do período da manhã.

De acordo com o padre João

Boing, o martírio de São Sebas

tião, condenado à morte por de
fender cristãos durante o Império
Romano, deve servir de inspira
ção aos cristãos contemporâ
neos. A História oficial de São
Sebastião conta que ele utilizava
a função de capitão da primeira
guarda pessoal do imperador
Diocleciano, para proteger cris
tãos perseguidos. São Sebastião
acabou sendo denunciado por
seus próprios comandantes. Foi
alvo de flechadas disparadas por
soldados arqueiros. Acabou con-
denado e morto a pauladas. Experiência: produtor Alfredo He/mann aplicou o coquetel na plantação de hortaliças �

Yong Fashion lanço suo linho proio
2000. As cores são c/aros e energéticos,

j preoommondo os tens celestes, rosas e
1 os amare/os. Coteçäo de bolsas e
,

chapéus de diversos marcos e cores

Saídos de protos. shorts, top e

blusas de fio.

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

REVOGAÇAODEPROCURAÇAoPÚBUCA
Comunicamos a quem possa interessar que em data de 18/01/
2000 revoguei no Tabelionato Áurea MüllerGrubba desta Comarca
os poderes que eu havia outorgado ao Sr. Marcos Roberto

Grajauskas às fls. 063 do livro 70 - O cic nº 658.095.218-00 por
instrumento público daquele Cartório.

Os poderes até então vigoramaté o dia 18/1/2000.

Não me responsabilizo pelo uso indevido daqueles poderes pelo
Outorga - Procurador Senhor Marcos Roberto Grajauskas depois
da data supra.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 2000.

Declara,
Antonio Carlos da Costa e sua esposa, Dalva de Souza da Costa

COMUNICADO
Faleceu dia 20/01/2000, às 14h30min, no Hospital e Maternidade

Jaraguá, com a idade de 91 anos, 2 meses e .29 dias a sra.

II
II HEDWIG FRITZKE MODRO,

nascida em 21/10/1908 em Jaraguá do Sul, filha de Max e

Ida Fritzke, aos 24/05/1930 casou-se com Alvino Modro,
que faleceu em 29/06/1991.
Deixou enlutados os filhos;

Fridolino, Winny, Jonny, Lori, Renilda, Reiner, 3 genros, 2 noras,
16 netos, 17 bisnetos, uma irmã e demais parentes e amigos.
O culto em memória será dia 06/02/00, às 9:30, na Comunidade

Evangélica Luterana Centro - Jaraguá do Sul.

O Jornal CORREIO DO POVO envia à família enlutada votos de pesar.

Agricultores apostam em novo

produto para proteger o solo
'Coquetel verde'
"mistura
sementesde
dez espécies

milheto. Em dezembro, um grupo
de agricultores recebeu as semen

tes, que já entraram na fase de

germinação.
- Esta técnica é bastante uti

lizada na produção orgânica, tra
zendo inúmeros benefícios ao sis
tema produtivo, destacou o en

genheiro agrônomo da Divisão de

Agricultura, Roberto Nagel. O

processo foi aplicado em Jaraguá
do Sul pelo produtor orgânico
Alfredo Helmann, em Nereu Ra
mos. "Sua propriedade tinha um

solo depauperado, compactado,
._mas, agora, depois de usar esse

tipo de adubação, tem conse

guido boas produções", exem
plificou.

Entre os benefícios que a adu

bação verde proporciona ao solo,

Jaraguá do Sul- Produto
res da Região do Vale do Itapocu
e técnicos da Secretaria de Agri
cultura e Meio Ambiente se uni
ram para desenvolver um projeto
voltado à conservação do solo
nas propriedades rurais. O pro
cesso, denominado 'coquetel de
adubação verde', consiste na

mistura de sementes e plantio de,
dez espécies de adubo ve_rde:
mucuna anã, mucuna preta, dois

tipos de guandus e três de crota

larias, feijão-de-porco, lab-lab e

CONVITE
Missa em intenção

à alma de ÁLVARO VALLE

Familiares, parentes e amigos
convidam a todos para a

celebração que será realizada na

Igreja Matriz São Sebastião,
às 19 horas de hoje (sábado).

Nagel cita a proteção contra chu
va esol, resultando na erosão da

terra, o fornecimento de matéria

orgânica, estruturação do solo,
disponibilização dos nutrientes do
solo para as plantas cultivadas,
influência no controle de pragas
e plantas daninhas, aumento na

capacidade de armazenamento de
água, a redução na variação de

temperatura do solo e a recu

peração dos solos de baixa ferti

lidade, além de propiciar a fixa

ção do nitrogênio atmosférico no

solo, proporcionando economia
no uso de uréia.

