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Küster foimais além e disse

que o PSDB estadual tem
interesse na reeleição do

prefeito Irineu Pasold (PSDB).
Sobre a composição da chapa
majoritária, o presidente
desconversou, afirmando que
cabe às lideranças do Muni

cípio avaliar as chances.
Página4

Equipe de Futsal

enfrenta o Seara
A equipe FMElBreithaupt/

Caraguá joga hoje contra o

SearaAlimentos/Águia Segu
ros, em Jaraguá do Sul, pelo
Estadual de Futsal.

Contusões podem afastar
os jogadores Alexandre e

James. Página 18

Município abre
,..,

comemoraçoes
dos 500 anos

Pagina 13

(47) 370-7000/635-0705

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, sábado, 15 de abril de 2000

Küster aposta na formação da aliança
Mais Santa Catarina em Jaraguá do Sul
"Tenho absoluta convicção

que a coligação Mais Santa
Catarina se reeditará aqui em
Jaraguá do Sul". A frase é do

presidente da Celesc e

presidente de honra do PSDB
no Estado, Francisco Küster,
que esteve inspecionando as

obras da linha de transmissão
Blumenau-Jaraguá do Sul.

Assaltantes levam

R$ 5,6mil do Besc
Dois homens assaltaram o

posto do Besc, no Bairro Santa.
Luzia, na quarta-feira, e

levaramR$ 5,6mil.
Esse é o segundo assalto em

30 dias. No primeiro, os irmãos
Genésio e Élio Cavalhol rou
baram R$ 6,2mil. Página 16

Grupos se reúnem
em acampamento
folclórico
Página 13

Duas Rodas
Industrial
SOI..uçOES INTEUGENTES PAAA
/NOOSTRIAS DEAlJMEmos

estofados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

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

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

Centro de Imagem 2
R. João Picolli, 216 •

esquina cl Relnoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Blron)
Fone: (047) 371·8776

JRCRIAÇÖES

Edson Junkes/CP

Chocolate: proximidade da Páscoa aumenta a procura. Página 15
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Exercício da especulação
Ficou só na promessa a divulgação da pesquisa de intenção

de votos, encomendada pelos diretórios do PSDB e do PFL de
Jaraguá do Sul ao Instituto BoniIha. Emprincípio, o prefeito lrineu
Pasold garantiu que divulgaria os números, independente dos
resultados registrados pela consulta popular. Todavia, namanhã
da última terça-feira, durante entrevista coletiva com a imprensa
local, já de posse da pesquisa, contrariou as declarações
anteriores e disse que nãomais divulgaria os dados.

A decisão aguça ainda mais a

curiosidade popular e excita a

criatividade dos adversários, que
apostam em números negativospara
o governo. Aliás, é difícil outra

,I avaliação. "Não vamos dar'munição
aos adversários políticos", disse o
prefeito. A justificativa utilizada por
Pasold para esconder os resultados
soou como falsa,já que traz em si a

desculpa da inocência. Ninguém em

sã consciência acredita que um

politico, em ano eleitoral, deixaria de
divulgar o resultado deuma pesquisa
que lheft favorável.

Éprovável que a coligaçãoAceita
Jar'aguá-PSDBIPFL-possa ter
em mãos números que poderiam

§ incitar a candidatura de outro

pretendente, prejudicando a

formação da coligaçãoMais Santa
Catarina. Há cerca de dois meses o

PPB lançou extra-oficialmente a candidatura do vereadorMoacir

Bertoldi, que vem despontando. Nos bastidores, o PFL e oPSDB
namoram o PPB, e não gostariam de ver uma candidatura do
PPB em ascenção, o que exigiria alterações das estratégias iniciais.

As expectativas frustradas pela decisão de não divulgar os
resultados da pesquisa incentivam o instinto natural da

especulação, Por todos os lados, nas rodas politicas, as conversas
procuram encontrar argumentos convincentes para justificar as
declarações de Pasold. Os mais exaltados chegam a dizer que a

candidatura do prefeito está tão ruim que os caciques da aliança
preferiram esconder os números e, internamente, discutir outro
nome para encabeçar a futura chapa majoritária.

Os mais experientes, entretanto, preferem apostar que o

governo realmente está usando de estratégia para não divulgar
os dados. Há duas opções: 1 - A candidatura de Pasold teria

ultrapassado a do deputado estadual Ivo Konell. Desta forma, o
governo estaria escondendo o jogo par'a que oPMDB mantivesse
a rota traçada para a campanha, já que trabalha com a condição
de líder nas pesquisas. 2 - Há um empate técnico entre os

possíveis candidatos das legendas afins, o que levaria a analisar'
outra possibilidade de candidatura.

Seja qual for omotivo que levou o governo a não revelar o
resultado das pesquisas, já não mais credencia o prefeito Pasold
junto à opinião pública e à imprensa. Por mais de uma vez

prometeu divulgar os números. Foi mais além, disse que não

acreditava "em pesquisas de botequim", encomendaria urna
pesquisa séria e, se realmente estivessemal, pediria o boné. Sem
acesso aos números, a população jaraguaense não tem como

avaliar se o prefeito mentiu ou apenas está usando de uma

estratégia política-eleitoral.

governo ,a/r,ão'
reve/:ãr b

,,' "

resuitado das

pesquisas), já;
nãoriiais
cred,ene;la* '

prefeitoi'
Pasgld}untó:ià"
opinião
pública e à

<',:�:;;-;
,

.imprensm

Envolvimento social; tarefa difícil
* Emerson Alexandre Gonçalves

Ao estudarmos a História
da humanidade, é notório o

fato de que só aconteceram

conquistas quando houve lutas
e movimentos sociais organi
zados, reforçando aquele velho
jargão popular: "A união faz a

força".
Independentemente de

etnia, religião ou posição social,
quando um grupo de pessoas
une-se num só objetivo ele é

perseguido e alcançado.
Esses movimentos sociais

podem ser verificados em

sindicatos, organizações não

governamentais, associações
de moradores, grêmios estu

dantis, enfim, em todas as for
mas de movimentos organiza
dos.

Em nossa região, tradicio
nalmente todas as formas de
envolvimento social são vistas
como algo feio, errado, e parti
cipar de sindicatos, ONGs ou

associações de moradores

para muitos torna-se um ato

pecaminoso.

Atualmente, vivemos num

País que afirma ser uma nação
democrática, mas para ser

nação necessita de indepen
dência, e para tornar-se

democrática precisa urgente
mente de uma completa parti
cipação popular, dos movi
mentos sociais e políticos exis
tentes.

Como cidadão participo de

vários movimentos sociais e

populares organizados, sejam
eles da categoria profissional a
que pertenço, seja de outras

atividades tais como ecológicas
- que acredito ser de fun
damental importância ao futuro
da humanidade - e política
local, que direciona nossa ci

dade e região.
»

Por ser jaraguaense nato,
lamento em ver que meus con

terrâneos adoram participar de
movimentos sociais apenas de

pijama. Muitos dizem que tra

balham demais e que, portanto,
não possuem tempo para
militarem socialmente. Ignoram

o fato de que trabalham dernas

justamente porque não lutaram

por seus direitos.
O que há de fato por trru

disso tudo é a subserviêncs
cultural reinante em nOSSJ

região e que faz muita gente
acreditar que apenas meia dúziJ
de famílias têm direito de ser

feliz. Como sempre, diz o meu

amigo e professor Ariovaldo
Xavier: "O homem nascepar
ser feliz!". Mas. para isso i

preciso lutar.
.
Jaraguaense, acorde desse

sono social alienante, abando·
ne o pijama do comodismo'
venha se engajar em movimen·
tos sociais. Se você é estudan·

te, organize-se no movimento
estudantil, se você é trabalhe
dor, milite nas atividades sindi·
cais de sua categoria. Onde
mora, participe da associação
de moradores, enfim, defenda
a bandeira de lutas sociais.

* Diretor do Sindicato dos

Trabalhadores da Educação
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+- "Faremos um grande encontro

para consolidar a força crescente

do PT e dar a arrancada a uma

campanha para fazer de Jaraguá
do Sul uma cidade com justiça
social." (Presidente do Diretório do
PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
sobre o encontro que a legenda faz

amanhã, quando deve decidir os

candidatos e possível coligação)

"Acho estranho o prefeito ter

mudado de idéia de repente. Na
minha opinião deveria divulgar a pesquisa' e ser transparente."
(Presidente do PL de Jaraguá do Sul, Heins Raeder, sobre a decisão
do prefeito lrineu Pasold - PSDB - de não divulgar a pesquisa de

intenção de voto)

"O prefeito não cumpriu a promessa feita anteriormente. Isso

poderá reverter em prejuízos, a população está cansada de

promessas não cumpridas." (Presidente do PPS de Jaraguá do

Sul, Edson Müller, sobre o mesmo assunto)

"Se de fato existe uma pesquisa encomendada por ele, é prer
rogativa do prefeito divulgar ou não." (Presidente microrregional
do PPB, Luiz Antônio Grubba, defendendo a decisão de Pasold),

Acontece na Câmara
Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguâ do Sul

CÂMARA DE VEREADORES
DE JARAGUÁ DO su:

91 as sessões dos dias 06/04 e 03/04/2000 foram aprovados pelos vereadores
as seguintes indicações eprojetos:
Maria E. Mattedi, reconhece de utilidade a Fundação Logosófica de Jaraguá do
SuL
ExecutivoMunicipal, dispõe sobre o transporte coletivo ..
Silvio Celeste, implantação de áreas de lazer no Loteamento Jardim Francisco,
Bairro Centenário, viabiliar terrenos para a implantação de áreas de lazer que
ainda não possuem. Viabilizar com urgência fundo rotativo para bolsas de
estudo.
Afonso Piazera Neto, substituição das lâmpadas de 40 wats poroutras de 400
wats, vapor de sódio, na área delazerdaRua Luis Sarti,Nereu Ramos.
Legislativo, que o governo do estado determine aaquisição e a construção de um
estabelecimento de internação na regiãoNorte do estado para abrigar e reeducar
menores infratores.

PALAVRALIVRE
Lorita Karsten solicitou a atualização dos nomes dos diretores por razão da
en�e�a de livros que está sendo feita às escolas. Informou que a data correta. das
elelÇoes deste ano está na cartilha da Justiça Eleitoral. Sugeriu o cadastramento
de escolas locais no programa escola-recicla (cartucho de impressora) em

parcena com a SecretariaEstadual de Educação.
Moacir Bertoldi registrou errata de sua formação nesta coluna na semana

passada, afirmando que onde se lê "disse ser a duplicação da BR-280 um

compromisso de campanha do PFL" leia-se "disse ser um compromisso de

ca�panha do PFL melhorias do acostamento da BR-280 até a entrada para a

Fe�", Solicitou agilização quanto à votação do projeto de lei que cria o cartão de
mela hora na Zona Azul, por ser também uma solicitação do CDL Registrou a

sua, indignação e preocupação em relação às exigências da união para a

e�etJvação do credenciamento daUTI Infantiljunta ao SUS.

NIUr� �os Santos registrou de protocolo, pelo deputado Vicente Caropreso, do
relat�no' da Comissão Antitóxicos da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul ao

presl?ente da CPI do Narcotráfico, dep. Magno Malta. Solidarizou-se com a

paralisação dos professores da rede estadual de ensino por ser favorável a uma
Justa contemplação salarial e por servir o movimento coino reflexão ao governo
estadual parauma reforma no magistério, . .

Ademar Possamai falou da receptividade a sua indicação de oportunidades aos

apos�ntados e estar a empresa Júnior da Ferj capacitada a desenvolver junto com

�AcIJS um banco de dados. Defendeu novamente umapágina própria na Internet.
olic.Jtou o envio de oficio a secretáriamunicipal de

�ana E. Mattedi parabenizou Niura pelas colocações sobre o magistério e

�sse ter o �tual governo feito�uita coisa em favor da clas�e. •

Afons? Píazera Neto convidou a todos para a solenidade de fundação da
sSoclação de Defesa e Educação Ambiental, ocorrida na último sábado Falou

�mbém sobre as presenças dos senhores Osnildo Bartel,WaldirWatzko, Clarice
oral e Isa Ziemann, Eles estiveram na Câmara para falar sobre ii legislação

Vigente com relação a loteamentos.

Médico e vereadores disputam
indicação a vice da coligação

Pesquisa
lnternavai
apontar o
candidato

Arquivo CP: Edson Junkes

Massaranduba - A coliga
ção PMDB/PPB tem quatro no

mes postulando a indicação da
candidatura a vice-prefeito. São
eles o médico João Alberto Fadul
e os vereadores Alvair Ricardo

Pedrini, Donato Petri e Armindo

Sesar Tassi, todos do PMDB.

Pelo acordo que existe entre os

dois partidos, será tarefa pe
ernedebista indicar o nome do

futuro candidato a vice-prefeito
pela coligação. A Executiva do

partido esteve reunida segunda
feira para discutir o assunto e

decidiu realizar uma pesquisa
para apontar o candidato.

Se a opção recair sobre o mé

dico, será a estréia de Fadul na

vida públ ica. Ele exerce a profis
são na cidade há 22 anos, onde
sempre teve participação políti-
ca, mas nunca como candidato. Candidato: Fadul ainda nãofoi consultadoformalmenie pelo PMDB
Fadul não ainda foi consultado
Iormalmente pelo PMDB sobre a

possibilidade de sair candidato a

vice-prefeito e, se acontecer, dis
se que vai pensar antes de deci
dir. Fadul descartou a possibili
dade de ser candi dato a vereador.

O presidente do Diretório

Municipal do PMDB, Maurício
Sasse, disse que o partido pode
rá optar pela realização de uma

pesquisa interna para indicar o

candidato a vice-prefeito, para
evitar divergências internas na si

gla. A pesquisa ainda não tem data

marcada, mas deve acontecer
depois das reuniões das executi-:
vas do PPB e PMDB, na segun-

da-feira, e com o PSDB, dia 24.

Conforme Sasse, é possível
até. que a pesquisa não seja ne

cessaria, caso os postulantes de

clinem em favor de um deles.Ele
frisou que a coligação será man

tida para as eleições municipais e

que a indicação do candidato a

prefeito será feita pelo PPB, numa
decisão isolada sem qualquer in
terferência peernedebista.

O nome mais cotado para sair
candidato a prefeito pela coliga
ção é o do ex-prefeito Odenir

Deretti, que tem a maior aceita

ção entre os correligionários, mas
enfrenta obstáculo na condena-

ção por improbidade administra
ti va, com perda dos direitos po
líticos por três anos, feita pelo
Tribunal de Justiça do Estado.

O vice-prefeito de Massaran

duba, Alfredo Vavassori, que
também aspirava à indicação para
candidato a prefeito, renunciou
"em defesa da unidade interna do

partido". Vavassori deverá con

correr a vereador. O presidente
do Diretório Municipal do PPB,
Carmelino Dolsan, disse não ter

informações sobre o recurso em

defesa de Odenir Deretti, enca
minhado ao Superior Tribunal de
Justiça. (MILTON RAASCH)

Postulantes a cargos eletivos se desligam do serviço público
Corupá/Guaramirim/Mas

saranduba/Schroeder - As

administrações municipais estão

sofrendo alterações ria micror

região com a desincompatibilização
de servidores que pretendem
concorrer a cargos eletivos nas

próximas eleições municipais. De
acordo com a legislação eleitoral, o
prazo para desligamento do serviço
público expirou IW dia 31 de março.
Em Corupá, deixaram as funções o
vice-prefeito, Haroldo Kühl, a

secretária de Educação, Benladete
Corrêa Hilbrecht, e a diretora do
Bem-Estar Social, Dolores Lunelli.

Todos aspiram a candidatura à

Câmara de Vereadores pelo PMDB.
O prefeito Luiz Carlos Tamanini
ainda não confirmou os subs

titutos,
Em Guaramirim, deixaram os

cargos o chefe de Gabinete, Sidnei
Silvio Finardi, que voltou a ocupar
a cadeira na Câmara de Vereadores

e pretende concorrer à reeleição, e
a secretária municipal de Educação,
Maria Lúcia Reichert. Eles também
ainda não tiveram substitutos

confirmados. Em Massaranduba, a

desincompatibilização da secretária
da Saúde, Sônia Martini, terminou

não acontecendo. O nome da

secretária era dado como certo para
a nominata de candidatos a

vereadores pelo PPB. Fala-se

também que o motorista Valmor

Scaburi poderá pedir afastamento
para concorrer ao Legislati voo Como
ele não ocupa função de diretor ou

secretário, o prazo para de

sincompatibilização é de três

meses.

Em Schroeder, a equipe do

prefeito Gregório Tietz deverá

permanecer inalterada. Não houve

nenhum afastamento no prazo legal
previsto. (MR)
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PTB descarta candidatura ao

Executivo e lança vereadores
Decisão será
homologada
em reunião no
dia 1 de maio

JaragUá do Sul - A co

missão provisória do PTB decidiu

que a legenda não irá lançar
candidato a prefeito nas próximas
eleições, mas apoiar um

postulante de outro partido, e

coligar-se nas proporcionais. A
.decis ão será homologada na

reunião do dia 1 de maio, quando
será oficializada a comissão

provisória. O empresário Jean

Leutprecht foi confirmado na

presidência do partido, que tem

ainda os professores Rosimeire
Vasel e Cláudio Tubbs como

vice-presidente e tesoureiro,
respecti varnente.

O PTB aproveita o encontro

para apresentar o cronograma de

trabalhos, com vistas às eleições
municipais, e discutir as possíveis
afianças. "O partido já definiu que
não irá apresentar candidato a

prefeito. Temos consciência do
nosso potencial no momento.

Entretanto, vai lançar o número
máximo permitido de candidatos
a vereador", confirmou Leut

precht, revelando que a legenda
trabalha com a possibilidade de

eleger dois vereadores.

Na opinião dele, para que o

partido alcance a meta, a melhor

opção será coligar-se às eleições
proporcionais. "Temos duas
alternativas: sair sozinho, o qu,e
enfrenta uma certa resistência

interna, ou coligar-se na propor
cional, proposta que deverá sair

vencedora", completou, acres
centando que a tendência do par
tido é apoiar o candidato a pre
feito da aliança à proporcional. O

PTB está sendo insistentemente

cortejado pela Frente Indepen
dente, que tem como candidato
a prefeito o presidente do
Diretório do PL, Heins Raeder.

Leutprecht fez mistério sobre
o candidato a ser apoiado, mas

deixou escapar a preferência do
diretório pelo PMDB do deputado
estadual Ivo Konell. Sobre as

programa de governo, o

presidente disse que está em fase
de levantamento das prioridades
e necessidades do Município.
"Nossa proposta de governo é
mais simples e menos demagó
gica. Queremos Um governo
transparente que cumpra sua

obrigação de gerenciar os recur
sos da cidade em benefício de

todos", discursou, inforrnando
que, a partir de I de maio, "o
bloco do PTB estará nas ruas", e
intensificará a campanha eleitoral.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Küster confia na aliança PSDBIPFL/PPB
Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - "Tenho
absoluta convicção que a

coligação Mais Santa Catarina se

reeditará aqui em Jaraguá do Sul".
A frase é do presidente da Celesc
e presidente de honra do PSDB
no Estado, Francisco Küster, que
esteve inspecionando as obras da
linha de transmissão Blumenau

Jaraguá do Sul na tarde da última

quinta-feira. Sobre a formação da

chapa majoritária, Küster
desconversou e disse que cabe
às lideranças locais decidirem.

Ele, entretanto, afirmou que
tem obrigação de defender a

candidatura do prefeito Irineu Projeto: Küster defende a candidatura do prefeito lrineu Paso/d
Pasold (PSDB). "Temos aqui um
cenário já praticamente es

tabelecido, com o prefeito
buscando a reeleição. Entretanto;
não podemos fechar questão e

inviabilizar as negociações",
declarou, acrescentando que a

direção estadual do PSDB tem

interesse na formação da

coligação Mais Santa Catarina e

na reeleição de Pasold.
Küster não acredita na

composição da chapa majoritária
com PPB e PFL, tal qual a do

governo do Estado. "A situação
aqui é diferente. O prefeito pode
não estar disparado nas pesquisas,
m as está fazendo um bom

governo", defende, afirmando
que negar a Pasold o direito de

pleitear a reeleição, não é

democrático.
Sobre as pesquisas de intenção

de voto, Küster disse que "é uma

equação de chegada para orientar
os partidos". "Tem dois tipos de

pesquisa. Urna para conhecer o

sentimento da população e outra

para aferir a intenção de votos.

O que se está fazendo?", indagou,
.

assegurando que com bom

trabal ho de marketing e i n

teligência pode-se reverter a

tendência de votos.

Na opinião dele, o principal é
que as legendas negociem a

futura coligação em cima de

projetos de interesses comu

nitários. "As alianças devem ser

costuradas com grandeza, com
critérios e em cima de um projeto

político-administrativo com bases

sólidas", discursou.
ESPECULAçÃO - Apesar

da afinidade entre PSDB/PFL e

PPB, interesses pessoais e

proj etos m a i ores poderão
dificultar a formação da aliança.

O vice-governador Paulo
Bauer (PFL) tem como desafio

eleger o candidato da coligação .

Entretanto, o partido não deve

aceitar pacificamente participar
da aliança apenas como. co

adjuvante.
Por outro lado, a candidatura

do vereador Moacir Bertoldi
(PPB) tem crescido o suficiente

para assegurar à legenda poder
de barganha na chapa majori tária.
(MC)

A se confirmar as articulações de bastidores, onde uns tramam

contra os outros dentro do próprio partido, muita coisa ainda

pode acontecer na política de Jaraguá do Sul.

Enquanto o diretório decide, grupos promovem sessões de

terrorismo. Nas conversas de compadres, ouve-se de tudo um

pouco, até sugestões pouco hortodoxas, como a possibilidade de
convocar a executiva estadual para intervir no diretório municipal

e impor a candidatura desse ou daquele.
É a fogueira das vaidades queimando corações e mentes,

alterando o processo natural da escolha.
Pelo andar da carruagem, asconvenções prometem repetir °
enredo da última ceia. Terão beijos, mas também traições.

Aliás
Se o aval da executiva
estadual fosse tão decisiva

assim, o vereador Moacir
Bertoldi não estaria
enfrentando as resistências
dentro do PPB.
Em fevereiro, num encontro

entre a Executi va estadual e o

Diretório municipal, a
candidatura de Bertoldi foi

praticamente homologada.
Tempos depois, alguns líderes
disseram que o partido não

tem candidato.

Encontro
O PT de Jaraguá do Sul

realiza amanhã, a partir
das 9 horas, no Sindicato

do Vestuário,
Encontro Municipal.

Os petistas prometemdefinir
candidaturas,

política de alianças e a

estratégia eleitoral.
O encontro contará

ainda com palestra sobre

adrninistração públicae
atividades legislativas

'Wood Robin'
O Banco Central gastou no ano passado R$ 29,8 bilhões para

"garantir o equilíbrio do sistema financeiro".

As despesas com o Proer chegaram a R$ 15,7 bilhões e o BC

provisionou ainda outros R$ 9,7 bilhões como reserva por conta

de empréstimos não pagos.
O governo tem pago alto preço para preservar a saúde dos

bancos, enquanto que a população ...
Tira do povo para manter os privilégios dos banqueiros.

Candidatos Efeito CPl
O presidente da comissão pro
visória do PTB de Jaraguá do

Sul, Jean Leutprecht, confir

mou sua candidatura a verea

dor. No PT, o fiscal sanitarista

José Carlos da Silva, o Zéda
Galera, está em plena cam

panha à Câmara. Animado,
disse quê será "a voz dos ser

vidores". Pelo discurso, tem
chance de convencer a classe.

O governo poderia aproveitara
onda de exonerações de

funcionários públicos motivada
por envolvimentos em

irregularidades ou denúncias de
. participarem de esquems

ilegais, promovida em tode!

País, e fazer uma faxina
doméstica

Em alguns casos, mo ti vos nãQ

faltam

Alternativa
O Palácio do Planalto já considera O Parlarnentarisrno como

alternativa salvacionista, se eleito quem ameace os

desdobramentos do Plano Real. Pelas propostas, o sistema

brasileiro será inspirado nos modelos francês e português.

�ADD/Makler�
üwsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços 'UI área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando rui

sua segurança e tranqüilidade.
NOV'O KUO: rresrcenre I:pnOCIO l"eSSOO, �90 - Centro

ßN\)f,ßßÇO Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Empresas italianas confirmam
\

� .

presenças na Feira de Móveis
, i

Organizadores
estimamque
20 mil visitem
a Femac/2000

São Bento do Sul - Três

empresas italianas do setormove
leiro já confirmaram presenças na

terceira edição da Femac (Feira
de Equipamentos, Máquinas e

Acessórios para Móveis), que
acontece de 20 a 24 de junho, no"
Pavilhão da Promosul. A Invebe
Industrie Vernici, da região de

Varese, é um dos principais fa
bricantes de vernizes para moldu
ras daquele país.

O representante. da empresa
italiana no Brasil, Antônio Ugo,
disse que a intenção em participar
da Femac é entrar rapidamente
no mercado moveleiro brasileiro.
Até agora a Invebe tem maior

representação na indústria de ver

nizes para molduras.
- Vamos apresentar um pro-

duto de vanguarda, o hotstain

ping , que é uma película para
acabamento aplicado em determi
nadas partes dos móvei s. Esse

produto começa a ser comercia
lizado no País pela SRMB -

revelou, inforrnando que, além da
Invebe-Industrie Vernici, duas fu
sões entre capital brasileiro e ita

liano estarão presentes na Femac,

Uma delas é a FGVTN, re

cente fusão da indústria de ser

ragens para móveis TN (Técnica
Nacional), de Curitiba, com a

italiana FGV, fabricante de

dobradiças. "Temos interesse na

Femac. Achamos importante
estar presente nos pólos move

lei ras", diz o diretor da empresa
Ariane Grube. A outra fusão en

volve a Camerini Comércio e

Representações, de Joinville, e a

Camozzi, tradicional fornecedora
de equipamentos pneumáticos e

eletropneumáticos para a indús

tria moveleira italiana.

O administrador da Camerini,
Sergio Franco Junior, adiantou

,

que a empresa tem intenção de

instalar uma unidade em Santa

Catarina, no Planalto Norte. Ele

prometeu dar maiores detalhes
sobre a fusão na Femac.

MADEFER - Simultanes
mente à Femac, estréia a Made

fer (Feira Brasileira de Extração
e Beneficiamento da Madeira),
voltada ao setor de insumos para
a indústria moveleira.

A Praxis Feiras e Congressos,
de Blurnenau, responsável pela
organização dos eventos, calcula

que 200 expositores devam

participar das feiras. Até o final

de março, cerca de 60% dos

estandes haviam sido comercia
lizados. São esperados 20 mil vi"

sitantes à Fernac/Madefer 2000.
Estarão representados os

setores de tintas e vernizes,·
colas, abrasivos, máquinas, fer
ramentas, madeiras. cornpen
sados, aglomerados, vieiras e

espelhos, tecidos, tratores, guin
chos e prestaelores ele serviços
para a indústria moveleira.