Nagel acrescentou ainda que
numa das áreas em que foi se

meado o 'coquetel', a secretaria

pretende realizar uma tarde de

campo sobre adubação verde e

máquinas --'- equipamentos para
'manejo do adubo verde, preparo
do solo, plantio, trato culturais (lim
peza da água, aplicação de insu

mos). Segundo o engenheiro agrô
nomo, os produtores da região de

veriam se dedicar à produção de

sementes deste adubo tanto para
o uso em suas propriedades quanto
para a comercialização. "Todo o

ano faltam 'sementes no �ercado,
e esta opção representaria um bom

complemento de renda", acredita
Roberto Nagel.

Em Jaraguá do Sul, amucuna,
por exemplo, foi a preferida dos

agricultores, que não tiveram difi

culdades para encontrar em lojas
especializadas.
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Protesto em Guarani-Açu bloqueia a SC-474
Fotos: Edson Junkes/CP

Agricultores
querem asfalto

para escoar

_/
a produção

deslocar de Massaranduba a

Barra Velha pela BR-IOl, o usuá
rio percorre 70 quilômetros. Se
a SC-474 fosse asfaltada, poderia
fazer o percurso em 35 quilôme
tros. Sem receber sequer uma

camada de macadame para dimi
nuir os buracos, a estrada polê
mica já não tem grande fluxo,
prejudicando inclusive o comér

cio local. Só passa por ela quem
não tem outra escolha. "Em

época de safra, para escoar a

produção temos que puxar com

trator. Toda vez que tem campa
nha .pol ítica eles prometem·o
asfalto, e nada. As transporta
doras não querem, entrar aqui por
que os caminhões quebram", re
lata o produtor de banana Renato
Horipurg. Ele acha que a estrada

vai piorar com o início da safra
de arroz, no final do mês.

ATITUDES - Desde que o

governo anunciou o traçado da

rodovia, em 1950, três empreitei
ras assumiram a obra, abando
nada por falta de pagamento.
Uma ponte fantasma no trecho
em que o asfalto deveria passar
enfeita as lavouras de arroz, en

quanto-a ponte utilizada, de ma

deira apodrecida, ameaça os ca

minhoneiros que preenchem os

buracos com pedras e entulhos

Massaranduba - Produto
res e moradores de Massaran
duba e São João do Itaperiú can

saram de esperar pelo asfalto,
prometido pelo governo doEsta
do há 50 anos, e levaram cami-

.

nhões e tratores para a estrada.

Completamente esburacado e

sem condições de tráfegõ, o

trecho da SC-474, que liga
Massaranduba a Barra Velha, é a

principal via de escoamento da

produção agrícola local. A
comunidade armou o bloqueio às
6 horas de quinta-feira, na região
de Guarani-Açu, e comemorou

com churrasco e bolo de velinhas
meio século de descaso. O pro
testo reuniu cerca de cem pes
soas, provocando a formação de
fi la de veículos ao longo da
estrada.

O trecho requisitado tem ex

tensão de BO quilômetros e pre
judica toda a região, desde Jara

guá do Sul a Blumenau, porque
obriga o motorista a optar por
rodovias mais distantes. Para se

SC-474: comunidade fecha estrada, revoltada com promessas de asfalto prorrogadas há 50 anos

mirim deslocou duas viaturas ao

local, mas a manifestação, pa
cífica, não exigiu nenhuma

intervenção. "Todos que pas
sam por aqui são prejudicados,
por isso não há motivo para
ninguém reclamar da mani

festação.· Estamos aqui sim

plesmente para manter a or

dem", confirma o sargento
Edson Jesus da Silva.

gas. "Primeiro vamos tentar

negociar. Se eles não nos derem

atenção, vamos agir de outra

forma", garante. Líder comuni
tário,'Maser organiza abaixo-as
sinado dos moradores. "Depois
de juntar as assinaturas vamos

marcar audiências com secretá
riose governador. Mas chega de

promessas", espera.
A Polícia Militar de Guara-

para atravessar o rio. "Já deve

ríamos ter explodido essa ponte,
porque seguro nenhum vai pagar
o prejuízo se o caminhão cair
dentro do rio", diz o agricultor
Laura Pauli.

Outra construção na mira dos

moradores é a ponte construída

inutilmente,há cinco anos, mas

o empresário e produtor local
Realtino Maser acalma os cole-

Colheita da região ameaçada
por situação da estrada

escoar a produção".
Cerca de 30% da carne con

sumida em Santa Catarina pro
cede de São João do Itaperiú, que
abate mais de 20 mil bovinos por
ano. "Massaranduba é a capital
do arroz. São João do Itaperiú
possui cinco frigoríficos, reba- /
nhos de bovinos, ovinos e suínos,
mas está geograficamente isolada

por estradas de chão", lamenta
Duarte. "Poderíamos ganhar
com o comércio mas, em plena
temporada, os turistas não pas
sam por aqui, mesmo sendo mui

to mais perto, porque o acesso é

muito ruim", completa.

A região deMassaranduba pre
judicada pela estrada é responsável
por 40% da produção de arroz do

Município, recordista no Estado.
São João do Itaperiú também

padece com a situação. Essencial
mente agrícola, o Município tem

2,5 mil produtores de banana,
arroz, peixes e rebanhos. Apoiando
a manifestação, o secretário da

Agricultura de São João do

Itaperiú, Dorival Duarte, protesta:
"Isso desacredita nossos produto-

-

res. O governo federal cria pro- .

gramas e fala ern troca-troca, mas

não temos nem como vender nosso

produto porque não há comoCami1�hões: pedras preenchem buracos na ponte velha. No detalhe, ponte inútil entre lavouras de arroz

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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[M���� :.......... Secretário assegura que erosão
não destruirá aterro da praiaPoliciamento estadual

o número.de ocorrências policiais registrado em Santa Catarina em

dezembro do ano passado e nos dez primeiros dias de 2000, foi 26,11%
menor do que os computados no mesmo período de 1998. A afirmação
foi do comandante-geral da Polícia Militar,' coronel Walmor Backes,
em encontro com o secretário de Segurança Pública; Antenor Chinato
Ribeiro. O efetivo empregado no policiamento ostensivo em todo o

Estado é de 8.171 policiais militares. Deles, 4.705 estão atuando nos

balneários; 3.129 nos centros de compra; 10 1, no Portal do Oeste e

236 nas águas termais e saltos.

Febre amarela

A Secretaria de Saúde colocou à disposição dos jaraguaenses, com
passagem marcada para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil,
vacinas contra a febre amarela. Doze estados brasileiros já detectaram

os focos da doença. A imunização é feita com dez dias de antecedência
ao embarque. O Ministério da Saúde liberou para a Microrregião do
Vale do Itapocu mil doses da vacina. A febre amarela do tipo Silvestre
apresenta sintomas como febre, calafrios, dores de cabeça e nas

articulações, náuseas e vômitos.

Ação Ecológica
O coordenador da ONG (Organização Não-Governamental) Ação
Ecológica-Vale do Itapocu, de Jaraguá do Sul, Emerson Alexandre

Gonçalves, confirmou para o dia 5 de fevereiro, a partir das 9 horas,
no prédio do Sindicato dos Servidores Públicos, a primeira reunião da
entidade. Na pauta, a avaliação dos trabalhos de 1999 e o planejamento
para este ano. Os filiados da ONG poderão participar do encontro.

Demanda turística
A Santur divulga nos próximos dias os números da primeira etapa do
levantamento de dados da pesquisa mercadológica de demanda turística
da temporada de Verão. Cerca de cem pesquisadores trabalharam na

operação em 18 municípios catarinenses, inclusive levando estatísticas
do movimento de turistas em Jaraguá do Sul. Os questionários foram,
respondidos por turistas que estavam deixando o Estado peJas rodovias,
aeroportos e nos postos das polícias rodoviárias. A segunda etapa da

pesquisa será desenvolvida no período de 11 a 17 de fevereiro.

Asfalto
Prefeito de Jaraguä do Sul, Irineu Pasold, viajou quinta-feira para
Brasília com o objetivo de negociar o empréstimo federal junto ao

Ministério da Agricultura para a conclusão do asfalto do Bairro Rio da

Luz. O principal argumento do prefeito para a liberação da verba é o

escoamento da safra e o grande fluxo de caminhões devido a empresa
Ceval Alimentos. Pasold também tentará financiamento no Badesc

(Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina) de R$ 5 milhões. O
dinheiro seria aplicado em 30 quilômetros de asfalto destinados a quatro
bairros do Município.