----------,

I
I
I
I
I

o O Nú�leo da Construção Civil de Jaraguá do Sul realizou esta

semana missão técnica à Feicon 2000 (Feira Internacional da

Construção), no Anhernbi, em São Paulo.
Na oportunidade os integrantes do núcleo visitaram empresas do
ramo e conheceram obras da Construtora Cyrela, Inpar
Engenharia e a Construtora Schahin. Cury.
o Na segunda-feira, a partir das 19h30, no auditório da

Acijs, acontece a aula inaugural do curso de encarregado de

obras civis - mestria de obras.

o Já o Núcleo de Autornecânicas visita hoje a Feira Show Car '

2000 (Z" Feira Internacional do Autómóvel), em São José dos

Pinhais, no Paraná.
O evento reúne exposição deautornóveis, motos, caminhões,
utilitários, autopeças, acessórios e náutica.

o Na próxima segunda-feira, o Núcleo de Cabeleireiros

promove, no auditório da Acijs, palestra com a psicóloga
Lúcia Helena Leszczynski sobre "Qualidade no atendimento

ao cliente".

o A Câmara daMulher Empresária de Jaraguá do Sul realiza no

dia 26 de abril, às 20 horas, no auditório da Associação Comercial
e Industrial, a palestra "Relacionar-se, dilema do século 21 ", com
o psicólogo Paulo André Leszczynski.
A palestra abordará temas como um paralelo sobre as mudanças
mundiais, econômicas, cornportamentais, relações como base

elo comportamento f'amflia-c-empresa, aspectos positivos e

negati vos do comportamento humano.

As inscrições poderão ser fei tas na Acijs ou pelo telefone 371-

1044, com Luiz Dalri.
L � �
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-na criação. Devem ser lembradas
as palavras de Bausinger (1992:
225,261), dos elementos de "fra
ses passadas de cultura", que es

tão sendo procurados e renovados ...
Considerando que tora das en

trevistas adquiridas, a maioria de

informações conseguimos obser
vando as pessoas de Jaraguá, quere
mos tratar mais detalhadamente o

"Dia Húngaro" de agosto de 1998.
Em primeiro lugar estivemos

cur ioscs se existe atrás do
movimento uma organização? Na
comissão preparati va partici
pfram mais de 40 pessoas, e cada

umá'sabia e cumpria exatamente

a sua tarefa. Sendo que antes do

programa folclórico ofereceram
também umjantar 'húngaro' para
uns 500 hóspedes pagantes, per
guntávamos, como se lembram

dos ensinamentos de dois anos

atrás, pois foi em 1995 que as

senhoras húngaras (deSão Pau

lo) ensinaram as mulheres locais
a fazer pratos húngaros típicos,

Neste sentido também-é im

portante o pronunciamento do

presidente da Associação Hún

gara-Brasileira sobre os pratos
húngaros: "Os pratos principais
e mais admirados pelos húngaros
são a paprika (pimentão ver

melho seco e moído), gulyás (so
pa de carne bovina com batata e

bastante tempero) e o veszprém
(pato com repolho roxo) ... A bebi
da é o vinho (4), principalmente
o Tokaj ("o vinho dos reis, o rei
dos vinhos"), e a aguardente de

frutas, a palinka".

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE ABRIL DE 2000

segundo ele, é a mais picante. A
música é basicamente de instru

mentes de corda, enquanto a

alemã é nrais hármônica e a

italiana mais vocal. Um detalhe

que passadespercebido aos

desavisados é o tão requisitado
strudel, a de.liciosa torta de

maçãs. Muitos pensam que é uma
comidaalemã, mas é Iötalrnente
hún�ara" saranre ''Scheuer�' ;"Á

, t;. 'e . �:

dançajarnbém não tem nada com

Os passos eas coreografias de

alemã e, da' italiana" garante.
"Uli I i zarnos mais batidas d�
palmas, ex�lica, lembrando de -i
uma particularidade: todos os

húngaros são católicos e o

principal santo, o São Estêvão,
foi o primeiro rei coroado no ano

1000 d.C., abandonando a ca

racterística nômade e adotando
o catolicismo como a religião
oficial da Hungria".

Não desejamos ocuparmo
nos com todos os detal hes do

conteúdo da declaração, pois
estão 'vivendo um segmento
bastante frágil da criação da

tradição, mas vamos ,mencionar
a observação de Hobsawn

(1988: 163), o "escoamento" de

cima para baixo dos costumes, e

ao mesmo tempo os pensamentos
aceitáveis de Loefgren (1988: 163):
"Uma cultura popular, mais ou

menos mitológica, foi mudada
para uma cultura de elite e a

cultura nacio'nal foi regredida
para popular... Na análise de

vemos levar em consideração as

duas exigências da coletividade

TAFAC �-TAVARES�
"

",�F.,;f,;·C:QMt/LTOA. "

Ass��s��i'l!,: 'to';nercial
CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 3,71-0380
", - 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
_Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

As leituras de Manoel de Souza

, NÃO .,QUERC>l (87)
Exercia Agostinho Petra Bittencourt o cargo de juiz aposentado no

Rio de Janeiro, quando, ao dar uma ordem a um dos seus subordinados,
este recusou cumpri-Ias. Indagada a razão, respondeu laconicamente:
- Porque não quero!
Preso o funcionário pelo juiz, e recolhido à cadeia, foi o magistrada
surpreendido, no dia seguinte, por unia cana do Paço, em qué um dos
maiorais da corte lhe ordenava que soltasse o preso, por não se

considerar crime a expressão - "não quero"., '" ,_? .. ,

À leitura da ateiem, ojuiz'Petra, que era desabusado, v'qlJoJ:se parao,
� --- -,. I

portador:
- Diga ao seu amo que, se não é crime dizer "não quero" ...
E furioso:

.- Não solto o homem - porque "não quero"!
,,_,..;.,

"

, , ,

,
,

J;����M!l\lV:QJ���ge,º).�L:�:)'�,:���J:ßl�/2Q.90 ,;"

W'SEIfOR 'MATRIZ ';

Sábado (Bênção de Ramos e Missa)
15hOO-Matriz

19hOO-Matriz

17hOO - Rainha da Paz'

17hOO - São Luiz
19hOO - São Benedi to
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo de Ramos

07hoo, 09hoo e 19hoo - Matriz

08h30-Molha
08h30 - São Cristóvão

\

NOSSA MENSAGEM

Domingo de Ramos

Iniciamos a Semana Santa, recordando a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém. Uma multidão entusiasmada aclama o Messias Rei, mas
sem uma consciência.clara do mistério de Cristo Salvador. Uma multidão
mobilizada pela esperança de um rei libertador de seu povo, mas

ignorante do duro caminho que Jesus iria percorrer, junto com aqueles
que o quisessem seguir. Uma multidão presente no ruído do Domingo
de Ramos, mas ausente na Paixão e na alegria da Ressurreição. Hoje
'também nós entramos com Jesus em Jerusalém. Mas é importante seguir
seus passos até o Calvário, para celebrarmos a alegria da sua Páscoa.

Nós, que aclamamos Jesus na entrada de Jerusalém, abramos nossos
corações para acolhê-lo sempre em nossa vida, principalmente nos

irmãos e irmãs rnais necessitados, com os quais Jesus se identifica.

(Mc 15,1-39)
Apoio:

, ...;:

Avenida Marechal Deodoro
.

da Fonseca;·4�9 ·"Sala lOS
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047') 371-19ÍO e"372-3izs

/

Jornal

CORREIODOPOVO
Jaragu:aeY1S e 11a" 80 aYl0�3

PABX: ,(Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura:370-0816/275-0105

f

Garibaldi - JGS -

Distrito de Veszprém (013)

REMINISCÊNCIAS

,
,
t •

PLANTA

, ""'; i,_,,' ;ff �"d>.,...."."lIf"4';·'

I ;_:;
.

''00 T�Pl;ftTOR)O C,DN:Cf;(�.OCJ

\

J>1!"�i'l' G<)'V�.N">-rld�),· [}!'H'I'l:ilH' Lv:t
UQ C�I'""''''fil Ir C. "JI('�.. dtJr;

por'u � -cOl..,O'NrA vARAGUÁ"
fim '.ii <4 fit • ....,. ""fi ar»:

__.-.
;......._ ii.��
�.---

Planta do território concedido pelo governador dr. Hercilio Luz ao coronelEmílio Carlos Iourdan
para a "Colônia Iaraguá", em IS de maio de 1895

o que sabem das tradições?
"Podemos dizer francamente,

pelo menos ele acordo aos

levafiramenros feitos até agora,

:qu� -não existe tradição 'hún-

,:,.,g"ra' palpavel, nem Q ruais

�el�nle,l'ltar tradituni regido por

Shils (1987:30). Quando há dois
anos pediram um coreógrafo de

. ,São.,PauJo, pode ser que estavam
. ,;" ',Jot!· ,�� ! c'

motivados pelo simples fato (que
'tairibérn 'formulado pelo sec re

tá,:)'o·de Cufturaid'e jalc�glfá) q�:e
'os alemães! e às italianos têm

,; .

festas dançantes', e nós, por que
não temos'?' O nós indica o in,ício
da procura de identidade étnica:
tinham que achar algo que os

diferencie de 'eles', do ambiente
de origem alemã e italiana. Deu

'um teor específico para a

concepção a menção do secre

tário, que quando este movimento
,se iniciou 'apresentaram-se os

Gaszo, os Guenther, os Harango
zó, os Pinter e alguém disse: os

alemães estão acabando'.
Estávamos presentes quan

cio o presidente da Associação
Brasileira-c.Hüng ara, Hilário
Scheuer, declarou para o repórter
dojornal local 'A Notícia' (o título'
do artigo também é muito

significativo: 'Os húngaros
recuperam a sua história'), É
muito instrutivo que o presidente
achou sobre as características
étnicas relevantes.

"Hilário lembra, porém, que
há características próprias entre

as três etnias colonizadoras do

Município. A- comida húngara,
.... "
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Quando o assunto é cidadania, a RedeMunicipal de

Ensino tira boas notas em seus trabalhos esco la res. Em todos

\

os projetos e programas, a preocupação maior é coma formação

do cidadão em sua íntegra, preparado para enfrentar o novo

século e viver em harmonia com o mundo. Nesta lição, professor e

aluno transformarn-se em cidadãos, contribuindo mutuamente

para uma sociedade melhor.

Secretaria de Educação
Prefeitura Munic�al
de Jaraguá do Sul

TudOqueagentefaz,�
-
----------------

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - TRADiÇÃO GAÚCHA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 15 DE ABRIL DE 200�

Bebê ou vaca? Eu vou

falar do vivente do

centro, mas antes deixa
eu dar um costado ao

Jorge Cunha (esq.),
gaúcho guapo, com

panheiro para qualquer
lida, gente nossa, é o

que eu defino como

amigo. Na direita
Roberto Bento, meio

narrador, meio namorador, estiloso no laço e amante incondicional da

tradição gaúcha. Agora eu vou relatar um fato verdadeiro e real que
aconteceu com João Bosco Tirone, na cidade de Massaranduba, Primeiro
Braço'. Neste bairro simples, em uma bela manhã de verão, nasceu um

bebê forte, sadio, sern cesárea e sem parteira, que os pais muito se

orgulharam. Fato curioso foi que o vizinhoda família ficou encantado com
o bebê e, mui respeitosamente, ofereceu a melhor vaca de sua propriedade
em troca da criança, proposta recusada de imediato pela donaMaria Helena,
mas até hoje Bosco não gosta de falar sobre negócios de/com vacas. Um

grande abraço ao Piquete Porteira Aberta.

20 abril
sa feira. Tradição Gaúcha· CTG

Laço .Jaraguaense
Laço em Duplas

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Tchê

Classificados
VENDO: Égua Rosilha,
crioula, pura, com documen

tos, 7 anos.

Tel: 371-6744, com Nike.
VENDO: Cavalo Quarto de

Milha, puro, com documento,
ani mal para prova de rédea e

laço.
Tel: 371-4446, com Wirson.
VENDO: Vaca Holandesa, 2a

cria. mansa e de primeira.
Tel: 371 4446, com Wilson.
COMPRO: Esteira, motoriza
da, para caminhadas.

Pago à vista. Tratar com

Cristiane,371-4547.

Moacir e Ianete
Garcia, casal

simpático,
tradicionalistas

gaúchos e prontos
para ajudar quem

precisa, assim como

aparecem na foto.
Tiago, 17 anos, seu
único filho, recebe

todo apoio e

incentivo para
freqüentar e participar dos rodeios e o curso de gaita.

A vida está passando e, às vezes, temos a oportunidade de conhecei

algum que está entre nós, e foi mais ou me/LOS deste jeito que eil

observei a amizade e companheirismo de Moacir e Ianete, enui
outras graudes pessoas da familia Mesch, para ajudar UIII

amigo doente, setn medir esforços, sem escolhe
hora e local. Infelizmente, não será possível relatar os fatos,

mas sua disposição e competência salvou uma vida, COIn

f% de chance. Moacir.feliz aniversário, Ianete, um poua
adiantado, mas feliz Dia das Mães.

Fica aqui meu reconhecimenu
e admiração a esta querida fal1111ia,

Padre Tarcísio com a família
Urbano Franzner. Foi um dia de

grande integração e alegria que
a família Franzner ofereceu,
nestefinal de semana, reunindo
parentes e amigos da tradição
gaúcha, festa esta organizada
pela terceira geração. Um dos

objetivos do encontro foi a
inauguração oficial da cancha
de laço, que teve como grande
vencedor o bem-lançado Ângelo
Spézia, merecedor de mão cheia,
pois venceu duas das três provas
campeiro, realizadas. Belo visual
e originalidade, som de gaita e

pandeiro seguidos pelas vozes, as
vezes meio desafinC!das, mas com grande amar e amizade. Eporfalar em a/1U)!; às 11 horas o pingo foi
rolar e gramem; o chope ficou gelando 1lI1l pouco mais, enquanto padre Tarcisio realizou uma linda e

bem organizada missa, acompanhada calorosamente por todos os presentes, 1lI1l belo exemplo, que bonito
ver estes valores fortes dentro.do seio das famílias. Parabéns a todos os pais e mães que os possuem e

foram capazes de transmiti-los aos filhos. A revelação do dia ficou por conta de Jaime Iúnior; ao
preparar deliciosas torradas. O Cl'G Laço Iaraguaense agradece a cordialidade e hospitalidade
recebida, desta familia, muito obrigado!'

Evaldo Ropelato e

Silvana. Ele,
nereuense de

nascimento, durante
a semana fabrica
motores elétricos, nos
finais de semana
divide seu tempo
entre o eTC Laço
[araguaense e a bela

corupaense. Silvana é

moça simpática e

esperta, ao brilho e beleza de seus 16 aninhos, muda o nome do
namorado ao longo do encontro. No início é amor, quando ele fala
muito sobre a égua fresca ela muda para baixinho, e quando ele se

esconde para a soneca do meio-dia, ela pergunta: "Onde está o meu

velho". É CO/1lO disse um compositor "Mulher nova, bonita e

carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor", mas te cuida Xirú, e

não se deixe levar pela emoção, pois, com 16 anos, o capa-preta te

põe na cadeia. O eTC Laço .laraguaense deseja toda afelicidade de

Iaraguá do Sul e Corupâ aos enamorados.

·
"

FRASES & FUROS: "Não é possível. este não é meu filho", foi isto que
Vergilio Nones falou depois de fugir, todo assustadinho. a cavalo, de uma novilha
nelore e ver seu filho, Leandro, 6 anos, a pé e armado.com um pequeno chicote,

en frentar e fazer recuar a fera branca e chi fruda. Colab: Wanderson Rau.

Gaúcho(a) de Idade Nova
Claudecim Alves - Nego (15),

Fabiana Kasten (16),
Joceli Ropelato - Preta (17),
Bianca Cristina Deretti (19),

Moacir Garcia (19),
Luiz Antonio Murara (19),

Juarez T. C. dos Santos (21),
Jarbas Guilherme Mesch (22),

Jorge Assis Cunha (22),
Sibeli Vailatti (24),

Valdir Pincegher (24),
Almiro Spézia (25),

Jucé/io Planinscheck (25),
Macelo Kienen (27),

Angela Franciele Franzner (28),
• Gilson Ribeiro (30).
• ••••••

'

•••••••••••••••••• ;' ••• I'

FALTAM 21 dias
19° Rodeio
Crioulo

CTG Laço
Jaraguaense

Agenda gaúcha
16 de abril - Torneio de Laço - CTG Garrão do Pampa - Joinville-
20 de abril - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial - CTG Laço
Jaraguaense

,

5 de maio - Baile do Rodeio Cantos do Sul e Grupo Minuano - CTG Laço
Jaraguaense
6 de maio - Baile do Rodeio Portal Gaúcho e Grupo Reponte - CTG Laço
Jaraguaense
5 a 7 de maio - Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul

DEMARCHICARNES
ATACADO E'VAREJO
FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

CTG Laço Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

de OS a 07 de maio de 2000

XIX RODEIO CRIOULO NACIONAL
Jaraguá do Sul - SC

Site: www.netuno.com.br/ctglj
E-mail: ctglj@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A amizade é definido

pelos alunos do Colégio
Estadual Euclides da
Cunho, no Bairro Nereu

Ramos, em Jaraguá do

Sul, como uma das

virtudes mais impartantes
e fundamentais para o

desenvolvimento
intelectual, rnorol e
espiritual do homem. Eles,
entretanto, sobem multo

bem distinguir o
sentimento do coleguismo
e do companheirismo. E
reconhecem o diFiculdade
em criar muitos amizades.

"Amigos mesmo são

poucos", aFirmaram, quase
em coro.

"É mais fácil a gente seabrir com um amigo do que com

um irmão", Juliana Ropelato
•••••••••••. e •••••

"Se não.tor sincera, a amizade pode prejudicar e
comprometer o relacionamento", Giovani Carlini

Já Gilmara da Costa, 12, acredito que o segredo paro uma amizade
forte e duradoura é o respeito, a dedicação e o compartilhamento dos

alegrias e o apoio nos horas ruins.

"É um sentimento verdadeiro que une as pessoas na busco do
crescimento e do cperfciçocmcnto". defin.u

Josiane Michalski, 14. Emerson Luis dos Santos, 15, dá o dica paro o

manutenção das amizades, compreensão,
diálogo e, acima de tudo, sempre ser honesto.

ENQUETE - 9

No opinião de Juliano

Ropelato, 12 anos, a
amizade é um omar

Fraterno que se

desenvolve com o tempo
e vai Ficando coda vez

mais Forte se houver

reciprocidcide.· "Sem amigo
o gente sc sente sozinho",

disse Rodrigo da Silvo,
1.4. "É o laço que une as

pessoas, mos que é
construído aos poucos e

preciso ser cultivado.
Ricardo Costa, 16, disse

que a amizade é

importante porque, nos
haras diFíceis, o amigo

ajuda e pode rios
aconselhar.

"'�;
j'>

"Já quebrei a cara acreditando em falsos ámigos'�( f.

Gilmara da Costa
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Amigo é aquela pessoa com quem a gente divide tudo",
.

.

Josiane Michalski.

Todos eles, porém: démonstraram ter experimentado os dissabores do traição
de uma pseudo-amizade. A conFiança mútuo, paro os estudantes, é um

balizador do sentimento. "Às vezes, as brigas são um alerta e não apenas um

gesto contra", exempliFicou Eliana do Silvo, 15. "O verdadeiro amigo dá um

toque quando o gente precisa", lembrou Giovanl Carlini. 14, para quem a

amizade pressur:Jõe afinidade, compromisso e respeito. Kethl'\)n Érica dos Reis,
14, disse que o verdadeiro amizade é baseada em conceitos elementares e

Fáceis de serem incorporados à vida das pessoas.

CINEMA iiiiii
Beleza americana (14 anos)
Horários: 14h30, 16h45, 17h (6" e Sábado)
Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21 h30 (Domingo e sal

Umamulherde talento (14 anos)
Horário: 21 h30

Gigolô por acaso (14 anos)
Horários: 14h45, 16h30, 18h 15, 20h, 24h45

BLUMENAU
eine J: Tigrão-Ofilme(livre)

Horários: 13h30, 15h30, 17h30
eine 2: Umdomingoqualquer (14al1os)

Horário: 14h, 17h, 20h
eine 3: Beleza americana (14 anos)

Horários: I3h30, 16h, 18h30, 21 h

eine 4: O pequeno Stuart Little (livre)
Horários: 13h45. 15h30, 17h 15

JOINVILLE
eine J: Tigrão-O filme (livre)

Horários: 14h. 15h45, 17h30, 19h 15

eine 2: Meu vizinho mafioso (14 anos)
Horário: 13h45, 15h45, � 7h45, 19h45, 21 h45

eine 3: Ecos do além (14 anos)
Horários: 13h45 e 15h30

À espera de um milagre
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h

PROGRAMAÇÃO - /4/4 CI 20/4/2000 PROGRAMAÇÃO - /4/4 CI 20/4/2UOO PROGRAMAÇÃO - /4/4 a 20/4/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..

• • •

Como num culto ao visual da
decoração, executada por Jae
Gieseler, boa part� do público
aderiu de maneira intensa ao

estilo. Pessoas de vários lugares
fizeram desta edição um

desfile de criatividade, com
produções próprias, que
misturavam roupas, cores,
acessórios, maquiage� e

cabelos elaborados! E a era

techno! O náilon e as

sobreposições contrastantes
foram as construções mais
usadas para os mais descolados
e ligÇldO? ,pg new tashion, , ,

A festa Fly One foi muito mais sucesso do que a própria organização esperava! Cerca de quatro mil pessoas lotaram toda a estrutu
especialmente montada para a versão azul da festa! Em pouco tempo, o espaço estava completamente lotado, onde os Dj's Laia eM
Mau animaram até ao amanhecer!

CD's - DISCOS - FITAS

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

Informação; entretenimen

Os idealizadores da-festa comemoram o sucesso, on

parte dos lucros foi destinada para a Associaç
Beneficente Novo Amanhã, que trabalha com a prevenç
de drogas na microrregião:
Com certeza, todos esperam uma nova versão! T

divertida/colorida, moderne e de personalidade, q
reuniu tantos benefícios em um mesmo lugar, sendo se

maiores destaques: a diversão, ação filantrópiC
propostas inusitadas, produções reaproveitadas, enfl
o "novo" foi o verbo rncis usado, na maior festa
montada na região!

KIBARATO
té:J tim/cP 210(/((/((/ .!lr",ndi{(/

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Av. Mal. Floriano, 35

DISQUE
·LANCHE

Com o melhor preço da ciäeäe;
Visite nossa nova loja: '"

TELENTREGA

275-0583 - 371-736!
371-6547

QUICK
DOG 371-5309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entre pilhas de papelo barracão que o Arquivo Histórico Eugênio Victor

Schmöckel ocupa, junto à Secel (Secretaria de Cultura, Es

porte e Lazer), está se tornando pequeno para o volume de

material armazenado. São 20 toneladas de papel, documen
tos escritos, fotografias, jornais do interior, cartazes, mapas,
fitas cassete e de vídeo, distribuídos em estantes e arqui
vos. Sem equipamentos para controlar condições de tem

peratura e umidade, a equipe se esforça para vencer o mofo,
a traça e o cupim - batalha contra a degradação que dura
365 dias por ano -, enquanto aguarda o processo de

informatização.
A documentação que o arquivo armazena é dividida em

fundos, de acordo com a procedência. Prefeitura, Câmara,
Cartório Eleitoral e Justiça do Trabalho formam os quatro
principais fundos de documentos, armazenados por assunto
e em ordem cronológica. É possível encontrar no acervo,

por exemplo, plantas de casas, alvarás de construção e

habite-se, desde 1925. "A maioria das pessoas vem até o

arquivo em busca de plantas antigas, que são exigidas para
liberar ampliações nas casas", explica a historiadora Sílvia
Kita.

A aposentadoria também leva usuários a pesquisar o

passado. Registros de impostos ou de empresas e autos de

qualificação eleitoral (ou títulos) ajudam a comprovar dados

exigidos pela Previdência Social. "Mais de 90% dos
documentos solicitados pela população são encontrados,
mas alguma coisa se perdeu no tempo ou foi extraviada",
lamenta o diretor do arquivo, Egon Jagnow. Por muitos anos,
o acervo esteve confinado ao sótão do prédio da antiga Volume de material: para ganhar espaço, funcionários do arquivo histórico adaptam prateleiras
Prefeitura, em precárias condições de armazenamento.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem planos de informatizar o arquivo histórico, mas não tem data.' Outra opção de preservação, a microfilmagem ainda está distante da
realidade jaraguaense, pelo custo elevado que representa.

Enquanto não se apresenta solução melhor, funcionários tiram o pó, usam naftalina e saquinhos de pimenta e atecrim para espantar os fungos, e inseticidas - ou sola de sapato -

para exterminar os inimigos da memória. CONTINUA À PÁGINA 2

R N o

CORREIO DO POVO

ra
75 DE ABRIL DE 2000

cultura - lazer - entretenimento

Edson Junkes/CP

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:

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

Rua RodolfoHufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Buracos no passado
Conta a lenda que numa determinada escola

de Jaraguá do Sul, há alguns anos, quando faltou

papel higiênico, a professora distribuiu
documentos antigos aos alunos para que fossem
utilizados no banheiro. Esse não é o único caso

de destruição e maus-tratos que o diretor do

Arquivo Histórico, Egon Jagnow, conhece. Há
cerca de 10 anos, ele salvou toda a

docurnentação de uma família que estava
demolindo a casa com o passado dentro.

E quem nunca precisou de um papel que já
jogou fora? Naquele monte de tralhas que as

pessoas acumulam ao longo da vida, não raro,
há uma porção de documentos importantes. Os
que não se salvam nas faxinas, viram lixo e, mais
cedo ou rnais tarde, acabam fazendo falta.

Além de jogar fora, há pessoas que maltratam
os documentos, por não lhes dar muito valor. A '

fita durex é sempre o recurso mais fácil aos que
rasgaram papéis importantes. Grande equívoco,
além de se soltar com o tempo, o adesivo deixa
marcas amarelas que inutilizam os documentos.
E, se no cotidiano as pessoas perdem ou jogam
fora dados importantes, no poder público os

casos são mais comuns. Documentos

comprometedores sempre sornerp
misteriosamente.

Para os arquivistas, até utilizar grampos e

clipes metálicos é crime. "É preferível sempre
utilizar plástico porque o metal enferruja com o

tempo", explica a historiadora Sílvia Kita. Ela e a

equipe do arquivo municipal colecionam dezenas
de documentos carcomidos por traças e cupins,
rasgados ou marcados por ferrugem. Entre eles,"
registros de alistamento corroídos por traça,
cupim e umidade. "Os cupins são ótimos

desenhistas", brinca Sílvia.
Com o avanço das técnicas de restauração, já

é possível recuperar todo papel deteriorado,
processo que exige instrumentos de que Jaraguá
do Sul não dispõe. Os funcionários têm curso de

restauração, mas não há espaço, equipamentos
e material. Além disso, esse trabalho consome

tempo e exigiria mais pessoal.

Estragos:' Sílvia mostra documento mal preservado

Falos: Edson Junke�c:

Desenhos: cupins, traças e umidade deixam marcas impiedosas nos papéis que atingem

Estudos e novas técnicas
A inforrnatizaçãq do sistema de consultas

pode facilitar a integração do público com o

arquivo histórico. Até agora, o público que
pesquisa no acervo é formado, basicamente, por
estudantes do 3º Grau ou professores.

O problema do espaço, de acordo com o

diretor, poderia ser resolvido com avaliação
documental e temporalidade, técnicas que
permitem diminuir o volume do acervo com a

eliminação de papéis inúteis. Com essas

análises, pode-se eliminar até 60% do volume
dos documentos sem perder informação. A
equipe não faz esse trabalho porque não dispõe
de pessoal suficiente. "É impossível, temos que

nos concentrar nos trabalhos mais urgentes",
explica Jagnow.

A digitalização do acervo, assunto em voga
nos grandes centros, ainda é questão discutível.
Documentos digitalizados são fáceis de

armazenar, mas não têm valor legal, por isso o

microfilme continua sendo a melhor opção.
Além de durável (o primeiro microfilme tem

cerca de 150 anos), não exige grandes
equipamentos e permite cópias. Quando ,se
considera o custo benefício, o processo
acaba se tornando barato, comparado à

manutenção dos arquivos, que é onerosa

para os cofres públicos.