Reforma
aumentou
em 30% o

movimento
I

Piçarras - Denúncias de

erosão no aterro da Praia de

Gravatá, em Navegantes, co
locaram em alerta a população de

Piçarras, onde 2,2 mil metros de

praia foram reformados. O secre

tário de Obras e Projetos Espe
ciais, João Luiz Demantova, diz

que os dois casos são incom

paráveis porque em Navegantes
foi utilizado o chamado processo
de aterro mecânico (retirada de

areia do continente), enquanto Pi
çarras fez aterro hidráulico (reti
rada de areia do oceano). A Pre

feitura espera não precisar fazer re
paros no balneário em menos de

oito anos, já que a erosão é con

siderada estável, mas o índice de

corrosão só será obtido em março,

quando a obra completa um ano.

A Prefeitura de Barra Velha

também vai aterrar a praia. Con
seguiu liberação deR$300mil pa
ra realização de um aterro mecâ-

nico. O secretário de Turismo,
José Antônio de Souza, diz que,
além de aterramento, o projeto
tem estudo das correntes marí

timas e construção de molhes.

"Nosso projeto é mais amplo que
o de Piçarras. A população co

menta que a erosão já destruiu 12

metros da areia colocada lá". De
mantova garante que o número
não é correto. "Eles não têm parâ-

'

metro nenhum pra dizer quantos
metros de areia já foram corroí
dos. Falam porque não têm re

cursos financeiros para fazer o

aterramento hidráulico", dispara.
Quanto tempo de vida útil tem

a obra da praia ninguém sabedizer

(depende das correntes maríti

mas, que mudam freqüentemente
e da velocidade e intensão da ero

são), mas o certo é que ela trouxe
nova vida a Piçarras. ':0 nosso

movimento turístico aumentou

30% e a valorização dos imóveis
até 80%", garante Demantova.

QUEMPAgA - Piçarras pa
gou US$ 3,5 milhões à compa
nhia belga Jandenull, pela execu
ção da obra. O governo federal
cedeu R$ 1 milhão, a Prefeitura

R$ 200 mil e o saldo foi custeado

entre os imóveis da zona urbana

através de um novo imposto, o

Tributo de Contribuição d� Me

lhoria. Mas a Prefeitura assegura

que não houve muita reclamação
pelo aumento dos tributos, apesar
de um índiceconsiderável de ina

dimplência, cerca de 15%. "A

inadimplência se deve à falta de

dinheiro em que vive a popula
ção", justifica o secretário.

O morador Ernani Emendoer
fer confirma que o valor do im

posto é proporcional ao tamanho
e localização do imóvel. "Os que
têm imóvel mais perto da praia
pagam mais caro, por isso o im

posto varia muito. Tem gente que
paga R$ 100, outros pagam R$ 3

mil", conta. Variando de 1,5 a

3,6% do valor venal do imóvel, o
tributo foi dividido em 20 parce
las, pagas no Banco do Brasil, de
onde o dinheiro sai diretamente

, para a empresa belga, que finan
ciou a, obra em 24 vezes. Uma

parcela de descontentes, 47 pes
soas, processou a Prefei tura por
inconstitucionalidade do imposto.
Mas, por se tratar de melhoria em

benefício da própria população,
o Executivo ganhou a causa.

Arquivo/CP

Recapeamento de ruas

Convênio que será assinado na próxima, terça-feira entre a, CEF
(Caixa Econômica Federal) e a Prefeitura de .Jaraguä do Sul vai
viabilizar recurso, através GO programa Pró-comunidade, na ordem
de R$ 150 mil, para recapear as ruas com asfalto após a implantação
da rede do esgoto. ,

Durabilidade duvidosa: Prefeitura gastou US$ '3,5 milhões com aterro hidráulico em Piçarras

Toda linha ae louças sanitária,s
NascomprasacimadeR$150,OO

rparc:-t:iJ· rorianJ I
Con1:emporary

IrTiVOIli]LLoga!ia LIdeai, · Herwy LCeli1:e

[De�il���arraral
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Delegada aguarda parecer da Justiça
sobre prisão temporária de acusado

o motorista recebeu um tiro no

ombro esquerdo.
O fato de tentarem roubar o

veículo recai na suspeita da dele

gada Fedra Konell. Os assaltantes
estavam dispostos a conseguir
um carro para efetuar assaltos,
provavelmente, em agências ban
cárias da região. O alvo, de acor
do com a delegada, seria o posto
do Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina), em Santa Euzia,
naquele mesmo dia.

A polícia conseguiu chegar
até os suspeitos através do depoi
mento de testemunhas que flagra
ram um dos homens deixando o

local logo depois, abandonando
o capuz e com a roupa molhada.

"É o principal argumento que te

rnos para solicitar a prisão tem

porária", disse Fedra Konell.
A surpresa da polícia foi

quando as testemunhas passaram
as características do suspeito,
coincidindo com um dos envol

vidos no assalto ao posto do

Besc, �m Santa Luzia, há quatro
anos. "São pessoas da região",
aposta a delegada.

Edson JunkeslCP

Azar: queda de moto ajudou na prisão de Freitas

Menores que aplicavamgolpes
emdisque-lanches são flagrados

, Jaraguá do Sul - Dois

menores, de 15 anos, foram

flagrados na noite de quinta
feira por policiais civis quando
tentavam roubar lanches de uma
moto utilizada para o sistema

disque-lanches. A detenção dos
garotos desbarata um grupo de

jovens que aplicava o golpe do
'trote' há pelo menos seis me

ses na cidade, disse o delegado
titular Vanderlei José Alves da

Silva.
A polícia havia registrado

duas ocorrências de roubo de

lanches durante a noite nos

últimos 60 dias. O golpe
funcionava através do telefone.
Um menor, passando-se por
cliente, solicitava o lanche. É
comum em lanchonetes, que
aderiram a esse sistema, acu-

Fedra Konell
tem um suspeito
docasoda
Ponte da Trindade

Jaraguá do Sul-,- A delega
da Fedra Konell aguarda o parecer
da Justiça sobre o pedido de pri
são temporária contra um sus

peito da tentativa de roubo e ho

micídio, ocorrida no último dia
15 na Ponte da Trindade, no Bair
ro Santa Luzia, em Schroeder. A

polícia já identificou o principal
acusado, mas preferiu manter em

sigilo o nome para não atrapalhar
as investigações.

O caso chamou a atenção dos

policiais pela ousadia dos assal
tantes. Dois homens, armados
com revólver, abordaram o San
tana Quantum, dirigido porMar
co Egídio Lucktenberg, por volta
das II h30 do dia 5 de janeiro.
Lutcktenberg pressentiu que se

tratava de um assalto e decidiu
arrancar em alta velocidade com
o veículo. Ao passar pela dupla,

mular vários pedidos para iniciar
a entrega.

Ao conferir o endereço do

suposto cliente, na maioria das
vezes em prédios, os menores

aproveitavam para sacar o

restante dos lanches mas ficava

na caixa térmica instalada na

moto. "Também teve casos que
o menor realmente pedia o

lanche, mas os amigos aprovei
tavam a entrega do funcionário

para roubar tudo o que tinha na

caixa", explica o delegado.
Os restaurantes Dona

Mariah e Brega & Chique foram
alguns dos estabelecimentos
lesados pelo grupo. O delegado
Vanderlei José Alves da Silva vai
encaminhar o inquérito para o

Juizado da Infância e da Ado
lescência.

Ladrão de motos é preso
depois de sofrer acidente

Massaranduba - o ladrão
de motos Edson de Freitas, 23

anos, foi preso no final da tarde

de quarta-feira passada após
sofrer acidente na Estrada Tibagi,
que liga Massaranduba a Guara

mirim; Freitas estava em liber
dade condicional depois de

cumprir parte da pena no Presídio
de Joinville, também por furto de

motocicletas, quando foi flagrado
por populares roubando a Honda
Titan 125, placa MDF-5380

(Guaramirim), do agricultor Jairo
Janesch, 19.

A vítima havia estacionado a

moto às margens da Estrada

Geral do Bairro Guarani-Açu para

entregar comida às pessoas que
trabalhavam numa plantação de

arroz. Ao se afastar da motoci

cleta, Janesch foi surpreendido
por Edson de Freitas. Ele aban

donou a bicicleta que pilotava no

lugar onde estava a moto.

Perseguido por populares e

viaturas da PolíciaMilitar, Freitas

fugiu em direção à Estrada Tibagi.
A falta de sorte do ladrão veio

quando ele perdeu o controle da

moto ao entrar no chamado 'arei

ão'. O ladrão cai u e acabou sendo
-

socorrido, e imobilizado, pela
própria vítima.' "Estávamos fe

chando o cerco nas proximida
des do Murara", disse a delegada
Jurema Wulf. Edson de Freitas

perdeu a liberdade condicional que
desfrutava e cumprirá o resto da

pena em regime fechado.

Afogamento
Jaraguá do Sul - Depois

de quatro dias internada na UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)
do Hospital São José, a menina
Zaira Silva, de quatro anos, não

resistiu e morreu. 'Ela se afogou
numa piscina no Bairro Vila

Rau, sábado à tarde.