Lagnow: espaço no arquivo tornou-se pequeno e precisa ser planejado para adequar novas prateleiras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 15 de abril de 2000

Precisa-se de tábuas para
caixaria.

Tratar 371-1407.

Vende-se lavação completa
no Centro. Tratar 371-8455.

Doa-se madeira.
Tratar 275-3172.

Vende-se Lanchonete e

Restaurante Mac Male.
Fone 370-4887.

Vende-se ap, financiado
com 2 quartos e garagem
por R$ 15.800,00 mais

prestações de R$ 168,00.
Tratar 9101-8053.

Aluga-se apartamento na

Rua Leopoldo Jansen 37,
próximo Millium, valor R$
250,00. Tratar 371-7906.

Procuro urgente
para comprar apartamento

em Jaraguá do Sul,
com 3 qtos. Tratar no

telefone 275�0051 ou

9102-1110 (qualquer
horário)

Aluga-se casa na Figueira.
R$ 250,00.

Tratar 9973-3483, com

Sr. Valdemar;

Vende-se casa de alvenaria
na Rua Águas Claras,
terreno 1.5QOm2•

Tratar 370-4802, ou

troca-se.

Aluga-se quartos na Rua
Ernesto Lessman 130, Vila

Lalau, e vende-se casa. na

praia de Barra do Sul ou
troca-se por chácara. Tratar

9975-4590.

Vende-se casa de madeira
na Rua José Emmendorffer,

valor R$ 25.000,00.
Tratar 9962-0133.

Vende-se casa na Rua
Bertha Weege, 125m2,
terreno 1.228m2•
Tratar 376-0581.

aluga casas, sendo uma

de alvenaria e uma de

madeira, localizada na Rua
Marina Frutuoso, 620,
próximo ao CPL. Valores

R$ 150,00 e R$ 130,00.
Tratar no local

MOTOQUEIRO
Procura emprego para

entregas, vendas ou

cobrança
II Tratar: 9101-5807

Aluga-se casa no Jaraguá
Esquerdo. Tratar
9973-5013.

Vende-se casa de madeira

pa ra reti ra r
do local.

Tratar 371-1453.

Fábio de Souza Rocha

perdeu os documentos.
Tratar 370-4568.

Vende-se terreno na Rua
Pastor Alberto Schneider, na

Barra, 700m2 com casa', bar
e rancho com cancha de
bocha. Tratar no local nO

1.409, próx. ADV Aurora.

Vende-se uma casa de
alvenaria medindo 100m2,

com terreno medindo

12x40m, localizada em

Curitiba a 18km do Centro.
Valor R$ 25.000,00.

vende-se um terreno
medindo 2.500m2,
localizado na Ilha da

Figueira, na Rua Antônia
Ribeiro a 500m do asfalto.
Valor uma entrada mais

parcelas e também
aluga-se 2 casas.

Vende-se terreno 3.150m2
em Schroeder com casa e

plantações por
R$ 12.000,00. Tratar
373-1440, com Beto.

CASA DE
ALVENARIA

(Vendo ou troco)
Jaraguá Esquerdo,
440m2� 3 suítes,

finamente mobiliada,
piscina. Aceito

terreno, apartamento
ou carro no negócio.
Tratar no telefone

370-1521ou
9973-9433.

Vende-se terreno em Três
Rios do Norte, 3.750m2 por

R$ 12.000,00.
Tratar 275-2249.

Vende-se terreno em

Schroeder I, de 1.300m2,
valor R$ 9.500,00 à vista.
Tratar 371-5474, com Eloir

das 12 às 13h.

Vende-se apartamento,
70m2, Vila Rau, entrada de

R$ 12,00. Aceita-se carro.

Assumir financiamento.
Tratar no telefone

370-0633 ou 9991-4168.

Vende-se terreno cl
358,60m2 (14x27,60), lot.

Jardim da Barra, Rua Marc.os
Girolla - R$ 19.000,00. Tratar

no telefone 376-0015.

Compra-se casa com

morada e paga-se até R$
18.000,00. Tratar 371-0455.·

Procura-se casa para
alugar na Ilha da Fiqueira,

até R$ 230,00.
Tratar 275-0806.Vende-se terreno na BR-

416 por R$ 6.000,00. Aceita
carro. Tratar 9975-4451. .

Vende-se casa em

alvenaria, 94m2, lote com

. 350m2 (13,50 x 26).
• Próximo Ireja São Judas.

R$ 15.000,00 +

financiamento CEF (Aceita
carro ou lote como

entrada). Trata r
no telefone 371-2507

PRECISA-SE
VENDEDORES I'

arnbos os sexos.

Tratar 372-3188.

Vende-se casa madeira na

Vila Lalau.
Tratar 275-0889.Vende-se Chácara com

16.850m2, com casa mista,
120m2, na Rua Manoel F. da

Costa. R$ 35.000,00.
Tratar no telefone 370-7798

Vende-se terreno no Bairro
São Luiz.

Tratar 376-1595. EM GUARAMIRIM
Você encontra o

OCEANIC
PERFUMES E COSMÉTICOS

Cadastra-se vendedores com ou sem experiência.
Empresa com cinco anos no mercado, excelente

qualidade em seus produtos e uma ótima comissão.
Oferecemos treinamento sobre os produtos e uma'

ótima opção de renda extra.

Interessados entrar em contato pelos fones:
376:-0049 ou 9981-2388

PORTARIA E LIMPEZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza

interna, externa, jardinagem e recepcionista
(de condomínio, residência, empresa, etc.)

Orçamento sem compromisso
371-7354 - 371-5832

CORREIO00POVO
BANCA PAPELARIA

CHARUTARIA PFEIFFER
Rua 28 de Agosto, 2045
(frente à Prefeitura Municipal)Rua Reinaldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

"'"

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 Ltda.
Posto Mime 7
PostoMime 3
PostoMime6
Tecnopan Padaria e Conf. Ltda.
Verdureira da Raquel

.

Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

HD Papelaria
Hott Distribuidora de Revistas Ltda.
Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hou Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria.Pena e Pauta

Banca cio Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão I - Videolocadora
Barão II - Videolocadora
Bazar Linete
ComércioMilênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash V ídeolocaclora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltcla.

Jornal

CORREIO DO POVO
PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

ALUGA: sala comercial cl aprox.
72,00m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 1"

andar. R$ 250,00

VENDE: alvenaria cl 120m2,
terreno cl 335m2 - Rua Antonio B.

Schmidt, 218 - Preço: R$ 35.000,00

VENDE: (Nova)AlvenlU7n, cl70,rx)m�
terreno cl442,OOlll� BuabenjaminStein

São Luis.Preço:R$30.()(X),OO.

VENDE: Sala comercialcl42,OOm2• Av.
Marechallleodoro dIJFonseca - Ed:

Mellegotti. Preço:R$21.000,OO (Negociável)

VENDE: Madeira cl 100m2,
terreno cl 750m2 - Rua Francisco
Pissioni, 250 - Corupá - (Próximo
Seminário) - Preço: 33.000,00

VENDE: Mistacl 100m2, terreno cl
351m2 - Rua E - 877, n"328 - Santo

Antônio - Preço R$ 2J.500,()O

VENDE: Terreno cl 2.655,OOIll2. Rua
Preso EpitácioPessoa (Práx. Kohlbach)
Preço: R$130,OOO,OO

Prédio em alvenaria cl382/1/2+galpão cl352/1/2
em terreno de 480/1/2 - Rua loséEmmeudoefer
- Preço: 130.000,00 (super negociável)

VENDE: alvenaria cl 110m2,
terreno cl 450m2 - Rua Mathias

Ruysan, 205 - Ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

256,00m2, terreno cl 360,33m2• Rua
Richart Piske (em frente n" 134) -

Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: 2 casas cl 70m2 (sendo um

em alvo e outra de madeira) em
'terreno de 525m2• Rua lateral

Estrada Rio Molha - R$ 18.500,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

87m2 - residencial Maguilú - Apto.
31 A - Preço: R$ 42.000,00

SITIONA CIDADE

Terreno cl área de 70.000,00m2, em área central, com muito

verde e água abundante.

Existe lugar melhor para construi;' sua casa?

Venha conferir.
Rua Ângelo Torinelli (Vila Nova) - Preço: R$ 120.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
http://www.imoveis.netlinter - CRECI 091y� ti· 371 -211 7

.
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APARTAMENTO - Mal. Deodoro da Fon

seca, 364, 2Q andar, Calçadão. �dorm. +

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300.
Ed. Dianthus - 1 suíte + 2 dorm + sala + cozo +

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
dorm cl garagem - R$ 350,00

Casa alvenaria - Rua das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr. +Ol.l-

100,00m2, 2 dorrn., cl garagem.
R$ 30.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

• !

Construída de 60m2 -

terreno 435,75m2.
Rua 931, nº 62 -

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ '20.000,00

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

451,71m2, 3 dorrn., + dep. empregada cl

garagem. R$ 71.000,00

APARTAMENTO - R. Guilherme Weege, nQ 72
2 dorrn cl garagem - R$ 280,00

APTO - R. Barão do Rio Branco, 760 - Ed.
Schiochet- 1 suíte';' 2 dorm + dep. cl garagem
- R$ 380,00

APARTAMENTO. Barão do Rio Branco - Ed.
Klein - 130m2, 1 suíte + 2 dorrn., cl garagem.
R$ 75.000,00

ALUGA-SE

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nQ 499-
frente ao Colégio São Luis - cl 250m2 - R$
1.950,00

APTO - Av. Mal. Deodoro nº 425 + ou - 117,00m2,
2 dorrn. + dep. empregada cl garagem. R$
55.000,00

- -,

LOCAÇAO,VENDA,ADl\ßNISTRAÇAODE IMOVEIS

RuaReinaldo Rau, 58-Tel: 275-1500- Fax: 372-1500-E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500 .

Casa alvenaria R. Jorge Buhr, 125 - Água Verde
- área de 450m2 - constr. 182m2 - 1 suíte + 3

dorrn. cl garagem p/3 carros. Valor: 80.000,00,
ou troca por imóvel em Balneário Camboriú

APTO- Rua

+ 2 darm. +

dep.
empregada,
cl garagem - .ii�.!'
R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Piermann. 126 - área
de 398,40m2 - constr. 255,64m2 - 1 suíte + 2

dorm, + dep. empregada cl garagem. Valor:

R$ 106.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APTOS. 03 DORMS.
R. Dr. WaldemiroMazureehen . R$ 335,00
R. WalterMarquardt. R$ 360,00 (c/ luz/água)
R JorgeCzerniewicz. R$ 350,00
Ed. D Alzira, Barão Branco/Centro. R$ 300,00
Ed. Neno Pradi/final da Marechal. *R$ 330,00
Ed. San Raphael,mobiliado. R$ 300,00
Ed. Rebelo (em cimaHSBC). R$ 350,00
Ed. Matedi II, R. JoãoPlaninscheck.R$ 280,00
c/ suíte - RI Emmendorfer, 1051. R$ 280,00
c/ suíte - Ed. D Alzira, central. R$ 350,00
c/ suíte - Ed. Schiochet, R. Barão. R$ 600,00
c/ suíte - Ed.Maximum Center. R$ 550,00

APTOS. 02DORMS.
R. Joinville, 4406. R$ 200,00
R. Bemardo Dornbusch, R$ 275,00
R. BR-280, próx. Chopp&Club. R$ 240,00

APTOS. 01 DORM.
R. Ana Tecilla Ferreira, 134. R$ 160,00
R. Ana Tecilla Ferreira, 134. R$ 180,00

CASASRESIDENCIAIS <'

Mad., 02 dorms. R.]. Planinscheck. R$ 180,00
Mad.,03 dorms. R. Adolfo Putjer, R$ 220,00
Mad. 05 dorms. R. RioMolha, R$ 170,00

Excelente Chácara c/ 107 .000m2,
lagoa,8 km centro. R$ 55.000,00

ALUGA
oresdos a1l1glléisjá bo

para pagto até o

Alv. 03 donns. AdeleMarquardt, 85. R$ 250,00
Mista, 03 dorms., R. José Menegotti, 164.
Bairro Nova Brasília. R$ 280,00

CASASCOMERCliUS-CENTRAL
05 dorms., 04 salas, 2 bwc's, cozinha,
garagens, + estaco R. Carlos Haffermann.
Valor: R$ 1.100,00
03 dorms., 02 salas, bwc's, cozinha, área
serviço, garagem. R. JoãoMarcatto, R$ 650,00
suíte, + 02 dorms. 02 salas, bwc, cozinha, lav.,
garagens, estaco R. João Zapella. R$ 800,00

GALPÕES INDUSTRIAIS
360m2 + est. R. João Planinscheck. R$ 500,00
350m2,02 bwc's. R. JoãoMarcatto. R$ 800,00

SALASCOMERCIAIS

200,OOm2. R. Exp. C. Hadlich, 35. R$ 660,00
32,00m2. R. João]. Ayroso, 1747. R$ 220,00
20,OOm2• R. 25 de Julho, 1359. R$ 200,00
80,OOm2. R. Joinville, 4406. R$ 225,00
6O,OOm2.R.]. Emmendorfeer, 178 I . R$ 250,00
88,OOm2• Ed. Chiodini. R$ 250,00
80,OOm2. R. JoinviJle,4406. R$ 225,00
55,OOm2• R. João Planinscheck. 27. R$ 245,00
90,OOm2• BR-280- Km 70. R$ 250,00
Salas na Marechal Deodoro da Fonseca

RuaWalterMarquardt, 623 - sala4
Centro Corni. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC
FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

• Ref. 037 - Sobrado cornl. 130m2, sala cornI., 4 quratos + dep.
Vila Lenzi. R$ 180.000,00.
• Ref. 036 - Casa alv., 128m2, 3 quartos + dep. VIa Lenzi. R$

I

80.000,00.
.

• Ref. 014 - Sobrado: 180m2, 1 suíte, 2 quartos + dep. Vila
Lenzi. R$ 78.000,00.
• Ref. 047 - Casa alvo 175m2, 1 suíte, 2 quartos +dep. Jaraguá
Esquerdo. R$ .58.000,00.
• Ref. 002 - Casa mista, 3 quartos +dep. Figueira. R$ 22.000,00.
• Ref. 004 - Casa mista, 30m2, 2 quartos + dep. Rio Molha. R$
13.000,00.

I

• Ref. 004 - 2 Galpões: 10 alvo 150m2. 20 Madeira 50m2. Centro.

R$ 80.000,00.
• Ref. 001 - Apto. 114m2, 1 suíte, 1 quarto +dep. +

churrasqueira.na sacada. Ed. Amarilis, Vila Nova. R$53.000,00.
• Ref. 013 - Apto. 86m2, 2 quartos, Ed. Maguilú. R$ 35.000,00.
• Ref. 081 - Terreno 750m2. Centro. R$ 220.000,00.
• Ref. 082 - Terreno 720m2. Centro. R$75.0ÖO,00.
• Ref. 070 - Terreno 525m2. Jaraguá Esquerdo. R$ 13.000,00.
• Ref. 017 - Terreno 450m2. Vila Nova. R$ 30.000,00.
• Ref. 022 - Terreno 1.080m2. Jaraguá Esquerdo. R$ 50.000,00.

rYlRANCHO
RtIMOVEIS

Ulnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

fil371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

fil 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ranchoimoveis.com.br

Cód. 634 - Dois apartamen
tos com 100m2 e 3 quartos
(cada um) na RuaAdolfo
Tribess, Vieiras. Terreno
com 420m2. R$ 70.000,00.

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

uma suíte e 2 quartos.
Terreno com 539m2 - Vila
Rau - R$ 60.000,00.

Cód. 144

• Um apartamento com

141.75m2 +

• Um apartamento de
80m2 +

• ' Uma sala comercial com

141,75m2+

• Duas salas com
40m2 cada +

• Uma sala inacabada
com 40m2 +

• Uma sala com 220m2 +

�-------- • Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

Cód. 465 - Casa de
alvenaria de 40m2
inacabada - Terreno oom

400m2 - Três Rios do
Norte - R$ 10.000,00 à
vista ou R$ 5.000,00 de
entrada + financiamento de
um salário mínimo por mês.

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

Cód. 145 - Terreno com 385m2 no

Rau - R$ 10.000,00 (aceita troca
por carro em ótimo estado).

Cód. 139 - Terreno com .450m2 no

Lot. Versalhes - Amizade - R$
15.500,00

GUARAMIR'IM
Cód.725 - Casa de alvenaria com

128m2, três quartos, terreno com

504m2 localizado na Rua João

Setter Corrêa' - Avaí -R$
45.000,00.

Cód. 467 . Terreno com 501 ,98m2· Ilha da Figueira - R$15.000,OO

Cód.150 - Sobrado de alvenaria com 155m2 num terreno com 597m2 -

Rua Sergipe - Ilha da Figueira. R$ 53.000.00

Cód. 569 - Casa de alvenaria corri 320m2 dois lances com sete quartos
na Rua Luis Bartolini - Jaraguá Esquerdo· Terreno com 600m2. R$
55.000,00

Cód. 466 - Duas casas de madeira com 42m2 num terreno com 397.5m2 -

Ilha' da Figueira - R$ 25,000,00.

Cód. 141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359.05m2 -

Bairro Rau - Entrada de R$ 10.000.00 + financiamento.

Cód. 468 - Casa com 120m2 com dois quartos e demais dependências -

Terreno com 487.59m2 na Rua Inácio Zacco . Barra Rio Molha. R$
40.000,00

Cód. 141 . Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359.05m2 .

Bairro Rau - Entrada de R$ 10.000,00 + financiamento.

Cód.148· Casa mista com 110.72m2 num terreno com 340.80m2 - F.I$
35.000,00 - Vilá' Nova - Terreno cl 14.118.00 no valor R$ 55.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-09.19/ 370-0819

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

e

Engetee

."

CRECI934-J VENDE Engetee

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 1 OOmetros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00 sendo

R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

Apto Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização.
Valor R$ 70.000,00.

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica Raboch.
Valor R$ 180.000,00a vista ou em codições a combinar.

4 - CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto t.oss" (sem garagem) - R$
35.000,00

5 - CENTRO

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

6-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70.000,00

7 -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$ 32.000,00 - Negociável

8- CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2, na Rua José Emmendoerfer, 311 - terreno com 337m2.
Valor: R$ 65.000,00

.

9 - VILA LALAU
Sobrado na Rua Afonso Bartei, 139, com 218m2 de construção. Valor: R$ 95.000,00

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

B90,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais e um

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

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

11 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com zooartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 30.000,00 em·condições.

12 - VILA LENZI
Próximo ao Colégio Giardine Lenzi, lote com meia água, T% 5.000,00 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições à combinar

13 - AMIZADE - Apartamento com 3 quartos, demais depenências e garagem, no Condomínio
Residencial Amizade - R$ 22.500,00 entrada e assumir saldo de R$ 300,00 mensais

15 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-41.6 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

16 - VILA NOVA

Terreno cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,00

17 - VILA LENZI

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

18-CENTRO
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de espera, dois

consultórios, banheiro, salinha de apoio e garagem - aproximadamente 100m2),
ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESES DE R$ 1.250,00 ORRIGIDO

PELOCUB. �

19 - RUA MAX WILHELM .

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

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

20 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

BR-280, ao lado do Shopping União, excepcional casa/residência com

aproximadamente 600m2 de excelente acabamento com 4 suítes, 3 salas, copa e
li

cozinha grandes, dependência de empregada, piscina com aquecimento a gás, com
área em terreno aproximadamente 18.300m2, fazendo frente com 170m para BR-280�

Preço de ocasião, R$ 200.000,00 a vista ou parcelado a combinar.

SHOPINGSABINO-(BR-280 AMIZADE Casa na APARTAMENTO CENTRO
• JARAGUÁlGUARAMIRIM •

II

EDIFíCIO DI-
1ºTREVO)

3 quartos - Estrada Nova Edifício Gardênia,
Terreno de 26.000m2, fazen-do Residencial Amizade Com 3 quartos, copa, ANTHUS apartamento 108, bloco
frente para a BR-280, c/ 38 (quitado) cozinha conjugada, bwc e 4, contendo 3 quartos, 2
metros, c/ construção de Apartamento no 2º andar

abrigo de carro. (casas pré- R$ 100.000,00 bwcs, sala, copa,com 3 quartos, piso,salas comerciais totalizando
novo em cerâmica,

fabricadas, com blocos de
(Próx. Beira Rio). cozinha, lavanderia/área

900m2. cimento - Anjo/Ex Zonta). de serviço e garagemtotalmente pintado, Terreno totalmente com Apartamento

PREÇO DEOCASIÃO: demais dependências e escritura, condições de
no 5º piso, com 1 suíte,

R$ 250.000,00
garagem. Valor de financiamento. R$ 6.000,00

2 qtos,
II R$ 48.000,00 à

oportunidade entrada e R$ 9.800,00, dep. empregada e vista ou emAceita-se metade em R$ 32.850;00. 2 garagens. Condomínio
imóveis demenor valor. Aceita-se carro

condições a combinar.
com piscina, salão de condições a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,"ENDE - �LUGi� - �DIVIINISTR�

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - 'FONE: 37"1-88"14

APTOS
EM

-

CONSTRUÇAO

Ru.a Marina Frutuoso esq.
com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto (tipo 4), 1 suíte + 1 qto
de mais dep., todos têm

sacada com churrasqueira.
Entrada a partir de R$

27,323,85 + parcelas a partir de
R$ 804,79 corrigidas pelo eub.

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ 65.000,00
-Aptonº.1001 e1101-suíte+2

quartos e demais dep, com duas

vagas de garagem -

Preço R$ 99.000,00
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38.000,00

'Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur GÚmz.
Vila Nova (Próx. ao Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
37.706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 925,43).

Em inicio de obra -

Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

a Marechal)
- Apto, nº 101, 106 cl suíte + 1

qto e demais dep, sacada cl

churrasqueira. En!. a partir de R$
5.084,80e assumir parcelas de
R$ 723,87 corrigidas pelo Cub,

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto n? 301 e 501 (de pro

priedade do Condomínio), cl
306,00m2, com suíte + 2

quartos, dep. empregada
completa, e demais dep. e/2

vagas de garagem, Edifício

.

com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

festas, sala de jogos, quadra
de esportes, quiosques)
Valor: R$ 125.000,00 sem

acabamento interno.

Condom(nio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto, nº 202, cl 153,46m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

39,696 Cub's (R$ 19,285,90) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.
- Apto nº 501, cl 155,02m2 (CI 2
vagas de garagem) - Entrada de

42,430 Cub's (R$ 20,514,02) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
e demais dep., R$
59.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

área serviço. R$
21.000,00

Casa em alvenaria cl

140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, terreno cl
600m2 - R$ 50.000,00 -

Aceita sítio próximo
Jaraguá

CASAS E APTOS

AVENDA

- Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo
Schiochet: Apto 303 - c/219m2 -

suíte + 2 quartos, dep, empregada,
sacada c/ churrasqueira, 2 vagas
de garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

acabamento

R$100.000,00.
- Casa em alvenaria e/181 ,00m2,
sendo 120m2 (suíte +2 quartos, bwe
social, sala e cozinha) + edícula de

61,00m2 (lavanderia, dispensa,
ehurras-earia e garagem) - RuaGua
nabara 529, Czerniewiez, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,GO.
- Casa em alvenaria e/212,00m2,
num terrerio cl 420,00m2. Rua Luiz
Spézia 1 01, próx. aoAearaí,Jaraguá
Esquerdo - R$120.000,00.
- Casa em alvenaria c/ aprox.
260,00m2- R. Bernardo Dorn-busch
1678, Vila Lalau - R$150.000,00.
- Casa em alvenaria c/ 225,00m2,
terrenocl 551 ,00m2 (semi-acabada)
- Rua Edward Kriseh 320, Água
Verde - R$11 0.000,00
- Casa em alvenaria cl 230,00m2
(sendo 150,00m + 8G,00m de

edícula), elsalão de festa e garagem
pl 4 carros num terreno com,

3.282,00m2 - Rua 13 de Maio 684,
Czerniewicz - R$ 250.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos e

demais dep. - Rua Clemente Baratto
- Centro - R$180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais dep.,
Rua Bernardo Dornbusch, 590, Vila
Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 1 quartoedemaisdep., rua
Procópio Gomes de Oliveira - R$
28.000,00 e cl 3 quartos e demais

dep., - R$42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
250,00m2, RuaJorge Buhr, 329, próx.
a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria e/340, 00ni2-
terreno com 2.000,00m2 - próx. a

Ferj - R$ 250.000,00.
- Casa em alvenaria cl suíte + 2

quartos - área total de 177,00m2,
bairro Nova Brasília - R$ 90.000,00,
aceita-se apto. de menor valor.

TERRENOS
- Terrenoel450,00m2- Loteamento
Versailhes- R$14.000,00
- Terreno c/ 364,00m2 - R. Erich

Sprung - Vila Rau - R$15.000,00
- 2 terrenos cl 1.237,50m2 cada -

Rua 638, Lot. Píeolli - Vila Rau - R$
22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na Rua

Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terrenoe/462,00m2-.Lotea-mento
Centenário - R$15.000,00.
- Terreno e/1.245,00m2 - Rua Fritz
Hasse - Centro - R$ 85.000,00.

- Terrenoc/z.Bôõ.Oüm"- Rua Preso

Epitáeio Pessoa, próx. ao Kohlbach
- R$130.000,00.
- Terreno c/Bßü.Oümê- RuaJoinville,
emfrenteao LíderClub. R$75.000,00
à vista, troca por outro imóvel ou
área construída.
- Terrenoe/441 ,00m2- Rua Rudolfo
Sansen -Ilha da Figueira - Perto do
Só Lonas - R$19.000,00.
- Terrenocl497,68m2- Rua Amábile
Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$
15.000,00.
- Terreno c1780,00m2 - Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo
R$ 35.000,00.
- Terrenoe/392,00m2- RuaAlberto
Santos Dumont, Vila Lalau - R$
18.000,00.
- Terrenoclárea total de2.000,00m2
(5 lotes) - Rua Júlio Tissi, Nereu
Ramos - Valor total R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área lotai de

6.707,00m2- Rodovia BR 280, próx.
ao Trevo de Guamiranga - R$
60.000,00 (cada).
- Terreno cl 43.689,00m2 Ru

Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 102.752,00m2
- Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade 11- R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2- Barra do
RioMolha, a 500metros da gruta - R$,
50.000,00.
- Terenoc/62.500,00m2 - Rua Luís

Sarti, Nereu Ramos - R$ 50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/
SALAS

Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto cl 2 quartos e demais dep. -

RuaGuilherme Hering 70, Ed. Eriea,
Centro- R$300,OO.
- Apto. c/ 2 quartos, 2 bwe's e

demaisdep.
- Apto. e/2 qtos e demais dep. - Rua

Marina Frutuoso, 909 - Ed. Aster

(Fundos do Angeloni) - Centro - R$
300,00.
- Apto cl 2 quartos e demais dep. -

Rua Preso Ep1táeio Pessoa, 421, Ed.
Emilie -Centro- R$280,00.
- Apto. e/2 quartos e demais dep. -

Rua 25 de Julho, 170, Ed. Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) - R$
300,00.
- Apto c/ suíte + 2 quartos e demais

dep. - Rua 25 de Julho 170, Ed.
AlbertoMarangoni - R$ 430,00.
- Aptos no Resid. Amaryllis, .Ru
Ângelo Torinelli, Vila Nova (1·
locação), suíte + 2 quartos e demais
dep., sacada c/churrasqueira,
garagem e box para depósito - R$
400,00.
- Apto novo cl 3 quartos e demais

dep. - Rua Pedro A. Fagundes 45,

próx. a Marisol- R$ 300,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais

dep. (Mobiliado) - Rua Procópio G.