Descuido
Jaraguá do Sul- Acidente

quarta-feira passada, por volta
das 14h30, na Rua Bernardo

Dornbusch, deixou duas

pessoas feridas. O Monza placa
LYI-6250 (Jaraguá do Sul),
conduzido por Vilmar Carn

pestrini, bateu contra a bicicleta
onde estavam Moises Pires

Fernandes e Débora Antunes

Fernandes. O casal sofreu

ferimentos leves.

Balanço
Jaraguá doSul- Boletim

divulgado pela Polícia Civil

sobre as estatísticas de 1999
reevela que o crime de ameaça
contra horn-em lidera a lista,
com 435 ocorrências ano

passado. Outro dado interes

sante recai sobre o número de

suicídios registrados no Mu

nicípio. Três, todos do sexo

masculino.

�
Lotérica

MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 202

12·24-44-45·49-53

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 362

1ªfaixa:
05-11-22-24-26-31

2ªfaixa:
07-22-24-29·32-41

concurso: 363
lªfaixa: I

08 - 11 - 14 - 21 - 37 - 41
2ªfaixa:

01-07-20-35-43-45

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 650

11-23-33-52 -70
concurso: 649

29-38-71-73 -78
concurso: 648

24-31-39-60-72

Lotomania
(sábado)

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc.3424 conc.3423
1°-36.936 1°-15.022
2° - 65.589 2° - 62.626
3°-36.056 3°-64.242
4°-13.441 4°-20.505
5°-33.400 5°-53.076

concurso: 16
01-10-11-12-13
16-22·29-45-'46
48-49-51-57-59
63 - 75 - 78 - 91 - 94

Trevo da Sorte - cone, 0046
06 - 44 - 15 - 26 -10 - 24 - 45 - 31 - 04 - 16 - 43

19'- 03 - 05 -11 - 30- 39- 37 - 27 - 25 - 33- 34
20- 21-29-14-13- 41 - 40· 48-32-18- 36

28-35-23-47-09-12

CORREIODOPOVO
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PETERSON lzidono

Na surdina

Poucas pessoas souberam da vinda do zagueiro Márcio Santos

esta semana para Jaraguá do Sul. Mas o jogador já vem

freqüentando urna clínica de fisioterapia no Bairro Amizade há

pelo menos um mês. Com residência fixa em Balneário Camboriú,
Santos foi recomendado a fazer tratamento com os jaraguaenses
Olívia e Lauro Schlichting Júnior. Aprovou, garante que está

praticamente recuperado da constusão na panturrilha direita e

agora só espera a definição de seu futuro clube para a temporada
2000. Grêmio e Santos já contataram com o procurador do atleta.

É pra valer!

Depois de alguns encontros

frustrados com a diretoria do

GE Juventus na tentativa de

renegociar dívida referente a

passes de atletas, numa soma

de R$ 740 mil, o ex-presidente
do clube Ângelo Margutte
decidiu cobrar na Justiça o

valor que, segundo ele, llie é de

direito. A porteira foi aberta.
Mais coisa vem por aí.

Quebra-cabeça
Por falar em Ângelo Margutte,

o dirigente se apressa em

arrumar os detalhes para a

próxima segunda-feira, na
reapresentação dos jogadores
do Fraiburgó, quinto colocado

do Estadual na temporada
passada. Entre as novidades

estão o zagueiro Mauro, ex
Atlético Paranaense, e o atacan-

te Saldanha, ex-Ituano (SP).

Rápidas _

* Técnico de Atletismo da FME, Ivanildo de Souza Pinto, passou
férias no Rio de Janeiro e tratou de levar sua pupilajunto, a velocista
Jaqueline Jacob. Ela treinou em pleno verão carioca e comemorou

a renovação de contrato, por mais um ano, com o Vasco da Gama.
* Radialista Tim Francisco, do jornalismo da Rádio Jaraguá,
confirmou que estão adiantadas as negociações para a emissora

transmitir este ano os jogos dos campeonatos amadores

promovidos pela Liga Jaraguaense de Futebol.
* Como fica a situação do ex-auxiliar da equipe de Futsal Beethoven

Domingues dentro da Fundação de Esportes?

'JeepClub
* Feliz Ano 2000 para todos os jipeiros e familiares e

I

comunidade.

* Eu, Sandro Lessmann, diretor de Promoções, neste
. ano serei o responsável pela coluna do Jeep Club.

* Aniversariante de janeiro - dia 29 sr. Flávio José

Marcatto

* Na próxima semana estaremos relatando a viagem que
alguns jipeiros realizaram no final do ano até o Rio

Grande do Sul.

* Convidamos a todos os sócios do Jeep Club a se

fazerem presentes nàl
a Reunião Ordinária, no d.« 1 de

fevereiro.

• Alongamentode Chassi

·Cardans

· Manut. de Guindastes,
• ReformasdeEquipamentos
· Adaptação Equipámentos
• Soldas Especiais...

Fone: (047) 370-4159

•

Zagueiro tetracampeão realiza
tratamento em Jaraguá do Sul
Márcio Santos
recupera-se de
uma contusão
na panturrilha

Jaraguá do Sul - Afastado

dos gramados há quase dois me

ses, o zagueiro tetracampeão do

mundo, Márcio Santos, trocou a

agitação de Balneário Camboriú,
onde tem residência fixa, pela tran
qüilidade de Jaraguá do Sul. É nu

ma clínica no Bairro Amizade que
o jogador se recupera de uma con

tusão na panturrilha direita, através
do tratamento com aplicação de .

placas de argila para o fortaleci
mento do músculo.

Durante três dias desta sema

na, Santos realizou sessões de gel
terapia, acompanhado pelos profis
sionais Olívia e Lauro Schlichting
Júnior, na Clínica Fenômeno. O

diagnóstico confirmou que o joga
dor está praticamente recuperado.
No entanto, a maior preocupação
recai sobre seu futuro clube.

Com 30 anos e apontado como
um dos melhores zagueiros brasi
leiros do início da década, Márcio
Santos rescindiu contrato com o

São Paulo e deixou o clube ma

goado com o treinador Paulo César

Carpeggiani. "Estava bem, inclusive
cotado para voltar à seleção, mas
acabei indo para a reserva. Todos vi
ram que ele foi injusto", disse.

Apesar de ser pretendido por
outros grandes clubes do País, ain
da para o primeiro semestre do

ano, Márcio Santos afirmou que é
a primeira vez, em 13 anos de car

reira, que fica sem definição no iní
cio de uma temporada. O Santos

negocia com o tricolor a redução
do valor do passe do jogador, atual
mente estipulado em US$ 1,8 mi
lhão. O Grêmio também demons

trou interesse em contratá-lo.

Sentado na sala de espera da

clínica, Márcio Santos relembrou
dos melhores momentos da car

reira. Foi vice-campeão da Copa
América em 1991, ano da suapri
meira convocação para a seleção
brasileira. Jogou pelo Internacional
eNovorizontino. Atuou no futebol
francês e consagrou-se no Ajax,
da Holanda, conquistando sete tí- .

tulos em três anos. O auge veio
em 1994. Convocado às pressas
para a zaga da seleção, chegou na

final da Copa do Mundo, e trouxe
amedalha de tetracampeão.

Divulgação/Arte Click

medalha em competições interna
cionais. A velocista aposta em

uma boa campanha no Campeo
nato Brasileiro Juvenil (até 19

anos) para obter a vaga ao Sul
americano de Atletismo, que será

realizado em setembro. Pelo Vas

co, em 1999, Jaqueline Jacob

conquistou sete medalhas e teve

desempenho que agradou os

dirigentes do Vasco no Estadual

paraMenores. Afinal, ela faturou
em uma só etapa três medalhas

(uma de ouro, uma de prata e

uma de bronze).
Especialista em três provas

dentro do Atletismo, Jaqueline
não sabe qual será a prioridade
para a temporada. "O treinador

vai definir quando se aproximar
das competições", disse. O pri
meiro desafio do ano é a etapa de

abertura do Estadual Juvenil do

Rio de Janeiro. "Acredito que vou
/ disputar os 100 metros com Bar

reiras", prevê.

Márcio Santos: "Quando o clube me valoriza, dou tudo de mim"

Jaqueline renova com o Vasco
Jaraguá doSul- A velocis

ta Jaqueline Jacob (Cosmos Tu

rismo) renovou por mais um ano

contrato com o Vasco da Gama.
Atleta do clube carioca desde o

primeiro semestre de 1999, ajara
guaense confirmou, semana

passada, sua permanência como

integrante da equipe de Atletismo

do Vasco. Ela trocou as férias pelo
treino na pista sintética do com

plexo do Maracanã.