Oliveira, 1320, Ed. Isabela - R$

500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Vila Rau - cl 2,287m2 - ótimo para
construção de galpão - R$ 25,000,00

Ilha da Figueira - Uo Piazera 2 - cl 465 m2 -

R$9.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Ret. 1240 - Centro - sobrado comercial - 4 salas, 2 aptos
RS 160.000,00· Parcefa
Ref. 1337 - Amizade - c/98m2, 3 dorm. próx. ao Theilacker
· RS 28,000,00
Ref, 1406· vtetras . eI 124mL RS 20,000,00+ financ. RS
127,00 p/mês ·20anos. _

.

Ref. 1430· W. Rau· cl 160m'· Llo. Renascença- RS 65.000,00
+ Financ. RS270,OO·14 anos
Ref. 1453 - Nova Brasília - c/260m� - cl piscina - 3 dorm.
+ 1 suite- RS 105.000,00 \

Aef. 1489 - Czerniewicz - cl 104m2 - 2 dorm. - terreno cl
596m' . RS 38.000,00
Ref. 14g1 . Estrada Nova· próx. Rodeio· e/70m' (em
construção)· 3 dorm.· R$13.000,OO
Ref. 1496 - Rio Molha - 1 casa cl 80m2 + 1 casa c/63m2
· terreno e/45.333m' . RS 58.000,00
Ref. 1497· Vila Rau- c/100m'· 1 suite, 2 dorm, . RS
9.000,00 + finane. HSBC· RS 374,00·20 anos

ReI. 1513· Jguá Esquerdo- cl 209m'· 5 dorm., 2 bwe, dep.
emprego eI bwc- RS 20,000,00 + finane. RS 311 ,00· 12 anos
Ref. 1524· Vila Nova- c/221m'· 5 dorm ..

· 2 bwc . RS
65.000,00
Ref. 1531 - Amizade - c/160m2 - suíte + 2 dorrn. - AS
95.000,00
Ref. 1543 . Vila Lenzi . eISDm' . 3 dorm .. RS 11.000,00 +

finane.
Ref. 1544 - Vila Lalau - cl 115m2 - 3 dorm., terreno r) 490m2
· RS 55.000,00
Ref. 1551 . Barra cz same. Llo. Ouro verde- RS 19.000,00
ReI. 1566 - Centenério- sobrado cl 350m2'. suíte + 2 dorm.
· R$ 95.000,00
Ref. 1587 . Vila Lenzi c/149m2• suíte + 2 dorm .. RS
50.000,00
Ref.1592 ·lIha da Figuei,a· ell12m'· 3 corrn., 2 bwc,
terreno el400m', Llo. Bruns . R$ 59.000,00
Ref. 1593· Vila Rau- c/221m2• 4 dorrn., terreno c/560m2,
gar. p/4 carros- RS 50.000,00
Ref. 1596· Vila Nova c/98m2• suíte + 2 oorm.. terreno c/
481.50m'· RS 60.000,00
Ref. 1598· João Pessoa c/80m2• 2 darm. 2 bwe· RS
17.000.00 + financ. RS 173,00 por mês
Ref. 1602· Jguá Esquerdo e/125.50m'· 2 dorm ... RS
38.000,00
Bef. 1608· Czerniewicz ell96m2• suíte cl hidra + 2
dorm .. 2 bwc- RS 25.000,00 + finane.
Ref. 1610· Nereu Ramos . c/ r tnme . a'dorrn. + casa
mista e/42m'· RS 30.000,00
Ref. 1612· Jguá Esquerdo e/80m'· 3 dorm .. terreno c/

352.50m'· RS 28.000,00 + finane. RS 220,00 p/m
Ref. 1614 - São Luiz - sobrado c/240m2• suíte + 3 darm.
+ 2 bwe· R$ 68.000.00

.

Ref. 1617· Barra- c/64m'· 3 dorm. R$14.000.00 + 18x
de'R$ 204.00 p/m
Ref. 1623 - Vila Rau- sobrado cl 162m2• 4 oorm. 2 bwc
· R$ 58.000.00
Ref. 1626 - Barra- sobrado cl 314,56m2. suíte + 2 dorm.
+ 3 bwc- R$ 125.000,00
Ref. 1628 - Lto. Santo antorso . c/50m2. 2 donn. terreno
e/618m'· R$15.000,00

'

Ref. 1629 - Amizade· cl 194m2. suíte + 2 darm.' terreno
420m'· R$ 90.000,00
Ref. 1630 - Vila Baependi . prédio com! cl 360m2 (semi,
acabado), sala comi de 130m2 + apto suíte e 2 dorm. c/
196m'· R$120.000,OO
Ref. 1631- Água Verde- c/200m2', suíte + 2 dorrn.> R$
61.000,00
Ret. 1632 -'Vieiras, cl 65mL 3 dorrn.. terreno c/420m2
· R$ 20.500.00
Ref. 1634· João Pessoa· e/62m' c/ 2 dorm .. R$
17.000,00
Ret. 1635 - Chico oePaulo - e/48mL 2 dorm. -terreno
com 450m'· R$ 15.000,00
Ref. 1638 - Vila Rau, sobrado c/278m2, 2 suítes + 4

dorm. 2 bwc . R$ 80.000.00
Ref. 1639 - Vila Nova, sobrado c/200m2. suite + 3
darm. terreno cl 770m2, R$ 88.000,00
Ref. 1642 - Amizade - c/90m2, 2 oorm .. terr. c/450m2
· R$ 39.000,00
Ref. 1643 - Jaraguá Esquerdo - ell40m2, 3 dorm. 2 bwc
· R$ 65.000.00
Ref. 1644 - Czemiewlcz . sobrado cl 269,30m'2, surte +

2 dorm. terreno c/626m'· R$ 86.00.00
Ref. 1645 - Czerniewicz 'casa c/128�92mL 1 suite +

2 darm., cl sala, COZ., gar., armários embutidos + edícula
cl 75m2, cl suite, bwc. sala, COZ., gar.' R$148.000,00
Ref. 1650 - Vila t.enzi- cl 125m2• suíte + 2 dorrn., 1 bwc,
terreno c/392m'· RS 68.000.00
Ref.1651 - Vila Lenz!- c/150mL 03 dorm. 02 bwc
terreno e/450m'· RS 65.000,00
Ref. 1657 -Hha da Figueira· c/32m' ·01 dorm.· 01 bwe
· terreno c/360m'· R$ 13.000,00
Ref. 1661 -Ilha da Fiquerta . cl lP5 ma- suíte + 02 darm.
·02 bwes· R$ 52.000,00
Ref. 1663 - Vila Baependi . sobrado e/200 ma- suite + 3
dorm.> 02 bwcs ótima localização' R$ 451.000,00 + Iinanc.
Ref. 1665, Amizade - e/l 00,34m2 - suite + 02 dorms.
· terreno c/318.50m'· R$ 43.000.00
Ref. 1666 - Uo. St. Antônio, c/72m2 - 3 darm. - terrreno

e/364.50m'· RS 15.000,00
Ref. 1668· Vila Lenzi· c/123.33m2 - suíte + 2 darm.,
terr. c/685m2 - R$ 708,00 p/m - 13 anos

Ref. 1670, Czerniewicz· c/156m2 - 3 darm., 2 bwc - lerr.

c/378m'· R$ 65.000.00

LOCAÇÃO
APARTAMEI>ITOS

Ref. A·72 � Ed. Res. 8artel- Vila Baependi -Ie/95m2, suite
+ 2 dorm. 1 bwe· R$ 300,00

�
Ref. B . 63· Casa alv. cl SOm'· Vila Lenzi . 3 dorm .. R$ 200.00
ReI. 8·72 - Casa mista c/60m2 - Czemiewicz - próx. Centro

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.-

Caixa Postal 482

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA
Ccttura! . 2 dorm.· RS 210,00
Ref. 8-75 - Casa alv. d80m2 - Vila Lenzi - 3 dorm. R$ 200,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. C - 6 - Centro Médico Odontológico· Centro - c/70m2
· RS 380,00
Ref. C-20 - Sala cornI. c/50m2 - Vila Lenzi - R. Exp. Antônio'
Carlos Ferreira, 851 'próx. Arte Laje) - R$ 230,00

APARTAMENTO
Ref. 4080 - Ed. Dâmarys - Czerniewicz -1 suite + dorrn.
· RS 40.000,00
Ref. 4106 - Ed. Juliana - Centro - 1 suíte + 2 dorm. - RS
52.000,00

-

Ref. 4107 - Ed. Mariana Cristine- Vila Baependi ,c/147m2
·3 dorm .. RS 48.000,00 .

Ref. 4118· Ed. Maguilú· Centro- el74m'· 2 dorm. RS
21.000,00 + financ.· RS 400,00· (10 anos)
Ref. 4119 - Ed. Carvalho - Centro - cl 198m2 - 50 andar-
2 garagens· RS 105.000,00 (mobiliado)
Ref. 4144· Ed. Vila Nova c/89m'· 3 dorm.· RS 48.000,00
Ref. 4145 - Ed. Dianthus - Centro- eIl suite + 2 darm. R$
110.000,00

. ,

Ref. 4155· Ed. Maguillu· Centro- eI 63m' . 2 dorm.· RS
33.000,00

.

Ref. 4157· Cond. Res. Aguas etaras- Vila Hau- el70m'.
2 dorm.· RS 12.0.00,00 + finane. de RS 215,00 p/m
Ref. 4158· Cond. Floresta, Vila Lenzt- cl 54m2• 2 darm.
· R$ 18.000,00 + 18 anos R$ 170,00 por mês
Ref. 4161· Ed. Dona Hilda - Centro, Novo, surte + 2 dorm.
· R$ 85.000,00
Ref. 4162· Ed. San Miguel· Nova Brasilia· 3 dorm.· R$
46.000.00
Ref. 4164· Ed. Jaraguá . Centro- e173,90m" 02 dorm.
· R$ 40.000.00
Ref. 4168 - Ed. Riviera- Centro, cl 170,90m2• suite + 02
dorm.· garagem· R$ 80.000,00'

.1!'i!$-1,·]�/Iª;ti3'!j@l.111I;t.�...
Ref. 3026 . Chácara c/60.000m2, Ribeirão Grande do

Norte - casa alv. cl oaoorrns. - 021a90as - 2.000 pés de
banana- R$ 38.000,00
Ref. 5017 - Sala comi c/29m2 - Vila Nova - Cone. Ed.

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

35.000,00
Ref. 5019· Sala comi c/160m'· Centro- terreno c/l.400!
· RS 85.000,00
Ret. 7010 - Galpão alv c/144m2 - semi acabado- Nereu

Ramos· RS 15.000,00

PRAIASEOUTRASPRA AS:
Ref.1618· Praia de lIajliba· sobrado c/163.75m'·
5 dorm. 2 bwe - R$ 25.000

..
00 + finane. aceita troca

Ref. 2030· cl 288m'· São Francisco do sui- RS 6.500,00
Ref. 2163 . Enseada- el312,50m2. RS 7.000,00
ReI. 2185 . Barra Velha· eI 280m' • RS 4.000,00 (parcela)
Ref. 4140 - Ed. Caprisorrento - Praia ltapema- c/50mL
semi-mobiliado- RS 16.000,00

CASAMISTA
Ref. 1549· João Pessoa- c/ t 16m'· 3dorm.· RS 27.000,00
Ref. 1624 - Guaramirim - cl 48m2 - 2 dorrn. - terreno cl
680m'· R$ 10.000.00
Ref. 1653 - Barra - c/65m2, 01 dorm. - 01 bwe -terreno cl

367,50m'· R$16.500.00
'

Ref. 1659 - Jguá Esquerdo c/l 06 me , 03 dorrn- 01 bwc
· R$ 25.000.00

TERRENOS
Ref: 2130· C/l.940m'· Vila Lenzi· R$ 90.000.00
Ref. 2147· 7.805m'· Centro· Próx. Kolhaeh· R$195.000.00
Ref. 2213· c/450m'· Sehroeder I· R$ 5.000,00
Ref. 2214· e/562m'· Ilha da Fiqueira- R$ 8.000.00
Ref. 2221 . e/569.68m'· Centro- R$ 25.000.00
Ref. 2224 . cl 392m'· Lot. Centenário- RS 18.000.00
Ref. 2228, c/500m2 - Nova Brasília - próx. Móveis Gomes
· R$ 53.000.00
Ref. 2290· c/392m'· Amizade- R$ 14.500.00
Ref. 2232· cl 450m'· Schroeder· RS 3.000.00
Ref. 2238· cl2.598,75m'· Três Rios do ser- R$ 25.000,00
Ref. 2246 - cl 465m2 -Ilha da Figueira· Lto.Piazera I· R$
9.000.00
Ref. 2247· cl 604m' -Hha da Fiqueira- R$ 1'5.000,00
Ref. 2253· ri 448m'· São Luis- Lto.lmperador- R$l 0.000.00
Ref. 2257 - cl 3.500m2 - Barra - próx. Seminário - R$
125.000.00
Ref.2263 . el5.900m'· João Pessoa- R$ 27.000.00
Ref. 2268· ri9oom'· Centro, pronto para construir- Schroeder
· R$12.000.00
Ref. 2273· cl 343m'· João Pessoa- LIa ltapocuzinho· R$
12.000.00

.

Ref. 2274· cl 355m2 - Jaraguá Esquerdo· c/ casa alv. até

laje· R$ 17.000.00
Ref. 2277· cl495m'· Loteamento. Blumengarten (Amizade)
· R$ 23.000.00
Ref. 2279· cl 45Om'· Amizade· UO. Da. Afzira . R$ 21.000.00
Ref. 2280· e/311,42m" Centro· R$ 29.00Ó.00
Ref. 2281,· e/516m'· Vila Rau· R$16.000.00
Ref.2283 . c/800m" Vila Nova· R$ 48.000.00
Ref. 2284· c/12.635m'· Corupá . R$ 18.000.00
Ref. 2287 . ell.224m'· Chico de Paulo· R$ 40.000,00
Ref.2288 . c/300m'· Czerniewiel . R$ 24.000,00
Ref. 2292· e/371m'· Nova Brasília ,R$ 40.000.00
Ref. 2293· eI 485m' . Barra· UO. Ouro Verde· RS 8.000.00
Ref. 2294 . c/465m'· Ilha da Figueira· Uo Piazera . R$
9.000.00

.

Ref. 2295 . e/616.35m' . Jguá Esquerdo· Uo Campo
Sampiero· R$ 20.000,00

-

·Ref. 2298 - cl 442m2 - 'Vila Lenzi - UO. Piermann . R$
18.500,00
Ref. 2299· c/930m'· Centro· RS 18.000,00'

Vila Lenzi - cl 286 m2 - 2 suítes + 1 ,darm.,
2 bwc - R$ 81.000,00

Amizade - Res. Versalhes, cl gOm? - 2

darm. - R$ 39.000,00 aceita financ. e FGTS

Rio Molha - minichácara, cl 3,500m2, cl
160m2, 5 darm" 2lagoas, água corrente

R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 37-1-3124 - 275-0722

Iro a
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos,
dep. empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3009 - Ed. Monte Carla - suite, 2 qtos -

R$ 90.000,00 s/ acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000,00 + finane.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suite, 2 qtos,
sacada com churrasqueira· R$ 90.000,00
Cód. 3030 .' Ed. Otávio Correa - com suite, 2
qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suite + 2 qto s,
sacada com churrasqueira. Entrega em

dezembro/99. - R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 . Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwe,
cl, qaraqern . R$ 53.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, cl
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de menor

valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2 quartos,
2 bwe, c/ garagem - R$ 53.000,00
Cód, 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos,
salas c/ sacada, 2 vagas garagem.
Cód, 3043 - Ed. Florença - suite cf hidromassagem,

" 2 qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas garagem .

F$�
.

106.0DO,00.
Cód, 3014 - Ed. Carvalho - suite + 2 qtos, dep. de
empregada - R$ 70.000,00
CM. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos, dep.
empregada com bwe, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3074 - Res. Amizade - com 3 quartos, �,
quitado - R$ 30.000,00
Cód. 3216 - Ed. Fragata - suite + 2 quartos,
cl garagem - R$ 39.000,00
Cód, 3291 - Ed. Giovana - Vila lalau - suite,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem
garagem - R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3313 - F)es. Ilha dos Açores - apto novo

com 1 suite + 1 quarto, com garagem - R$
45.000,00 J

Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de eondominio fechado, c/ 1 suite +

2 qtos, sacada. c/ churrasqueira c/ elevador
Cód. 3312 - Cond. Ed. Floresta - 2 quartos,
garagem - R$ 16.000,00 + finane.

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - cl 190m2, 3 qtos - R$
73.000,00
Cód. 1007 - Centro - cf 300m2, c/ suite + 2 qtos
- R$ 140.000,00
Cód. 10'09 - Centro - c/120m2, 2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1012 - Centro - c/ 224 m2, 3 quartos, 2
bwe, terreno c/ 560 m2 - R$ 180.000,00
Cód 1016 - Centro - c/331m2, c/ suite + 3
qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro - cf150rr\2,cl4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet c/
1.292,00m2, edificado c/ casa de alvenaria R$
180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c/230m2 - suite + 2
quartos - R$ 110.000,00.
Cód, 1072 - Amizade - c/200m2, c/ suite, 2

quartos, terreno e/l.140m2 - R$ 130.000,00
Cód. 1113 - Barra - c/147m2, suite c/ clossed,
2 quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca c/
casa de maior valer c/ piscina
Cód. 1118 - Barra· c/ISO m2, suite + 2 quartos
- 8$ 80.000,00
Cód. 1.131 - Centenário - c/140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód, 1175 - c/205m2 - suite, + 2 qtos, terreno
c/ 1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewiez - c/170m2, sobrado
novo c/ suite + 2 quartos - R$ 88.000,00
Có d. 1203 - Figueira - c/216m2 - suite + 2
quartos. Terreno e/J.680,00m2 - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c/230m2, c/ suite,
2 quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1206 - Ilha da Figueira - nova com 142m2,
suite + 2 quartos - R$ 65.000,00
Cód 1216 - Jaraguá Esquerdo - c/ 214 m2,
suite c/ eloset e hidra, 2 quartos, garagem p/ 2
carros - R$ 125.000,00
Cód. 1221 . J@uá Esquerdo - 3 suites, ehur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2 quartos
- R$ 49.000,00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m2 - 3 quartos,
1 bwe - R$ '22.000,00 +finaneiamento
Cód. 1317·'-.Vila t.enz: - Casa em construçö,
com 300m2, 2 suites + 2 quartos - R$ 58.000,00.
Aceita imóvel menor valor.
Cód. 1352 - Vila Nova - c/376m2, c/ suite, 2
qtos, piscina· R$ 240.000,00

,

Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Aguas Claras - 2

qtos. - R$ 11.0000,00 + finane.
Cód, 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei
thaupt . 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 +

jfinane.
Cód. 1447 - São Luiz . mista c/ aprox. 160m2 -

R$ 32.000,00
Cód. 1984 - Corupá - c/298m2, c/ suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guararnirim ' 156m2 - 3 qtos, 2
bwe, terreno com 1.250m2 - R$ 90.000,00

PLANTA0: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856LTDA

CRECI 001367 - J

Ed. Fragata - suíte + 2 quartos, com

garagem - R$ 39.000,00

Baependi - cl 197,80m2, suíte +- 2 quartos,
escritório, churrasqueira, garagem pl 2

carros - R$ 128.000,00

Jaraguá Esquerdo, casa de alv. com 70m2, 3
qtos., 1 bwc. R$ 22.000,00 + financ.

Amizade - Nova - com suíte + 2 quartos, garagem
para 2 carros - R$ 72.000,00 - aceitafinanciamento

Barra - 314,56m2- suíte + 3 quartos, salãode festas
com piscina. Aceita apto, menorvalor. R$125,OOO,OO

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m2 - R$
60.000,00
Cód, 2013 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975m2- R$ 280.000,00
Cód. 2014 -Centm-421m2- R$25.000,00
Ccid. 2051 -ÁguaVerde-cl400m2-R$16.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m2 - R$
16.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefertura cll.018m2 - R$ 150.000,00
COO. 2112 - Barra -cl300m2- R$13.ooo,00- próx. Sup. Breithaurl
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra e/346,62m2 c/ asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - c/420m2 - RS

'22.500,00 clasíalto
Cód. 2119 - Barra - Res. JoaquimGirolla cl420m2 - R$ t5.5OO,00
'Cód, 2151 - Chico de Paula - cl2:500m2 - próx. Posto Maroolla
- R$60.ooo,OO
Cód. 2175 - Czemiewiez - cll.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
Cód, 2177 - R. Roberto Ziemann - área cl8.658m2
Cód. 2212 - Cond. Azaléias-cl778,68m2- R$ 30.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - cll.155,00m2 - R$ 24.500,00
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp c/
409,50m2 - R$ 50.000,00
Cód. 2358 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m2 - próximo Forum - RS

39.000,00
Cód, 2373 - Vila Rau - c/350m2 - R$ 13,000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - cl 337m2 - RS 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2375 - Vila Rau - Rua Guilherme Schmidt - cl 435m2 - R$
14.000,00.
COO. 2456- Três Riosdo Sul- áreade2.5OO,00m2- R$ 25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cf 445m2 - Entrada
de R$15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
COO. 2982 - Rad. SC-413- Km 1O-cl49.872,00m2- R$40.ooo,OO
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio -da Prata ci
135.000,00m2 - R$ 50.000,00
Cód, 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2•
RS 35.000,00

Cód. 4002 - Centro - Ed. TowerCenter - 5" andarcl2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 - RS28.270,00 - Entrada + paroelas
Cód. 403 - R. Getúlio Vargas - térrea - cll 02m2- acerta apto ci
2 quartos cl parte pagto.

'

Cód, 4004 - Centro- Ed. Market Place - 42 andar-44,59m2+
garagem - RS 35.000,00
Cód. 401 O - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial ci
7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
.Casas

Cód. 602 - Ilha da Figueira - casa de alvenaria com 3 quartos
- R$300,00
Cód, 604 - Casa alv. com 2 quartos, próx. Hosptal Jaraguá - R$
275,00

. .

Cód, 606 - Casa de alv. com suite +3 quartos, dep. empregada
em terreno cll.400 m2 - RS 600,00
Cód, 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx,Weg 11- R$ 350,00
Cóo. 615 - Casa ótima para fins comerciais - R reinoldo Rau.
R$600,OO

.

Cód, 616 - Casa alv. com 3 quartos - Vila Baependi - R$ 360,00
Cód, 621 - Casa alv. - próx. Cerealista Urbano- R$ 330,00

. Apartamentos
Cód, 626 - Apto. cl suíte + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450,00
Cód. 628 - Apto. cl suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480,00
Cód. 629 - Ouitinete p/I pessoa - Nova Brasilla - R$ 120,00
Cód, 630: Apto. cll quarto - próx. a Weg 11- R$ 200,00
Cód. 633 - Apto com 2 quartos - final da Marechal. R$ 280,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód, 635 - Ourtinete no Ed. MarqJardt, a partirde R$180,00
Ccid. 636 - Apartamento ct : quarto - Ed. Florença - R$ ,

220,00
Cód, 640 - Apto. cl suüe + 2 quartos cl dep. empregada - Ed:

Jaraguá - R$ 380,00
Cód. 641 - Apto. cl suite, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 330,00
Cód. 655 - Apto cl suite + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$

360,00
Cód, 660 - Apartamento cl3 quartos no calçadão - R${l50,00

Salas comerciais
Cód, 668 - Sala comI. cl 60m2 - próx. Angeloni - RS 290,00
Cód, 670 - Sala comI. c/70m2, earpet, c/ divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00.
Cód. 683 - Salas comi cl 50m2 na R. Jorge Lacerda, a part"
de R$180,00 -22piso

'

Cód. 687 - Sala comI. c/90m2 (incluindo mesanino) lateral
da Mareehal- R$ 650,00-

Galpões
Cód. 802 - Galpão clmesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
Cód. 804- Galpãocl15x 15-emterrenocl1070m2- RuaBarão
do Rio Branco - R$ 1.500,00
Cód, 806 - Galpão cl 260m2 em terreno cl 500m2 - prox. Ter
minai Rodoviário - RS 560,00

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

Figueira - 200m2, suíte + 2 quartos,
garagem para 2 carros - R$ 75.000,00

C/entro - cl 230m2 - suíte + 2 quartos -

R$ 110.000,00

Centro - em frente Escola Jaraguá, terreno com
13x35 - R$ 105.000,00 - aceita parcelamento

Centro cl 190m2 - 3 quartos.
R$ 73.000,00

Figueira - cl 160m2 - nova - cl 4 qtos. -

R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



������.�.��.�.��:.��..��.�.��!�.��.?�9� ·CORREIO DO POVO·································,·······����·�I:.I�::���.�.?

OirassiJl I

COMPRA•

• VENDE
, • ALUGA

IMOVEIS • ADMINISTRA

flPABX 371-7931 CRECI 1741-J

CÓD m2 QTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
[mtlJ (VENDA)
1001 60 Schroeder - Prox. Cayman 20.000,00 Parcelado/Aceita carro

1002 113 Champaghat· R. Irmão Leão 65000,00 Troca por apto (.) valor
1003 149 Centenário - Próx. Zanotti 40.000,00 Parcela/aceita carro

1004 70 Figueira - R. Avelino Borba 18.000,00 Aceita imóvel (:) valor
1005 70 São Luiz - R. Cristina Pereira 36,.000,00 Troca - imóvel em Joinville

1007 115 Lenzi- Rua Etpidio Martins 55.000,00 Nego?iáveis
1008 300 6 Centro- Próx. Scar (antiga) 130.000,00.: Negociáveis
1009 200 3 (suite) Amizade- Rua Guanabara 125.000,00 Aceita troca (+) valor

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vg. gar" 1010 140 4 Figueira - Rua Henrique Krause 58000,00 Troca por imóvel (+) valor Condomínio Azaleias - Lote 26, 694m2-
R$ 55.000,00 1011 280 3 (suite) Amizade - Rua Guanabara 100.000,00 Aceita imóvel (.) valor R$ 27.000,00

1013 230 4 , Centro - Rua Epitácio Pessoa 150.000,00 Em frente Posto Mime

1014 70 3 Garibaldi· Próx. Salão 25 30000,00 Troca pl terreno comercial

1'�2'hn'��lini't1 (venda)
2001 96 3 Amizade - Res. Amizade -1º andar 38.000,00 Fica Cozinha sobmedida

2002 147 3 Baspendi- Res. Cristina 55.000,00 Aceita troca por casa

2004 273 4 (suite) Centro- Ed. Athenas 230.000,00 Troca pl imóvel- Balneário
2005 306 3 (suite) Centro- Ed. Amaranthus 125.000,00 Acabamento a ser feito

SCHROEDER

(CENTRAL)

Centro - terreno .com 1000m2, casa com

230m2, Aceita apto. - R$ 150.000,00

São Luís - 70m2, 2 quartos, próximo Caie.
R$ 36.000,00

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

(falta reboco externo)
70m2 (2 quartos), garagem para 2 carros,

lote com 600m (esquina),
próximo Cayman Malhas

R$ 20.000,00

11!�IiI!�I'ti (venda)
3001 483 14x34 Santa Luzia- Res. Geranium

3002 3366 66x51 Centro- R. Leopoldo Janssen

3003 450 15x30 São Luiz" R. Arduino Pradi

3004 741 13 x 57 Barra Res. Satler (Malwee)
3006 880 15x58 São Luiz- Próx. CAIC

3007 867 17x51 Nereu - R. André Voltolini

3008 860 14x28 Nereu- R. André Voltolini

3010 694 18x37 Condominio Azaléias- Lote 26

3011 720 15 x 48 Schroecer . Centro

3012 90'00 65 x 138 Figueira· Após Elite Móveis
3013 833 28x30 Jaraguá Esq.. R. Victório Pradi

3014 600 12x50 Rua Preso Epitácio Pessoa

8.000,00 En!. 200,00 + 150,00 mensais

165.000,00 Casa em alvenaria - 150m2

11.000,00 Próx. do Arroz Urbano

12.000,00 Parcelado em 36 x

25.000,00 Negociáveis
13.000,00 Parcelado- Centro

12.000,00 Parcelado- Próx. Igreja
27.000,00 Negociáveis/Parcelado

\
Parcelado em 36 x9.000,00

35.000,00 Troca por apto (+) valor

F7OOO,OO Aceita carro/parcelar
65.000,00 Em frente ao Posto Mime

CHÁCARAS/siTIOS (venda)
12.5Ha

7.6Ha

70.000,00 Troca por casa em Jaraguá
18.000,00 Rancho/Luz elétrica

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

4001 125000

�002 76000

I!·!�,!m
0004 100

0021 56

0022 130

Nereu· Ribei'rão Grande

Massaranduba • Salão Aluisio

Água Verde· Próx. Shopping
Santa Luzia- Rua 950

Vila l.alau- Próx. Weg II

230,00 Casa- alv. 3 quartos

150,00 Próx. Frigumz
400,00 Casa nova

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais

Vila Lalau - Próx. Weg II, 3 quartos, casa
nova - R$ 400,00

Água Verde - 3 quartos, próximo Posto
Marcolla - R$ 230,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área mínima de 20.000m2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa ter moradia. (Preferência por

Nereu, Rio Cerro, Rio da Luz, Corupá e proximidades). Paga-se até Fj.$ 20,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHave
Rua Barão doRio Branco, 221 - Jaraguá doSul- SC

Fone: (047) 275-1594
Aproveitem

apartamentos

EDIFÍCIO MATHEIJ/

II, últimas unidades
com 3 quartos, sala,

cozinha, bwc,

lavanderia, garagem,
Rua João Planinchek -

Nova Brasília"

Pagamento direto COIII

a Construtora.