Acompanhada pelo técnico
Ivanildo de Souza Pinto, Jaqueline
iniciou apré-ternporada sob o for
te calor do Rio de Janeiro. Duran
te 13 dias, manteve um cronogra
ma rigoroso de treinos. "Houve
um pouco de desgaste, mas os

trabalhos contribuíram para man
ter a forma", ressaltou. A atleta

ainda recupera-se da contusão no

pé esquerdo, sofrida após descer

de um ônibus, em agosto passado.
Com 18 anos, Jaqueline troca

de categoria e planeja a primeira
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tática: jogadores treinaram durante a semana jogadas de conclusão e saídas rápidas para o ataque

ADJ estréia na seletiva contra

representante doMato Grosso
Dirigentes
estão confiantes
na classificação
à etapa final

Jaraguá-do Sul- A CBFS

(Confederação Brasileira de

Futsal) divulgou os grupos da se
letivada TaçaBrasil. AADJlJara
guá do Sul, único representante
catarinense na competição, está
na chave D, ao lado de equipes
do Mato Grosso, Acre, Rondô
nia, Mato Grosso do Sul e do time
de Osasco,' São Paulo, onde
acontece a etapa classificatória.
Os jaraguaenses estréiam no tor

neio dia 9 de fevereiro, às 19h1S,
centra a Gráfica Genus/Lixeira,
do Mato Grosso.

.

A proposta da seletiva
é reunir

os campeões estaduais para dis-
.

\

putar duas vagas à fase final da

Taça Brasil. O Vasco da Gama e

Internacional, atual campeão, já
têm vaga garantida. Este ano, o

complexo de São Januário, no
Bairro de São Cristóvão, Rio de

Janeiro, é o palco dos jogos de

cisivos da segunda maior com

petição de Futsal do País.

Apesar de reconhecer o equi
líbrio entre as equipes que parti
cipam da seletiva, o técnico da

ADJ/Jaraguá do Sul, Manoel
Dalpasquale, aposta num bom
rendimento dos jogadores no pri
meiro torneio oficial da temporada
2000. Apenas dois clubes se

classificam para a etapa final do
torneio. "Nossa principal meta é

buscar esta classificação", res
saltou o diretor da Associação dos

Amigos do Esporte Amador de

Jaraguá do Sul Carione Pava

nello. }

Na segunda rodada a ADJ/Ja-

raguá do Sul enfrenta o Volta Re
donda Futebol Clube, ßo Acre.
Depois, joga com a Associação
Atlética Pelezinho, do Mato
Grosso do Sul, e, em seguida pega
o Esporte Clube Operário, de

Roraima. A última rodada reser

vou um dos principais confrontos
da seletiva. A equipe jaraguaense
terá pela frente os donos da casa,
o Esporte Clube Osasco, no dia
13 de fevereiro, às llh30.

O grupo corre atrás da melhor
forma neste início de pré-tem
porada. Durante a semana, o téc-

. nico Manoel Dalpasquale exigiu
dos jogadores rapidez na saída de

bola para o ataque e repetiu várias
vezes nos treinos as jogadas de

conclusão com bolas paradas.
Com urna contusão no joelho
direito, o recém contratado Dedé
não treinou quarta-feira, mas

deverá recuperar-se até a seletiva
da Taça Brasil.

Baependi lançaprojetopara
construção danovapiscina

Jaraguá do Sul- O Clube

Atlético Baependi inicia a tempo
rada de verão com um projeto de

remodelação do complexo aquá
tico e da sede social. Quarta-feira
à noite, a diretoria lançou três ca

tegorias de planos de venda de

títulos com o objetivo de arreca

dar recursos. A verba será aplica
da na construção da piscina aque
cida, com cobertura de policar
bonato, e na climatização dos três
salões.

A previsão de inauguração da

piscina, que também será aque
cida, é emjunho, afirmou o dire
tor do clube, Sidnei Buchmann.
O novo complexo aquático ga
nhará uma piscina de 2S metros

de comprimento por dez de lar.

gura.
As três categorias de títulos

colocadas à disposição têm

vantagens aos associados e ofe
recem benefícios aOS interes
sados. No primeiro plano, voltado
apenas palia sócios, o pagamento
de seis anos de mensalidade dá

bonificação de mais seis tempo
radas sem a cobrança da taxa de
R$ 30,00 ao mês. O segundo tem
os mesmos critérios, agora para
novos sócios. A última categoria
recai sobre o valor do título, de

R$ 700,00, que poderá sers

quitado em seis vezes. Neste pe·
ríodo, o associado está isento da

mensalidade.

Meta: Buchmann aponta local onde será construída nova piscina

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas refeições
com tranqüilidade. Nosso restaurante serve almoço e

jantar aberto ao público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral (casamentos,

batizados, aniversários, ... )

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-1482 -

eORUpÁ - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!
.

3712444
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