Aproveitem aptos.
em ótima

iocalização
central - Rua

João Marcatto -

próximo ao posto
Mime/Reinoldo

Rau COIII 1 e 2'

quartos e demais

dep. condições
de pagamento
facilitadas, direto
COIII a

Construtora,

do Rio Branco - Centro, com 1 suíte -

sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem,
churrasqueira n� sacada e coletiva.

Condições de pagamento direto com a

Construtora

Casa Bairro Vieiras COIII 3 qtos, demais'

dependências. Valor R$ 20.000,00, negociável.

CASA ALVENARIA

BAIRRO SÃO LUIZ
ÁREA 70,00M2 - R$ 35.000,00

(NEGOCIÁVEL)

02 CASAS EM ALVENARIA
VILA RAU

ÁREA DE 80,50 M2 E 70,50 M2

R$ 45.00.0,00

Casa Rua Gustavo Freidmann - Prox. Transportadora
Mercúrio com 175 m2 contendo 04 qtos, demais depend.,

terreno com 93Qm2• R$ 110.000.00 negociável.

IMOBILIÁRIA A CHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2" 58 OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti Ltda .

lM08JLIARIA

MENEGOITI
CRECI W 550-J

CASA EM MADEIRA

VILA RAU
02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA

E BWC - R$ 15.000,00

. Iua//a,IDdtJ lIitJ lII'alKlJ, 55S·Sala 1-Ja,aluádtJSul

IMÓVELCOMERCIAL
IMÓVEL
COMERCIAL
R. JOÃO
PLANINSCHECK
1587
ÁREA DE

500,00M2·

TERRENO

_. VILA RAU
AREA DE

420,00M2
R$14.500,OO.
(NEGOCIÁVEL)

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, 15 de abril de 2000

Ford Escort também utilizará motor Rocan
O Ford Escort foi oferecido há muito

tempo com apenas uma versão de

motor, Zetec 1:8 16V, que continua

disponível na versão GhX. Com a nova

motorização Zetec Rocan 1.6, motor

que equipa a linha Fiesta,)a Ford
pretende oferecer um veículo de
tamanho médio com bons

equipamentos de série mas com preço
de popular. A versão GL do carro; que
receberá o novo motor, será produzido
em Taubaté, SP, a versão GLX é

atualmente produzida na Argentina. A
principal característica deste motor é o
bom torque em baixas rotações. Com
duas válvulas por cilindro, esse motor
desenvolve potência máxima de 95 cv e

torque de 14,3 kgfm, proporcionando
boa dirigibilidade em baixas rotações. Segundo o

fabricante, o Escort acelera de O a 100 km/h em 12s1 e

tem velocidade máxima de 17,8 km/h. Na versão GL o

carro vem de série com direção hidráulica, pára-brisa
verde e relógio analógico, limpador e desembaçador do
vidro traseiro, pára-choque na cor da carroçaria e

aquecedor, banco traseiro bipartido e
'

'

preparação para som, com quatro alto-falantes.
O único opcional é o ar-condicionado, que custa R$ 2,3
mil. O preço estimado para esta versão
é de.R$ 20 mil.

Linha Palio terá nova versão Fire 1.3

o novo motor Fire do Palio 1.3 16V é o mesmo que equipa o Fiat Pnnto 1.2 e traz

bastante novidades que visam aumentar sua eficiência. Esse motor trouxe uma nova
.

versão para a linha Fiat, que poderá ser encontrado no Palio ELX 4 portas, perua
Weekend e sedã Siena. O interior desta nova linha será exclusivo: terá fundo dos

relógios, a máscara do console central, as molduras das sa-ídas de ar e a bola do câmbio

prateados. A potência do motot Fire é de 80 cv, mais potente que o motor 1.5 a álcool

que gera 76 cv. A velocidade máxima alcançada foi de 159 km/h e a aceleração
de O a 100 km/h foi alcançada em 14s5. Conta-giros, direção hidráulica, farol de
neblina dianteiro, pára-choque na cor do carro, rádio toca-fitas e trava elétrica

completam esta versão, alguns itens opcionais completam o carro também. O motor

terá bloco em alumínio e os mancais inferiores são agrupados em uma única peça, o
sub-bloco.
As bielas são

quebradas para
encaixarem

novamente no

virabrequim de
maneira correta.

Mudanças no

cabeçote e no

coletor de admissão

completam esse

motor de 1.241 cm>.
O preço ainda não

foi divulgado, mas
chega perto dos R$
20 mil, básico.

1/����'
Telefone: (047) 376-0251

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

As melhores marcas: Nestlé, Lacta,
Garoto� Parma/at, Visconti...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VT-CP-OI49/97
Exeqüente: ORLANDO JORGE BALl'HASAR
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO L7DA.
Bem: Imóvel constituído de: Umterreno contendo a área de 2.310.00m'.localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.

distarne 200.00m da tábnca Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do' Estado de Santa Catarina).
medindo 33.00m. rruvessäo dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00m, extremando do lado direito, com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de AdolfoBruch. medindo em arnbós os lados 70,OOm. edificado com um galpão em alvenaria
com 121.001112: uma casa residencial em alvenaria COI11 192.241112• e urna ampliação residencial em alvenaria com 85.61 m2, todos averbados,
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00m'. em alvenaria. inacabado. não averbado, matriculado sob n." 3251 do Cartóriode

Registro de Imóveis de Guarnmirim/Sf'. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

_2_-P_U_B_L_IC_A_ÇA_-O_L.E_G_A_L CORREIODOPOVO S_áb�a�do_,_15_d_e�ab_rt_'1d_e_2_OOO
,

Exeqüente: DACILIO PEREIRADA SILVA
Executada: WAGNER TRANSPORTES/!COMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel.constituído de: Um terreno contendo a área de 2.31 O,OOm'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.

distante 200.00m da fábrica Iman Ltda., com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33,OOm, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33,00m. extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70.00m. edificado com um galpão em alvenaria
com 122,001112: lima casa residencial em alvenaria com 192,241112, e lima ampliação residencial em alvenaria com 85.611112, todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente400,OOm', em alvenaria, inacabado, não averbado, matriculado sob n." 3251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-OI20/96

Exeqüente: VALMIR APARECIDO ELIAS
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.31 O.OOm'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.

distante 200.00m da fábrica Iman l.tda., com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina),
medindo 33,OOm. travessão dós fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70.00m. edificado comum galpão em alvenariu
com 122,OOm2: uma casa residencial em alvenaria com 1 92.24m2, e uma ampliação residencial em alvenaria com85.6Im2.lodos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.001112, em alvenaria. inacabado. não averbado, matriculado sob 11.° 3251 cio Cartório de

Registro de Imóveis de Guarurnirirn/St", avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-0I2//96

Exeqüente: NILTON SÉRGIO VAZCOIMBRA
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.

Bem: Imóvel constituíd6 de; Um terreno contendo a área de 2.310:\)Om', localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.
distaute 200.00m da fábrica Iman Ltda., com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do' Estado de Santa Catarina).
medindo 33,OOm. travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33,OOm, extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde 'e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch, medindo em arnbos os lados 70,OOm. edificado comum galpão em nlvenaria
com I 22,OOm': uma casa residencial em alvenaria com I 92,24m', e uma ampliação residencial em alvenaria com 85.61 m'. todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400'00m', em alvenaria. inacabado, não averbado, matriculado sob n." 3251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirirn/SC, avaliado em aszoaooaoö (duzentos mil reais).

VT-CP-O/22/96

Exeqiiente: ANTÔNIO ELIAS
Executada: WAGNER TRANSPORTES LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: LJm terreno contendo a área de 2.310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I'Km 10.

distunte 200'00m da fábrica Iman Lrda., com frente na Rod. SC301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33,OOm, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33.00m, extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch, medindo em arnbos os lados rO.OOm. edificado com um galpão em alvenaria
com I 22,OOm': uma casa residencial em alvenaria com I 92,24m'. e uma ampliação residencial em alvenaria com 85.6Im'- todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.001112, em alvenaria. inacabado. não averbado, matriculado sob 11.° �251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/St", avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CPE-OI23/97

Exeqüente: ANTÔNIO NILSON DA SILVA .'
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIO LTDA,
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município e comarca de Guaramirim/SC. contendo a área de 103.075.00m'.

sern benfeitorias. localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu. distaute 10 Km do centro de Guararnirirn, fazel;do frente
ao Sul com o Rio Jacu-Açu. travessão dos fundos ao Norte com terras de Saturnino Raimundo da Silva. extrema do lado direito ao Oeste
com terras de viúva Natalia Baiiod e do lado esquerdo ao Leste com terras de Alberto Krehnke. cadastrado no INCRA sob n."

80154.014.206-2, área 10.3. rnód. Fiscal 12. n.? de mód. Fiscais 0.83. matriculado sob n." 12.929 do Cartónio de Reaistro de Imóveis
de G,uardmirim/SC, avaliado em R$20.000.00 (vinte mil reais).

. � .

VT-CP-0124/97

Exeqüente: ENDERSON LOTHER
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.310.00m', localizado na .margem esquerda da Rod. SC30 I Km 10.

distante 200,00m da fábrica Iman Ltda.. com frente na Rod. SC-3D I (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33,OOm, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33,OOm, extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70,OOm. edificado comum galpão em nlvenaria
com 1 22,OOrn2: lima casa residencial em alvenaria com I 92.24m2, e lIllla ampliação residencial em alvenmia com 85.611112. todos averbados.
há ainda um galpão co'm aproximadamente 400,OOm', em alvenaria. inacabado. não averbado, matriculado sob n.o 3251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Gum'amirim/SC, avaliado em R$200,000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-OI26/96

Exeqüetite: OSMAR SCAQUETI MORAES
Executada: WAGNER TRA'NSPORTESECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.310.00m'. localizado na margem esque.rda da Rod. SC-3D I Km 1·0.

distante 200.OOm da fábrica Iman Ltcla .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Sanln Catarina).
medindo 33.00m. travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito. com terms Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70.00m. editicado"Comum galpão em alvenaria
com 1 22.00m2: lima casa residencial em alvenaria com 1 92.24m2• e lima ampliação residencial em alvenaria com85.6Im2. todos averbados.
hi.í ainda um galpão com aproximadamente 400.00m2, em alvenaria. inacabado. não averbndo. matriculado sob n.O 3251 do Cartório de'
Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-0I27/96

Exeqüente: LOURIVALDO DOS SANTOS
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO J'.TDA.
Bem: Im0vel constituído de: "Um terreno contendo a área de 2.31 O.OOm'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-30 I Km 10.

distante 200.00m da fábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-3D I (faixa de domínio do Governo do ESlndo de Santa Catarina).
medindo 33,OOm, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00111. extrernnndo do lado direito. COIll terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70,OOm. edilicado comum galpão em alvenatia
COIll 122,001112: tima cnsa residencial em alvenruia com.192.24m2. e lima ampliação residencial em alvenmin co11185.61 m2. Iodos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00m', em alvenaria. inacabado. não averbado. matriculado sob n.o 3251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-0130/96

Exeqüente: JUVENCIO CASSIANO LEAL e OUTROS (06)
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIOLTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendoa área de 2.310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-301 Km 10.
distante 200,oOm da fábrica Iman Ltda., com frente na Rod. SC-3D I (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina),
medindo 33,OOm, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33.00m, extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do lado esqtierdo com tenas de Adolfo Bruch, medindo em ambos QS lados 70.00m, editicado comum galpãoem alvenaria
com I 22,OOm': uma casa residencial em alvenaria com I 92,24m', e umaampliação residencial em alvenaria com 85.61 m'. todos averbados,
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00m', em alvenaria, inacabado, não averbado, matri'cttlado sob n.o 3251 do Cartório de

R�gistro de hilóvels de Gum·amirim/Se. avaliado em R$200.ooo.00 (duzentos mil reais).
/

VT-Cf-OI32/97
Exeqüente: LUIS GArriS
Executada: WAGNER TRANSPORTEECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um tetTeno contendo a área de 2.310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-30 I Km 10.

distante 200,00m da fábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio'do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33.00m. travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito. comterras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70.00m. edificado comum galpão em alvenaria

com I 22.OOm': uma casa residencial em alvenaria com I 92.24m'. e uma ampliação residencial em alvenruia com 85.6Im'. todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00m', em alvenru"ia. inacabado. não averbado. matriculado sob n." 3251 do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/SC, avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-RT-OI4//98

Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE
Executada: VALETEMALHAS LTDA.
Bens: OI) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de pretixo e n."(047) 37.0-2646. avaliada em R$800.00: 02) Cento e quarenta

I

e três conjuntos infantis. confeccionados em malha tipo moletom flanelado. unissex. tamanhos diversos, em cores sortidas. de II

qualidade. avaliados em R$I.573.00: 03) Sessenta e quatro blusas. confeccionadas em malha tipo moletorn flanelado. de uso infantil.
tamanhos diversos. em cores sortidas. de 1:1 qualidade, avaliadas em R$4J5.20: (4) 50.J4) Kg de confecções diversas. em malha tipo
molerom. de uso adulto. tamanhos diversos. em cores sortidas. uso masculino e feminino. de I' qualidade. avaliadas em R$I.409.66:
05) Uma máquina para confecção de debrum. marca Fioravante. modo WO 24. avaliada em R$550,00: 06) Um aparelho para cortede
enfesto. marca Fioravante. classe 101. avaliado em R$140.00: (7) Uma balança marca Filizola. cap, max. 30 Kg. avaliada em R$190,00:
OS) Uma balança eletrônica marca Urano, cap. max. 2"5 Kg. avaliada em R$290.00: 09) Uma calculadora marca Oliverti, modo Logus41
PO. avaliada em R$60.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.447.86 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sei,
centnvos). Local pl vistoria: Rua João Batista Rudolf, 161 - Jaraguä do SuI/Se. com o Sr. Antônio MatTOS de Souza.

.

VT-CP-OI42/96

Exeqüente: KELLY CRISTINA MILA GONÇALVES
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.31 O.OOm'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.

distante 200.OOm da Iábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do'Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33.00m. travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo "33,OOm. extremando do lado direito. com terras Rolando
K labunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medi ndo em ambos os lados 70.00m. edificado com um galpão em al venaria
com 122.001112: lima casa residencial em alvenaria COIll I 92.24m2• e uma ampliação residencial em alvenaria com 85.6Im2. todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00m2, em alvenaria. inacabado, não averbado. matriculado sob 11.° 3251 do Cartóriode
Registro de Imóveis de Gunrnmirim/SC. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

IIT-CP-O /50/97

Exeqüente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Executada: WAGNER TRANSPORTEECOM�RClO LTDA.
Bem: lmóve! constituído de: Um terreno contendo a área de 2.310.00m'.localizado na margem esquerda da Rod. SC-301 Km 10.

distarne 200.00m da fábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medi ndo 33.00m. travessão dos fundos com a Rua Arhanásio Rosa. medindo 33.00n1. extremando do lado direito. com terras Rolando
Kinbunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em arnbos os lados 70,00m. edificado com um galpão em alvenaria
com 1 22.00m2: lima casa residencial em alvenaria com I 92.24m2• e uma ampliação residencial em alvenaria com 85,61 1112, todos averbados.
há ainda um galpào com aproximadamente 400.00m2• em alvenaria. inacabado. não averbado. matriculado sob n." 3·251 do Cartóriode

Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CPE-OI51/97

Exeqüente: SILVIO RENNO CHIADARIA e OUTRO (02)
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.
Bem' Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.310.00m', localizado na margem esquerda da Rod. Se301 Km lO.

distaute 200.00m da [ábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-3D I (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33.00m. travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito, com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70,OOm. edificado com-um galpão emalvenaria
COIll 122.00m2: urna casa residencial em alvenaria com 192.241112. e lima ampliação residencial em alvenaria coI1185,611112• todos averbados
há ainda UIll galpão com aproximadamente 400.00m2. em alvenaria. inacabado. não averbado. matriculado sob n." 3251 do Cartóriode

Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

V7�CP-O/54/97

Exeqüente: PAULO MAX RODRIGUES
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.

Bein: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município e comarca de Gunrnmirim/Sô, contendo a área de I 99.950,OOm2,
sem benfeitorias. localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu. distante 10 Km do centro de Guaramirirn/Sf', fazendo
frente ao Sul com terras de Edmundo Baier: travessão do fundos ao Norte com terras de Wagner Transportes e Com. Ltda., extremado
lado direito ao oeste com terras de Edmundo Baier e do lado esquerdo ao Leste COIl1 terras de Edmundo Baier, cadastrado no INCRA
em conjunto com outra área sob n." 801.054.0 14.184-8, úrea total 54.9. mód. Fisc. 12. n.o de mód. Fisc. 0,83, matriculado sobn.o 12.927
no Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

V7�CP-O/69/96

ExeqUente: CELSO BENEDITO KELLER
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a :irea d� 2.310.00m'.localizado na margem esquerda da Rod. SC-301 KIllIO.

distante 2OO.OOm da lúbrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarinal.
medindo 3�.OOIll. Iravessno dos fundos com a Run Athanásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito. com terras Rolando
Klabunde e do ladoesqllerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo�m ambos os lados 70.00m. editicado com UI1) galpãoe"rn alvenaria
com I 22.()(h1l2: Lima casa residencial em alvenaria COIll I 92.24m2, e lima ampliação residencial em alvenariacom 85.6Im2. todos Clverbndos.
hn aindn lIl11 gnlpno com aproximadamente 400.00m2. em alvenaria. inacabado. não averbado. matrioulado sob n,o 3251 do Cartóriode
Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

VT-CP-OI72/96

ExeqUente: PATRíCIA ALEXANDRA RODRIGUES
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.310,OOm'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-3D I Km 10.

distante 200.00m da híbrica Iman Ltda ..
· com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estndo de Santa Catarinal.

medindo 33.00m. travessito dos fundos com a r�ua Atllilnásio Rosa. medindo 33.00m. extremando do lado direito, com terras Rolando
KInbunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70.00m, editicado com um galpão em alvenana
com I 22.()()m2: lima casa resi'dencial em alvenaria com 192.24m2• e lIllla ampliaçflo residencial em alvenmia co11185.61 1112• todos nverbados.
há ainda lIm gnlpflo �Olll aproxifJladalllente 400.0üI1l2. em alvenaria. inacabado. não averbado, matriculado sob·n.o 3251 do Carlóriode
Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzentos mil reais).

V/�RT-O/74/95

ExeqUente: JAIME WOLF
Executada: EMPREITEIRA DEMÃO DE OBRA W.L LTDA,
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a :irea de 858.50m'. fazendo frente com terras de Arno Kruger, travessão do

fundos com terras de Rudolfo·Behling. extremando do lado direito com tetTaS de Rudolfo Behling e do lado esquerdo oom antiga Rua

Jaragwí Esquerdo. Do imóvel foi desmembrada Ulm) área de 229.40m' e outra de I 29.78m', restando uma área útil de 499,32m', edilicado
COIll lima construção em alvenaria. em bom estado de conservação. com área de 248,80rn2 no térreo e 244,541112 no pis()l superior,
totalizando 493,34m'. dos quais somente 80:00m' averbados. recebendo o prédio n.o 531 da rua João Januário Ayroso, de propriedade
de Elpídio Ernesto Bertholdi. matriculado sob n." 2.498 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuI/SC, avaliado
em R$175.000.00 (éento e setenta e cinco mil reais).

VT-CP-IJ/90/96

ExeqUente: CICERO XAVIER DE OLIVEIRA
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.

Bem: Imóvel constituído de: Unlolerreno contendo a :irea de 2.310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-301 Km 10.

distante 200.00111 da fábrica Iman Ltda .. com frente na Rod. SC-3D I (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo �3.0011l. travessão dos fundos com n RWl Atl�amísio Rosa. medindo 33.00111. extremando do lado direito, com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70,00m, éditicado com um gat'pão em alvenana
com 122.001112: lima C[lsa residencinl em nlvenarin com 192.241112• e lima nmpliação residencial em alvenariacom 85,61 1112. todos nverbados.
hn ainda um galpão com aproximadamente 40m,OOI1l2. em alvenaria. inncnbado, não averbado, matriculado sob n.O 3251 do Cartóriode
Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$200.000.00 (duzenta, mil reais).

VT-CP-019//96

Exeqüente: JEAN EDNEY PEREIRA SOARES
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO L7DA.

O
·Bem: Imóvel constituíd9 de: Ulllterreno contendo a :irea de 2.310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod. SC-301 Km I .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diswnte 2oo,oom da fábrica Iman Ltda, com freme na Rod, SC,301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33,oom, travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33,oom, extremando do lado direito, com terras Rolando

Klabunde edo lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch, medindo em ambos os lados 70,oom, edificado com um galpão em alvenaria

com I 22,oom': uma casa residencial em alvenaria com I 92,24m', e uma ampliação residencial em alvenaria com 85,6 I m', todos averbados,
há ainda um galpão com aproximadamente 4oo,oom', em alvenaria, inacabado, não averbado, matriculado sob n." 325 I do Cartório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/SC, avaliado em R$200,000,00 (duzentos mil reais),

VT-RT-O199/96

Exeqlieme: WANDERLAINE FRANZNER FLORIANO
Execurada: CIZESKIAUTOMÓVEISDEMOACIR JOSÉClZESKI
Bem: Um aurornóvel marca FORD/Belina, ano/mod 76, cor amarela, a gasolina, placas LXR,7901, chassi n." LB4FRP77403, em

reQtdarestado. apresentando a lataria pontos de corrosão nas laterais direitas dianteiras. avaliado em R$I.500.00 (hum mil e quinhentos
re;is), Local p/ vistoria: Rod, Prefeito Waldemar Grubba, 1778 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr, Moacir José Cizeski,

VT-CPE-0204/97

Exeqüente: PAULO DINIZ ANVERSE

Executnda: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIO LTDA,

Bem: Imóvel constituído de: Umterreno situado no município e comarca de Guarumirim/SC, comendo a área de I 99,950,00m',

sem benfeitorias. localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu. distaute 10 Km do centro de Guaranurim/St". fazendo
frente ao Sul com terras de Edmundo Baier: travessão do fundos ao Norte com terras de Wagner Transportes e Com, Ltda .. extrema do

lado direito ao oeste com terras de Edmundo Baier e do lado esquerdo ao Leste com terras de Edmundo Baier, cadastrado no INCRA

em conjunto com outra área sob n." 801 ,054,014, 184-8, área total 54,9, mód. Fisc, 12, n,ode mód. Fisc. 0,83, matriculado sob n." 12,927

no Cartório de Registro de lmóveis de Guarnrnirirn/St", avaliado em R$40,000,00 (quarenta mil reais),

VT-CPE-0212/97

Exeqüente: APOLINÁRIO COLACIO ROLDAO',
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de; Um terreno situado no município e comarca de Guaramirim/SC. contendo a área de 103,075.00m'.

sem benfeitorias. localizado nos tundes do lado direito da Estrada Jacu-Açu, distaute 10.Km do centro de Guarmnirim. fazendo frente

ao Sul com o Rio Jacu-Açu. travessão dos fundos ao Norte com terras de Saturnino Raimundo da Silva. extrema do lado direito ao Oeste
COIll terras de viúva Natalia Ballod e do lado esquerdo ao Leste com terras de Alberto Krehnke. cadastrado no INCRA sob n."
80154,0 I 4,206-2, área 10.3, mód. Piscai 12. n." de mód. Fiscais 0.83. matriculado sob n." 12,929 do Cartório de Registro de Imóveis

de Guararnirim/SC, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

VT-RT-0217/98

Exeqüente: CARLOS RENATO AVELINO
Executada: SAMUEL TÊXTlLlND. DO VESTUÁRIOLmA.
Bem: Um tear circular, marca PAOLO ORÍZIO. modo .IRS 0/2. série 5765600. feeds 44. diâníerro 30", 18 agulhas por polegada. com

1740 agulhas. em razoável estado de conservação, avaliado-em R$ I 6.000.oo(dezesseis nil reais), Local p/ vistoria: Rod. BR 280, Km
5 I - GuaramirimJSC, com o Sr. Célio Cristóvão,

VT-CPE-0219/98

Exeqüente: LUCIMARA WUTKE

Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIO LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município e comarca de Guararnirirn/St,'. contendo a área de 103,075,00m'.

sern benfeitorias, localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu. distunte 10 Km do centfode Guaramitim. fazendo frente
ao Sul com o Rio Jacu-Açu, travessão dos fundos ao Norte com terras de Saturnino Raimundo da Silva.extrema do lado direito ao Oeste
com terras de viúva Natalia Ballod e do lado esquerdo ao Leste com terras de Alberto Krehnke. cadastrado no INCRA sob n."
80154.014.206-2. área 10.3. mód, Fiscal 12. n." de mód. Fiscais 0.83. matriculado sob n." 12.929 do Cartório de Registro de Imóveis
de Guaramirim/Se. avaliado em R$20,000.00 (vinte mil reais),

VT-CP-0240/97
ExeqUente: SIND, TRAB. EM TRANSP, ROD . .tABOTICABAL
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRC/O LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2,310.00m'. localizado na margem esquerda da Rod, SC-301 Km 10.

distante 2oo,OOm da fábrica Iman Ltda .. com frente na Rod, SC-3OJ (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Cata,ina).
medindo :n.OOm. travessão dos fundos COI11 n Rua Athanásio Rosa. medindo 33.00111. extremando do Indo direito. C0111 terms Rolnndo
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch. medindo em ambos os lados 70,oom. edil'icado comum galpilo em alvenaria
com 122.001112; lima casa residencial em alvenmia com I 92.24m2• e lima ampliação residencial em alvenmia com 85.61 m2.todos averbados.
häainda um galpã0 COIll aproximadamente 400.00m2• em alvenaria. inacabado. não averbado. matriculado sob n.o 3251 do Cnrtório de

Registro de Imóveis de Guaramirim/SC. avaliado em R$200,000.00 (duze11l0s mil reais),

VT-RT-0242/95
ExeqUente: LlNDAMIR PACIFICO PIRES
Executada: DELROY - DEMARIA DEOLIVEIRA TERE
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado nesta cidade. no lado par da Rua 08-João Januário Ayroso, com área de.48 I ,50m'.·

100e 16 do Loteamento Jardim Cristina. sem benfeitorias. fazendo frente em I 5.IOm com a Rua 08-.toão .tanuário Ayroso.travessão dos
tlmdos em 15.oom com a rua 301-sem nome. extremando pelo lado direito em 31.50m. com o lote n,o 15 e pelo ladoesquerdo em 32.70m
COIll o lote n'" 17. distante 17.30m da�squina formada pelas ruas 08-João Januário Ayroso e Rua.298-sem nome, Sobre o terreno há uma

.

cOnstmção em nlvenaria com aproximadamente 150.00m2, sendo parte integrante de uma casa que está construídn sobre dois terrenos.
não averbada em Cartório. imóvel matricula.do sob n.o 2.340 no Cartório de Registro de Imóveis de JaJ'aguá do Sul. avaliado em

R$4Q,000.00 (quarenta mil reais). '

VT-A T-0242/98
Exeqüente: MARIAN SARDAGNA ZANLUCA
Executada: MALHAS FRUETLTDA. e OUTROS (02)
Bem: Umtearcircular marca Schick bin. ano 86. n.o de série 232. sé,;e B. diâmetro 30 polegadas. 2280aguillas por polegada, em

razoável estado de conservação, avaliado' em R$I 1.500.00 (onze mil e quinhenJos reais), Loéal p/ vistoria: Rod, BR-280 - Km 5 I '

Guaramirim/Se. com o Sr. Célio Cristóvão,
,.

VT-RT-0243/98
Exeqüente: LEONILDA DA LUZ
Executada: MALHASFRUETLTDA: e OUTROS (02)
Bem: Quatrocentos e oitenta e cinco camisas. confeccionadas em malha tipo piquet. 10090 algodão. COIll gola polo. com bOlôes.

manga Curta.tam, p. M eG, de cores sortidas. de I' qualidade. t"bricadas pela executada. avaliadas em R$9,215,00 (nove mil duzentos
equll1ze reais), Local �/ vistoria: Rod. BR-280 - Km 5 I - Guaramirim/Se. com o Sr, Célio Cristóvão,

_-

VT-CPE-O.l57/98
Exeqüente: MARCIA KASMIRSKI

M
Executada:SUDEBRAS INDÚSTRIA ECOMÉRCIODEPRODUTOSQUíMICOSLTDA.;JULIANOMARTiNS; JOÃO CARLOS

ART/NS e CHRISTYDANIELA MARTINS e OUTROS (02)
Bens: OI) Um aparelho de ar condicionado. maJ'ca Consul Air Master. com 10,000 BTU·s. avaliado em R$:150.00: (2) Um

nparelho de fnx. marca Samsung. modo FX 505. avaliado em R$200.00: 03) Quatro escrivaninhas COIll três gavetils. cerejeira. avaliadas
��9�$80.00: 04) Cin�o cadeiras estofadas. cor azul. �vali�,das em R$50.00: 05) Três cadeiras estolildas. giratónas. a'valiadas em

07
,00,06) Um armano el1lllladetra. cere.letn.l. em"L . com aprox. 1.70m de altura, COI11 dez portas pequenas. avaltado em R$50.00;

oi Um armürio de madeira, com oito panas pequenas. com 1.70m de altura. avaliado em R$50,00: OS) Uma máquina de escrever

d
Ivelll. Linea 88. avaliada em R$80.00: (9) Um arquivo de aço com qU;llro gavetas. avaliado em R$ I 5,00: 10) Um a"mário de aço com

c�::� pOrtas. de 0.80 x I ,70m, avaliado em R$30.00; II) Um balcão em cerejeira. com seis portas, com tampo em granito. com 7. I 001 de

13)
pnmento.avahado em R$ I 50,00: 12) Uma mesa de aproximadamente 2,OOm x 0,80m, com tampo em vidro. avaliada em R$ I 50.00:

R$I
Sete cad:"as de palha. avaliadas em R$35.00: 14) Uma geladeira, mafca Prosdócimo. 340 litros. cor caramelo, avaliada em

av 150.00: b) Uma balnca. marca Rinelt. cap. 300 Kg. avaliada em R$IOO.OO: 16) Um compressor de ar. marca Fiac. mod, 64259.

e

a

�"doem R$2oo.oo: 17) Um armário de ferro com oito portas, avaliado em'R$25,00: 18) Um can;nho com roda de bon·acha. avaliado

e::: R� 10.00: 19) Um tanque de libra, cap, 500 litros. avaliado em R$50.oo: 20) Um fogão. marca Brastemp, com seis bocas. avaliacio

[)A A �O.OO: 21) Um balcão com duas oubas em inox.tampo de granito. com três portas e quao'o gavetas. avaliado em R$80.oo. TO�AL
Ind .

IflL/AÇAO: R$2,025.00 (dois mil e vinte e cinco reais), Local p/ vistoria: Rod. Guilherme .Iensen. SC-413 - Km 13 - Area
UStnal_ Massapanduba/Se. com o Sr. João,Carlos Martins,

VT-ET-O.l72/96
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Execlllada: CERÃMICA BARROTEKLTDA. - ME

1401
Bem: Dez mil tijolos de seis furos. avaliados em R$I .300.00 (hummil e trezentos reais). Local p/ vistoria: Rua Roberto Seidel.

.
- CorupáJSe. C0111 o Sr. Ortwin Georg Hermann.

VT-RT-0512/96

Exeqüente: DENISIA SCHMIDT
Executada: ANA TERRA IND. ECOM. DE CONFECÇÕES LTDA.

Bem: 1,090 camisetas brancas. manga curta.tarn. p, Me G. com pesponto. sern estampa. em fio 30, penteado e rnercerizado, avaliadas
em R$5,995.00 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais), Local p/ vistoria: Rua Henrich August Lessmann, 394 - Jaraguá do Sul/
SC. com o Sr, Geni Lemos Cardoso,

VT-RT-0549/91

Exeqüente: ANTÓNIO CARLOS SANTOLIN DE OLIVEIRA
Executada:METALÚRGICA INDUSTRIALHENII'EL7DA.
Bens: (1) Imóvel constituído de: Um terreno situado em Jarn�u<Í do Sul/SC. na Rua 232 - sem nome. esquina com a rua 108-

Amazonas. contendo a área tornl de .351.001112• fazendo frente em8.80m com a Rua 232-sem norne. tundes confrontando em6.70m com

Conrado Hausen, extremando do lado direito em 46.00m com Gilberto Naznuo e pelo lado esquerdo em 45.oom com a rua 108-
Amazonas. Sobre o terreno há uma edificação construída em alvenaria. em dois pavimentos, COIll aproximadamente 600.00m2, sendo em
sua totalidade. parte das instalações da Metalúrgica industrial Henipe Lida .. não averbada em Cartório. matriculado sob n." 7, I 22 no

Cartório de Registro de Imóveis de Jaragua do Sul. avaliado em R$150.0oo.00: 02) Imóvel constituído de: Um terreno situado no

perímetro urbano da cidade de Jaraguá do Sul. lado ímpar da Rua 108-Amazonas, travessão dos fundos em I 8,50m com terras de Ingo
Borchardt e Ângelo Maldi. extremando pelo lado direito em três linhas. a I' de 6.30m. a 2' de 16.00m com terras da Comunidade

Evangélica Luterana de .Inraguá do Sul e a 3n de 15.00m com terras de Gilberto Nasato e pelo lado esquerdo em 21, I Om com terras de

EliasMeldoln. dista 36.50m da Rua 23 I -Herrnilio Mafra Cardoso. edificado com uma construção em alvenaria, com aproximadamente
345.(lOm'. sendo parte das instalações da executada. não averbada em Cartório. registrado no Livro 15311. 164 do Cartório de Registro
de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se. avaliado em R$66.000.00: 03) Uma frezadora ferrarnenteira Universal, marca Rorni U30/F. em bom

estado. avaliada em R$20,000.00, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$236.000.00 (duzentos e trinta e seis mil reais). Local p/ vistoria: Rua
Epitácio Pessoa. I I I - Apto. 102 - Jaraguá doSul/Sf'. com o Sr. Heins Edgar,

VT-R7�(J569/96

Exeqüente: ANTÓNIO WOLF
Executada: TOMASELLI S/A.
Bens: OI) Um aparelho de ar condicionado, marca Springer. mod. Royal 120. 10.000 BTU·s. em razoável estado de conservação,

avaliado em R$380.00: 02) Um aparelho de ar condicionado, marca Consul. 10,000 BTU's, em razoável estado de conservação,
avaliado em R$380:00: (3) Um aparelho de ar condicionado. marca Elgin. modo Cornpact Line. 10.000 BT-U·s. em razoável estado

de conservação, avaliado em R$380.00: 04) Dois aparelhos de ar condicionado marca GE. modo Silvestre. 17.000 BTU's, em razoável

estado de conservação. avaliados em R$900.00: 05) Dois microcomputadores ltautec 486 DX 2 66 M Hz, com teclado Itautec, monitor
colorido 14", em razoável estado de conservação. avaliados em R$ I .000.00, TOTALDA AVALIAÇÃO: R$3,040.00 (trêsmil e quarenta
reais), Local p/ vistoria: Rua Jorge Lacerda. 270 - Apto, 5 I - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Carmem Tomaselli,

VT-RT-0582/97 e Apensos
Exeqüente: ISONILDA FROELICH GIESE
Executada: ORGANIZAÇÕESMOHR LTDA.. e OUTROS (02)
Bens: OI) Imóvel,constituído de: Um terreno contendo a área de I I ,008,oom'. sern benfeitorias, sito nesta cidade, localizado no

lado ímpar da Rua lO-José Theodoro Ribeiro.distante I .50m do prédio n.? 3,4 I I. fazendo frente com a Rua lO-José Theodoro Ribeiro.

em 21.80m: travessão dos fundos com terras de Elmo Waccholz em 156.00111 e do lado esquerdo em 3 linhas. a primeira em 15 I ,oom com

terras de Arnoldo Diel. e a Segunda em 55.60m com terras de Organizações Mohr Lida .. e a terceira em 36.oom com terras de Organizações
Mohr Lrda .. matriculado sob n." 18.212 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, avaliado em R$I 50,000,00: 02) Imóvel
constituído de: Um terreno situado nesta cidade. contendo a área de 3.244.50m2, sem benfeitorias, localizado no lado ímpar, da Rua

lO-José Theodoro Ribeiro. distarne 65.oom da construção (galpão) n.? 3.24 I da firma Organizações Mohr Ltda .. fazendo frente em

I 7.70m com a Rua l Ö-José Theodoro Ribeiro. coincidindo com o alinhamento predial: travessão dos fundos ern'l 5.0001 com terras de

Roland Georg. extrema do lado direito em 2 I 130m com terras de Organizações Mohr Ltda. e do lado esquerdo em 22 I ,30 com terras

de Roland Georg, matriculado sob n.O 19,8:12 no Caltório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul. avaliado em R$50.ooo,00: 03)
Imóvel constituído de: Um terreno situado no lado ímpar do lugar Ilha da Figueira. fundos neste município. contendo a área de

2.862.00m'. com as seguintes confrontações: fazendo frente com a Estrada da Ilha da Figueira em 54,00m, travessão dos fundos com

tena, de Elmo Waccholz. medindo 54.oom estrema de um lado com ten'as de ElmoWaccholz. medindo 36.oom, e do ouo·o lado com tem,s

de Edmundo Georg medindo 70,0001, O presente imóvel tica distante da ca&a comercial deOtílio Petry I ,000.OOm. Edificado com um
-

galpão velhoem madeira, abeno, com aproximadamente 264.oom' e outro sobradovelho em madeira, todo fechado, com aproximadamente
120.oom2 e um sobrndo em alvenaria. semi acabado. com 240.oom2 de área em dois pavimentos. sendo que somente o plimeiro pnvimento
está concluído. imóvel matriculado sob n° 6�4 no Canório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, avaliado em R$70,000.00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$270,000.00 (duzentos e setenta mil reais),

VT-CPE-0592/99

ExeqUente: OSNI LUCtANI
Executada: WAGNER TRANSPORTES ECOMÉRCIO LTDA.

Bens: Ot) Imóvel constituído de: Umterreno situado no município e commTa de Gumamirim/Se. contendo a ürea de I 99,950,oom'.
sem benfeitorias. localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu. distante 10 Km do centro de Guaramirim/SC. fazendo
frente ao Sul com terras de Edmundo Baier: travessüo do fundos ao Norte com terras de Wagner Transportes e Com. Ltda., extrema do

lado direito ao oeste comterras de Edmundo Baier e do lado esquerdo ao Leste com terras de Edmundo Baier. cadastrado no INCRA

em conjunto com outra área sob n.o 801 ,054,0 14,184-8. área total 54.9. mód, Fisc, 12. n,o de mód, Fisc. 0,83, matriculado sob n.o 12,927

no Cariório de Registro de Imóveis de Guaramirim/Se. avaliado em R$40.0oo.oo: (2) Imóvel constituído de: Um telTeno situado no

município e comm�ca de Guaramirim/Se. contendo a área de 349,693.00m'. edificado com ranchos e demais benfeitorias, localizado no

fundos do lado direito da Estrada JacÚ-Açu. distante 10 Km do centro de Guaramirim, fazendo frente ao sul com o Rio Jacu-Açu:
travessão do fundos no norte com terras de Carlos Fisher. extrema do lado direito ao oe:ste com terras de Jorge Antônio Zattar e terras

devolutas e do lado esquerdo ao leste comterras de Saturnino Raimundo da Si'lva e João Levert. cadastrado no INCRA em conjunto
com outra área sob n,O 80 1,054,014, I 84-8. úrea total 54.00. niód. Fiscal 12. n.o de mód. Fiscal 0.83. matriculado sob n.o 12.928 do

Cartório de Registro de Imóveis de Guarmnirim/Se. avaliado em R$70,000.00: 03) Imóvel conStituído de: Um terreno situado no

município e comarcn de Guaramirim/SC. contendo i.l área de I 0.3.075.00m2• sem benfeitorias, localizado nos fundos do lado direito da

Estrada Jacu-Açu. diSlanté 10 Km do centro de Guaramirim. fazendo frc;He ao Sul com o Rio Jacu-Açu. travessão dos fundos ao Norte
com terras de Saturnino Raimundo da Sil��l. extrema do lado direito no Oeste com terras de.viúva Nntalia Ballod e do lado esquerdo
ao Leste comtel'rns de Alberto Krehnke. cadastrado no INCRA soHn,o 80154,014,206-2. área 10,3. módfiscal 12, n,o de mód. Fiscais
0.83. matriculado sob n," 12,929 do Cmtório de Registro de Imóveis de Guaramirim/SC. avaliado em R$20.oo0,00. TOTAL DA
AliA LIA çÃO: R$ I 30.000,00 (cento e trinta mi I reais).

VT-CI'E-0596/99

ExeqUente: SIMONE SILVEIRA RAMOS
Executada: SAMUEL TÊXTILIND. DO I'ESTUARJO LTDA.
Bem: Uma barca panl alvejamento, cap. 100 Kg de malha tubular. em aço inox, com motores. motoredutor. painel elétrico de

comando. bomba. patamar com escada. corrimno e tanque de adição tubular. marca Phoenix. funcionando, em razoável estado de

c0nservaç·ão. avaliada em R$6.0oo.00 (seis mil reais). Local p/ vistoria: Rod. BR-280 - Km 51 - Guaramirim/SC, cm o Sr. Célio

Cristóvflo.

IIT-RT-0616/93

ExeqUente: GILBERTO KREIS
Executada:SUPERMERCADO./ARAGUA L7DA.
Bem: Imóvel cOllstituído de: UmteJ'reno com área de 22,500.oom', sem benfeitorias. sendo parte ideal do terreno situado neste

município. no lado par da .Estrada Rio Cerro Esquerdo. de forma retangular. fazendo frente com a Estrada Rio Cedro Esquerdo com

I 25.00m. travessão dos fundos comtemls de Afollw GlIIHher com I 25.00m. extremando pelo 'lado direilO em 200,00m com telTas de

Afonso GllIHher e pelo lado esquerdo em 200,00m comterras de Gumz Irmãos S/A, Ind. e Com.·e Agricultura, comendo a área de

25.000.00m'. edilicado com uma casa residencial em alvenaria com 120.00m'. s/n.o construída em 1965 distante 15 Km do centro da

cidade, cadastmdo no INCRA sob n,0801.062,012,734-0. área total 2.5 mód. tiscal, 12.0 n."de mód, tiscais, O, 14 fração mino Parc, 2,0,
matriculado sob n,o 22,877 clo Cartório de Registro de Imó,veis de Jaraguá do Sul/SC, àvaliado em R$29.680.00 (vinte e nove mil

seiscentos e oitenta reais).

./C/-RT-0617/96 e Apel/sos
ExeqUente: FAZENDA NACIONAL
Executada: LlDlO HARDT
Bem: Uma betoneira marca Blumix. cap. 120 litros. COl11ll1otor. cor amarela, em razoável estado. avaliada em R$160,OO (cento e

sessenta reais), Local p/ vistoria: Rua Francisco Hruscka. 1445 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Lidio Hm·dt.

V'f-RT-1I62.1/92

ExeqUente: DOMINGA CONCEiÇÃO LlNDNER

Executada: TOMASELLI S/A.
Bem: Imóvel collstituídode: UmtelTen� situado à Estrada Ranoho Bom.no município de Schroeder. com as seguintes confrontações:

fazendo frente lias fUlldos das ter;'as de Alfredo Kruger com 200.00m. fundos comterras de Carlos Ono Lange, extremando de um lado

com terras de Jerônimo Tomaselli e Engelbert.lurck�om713m e de outrolado uma linhaquebrada a saber: I 40m com ten'as de Rudolfo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VT-RT-ISS8/98

Exeqüente: MIRTES MORSCH
Executada: SUDEBRAS IND. ECOM. DEPRODUTOS QUÍMICOS LTDA. .

Bem: Setecentos litros de cupinicida 100 CE. avaliado em R$5.250.00 (cinco mil duzentos e cinqüenta reais)_ Local p/ visIOn":
Rod. Guilherme Jensen - SCAI3 - Km 13 - Área Industrial - MassarandubnlSe. com o Sr. João Carlos Martins.

_4_-P_U_B_L_IC-,-,-A_ÇA_-O_LE_G_A_L �_CORREIODOPOVO-----'-----S-áb-a-do-,-15-d-e-'ab-rl-·Zd_e_2_OOO
Walz. 90, 273 e 50.00 CO!" terras de Erico Koegler e continuando em três linhas. sendo duas com terras de Erico Koegler e outra com

terras de 0110 Bolduan, c.om uma área total de 75.115,0001'. O terreno encontra-se parcialmente coberto com reflorestamento, sendo
árvores de pinus COIll cerca de nove anos. totalizando aproximadamente 8.000 árvores. registrado sob n." 628. no Cartório de Registro
de Imóveis de Guaramirim/SC, avaliado em R$75.000,00 (setenta ecinco mil reais).

VT-CPE-067S/99

E/�eq'iente: GISELE ZULMA DE OLIVEIRA
Executada: ANA MARIAjUDACEFSKI CORREA
Bens: OI) Três microcomputadores 586. com memória Ram de4 MB, gabinete tipo, mini-torre com fonte de alimentação. drive de 51/4. HO

de 85 MB. monitor de video de 14" SVGA monocromático. placa de vídeo, teclado, rnouse e cabos. usados. em bom estado, avaliados em
R$2.400.00; 02) Uma impressora. usada.jato de tinta. marca Xerox 4003, em bom estado. avaliada em R$350.00.TOTAL DA A VALlAÇ/IO:
R$2.750.00 (dois mil setecentos e cinqüerua reais). Local p/ vistoria: Rua Ouo Hilbert. 160 - Corupá/Sf'. com o Sr. Jorge Corrê;,

VT-ET-070//98
.

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: DlLSON WOLTER e II'ALTRUDEANA WOLTER
Bem: Uma televisão colorida, sein controle. marca Philco Ford. em razoável estado de conservação. avaliada em R$150,00 (cento

e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua II de Novembro. 739 - Massaranduba/SC, com a Sra. Waltruude Ana Walter. (

VT-RT-0704/96

Exeqüente: .ERVIN ALECIO MOSER
Executada: SAMUEL TÊXTlLlND. DO VESTUÁRIO iro»:
Bens: OI) Uma máquina de costura indústrial. marca Rimoldi. modo 627.00.2CDAI. n." de série 1022535:tipo overlock. completa.

com mesa. estante e motor, em razoável estado de conservação, avaliada em R$650.00: 02) Uma máquina de costura industrial. marca
Rimoldi. modo 261 16 2MD 04, n." de série 794277. tipo bainha.completa, com mesa estante e motor, em razoável estado de conservação,
avaliadaern R$600,00; 03) Uma máquina de costura indústrial. marca Brother. modo AS 133 AO. n." de série J 451 1488. tipo overlock,
completa. com mesa. motore estante, em razoável estado de conservação, avaliada em R$600,OO: 04) Urna máquina de costura industrial.
marca Rimoldi. modo 527 00 I CD 07, n." de série 786115, tipo overlock. completa. com rnotor mesa e estante. em razoável estado de
conservação, avaliada em R$650,00; 05) Uma máquina de costura indústrial. marca Rimoldi, modo 171 202 MO OI. n." de série 848058.
tipo bainha. completa, com motor, mesa eestante. em razoável estado de conservação, avaliada em R$600.00. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$3.100.00 (três mil e cem reais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 - Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

. VT-RT-0728/96 e Apensos
Exeqüente: I{ONORIO ROCHA e OUTROS (40)
Executada: WAGNER TRANSPORTESECOMÉRCIOLTDA.
Bens: OI) Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 2.31 O,OOm', localizado na margem esquerda da Rod. SC-30 I Km

10. disrante 200,0001 da fábrica Iman Ltda., com frente na Rod. SC-301 (faixa de domínio do Governo do Estado de Santa Catarina).
medindo 33.00m.travessão dos fundos com a Rua Athanásio Rosa, medindo 33,0001, extremando do lado direito, com terras Rolando
Klabunde e do lado esquerdo com terras de Adolfo Bruch, medindo em ambos os lados 70.0001. edificado com um galpão em alvenaria
com 122.0001': uma casa residencial em alvenaria com I 92,24m'. e uma ampliação residencial em alvenaria com 85.61 m'. todos averbados.
há ainda um galpão com aproximadamente 400.00012, em alvenaria. inacabado, não averbado, matriculado sob n.o-.:t25I do Cartório de
Registro de Imóveis de Guaramirim/SC, avaliado em R$200.000.00: 02) Imóvel constituído de: Um terreno situado no município e

comarca deGuaramirim/SC, contendo a área de I 99.950.00m'. sem benfeitorias. localizado nos rundes do lado direito da Estrada Jacu

Açu, distunte 10 Km do centro de Guaramirim/SC, fazendo I'lénte ao Sul com terras' de Edmundo Baier: travessão do íundos ao None
com terras de Wagner Transportes e Com. Ltda., extrema do lado direito ao oeste com terras de Edmundo Baier e do lado esquerdo ao

Leste com terras de Edmundo Baier, cadastrado no INCRA em conjunto com outra área sob n." 801.054.0 14.184-8. área total 54.9. mód.
Fisc. 12, n." de mód. Fisc. 0,83. matriculado sob n." 12.927 no Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim/Sr,'. avaliado em

R$40.000,00: 03) Imóvel constituído de: Um terreno situado no município e comarca de Guarunurim/Sf., contendo a área de
349.693,00m', edificado com ranchos e demals benfeitorias, localizado no fundos do lado direito da Estrada Jacú-Açu, distante' 10 Km
do centro de Guararnirirn, fazendo frente ao sul com o Rio Jacu-Açu: travessão do fundos ao norte com terras de Carlos.Fisher. extrema
do lado direito ao oeste com terras de Jorge Antônio Zatrar e terras devolutas e do lado esquerdo ao leste com terras de Saturnino
Raimundo da Silva e João Levert, cadastrado no INCRA em conjunto com outra área sob 11.°801.054.014.184-8', área total 54.00, mód.
Fiscal 12, n." de mód. Fiscal 0,83, matriculado sob n." 12.928 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim/SC. avaliado em

R$70.000.00: 04) Imóvel constituído de: Um ten'eno situado 'no município e comarca de Guaramirim/SC. contendo a área de

103.075.0001'. sem benfeitorias, localizado nos fundos do lado direito da Estrada Jacu-Açu, distante 10 Km do centro de Guaramirim,
fazendo frente ao Sul com o Rio Jacu-Açu. travessão dos fundos ao Norte com tert'as de Saturnino Raimundo da Silva. extrema do lado
direito ao Oeste com terras de viúva Natalia Ballod e do lado esquerdo ao Leste com terras de Alberto Krehnke. çadastrado no INCRA
sob n.o 80154.014.206-2, área 10,3, mód. Fiscal 12, n.o de mód. Fiscais 0.83. matriculado sob n.O 12.929 do Canório de Registro de
Imóveis de Guaramirim/SC. avaliadoem R$20.000.00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

11

VT-RT-074.l/95 e Apellsos
Exeqüente: ELiZARIO MARCON
Executada: VALGENORBACKER eOUTROS (02)
Bens: OI) Um microcomputador. processador Penti'1l11 100 MHz, drive 3 Y', memória 640 Kb. extended memory 7168 Kb.

gabinete mini ton". commoÍlitor Samsu.ng Sync Master 3 de 14" colorido, teclado UP, impressora Epson Mod. LX 300. mouse Genius
e estabilizador NHS, equipamento em bom estado ile conservação. avaliado em R$750.00: 02) Um aparelho de fax, marca Toshiba. modo
3450. em razoável estado de conserração. avaliadb em R$200.00: 03) Duas calculadoras elétricas, marca Olivetti. modo Logus 49.·el11
razoável estadó'de conservação, avaliadas em R$160,00: 04) Um aparelho para emissão de cheques, marca Chronos. modo Check
Pronto, em bom estado de conservação. avaliado em R$650.00: 05) Cento e vinte e duas camisas. confeccionadas eml11alha. tipo polo.
de cores sortidas, tapl. P, M e G. avaliadas em R$2A03AO: 06) Cinco aparelhos de ar condicionado. marca Springer. tipo Quente/frio.
de 30.000 B,í!"U's, em razoável estado de conservação, avaliados em R$7.250.00: 07) Uma balança eletrônica. marca Filizola. modo BOS.

cap. 15 Kg. em razoável estado de conservação, avaliada em R$320,00:' TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$11.733,40 (onze mil setecentos
e tri�ta e três reais e quarenta centavos). Local p/ vistoriq: Rua Carlos Blanck. 221 - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-RT-0791/95

Exeqüente: NOELI DINIS CUSTÓDIO
Executada: MODE HA US IND. E COM. DEMALHAS LTDA. - ME

Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado ao lado esquerdo da Rua Max Eggert, com área de 402,37m', fazendo frente em
15.00m com a referida rua, fundos em 15,0001 com ten'as de.losé Ribeiro, extremando do lado direito em26.80m com ten'as de Euclides
Alexandre Deretti e do lado esquerdo em 26,8501 com teITas de Mariano Deretti, editicada.com uma residência em alvenaria com área
construída de aproximadamente 130,OOm'. recebendo o n.O 79 na rua, não averbada, registrado sob n.o 5.977, em nome de José Amarildo

Sordi. com usufruto para Amélia Sordi. avaliado em R$52.000.00 (cinqüenta e dois mil reais).

VT-CPE-0819/99

Exeqüente: HÉLIO ANDREOLLA
Executada: CONFECÇÕESWNIMARLIMITADA
ßem: Duzentos e dez quilos de malha em rolo. tingida em cores diversas, em meia malha cardada. com fio 24 x I. avaliados em R$2.4I 5.00

(dois mil quwocentos equinze reais). Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt, 1988 - Jaraguá do Sul/Se. com a Sra. Loni Manske Gielow.

VT-RT-0854/98

Exeqüente: SILVIO DO NASCIMENTO
Executada: CIVEL VEÍCUWSLroA.
Bem: Imóvel constituído de: Umterreno situado neste município, em ambos os lado da rifa Schubert, com área de 2:l6.555.3Im'.

edil;cada uma residência em alve�aJia com área de 106,OOm', construída em 196)-, editkado tambémum rancho de madeira. não averbado,
ambos do lado direito da rua que corta o telTeno. fazendo frente com tell'as de Vicente Lange. travessão dos fundos com terras de Alex
SchwaJ'!z. extrema'dQ lado esquerdo com ter'as de Olavio Lei timpergher e do lado direito com terras de Dorli KnIeger Fischere Claudir
Alfredo Krueger. dista 7 Km do centro da cidade. de propriedade de Espedito Cizeski. matriculado sob n.o 25.836 no Cartório de

Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, avaliado em R$120.000.00 (cento e vinte mil reais).

VT-RT-0916/96

Exeqüente: ANA MARIA OLESKY DOS SANTOS
Executada: ASSOCIAÇÃOGUARAMIRENSEDEENSINO
Bens: O I ) Um ScannermarcaHewlet Packard, modo Scanjet 4C. em bom estado de conservação, avaliado em R$350.00: 02) Uma mesa pam

tênis de mesa, marca Speedo, cor azu'l, em razoável estado de conservação, avaliadoem R$I60,OO: 03) Ummicrocomputador com processador
PentiumlJ 366, Celeron, 32 MB RAM, HO 4.3 GB, drive de 3 Y� monitor SVGA COIOlido de 14" TCE. gabinete mini tOll", mouse Genius.
tecladoTDK, placa fnx modem 56:6e kit lllultimídia44x. em bom estado de conservação, avaliadoem R$I 350.00: 04) Uma máquina de escI"ver
eléuica. marcaOlivetti, modo ErCompact CS, avaliadaem R$200.00: 05) Uma escrivaninhacom duas gavetas. avaliada e111 R$25.00: 06) Uma
mesinhá para'telelone, em cerejeira, avaliada em R$15,00: 07) Vinte cadeira, estofadas, avaliadas em R$300.00: 08) Duas cadeim, estofadas.
com rodas giratólias. avaliadas em R$60.00; (9) Uma escrivaninha com quatro gavetas. avaliada em R$25.00: 10) Um arquivo de aço com

quatro gaveJas. avaliado em R$25,00: 11) Um arquivo em·madeira. com dua, pOllas. avaliado em R$35.00: 12) Um apan,lho de te·letone. de
tecias, marca lntelbras. avaliadoem R$IO.OO: 13) Um aJ'miUio com duas portas de vidro, avaliadoem R$35.00: 14) Uma mesa de '''lllliões com
sete cadeims de madeira, avaliada em R$70,00: 15) Um logão com quatro I)oca." Magister SL, cor CI"me, avaliado em R$60.00: 16) Um fogão
indusoial de duas bocas, marca Dako, avaliado em R$I 10,00; 17) Uma geladeira da nwca Prosdócimo. cor branca. avaliada em R$150.00: 18)
Um freezerda marca ßra�temp, modo P 230, vertical, corbrancá, avaliado em R$280,00: 19) Um balciio com piaem fórmica branca. avaliadoem

R$80.00: 20) Um balcão com tunque em inóx. em fórmica branca, avaliado em R$120.00; 21) Cinco microcomputadores com processador486.
com teclado. mouse e monirorcolorido 14". avaliados em R$2.750.00: 22) Uma impressora HP Deskjet540, avaliada em R$200,00; 23) UnO!
impressora HP Deskjet 692e. avaliada em R$JOO.OO: 24) Seis mesas para computador, 'avaliadas em R$120,OO: 25) Quatorze carteira
escolares com assento estofado. avaliadas em R$420.00: 26) Oitenta carteiras escolares em metal e assento em fórmica verde. avaliadas em

R$I.600.00: 27) Um bebedouro da marca Elegê. na cor bege, avaliado em R$60.00: 28) Oitenta e quatro cadeiras, estrutura metálica e assemo
em fórmica verde. avalindasern R$I.260.00: 29) Três escrivaninhas com duas gavetas. em fórmica verde. avaliadas em R$75,OO; 30) Um aparelho
de som3em I. mnrca Toshiba mod. SU147. avaliado em R$70.00: 31) Um aparelho desom2em í.marca Sharp, modo S630B,avaliadoem
R$50.00. TOTAL DA AVALIAçÃO: R$I 0.365.00 (dez mi I trezentos e sessenta e ci neo reais). Local p/ vistoria: (itens O I a 03) Rua Genovevo
Pisetta 175. e (itens 4 a 31) Rua Alfredo Zimmermann. 175 - Gunramirim/Sf", com a Sra. Lone Annegret Krobot e Maricelma Francisco.
respectivamente.

VT-CI'-0950/98

Exeqüente: Luís CARLOS COSTA
Executadn: ADAGHA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO L1DA.

Bens: OI) Ummicrocomputador486. HP modo 1024. CO(,l monitor colorido, teclado e CPU, em bom estado, avaliado em R$650,OO:
(2) Uma máquina de costura industrial. overlock. marca.Rimoldi. em razoável estado. avaliada em R$500.00: (3) Umalgeladeira marra

Consul, pequena. Consul Bar. em bom estado. avaliada em R$250.00: (4) Um ar condicionado, marca Consul, Air Master 10.000
BTU 's, em bom estado. avaliado em R$400.00: 05) Um computador IBM G40. impressora Xerox, wi nchester 150, em razoável estado,
avaliado em R$700.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.500.00 (dois mil e quinhentos reais). Loca p/ vistoria: Rua 397, n." 83 - Vila
Nova - Jaraguá do Sul/SC. com o Sr. Gustavo Elcio Henschel. I

VT-RT-0968/96

Exeqüente: EDSON CORREIA
Executada: BARRA COM. DEMAT. DE CONSTR: ESERVo DE TERRAPL LTDA.
Bens: OI) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n." (47) 372: II 06, avaliada em R$700,00: 02) Quatorze mil

tijolos com seis furos. medindo cada 10 x 09 X 14cm. avaliados em R$I.190,00: 03) Um aparelho de fax, marca Sharp, modo UX-177.
usado, em bom estado. avaliado em R$200.00: 04) 70.00013 de areia média (p/Jaje, fundamento, assentar tijolos etc.), avaliados em

R$980.00: OS) Oito mil tijolos maciços. medindo 23 x II X 05cm. avaliados em R$760.00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$3.830.00(tris
mil oitocentos e trinta reais}. Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt. 2270 - Fundos - Jaraguá do Sul/SC. com o Sr. Braz Winter.

VT-'RT-0995/98

Exeqüente: PAULO CORREA
Executada:S.Le. PROMOÇÕESARTÍSTICAS LTDA., DESÉRGIO LUIZCUNHA
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno contendo a área de 7.805.00m', situado ii Estrada Nova, fazendo freme com o Rio Itapoeú.

com 77.00m, travessão dos fundos com 76.50m com o entroncamento da Av. Getúlio Vargas, extrema do lado direito de quem do Rio
Olha o imóvel com 76.80m isto é. do prolongamento da Av. até a rua Presidente Epitácio Pessoa, e desta até o Rio com 9,00m e do ludo

es�uerd� de quem do Rio o!ha o imóvel com quat�Blinhas de '19,7501. 12,7001, con� terras de Rudi Bruns, segue por umcaminho

projetado, sem metragem ate a Rua Presidente Epitácio Pessoa com67.00m e desta ate o RI\, com 9.00m com terras de Rudi Bruns,e
situa-se atualmente à Rua 4-Presidente Epitácio Pessoa. matriculado sob n.? 22.852 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/Se. avaliado em R$120.000.00 (cerno e vinte mil reais).

VT-CPE-I002/98

Exeqüente: CINARA PAUNGARRTNER
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO L7DA

Bens: OI) Uma barca de tingimento. cnp. �OO Kg. fabricada em aço inox 304, com três motores. q.uadro de acionamento, moio

bomba. aquecedor, escada. passarela. cesto perfurado. tanque de adição e tubulação. fabricado por Gea do Brasil, em razoável estado
de conservação, avaliada em R$7.000.00: 02) Uma calandra térmica. marca Sauer. modo SE-IOI-B. n.0959. série 1800, ano 86, commotor
e mororeduror marca Redutécnica, em razoável estado de conservação. avaliada em R$7.000.00: 03) Uma calandra abridora termofixadora
modo STA-800, 11.0425, série 2000. ano 87. com três motores e motoredutor marca Redutécnica, em razoável estado de conservação.
avaliada em R$7.000.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$21.000.00 (vinte e um mil reais). Local p/ vistoria: Rod. BR-280 - Km Sl
Guaramirim/Sf'. COIll o Sr. Célio Cristóvão.

VT-CPE-1212/99

Exeqüente: NELCI SILVEIRA RAMOS PALMAS
Executada:WURDES TRIDAI'ALLI-ME
Bem: Setecentos e cinqüenta blusas de tio, 100'70 acnlico. decote "V". feminina. cores diversas. tamanllo único, avaliadas em R$6.000,OO

(seis mill"ais l. Local p/ vistOlia: Rua José Harloch. s/n.o - Lote 20 I - Poste 70 - São Luiz - Jm'aguá do Sul/Se. com o Sr. Robeno Cmlos Bonezzi

VT-CPE-1243/98

Exeq'iente: DIVINA MARIA ALVES
Executada: RODOLFOJAHNECIA. LTDA.
Bem: Imóvel constituído de: Um terreno situado no município de Guaramirim. com área de 176,800,0001', localizado no ludo

direito da Estrada '10 Slll na direção .Ioinville - Guaramirim, distante 1.000.OOm da sede da empresa e 8 Km do centro de Guaramirilll,
fazendo frente com a Estrada do Sul. travessão dos fundos com terras de RodolfoJahn e Cia. Ltda., extrema do Indo direito em três linhas.

a I' linhas com tenas de Rodolfo .lahn e Cia. Ltda. e a 2' e 3' com terras de Sociedade Cararinense de Atiradores Brudel'thal. ambaselll
60.00m e do lado esquerdo com terras de Udo Rodolfo Hille. matriculado sob n.o 11.855 no Canório de Registro de Inióveis de

Guaramirilll. avaliado em R$35.000.00 (trima e rillro mil'reais). I

VT-A T-1263/89

Exeqüente: SIND. TRAB. NAS IND. CONSTR. CIVIL E [JO MOB. DEJARAGUÁ DO SUL
Executada: EDELTRUDTHERRMANN - OLARIA
Bens: OI) Dil'êítos de uso e gozo da linha telefônica de"prelixo e n.o (47) 375-1231, avaliada em R$3.800,00; 02) Imóvel

constituído de: Um terreno situado ii rua Roberto Seidel. município de Corupü/SC ii margem direita no sentido centro-interior. Colll

área de 900.00m'. sem benfeitorias, com as seguintes c'onti'ontações: fazendo frente com 30.0001 para a Rua RobellO Seidel, travessão
dos fundos de igunllllelrngem com terras de Erje Hein. extremando pelo Indo direito com terras Gerhard Oscar Jorge Henllann, no

sentido de quem olha de freme para o terreno. de prop,iedade de Cerâmica Hemnann Lida .. matriculado sob n.O 632 do Cartóriodc
Registro de Imóveis de Jm'aguá do Sul/Se. avaliado em R$15.000.00; 03) Imóvel constituído de: Um telTeno em formato irregular.
siH7ado no lado par cla Rua Roberto Seidel. no município de Corupü/SC�com as seguimes confrontações: fazendo frente C0111 a Rua

Robeno Seidel com 22.00m. travess50 dos fundos com I OO.OOm em terras de Gerhard OscarGustavo Jorge HelTmann, extremandodo
lado esquerdo cdm I 58.00m em terras de Sociedade Atiradores Hansa Humboldt e do lado direito cOOl duas linhas em terras de Gerhard
Oscar Jorge HelTlllann. sendo uma linha inclinada com I OO.OOm e outra reta de 88,OOm com tendo a área de 15.000,OOm', edi ficado co'"

um rancho aberto construído em madeira. n;edindo 60.00 x 10.00m. que o terreno dista no início da Rua Roberto Seidel, I Knl

matriculado sob n.o 1.20 I do Cartório de Registro de Imóveis de .Im·aguú do Sul/Se. avaliado em R$55.000,00; 04) Imóvel constituíd�
de: ym terreno situado no município de Corupü/Se. desta comarca. no lado ímpm' da Estrada Isabel, comendo a área de 50.000,OOnl.
t:1zendo frente com a,referida estrada. medindo 118.00m.travessão dos fundos em 118.00m. com teITas de Ernesto Melchen. extremando
do lado'direito em 425,OOm com terras de herdeiros de Jacob Rohbacher, e pelo lado esquerdo em 425.00m com terras de ErneslO
Melcllert. distante 3.5 Km do Cemro de Corupá. edillcado comuma casa de madeira medindo 8,00 x 5,0001, cadastrado no INCRAsob

,
n.o 038.005.2�-7; área total S.O. área explorada 4.5 . ."rea exploráveI4.5: módulos 12,�, n.o de módulo� 0,37 e fração mínilllod;
parcelamento 0.37. matriculado sob n.o 4.668 no Cartono de RegIstro de Imovels de Jaragua do Sul. avahado em R$50.000,00. TOrA

DAAVALlAÇÃO: R$12J.800.00(celito e vinte e três mil e oitocentos reais).

ARTUR MENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro Público Olicial

VT-RT-159//98

Exeqüente: NATAL DELLAGIUSTINA
Executada: REt;RIGERAÇÃO TREVO LTDA.

II
Bem: Um ar condicionado para veículo FlAT Tipo 2.0. completo. usado, em bom estado. avaliado em R$I.300,00 (hum 1111

trezentos reais). Local pl vistoria: Run José EIllIll�rndoerder. 1405 - Jarnguá do Sul/Se, com o Sr. Salomão Rodriglles Leiva.

ÔNUS"' Eventuais custas. emolumentose·faluras em abellojlLnto a TELESC S/A, a serem comunicados nas datas de praçalLeiWO.
'11

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante simil de 20%'(vinle por cento) no ato da arrematação e saldo enl até 24(:ln_(\
e quatro) horas �pós o �eilão. A comissão do Leiloeiro sení de 5%(cinco por cento) sobre o v�lor da arremata�ão. acordo/re�ll::�
Oll adju(hcaçãoe correra por conta do comprador, remItente Oll ad.1udIGallle. Caso os executados naa seJam encontraclos Oll Clenutlc, �o
por qualquer razão. quando da expedição da respectiva notiticação: v?lerá o_presente COI�? Edital de Notificação de,.�raçiÚ��/�4i
segundo estabelece o Arllgo 687, Paragrato 3° do CPe. MaIores llltormaçoes no escntono do leiloeIro tone/tax (O·· ,-47)42-
e/ou pelo endereço 1V1V1V.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail carslens@leiloejro.c?m.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM
1,91r/. para todos os modelos

taxa especial para Corsa Wagon Super
1.0 L 16V 1,711/.Cors'a Wind

one:

(047) 371-3655e Veicules
do Sul - sc [HEVROLET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FORD

Vende-se Corcelll, 82, em
ótimo estado ou troca-se por
Gol 85/86, motor violão ou

Uno. Tratar no telefone
371-5606.

Vende-se Fiesta, ano 96.
Tratar no telefone 9973-8870,

com Paulo.'

Vende-se Del Rey Ghia 90,
1.8, completo. Valor

R$ 5.500,00', e macaco jacaré,
R$ 300,00 -, Tratar no telefone

276-0294.

CHEVROLET

Vende-se Chevette 90, cor
cinza. R$ 4.200,00 em 2x.

Fone 9101-9406.

Vende-se chevette Marajó SE
1.6, ano 87, com pneus
novos, motor e lataria

impecável, 2Q dono. Valor
,
R$ 3.500,00\.

Tratar '375-2431 .

Vende-se Corsa 98, cor prata.
Valor R$ 9.200,00 + 6x de
R$ 500,00. Tratar no telefone

370-1033.

Vende-se Chevette 79, por
.

R$1.500,OO. Tratarno
telefone 275-2938 ..

Vende-se Opala Comodoro 4

portas, com vidros elétricos,
alarme. Valor R$ 3.800,00.
Tratar no telefone 9973-3766.

Vende-se Pálio EX 99, branco,
4 portas. Trotar no telefone

9979-1502.
Valor R$ 12.500,00

Vende-se Fiat Uno CS 90, a
gasolina, ótimo estado, motor
1.5, valor R$ 5.000,00. Tratar
371-8700 ou 9103-2116.

COMPRO

GoI 1000,' Corsa,
Palio e Uno.

Fone 9973-5158.

VOLKSWAGEN Compra-se Gol Bola Mil 95.
Tratar no telefone 370-7917.

Vende-se Gol, ano 84, por R$
2.700,00 em ótimo estado.

Tratar no telefone 9975-4713.
"

Vende-se Gol CL 1.8, 92, ou
troca-se por Santana.

Tratar no telefone
9975·3395.Vende-se Gol 83, a álcool,

branco, R$ 2.000,00 e

bicicleta nova . Tratar no
telefone 371-9193.

Vende-se Gol 84, por
R$ 2.700,00. Tratar no
telefone 9975-4713.

aMCOI.OVOI
pcvza, t:.ocIa2J, ad-� de.�

Em tecido, corvin e couro

ti 371-4322 I 9991-4380
Com Aqnaldo

Pedalando Gostoso
R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg 1- Jaraguá do Sul

/}[}([J)lJiJ/1JU([[)
370-2022

99
99
98
97
97
97
97
96
96
95
95
95
95
95
94
94
94
94
94
94
94
93
92
92
92
92
91
91
91
90
88

.

88
88
87
87
87
87
85
75

BRANCO
BRANCO
VERDE
ROXO
BRANCO
BORDá
BRANCA
BORDá
BRANCA
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
PRETO
BORDá

,

VERMELHO
AZUL
PRATA
VERMELHO
VERDE
VERDE
BORDá
MARROM
AZUL
VERMELHO
PRATA
AZUL
BRANCO
PRATA
AZUL
BRANCO
PRATA

PRETO
BRANCO
GRAFITE
BRANCO
BRANCO
BEGE
PRETO

Rua: Joinville, ng 3573 - Jaraguá do Sul - sc

GOL 1000
GOL 4P
VECTRA GLS
CORSA WIND

GOL MI
, GOL PLUS MI

SIO COMPLETA
KADET
KOMBI
CORSA WIND
ESCORT HOBBY
FIESTA U
GOL ROLLING STONES
MONZA COMPLETO GL
ESCORT GL
LOGUS GL CI TRIO
OMEGA SUPREMA
PAMPA GLS GASOLINA 1.8
TIPO COMPLETO •

UNO ELX 4P.
UNO MILLE ELETRONIC 4P

PARATI CL 1.8
MONZA CLASSIC 4P
OPALÀ DIPLOMATA
PARATI
SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS
MONZA SLE COMPLETO CI RODAS
UNO 1.3
VERONA LX 1.8
JEEP JAVALI
CAMINHÃO AGRALE
CHEVETE SLE
GOL 1.8
CHEVETTE
PASSAT POINTER GLS
VOLKSWAGEN 7.90
ESCORT L
DEL REY GUIA
JEEP

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

Uenha conferir;)
10SSO estoqueJ

. Temos omelhor,
�

negocIo.
Rua Walter Marquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:370-7166

'.", Regata
RONDA Motos

�••
Uh' h'NTHAUA
PARA 30/60DIAS

{/OMPRAMOS
SltA MOTO
USADA! " CIlJrACI:f:1:
.•.•.•• o. . •.•••••••••••

FONE: 371-2999
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - sc

\

Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - SC

-

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

MARINGA
tlU'IIt:lltI 2. IItllMS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• I
'

Aluguel nunca maiss
A CONSTRUTORA .. oferece a oportunidade

\
'

,

de realizar o sonho da casa própria. Venha conhecer o plano morar bem JG.
Prestações a partir de' RS 200,00 mensais

o
:z:
..J
::J
.,

W
Cl

,__-----�
� -'\----a;:'

---- \
<,

, (

• 2 DORMITÓRIOS ß
• SACADA B
• SALÃO DE FESTAS ß
• CHURRASQUEIRAß
• PLAYGROUND ß

\ NqVA \

,

I • AMPLA ÁREA DE LAZERß

CO,NSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
_,
C::ONSTRUTOR4

FONE: (47) 371-0909
Rua: Bernardo Dornbusch, 719 - Bairro Baependi - Jaraguá do Sul

Imbatível.

VENHA

CONFERIR!

CONSTRUTORA
•

pOSSUI

seu próprio
financiamento,

\

livre de juros,

Conheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA

PRES"TAÇÕES
'R$ 800,00
R$ 200,00
* REAJUSTE PELOcus SINDUSCON-SC.

-

INFORMAÇOES E VENDAS:
.

* Plantão e vendas no local
\

Segunda4eira à Sábado
08:00 às 12:00 horas 8:00 à 13:00 horas
13:30 às 19:00 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LOCAÇÃO
• Apto na Rua Walter Marquardt,
1133, Edif. João Ana Holler, com 3 qtos,
sala, coz., bwc, lav., em frente a

prefeitura - R$ 280',00 + R$ 25,00
condomínio.
• Apto na Rua Exp. Cabo Harry
Hadlich, 358, cl sacada, 2 qtos, sala,
coz., bwc, lav. e garagem, no centro.

R$ 350,00 + R$ 25,00 condomínio.
Negociável.
• Apto na Rua José T. Ribeiro, com
01 suíte, 01 qto, demais dependências
- R$ 250,00 - ótima localização
• Casa Rua João Januário Ayroso,
próx. ao Posto Fox, com 03 qtos, bwc,
copa, cozinha, lavanderia, garagem.
Acesso individual, terreno murado - R$
265,00
• .Case mista na Rua Manoel Luis da

Silva, 152 - Vila Nova, próx. Forum, cl
3 qtos, sala, coz., bwc, lav., garagem.
Terreno murado. R$ 280,00 nego
• Galpão na Rua Barão do Rio Branco
- R$ 700,00
• Sala comercial na Rua Walter

Marquardt, ao lado C. C. Vasel - R$
160,00
• Casa de madeira no Lot. Miranda,
com 3 qtos, demais dep. R$ 180,00

�?: .<;.�0��1:'1�t:���
_. CORREIO DO POV0.· ··.····: .�0.����.�. �� .��.�'..l.� .�.� .0.��!� .�.� .����

-

Parecer Comercial ,DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
I JARAGUÁ DO SUL - SC

Vende - Administra

Compra - Aluga

�!Jea��
VENDA

Terreno coml./res. na Rua Bernardo
Dornbusch - R$ 40.000,00 - negociável

Casa bairro Czerniewicz. Terreno ct 727m2
- R$ 130.000,00

Casa na Rua Acre, 389 cl 1 suíte, 3 qtos, 2
salas, copa, coz., área serv., 2 bwc, disp.,
garagem, móveis embutidos. Tem área

pronta pI piscina, vista parcial da cidade.
Lote de 1094m2 - R$ 180.000,00

Casa no Ana Paula III, cl 3 qtos, "bwc,
coz., lav., copa, sala, garagem.

R$ 30.000,00

FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920
- 275-2777

Casa na Ilha da Figueira, rua lateral. R$
32.000,00 neq..

Troca - Casa em Florianópilis cl 180m2, ct
5 qtos, 2 salas, coz., 2 bwc e disp., lav.,
garagem (5) pI imóvel em Jaraguá

Casa na Vila Nova, cl .3 qtos, 2 salas, coz., 2
bwc e disp., garagem e lav. Aceita apto.

VENDA
• Sala comercial na Rua Roberto

Ziemann, esq. com Rua 688, lote com

12,00 x 25,00m2 - 300m2, sala com

180,00m2 com estrutura pI 2 pisos -

R$ 50.000,00 - a combinar

Casa no São Luis. Aceita apto., centro - R$'
70.000,00

Terreno de 830m2 na Es�rada Nova, cl 1. galpão de

300m2 (inacabado) + 1 galpão de 140m2 (pronto).
R$ 28.000,00

Aptos edito lançado na Vila Nova. Entrega
em junho/2000

Casa no Jaraguá Esquerdo, próx. Juventus, ct 3

qts, 2 bwc, coz., sala, lav., 2 disp., garagem (2) - R$
7p.000,00 nego

.

Casa 'no Jaraguá Esquerdo cl 2 qtos, sala, coz., área serv-
•

R$ 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r;&i1; Imobiliária Jardim

l�JJaraguá Ltda.CRECIN°572.J
OFERTÃO DA SEMANA!!!

GIARD/NE LENZ/ - (Frente Cal. Giardine) casa alv., c/210m2; suíte
+ 2 quartos, sala, coz., 2 bwcs, lav., garagempl 3 carros, murada e cl

portão eletrônico. Terreno c/450J112••Valor: R$ 60.000,00 (negociável)

VENDAS
> 01· BAEPENDI· SOBRADO ALVENARIA c/204m2• suíte + 2 quartos, 2 salas,
coz., 2 bwcs, área serviço, garagem, toda murada e gradeada· R$ 85.000,00
(Próx. Clube Baependi)
> 02· GIARDINE LENZI . CASA ALVENARIA c/210m2, 1 suíte c/ banheira'; 2
quartos, sala, ga'ragem p/ 2 carros c/ portão eletrônico· toda murada· R$
60.000,00 (frente ao Colégio)
, 03· JARDIM SÃO LUIS· CASA ALVENARIA c/138m2• terreno c/392m2• 03
quartos, sala, 2bwcs, coz., dep. emp., garagem, toda murada· R$ 53.000,00
(Próx. Caie)
} 04· CENTENÁRIO· CASA MISTA· c/100m2• R$ 25.000,00 ou parcelamenlo
. próx. Zanotti Elásticos
, 05 ·.VILA NOVA· SOBRADO EM ALV. c/200m2• terreno 778m2• suíte + 2

quartos, 2 salas· R$ 93.000,00
, 06· NOVA BRASILlA . (NOVO) . APARTAMENTO c/ 3 quartos + dep .. R$
46.000,00 ou c/ 2 quartos R$ 43.500,00
, 07· VILA NOVA· ED. AMARILlS· suite + 2 qtos, sala, cozinha, churrasqueira,
sacada- R$ 75.000,00
, 08· VILA LENZI· ED. SÃO GABRIEL· c/72m2, 3 qtos, cozinha c/ armário sob
medida· R$ 30.000,00 + fino
, 09 ·JARAGUÁ ESQUERDO· TERRENO c/615m2. LOTEAMENTO CAMPO
SAMPIERO· R$ 22.000 00
, 10· ILHA DA FIGUEIRA· TERRENO c/500m2. próx. COLo MARCELINO
GONÇALVES· R$16.000,00
, 11· JARAGUÁ ESQUERDO· LOT JUVENTUS· Terreno cl 400m2. R$ 15.000,00
, 12· AMIZADE· COND. VERSAILHES· TERRENO c/420m2. R$ 13.000,00
, 13· VILA NOVA· TERRENO RESIDENCIAL· morro- c/4.308m2• R$110.000,00

14 . VILA LALAU . APARTAMENTO· Ed. Giovana, c/120m2, suite + 2 darm,
churrasqueira, garagem· R$ 40.000,00

LOCAÇÃO
> 01· VILA LALAU . ApIO. Ed. Mariane Crisíine- suite + 2 dorrn. cl garagem· R$ 330,00
> 02· VILA LALAU . APTO. Próx. Lider Club- 2 darm. cl garagem· R$ 250,00
> 03· VILA LALAU . APTO· ED. GIOVANA . suíte + 2 corm., cl garagem· R$ 330,00
, 04· CENTRO· APTO SOBR.E BANCO HSBC . 3 dorrn. c/ garagem· R$ 330,00
> 05· CENTRO· APTO. ED. CARVALHO· suíte + 2 dorrn. + dep.. R$ 500,00
> 06· CENTRO· APTO ED. FLORENÇA· 01 darm. cl garagem· R$ 220,00
> 07· VILA NOVA· ED. AMARILYS . SUiTE + 2 dorrn. cl garagem· R$ 380,00
> 08· CENTENÁRIO· APTO· Fundos Weg II . 1 dorm., cl qaraqern- R$ 180,00
> 09· CENTRO· APTO· ED. STA. TEREZINHA . 3 dorm., cl garagem· R$ 300,00
> 10· CENTRO· CASA COMERCIAL· PRÓX. DISAPEL . 4 salas cl estacionamento
R$ 800,00
> 11· BARRA DO RIO CERRO· CASA ALVENARIA, PRÓX. BOTAFOGO· 02 darm. c/
garagem· R$ 250,00
> 12· CENTENÁRIO· CASA MISTA· Próx. Zanottl- 3 dorrn., cl garagem· R$ 250,00
, 13· CENTRO· SALA COMERCIAL· NOVA -sala cl 50m2 + bwc- R$ 390,00
> 14· JARDIM SÃO LUIS· CASA ALV. PRÓX. CAIC . 3 dorrn., dep. emp., 2 bwc,
garagem· R$ 330,00
, 15· GUARAMIRIM . BR 280 . Galpão com .. cl 1200m2 • 5 salas p/ escr. + estc. p/30
ca rros,· R$ 1 800 00
> 16· CENTRO'· GALPÃO COM.· c/200m2• sala p/ esc. + estac.· R$ 1.200,00

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

FOTOLITO & CR.IAÇ O

(0**47) 370-7919

I
•

I TERRENO com 2.��n�!��� na Bairro Jarag�á IEsquerdo R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com 4.200m2. Fazendo frente COIll a

Rua Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000.00

ITERRENO com I.OOOm2 - Rua João Carlos Stein - Próx.

Juvenius
.

TERRE�O com476m2 - Loteameruo Ana Paula 11- Loien"
151 - R$ 12.500,00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO I/ <.

PROPRIO
ENTRADA + 50MESES

RESIDENClALFIRENSE

I
OUROVERDE

ICIRILO ZANGHELIN1

CAMPOSAMPlEROI
CAMPO SAMPIERO II

CONDoMÍN1o FECHADOFLAMBOYANT

CASAS

II CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins
Loteamento Fredolino Martins - R$ 49.000,00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner
- R$ 25.000,00

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654
At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275�0105

Informativo
Imobiliário
AIJS

Jornal

CORREIO00POVO

TABELADEHONORÁRIOS
DESERVIÇOS
PROFISSIONAIS

l-VENDA

a) Imóveis avulsos, com edificações, situados
no perímetro urbano - 6%

b) Imóveis avulsos, sem edificações, situados
no perímetro urbano - 8%

c) Imóveis avulsos, com edificações, situados
em regiões urbanas - 6%

d) Imóveis avulsos', sem edificações, situados
em regiões urbanas - 8%

e) Imóveis avulsos, situados em zona rural ou

fora do município sede de atividade do

Corretor de Imóveis - 10%

O Loteamentos - 10%

2-LOCAÇÃO
Para a iruermediação da locação, serão
cobrados honorários na ordem de 60% do valor

locatício mensal contratado. Valor a ser
cobrado do Locador.

3 - HONORÁRIOSDEADMINISTRAÇÃO
DE LOCAÇÃO - A CARGODO LOCADOR.
Será cobrado sobre o valor mensal do aluguel,
honorários de:

a) 12% para locação sern garantia
b) 15% para locação com garantia.

SINDICATO DOS CORRETORES DE

IMÓVEIS NO ESTADO DE SANTA
CATARINA - SINDIMÓVEIS/SC

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News.
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão I - Videolocadora
Barão" - Videolocadora
Bazar Linete
Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora '

Flash Vídeolocadora
,

Floricultura Recanto das Flores'
Pink Shop Presentes LIda.

HDPapelana
Hot! Distribuidora de Revistas LIda.
Locadora Habeas Corpus
Nada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro

.

Panificadora Rio Branco LIda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel LIda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria SãoLuís
Posto Cidade 2
PostoMme 5 LIda.
PostoMime7
PostoMime3
PostoMime6

Tecnopán Padaria e Cont. LIda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��. � .C;.��.��I:'I�:t;��� CORREIO DO POVO ······ .. ··�:t;�.��.�� .�.? �.��:.�? �� .�.��}�P� .�?��

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

Fone: 371-800,9

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

111 . Alvenaria - CENTRO - Terreno c/68B,OOm2
112 - Terreno no alto, c/16.000m2 - casa cl 320m2 - c/2 suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de f.391 ,25m2 - RS 38.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - c/260,87m' - terreno c/860,00m' - RS 120.000,00
permuta por casa aqui em Jaraguá do Sut.
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150.000,00
116 - Jaraguá Esquerdo - próximo CAIC - R$ 35.000,00
117 - Casa mista com 3 quartos no alio - na R. da Caixa D'Âgua - Brasão - AS 20.009,00
118 - Alv. - c/1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - c/268m2 - terreno c/1.202.00m2

- PRÓXtMO DUAS RODAS

-APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA
VER A MAQUETE DO "EDIFíCIO GEHRING"

p. TEMOS APARTAMENTOS DE�LTO PADRÃO NO "ROYAL BARG· CONDOMtNtUM",
NO CENTRO DA CIDADE, COM FtNANCtAMENTO EMlO MESES.

201 - C/3 quartos. Lot. PtERMANNlVlLA LENZt - R$ 22.000.00 + financiamento
202 - C/l suite + 2 quartos na Rua Florianópolis - CENTRO - R$ 65.000.00
203 - JACÓ EMMENDOERFER c/l suite + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204· c/2 quartos no AMIZADE· RS 11.000,00 de entrada mais financiamento
205· Novos c/ suite + 1 ou 2 quartos· Praia de Itaguaçu - São Francisco do Sul
206 - RESIDENCIAL BARTEL - Entrada R$ t7.000,00 + financiamento
207 - SALA COMERCIAL - no MARKEt PLACE - c/vaga de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEL"Próx. Rodoviária e/l suite + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA corni quarto - CENTRO - Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos. c/ elevador - RS 53.000,00
211 - AMIZADE e/3 qua rtos - quitado - RS 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - e/l suile + 2 quartos + dep. - RS 75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - RS 65.000,00 - Negociável
214 - SALA COMERCIAL CONJUGADA no Ed. "DOMINGOS CHIODINI" com 83.00m'
215 - APTO e/2 quartos - Ed. Asther - RS 50.000,00

323 - Lateral da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m'
325 - Loteamenlo Oona Juliana na BARRA com 599,88m'· RS 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. c/ NEY FRANCO - área de 625.75m' - RS 65.000,00
327 - Com. 1.092,00�2, de esquina - Chico de Paula - R$ 45.000,00
328 - C/880m2 de área. c/670m2 de área construída na Rua Emílio Stein - CENTRO
329 - G/l.180,00m' - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociável
330 - G/l.018.17m' - AZALÉtAS - R$ 30.000.00 - Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - Jguá Esquerdo, e/429,00m' - RS 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. c/ AMAZONAS - área de 1.133,00m' - RS 60.000,00
333'- CHICO DE PAULA/ESQUINA e/480,00m' - LO,'EAMENTO CORUPÁ - RS 9.600,00
334 - C/18.000,00m' - na VILA NOVA com vista espelaeular - RS 25.000,00
335 - CONDOMíNtO MARCATTO - Gampo Sampiero II - e/915m' - RS 35.000,00
336 - RUA DONA ANTONIA - NOVA BRASíLIA· c/405,75m' - RS 2B.000,00
337 - GARIBAlDI - e/2.254.78m' - RS 6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - e/449,40m' - R$ 16.000,00
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São Francisco do Sul - c/300,OOm2 - RS 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,56m' - RS 10,00 o metro quadrada
341 - Três terrenos com rnats de 1.200.00m2 CADA - CENTRO
342 - Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira. esquina com Tomaz Francisco de Góes - COM

2.648,,25m2
.....

ALUGUÉIS

A IMOBIUÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO
PARA ADMINIS�RAR E ZELAR SEU IMÓVEL,

OFERECENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 . APTO. c/1 suite + 2 quartos - no Edificio Carvalho - Centro - RS 550,00
402 - CASA DE MADEIRA COM 02 DORM .. N'A ESTRADA NOVA - RS zzc.oo
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM 300,M' - RS BOO,OO
404-- APTO e/l suite + 2 quartos + dep. emp. - Ed. Jaraguá - R$ 450,00
405 - SALA COMERCIAL e/60m' - RUA PRESo JUGELlNO, EDIF. ANA ISABEL - CENTRO
406· APTO. c/2 quartos - no Residencial Ágata - Centro - RS 320,00
407 - APTO. e/3 quartos - próximo WEG I - RS 2BO,00
408 - APTO c/ 2 quartos - SANTA LUZIA - R$ 280,00
409· APTO c/1 suite + 1 quarto· novos - Ed. Talismã - Centro. RS 350,00
410 - SALA COMERCIAL c/ Mezanino - c/180m' - na Rua Waldemar Grubba - RS 560,00
411 - APTO cl 3 quartos. 2 BWC's - semimobiliado - sobre antigo posto de vendas Marisol
- RS 330,00
412 . APTO c/ 1 suíte + 1 quarto. c: móveis na cozinha - Ed. Talismã· Novps . RS 370,00
413 - CASA DE MADEIRA C/2 quartos - Loteamento Corupá - CHtCO DE PAULA - RS 1.60,00
414 - APTO e/2 quartos - ED. FLORENÇA - CENTRO - RS 31 0,00
415 - APTO. e/t suite + 2 quartos - mobiliado - CENTRO - RS BOO,OO
416 - APTO c/1 suite + 2 quartos - cl móveis na cozinha e no ewc - ED. TALISMÃ
418 - APARTAMENTO e/2 quartos - próx. da Faculdade - RS 2BO,00
419 - SALA COMERCIAL c/300,00m' - Felipe Schmidl - CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,00m' - l' andar -ILHA DA FIGUEIRA - R$ 600,00
421 - SALAS COMERCIAIS d 50m', t20m'e 150m' - na RuaJosé Emmendoerter- Próx. Weg I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL c/200m' -tritásico - CENTRO - RS 350,00
424 - SALAS CONJUGADAS i CENTRO <ct mobilia - Para consultório ou escritório
425 - APTO. e/1 suite + 2 quartoa : no Ed. Bergamo - Rua Reinaldo Rau - RS 400,00
426 - APTO c/ t suite + 2 quartos - ED.ISABELLA - CENTRO - RS 400,00
430 - APTO no Ed. Hass '. Centro - c/ 3 quartos - RS 350,00

VEN DAS'
CASAS

- Mista c/70m' - ANA PAULA III - RS 17.000,00
102 - Alv. c/270,00m2. no Alto - CENTRO - 1 suíte + �uartos + 1 bwe, salas jantar!
estar c/taretra, permuta c/ apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - Alv. CZERNIEWICZ -terreno e/428,33 - RS 55.000,00
104 - Mista - VILA LALAU - c/100m' - e/3 quartos - RS 32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER c/108m', terreno c/ 450m' - RS 12.500,00'- OFERTÃO
106 - Alv. - GUARAMtRIM - NOVA c/ zsuües - bem localizada - RS 57.000,00
107 -Imóvel Residencial/comercial· Centro - RS 250.000,00 - Negociável
t08 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado - RS 55.000,00
109 - CENTRO - c/ piscina - RS 140.000,00 + R$ 60.000,00 Financiamento
110 - MISTA - e/3 quartos - no Loteamento Santo -"nlonio - RSl 0.000,00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES. MOLHA c/600m' - próx. Pret. Municipal - RS 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO. com 2.000m' - Edificado com casa antiga'
303 - Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 120.000,00
304· Na Rua João Januário Ayroso - cl galpões e casa de madeira - cl 850.00m2 - AS 65.000,00
305 - TERRENO e/572,80m', nas proximidades do KOHLBACH - RS 25.000,00
306 - Na Rua José Menegotti - Nova Brasilia . c/378.00m2• RS 25.000,00
307 - T,ERRENO e/557.00m' na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - RS 22:000,00
308 - PRAINHA/PENHA - de esqulna- RS 27.500,00
309 - SCHROEDER c/t.l OO,OOm'· R$ 8.500,00
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com 726m' - Beira-Mar - RS 60.000,00
311 - C/520,00m' na rua t.eoporoo Mahnke - CENTRO
312 - Comercial Walter Marquardt 660m2, c/22m de frente p/ asfalto - RS 30.000,00
313 - BAIRRO JOÃO PESSOA. e/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 - 2terrenos'c/453.60m'. no JGUÁ ESQUERDO RS 15.000,00 cada tote.
316 - ANGELO SCHtOCHET, conti REINOLDO RAU c/ 550m' - RS 75.000,00/Negoeiável
317 - 2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO C/357.75m' - RS 17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU d 420m'. NA RUA EUGENIO BERTOLDI- RS 15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando Pradi c/2.803,50m'
321 - VERSALHES e/644.00m' - RS1B.000,00
322· Chácara c/25 margas - cl casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul

ri fdda ffle'ZeUUffla,�, 'JmJi4ta da,

�f-
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 Pórteiro Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

Instalação para água quente
� Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

Localização: AvenidaNereu Ramos, Piçarras
VEN;-DASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensais a 'partir de RS 1.066,81 (corrigido pelo CUB 'an/2000)

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

S1TUAÇAo
Área Total de

, 162m:�

Hr�.wlIlPfl)
Oxx47·371·8814

CREC11873.J

RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENCADERNAÇÕES
JARAGUÁ lTOA - MEn

MARIMAR
I IA OV E I S

Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 -, Bairro Baependi
CEP: 89.256-120 - Jaraguá do sul - SC

Fone/Fax: (47) 275-0051 Plantão: (47) 9102-1110
E-mail: marimar@netuno.com.br

- hnobiliária - Engenharia
- Arquitetura - Construtora

VENDA: REF. 116- CZERNIEWlCZ - Terreno de Esquina com 1.295,60 m2•
Rua Jorge Czerniewicz esquina com Rua Henrique Marquardt - ao lado do PAMA.

Vantagens:
Excelente localização;
Proximidades Centro;
Legociação.

* Esquina;
Preço;*

Valor: R$ 148.000.00
Aceita casa como parte de pagamento.

Traga suas Propostas.
Locação; "

Ref. 2700 - Vila Lalau, Sala CornI. com 50 m' - Rua Carlos Eggert Em frente ao Hotel Barra Velha.

Ref. 2702 - Baependi - Sala CornI. nova com 150 m', mezanino, bwc, frente de vidro.

Ao ladaGenterHause - Rua Fritz Bartel. 45 DIAS SEM AlUGUE I

ReI. 2703 - Centro - Sala CornI. com 30 m2 - com mezanino - Ao lado Foto Lass.

Dispomos de outras excelentes opções, venha até nós ou ligue-nos, queremos negociar
.

com você.

Compra - Venda - Locação - FII- Avaliações Consórcio de imóveis - Financiamentos.

•••••••••••••••••••••••••
1 GREGI NQ 1589 J •

:� Barra Sul :
: Imóveis:
1 •
1 FONE: (0**47) 37.6-0015 •
1 •
1 VENDE •
1 •
1 TERRENOS' •
11

- Terreno cl 358,60m" (14x27,60), Lot. Jardim da Barra, Rua Marcos Giralla - R$19.0oo,00 •2 - Terreno cl 608,OOm" - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
13. Terreno cl 383,63m", Rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$12.0oo,OO (parcelado) •
14 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee, no Jaraguá 99 - R$ 2.000,00, entrada e mais.
150X de R$ 215,00

1
5 - Terreno cl 303,80m" (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ •
10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x) •

16 - Terreno cl 510,OOm2 - Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$15.0oo,00 •
1

7-Terrenoc/26.125,00m"(50x522,50) - Rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins- R$40.0oo,00
•- aceita parcelamento

'

1 SíTIOS •
11 - Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda •
I d'água, localizado naEstradaRibeirãoAurora, RioCerro II, distante doasfaltoô km - R$18.oo0,OO

•- aceita contraproposta.
12 - Sítio cl 158.690,00m2, edificado com uma casa em alvenaria com 120,00m",localizado em •
I Ganbldl (Ribeirão Cacilda) distante do centro da Barra 13Km, com água, pastagem, capoeirão •Ie mata virgem - R$ 26.000,00

CASAS •
11 - Casa em alvenaria cl 157,00m"mobiliada e mais uma cl 60,00m" semi-acabada, terreno cl •
12.013,28m2, localizada à Rua Pastor Albert Schneider, s/n°. Aceita outro imóvel como parte em •
1

pagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova - R$ 130.000,00
- Negociável , •

1 APARTAMENTOS •
1 � - Apartamento cl 75m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarella,

•
I

Area nobre, na Barra - R$ 30.000,00 -
_-

I LOCAÇAo :
11-Salacomercial c/34,62m", RuaReinaldoRau, esquinaGuilhermeWeege,Centro - R$ 200,00 •12 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00

I
3 - Sala comercial cl 100,00m2, l3ua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,00 •
4 - Sala comercial cl 36m", Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00 •

151- Sala comercial cl 47,00m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiro mês de •Ia uguel grátis)

1 � - Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ângelo Rubini, 1 053, na •
arra - R$280,00. •I 7R- Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua João J. Ayroso, 2412

- $270,00 •I 8
RApartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 •I- $350,00

I ;;�asa de alvenaria cl03 quartos, garagem e demais dependências, RuaGustavoMarquardt, •
n - R$ 220,00 •I jO - Ca�a mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, Lot. LindonorMiranda, •I aragua 99 - R$ 200,00 '

11 - Galpão em alvenaria pré-moldadocom 350m2, RioCerro II, próx. Nanete Malhas - R$500,00 •

COMPRA
VENDE

ALUGA

Rua José Emmendoerfer, 704
Fone (047) 371-2507

CRE;C18489

CASA EMALVENARIA
94m� lote com 350m2

(13,50 x 26).
Próximo Igreja São Judas.

R$ 15.000,00 + financiamento
CEF (Aceita carro ou

lote como entrada)

CORREIO DO POVO 370-7919
,

Livros fiscais,
revistas,

"monográficos,
fasciculos,

pastas, .étbuns e

serviços de
acabamentos.

li

Rua José Pavane11o, 225 -

Ilha da Figueira
Fones

372-0969 - 9975-3620

ADMITE
PROGRAMADOR PARA SISTEMA DE BORDADOS

REQUISITOS:
* Conhecimento pleno em bordados

Interessados comparecer ã Rodovia BR 280 - KM 51,
7788 - Guaramlrlm . SC • Munidos de Curriculum Vrtae

ou ligar para [047)373-0437

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
VENDE

CRECI 4936

* Ref. 152- SOBRADO FIGUEIRA
Sobrado alvenaria com 200m 2, térreo, 2 kitinetes com

garagem, churrasqueira. Terreno com 380,00m 2, Rua José
Theodoro Ribeiro, 5494 - R$ 55.000,00

* Ref. 110- JOÃO PESSOA
Casa alvenaria com 63m 2,2 quartos, sala, cozinha, banheiro
- R$ 15.000,00

* Ref. 150- CASA ANA PAULA
Casa alvenaria com 140m 2 ,3 quartos, sala, cozinha, banheiro, _'

garagem. Rua Adenor Horongoso, 277.
R$ 35.000,00 (aceita carro)

* Ref. -512- BAEPENDI
Apto com 103,oom 2,1 suíte:2 quartos, sala de estar, jantar,
cozinha, banheiro; garagem, com todos os móveis da cozinha.
Resid. Reinaldo Bartel ,30 andar, próx. rodoviária. R$ 45,.000,00

LOCAÇÃO
• FIGUEIRA - Casa alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 230,00
• FIGUEIRA - Kitinete, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 220,00
• NEREU RAMOS - Casa alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 150,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Precisa-se alugar uma casa

próxima ao centro. Tratar no

telefone 275-3338.
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TERRENO,PRÓX.
CONO. AZALÉIAS

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. R$ 15.500,00.
Contato pelo telefone 371-631 O

APARTAMENTO 501

VENDE-SE

APARTAMENTO COM 306,71m2
• Suíte Master c/ banheira de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários individuais na

garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque

Circuito interno de N com câmara na

portaria
• Iluminaçâo de hall social e garagemcom

sensor de presença
• Dois elevadores
• Garagens para visitantes
• Ampla área verde com ajardinamento

• Acabamentos
internos por conta

do cliente.

Valor R$ 125.000,00
negociável (forma de pagamento

em até 7 parcelas)

VENDAS:

MA
CONSTRUÇÃO E .PLANEJAMENTO

Oxx47-371-8814

Imóveis

Certeza de Bons Negócios!
Creêi 2066-J

ReI 073 - NEREU RAMOS - Ponto Comercial

próprio para Lanchonete, com 170m2,.na Rua
Luiz Sarti - R$ 40.000

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina
com 809m2, com casa madeira 96m2 na Rua
25 Julho-R$ 100.000,00

Horne-page:
www.prernierirnoveis.com.br

R.EPfTÁCIOPESSOA,421-5ALA 1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Casas

ReI 048 • CENTRO· Casa de Alvenaria com

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme

Weege - R$ 115.000

Vende-se apartamento, 70m2,
Vila Rau, entrada de R$
12.000,00. Aceita-se carro.

Assumir financiamento. Tratar no
telefone 370-0633 ou

999 J -4168.

Vende-se carretinha com barco,
4,70m e motor de 15HP, marca

Mariner. R$ 2.700,00.
Tratar no telefone 371-6409,

com Kiko.

Vende-se um frigobar, um televi
sor colorido de 14 polegadas, uma
cama de casal, um guarda-roupa e

um freezer 415 litros. Tratar no
telefone 9967-1238.

Vende-se janelas de ferro
medindo 1,20 x I ,50m em ótimo

estado e também aluga-se uma

casa de alvenaria localizada na

Praia do Forte, a 100m do mar.

Tratar no telefone 370-7934.

Casal sem filho se oferece para
cuidar de chácara. Tratar no

telefone 275-3338.

Vende-se filhotes de cachorro.

Valor: R$ 5,00 cada. Tratar no

telefone 372-3216.

Vende-se uma centrí�uga, da
marca Müller, seminova.

Valor R$ 120,00.
Tratar no telefone 372-2675.

Aluga-se quartos mobiliados,
localizada próximo ao centro,

livre de água, luz e gás, com roupa
lavada e passada. Valor R$ 80,00.
Tratar no telefone 275-2027.

GALINHA MORTA
Lanchonete e Pastelaria, com

moradia, no centro de Jaraguá do
Sul, ao lado do Banco Itaú.
Tratar no telefone: 371-6180,

com Valmor.

Vende-se um terreno medindo
2.500m2, localizado na Ilha da

Figueira, na Rua Antônio

Ribeiro, a 500m do asfalto. Uma
entrada mais parcelas e também

aluga-se 2 casas. Tratar no

telefone 370-4023.

Vende um terreno medindo

565m2, localizado na Rua 717, sem

nome, esqui na com Rua 719 no

Loteamento Julio Rodrigues.
Valor R$ 10.000,00. Tratar no

telefone 371-1920.

Vende-se 3.500 telhas, serninovas
Valor R$ 200,00. Tratar no

telefone 370-7406.

Aluga casas, sendo uma de

alvenaria e uma de madeira,
localizada na Rua Marina

Frutuoso, 620, próximo ao CPL.
Valores R$ 150,00 e R$ 130,00.

Tratar no locai.

Vende-se cercadinho para bebê.
Valor R$ 30,00. Tratar no telefone

372-2771.

Vende-se um título do Acaraí.
Valor R$ 180,00. Tratar após às Il

horas, no telefone 371-1521.

PRÓXIMO CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS
Terreno c/497,68m2, Rua Amábile Tecila Pradi

(entrada após Móveis Pradi), Jaraguá Esquerdo.
R$16.000,OO. Aceita-se na negociação veículo tipo

Saveiro ou Pick-upCorsa acima do ano 97.

_
Fone pra contato: 371-6310

Terrenos

ReI 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$ 150.000

ReI 090 - AMIZADE'· 378m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$ 15.000

ReI 113· VILA NOVA - Apto com 68m2, 2 ReI074-NEREURAMOS-65.000m2naRua

quartos no Resid.Jardim das Mercedes, Rua Luiz Sarti, com Bananal - R$ 180.000

25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4.500 + ReI 077 • NOVA BRASILlA - 392m2, na Rua
linanc. José Emmendorfer - R$ 25.000

Apartamentos

Apartamentos no

Centro e Vila Nova

Entrada + até 48 vezes

Chácaras
ReI 072· VIEIRAS - Chácara com 16.850m2,
com casa mista com 120m2, na Rua Manoel F.
da Costa - R$ 35.000,00

ReI 116 - Rio da Luz - Chácara com 37.000m2,
com casa de madeira com 180m2 - R$
32.500,00

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio Boening - R$ 10.500

ReI 110 - RIO DA LUZ· 480m2 próx. à Ceval
- R$ 6.200 + linanc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Disk Conserto ., SOS 24 horas

9973 ....5375

COMERCIAL

PIERMANN
MAl DE CONSTRUÇAO

•••
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AMBIENCE
COZINHAS

'II ;:,IBERTIN FERRO PARA CONST�UçAa
• COZIl'flfAS PLAffEJADAS
• ÁREAs DE SERVIÇO

• Estribos Dobrados' Vigas e Colunas Soldadas
• Telas Soldadas' Arames Recozidos' Kitpara Sapatas

• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
• Ferros CA SOICA 60 barras retas com 12 metros

MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

,. , I i i.] ,'I ,.S ; Fi·t;t·] 4?1

Venda eiMélnutenção de

Portões Eletrônicos, vídé-o pertetro,
alarmes sem fio e interfones

• Móveis
• Acessórios
• Produtos

No início da obra, lembre de fazer a impermeabilização do fundamento, paredes e pisos.
Para que não tenha futuros problemas com a umidade, que é uma característica de nossa região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS
SEGUINTES PROFISSIONAIS

- AÇOUGUEIRO
\

- ENGENH,EIRO QUÍMICO -E ALIMENTOS

- ESTOFADOR (CORTADOR)

- MONTADOR DE MÓVEIS

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3° GRAU -

GUARAMIRIM)

- AUXILIAR DE COZINHA (2° GRAU OU CURSANDO)

- AUXILIAR DE PESSOAL
\

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° GRAU, MASCULINO,

RAMO METALÚRGICO)

-.PADEIRO

- PEDREIRO / CARPINTEIRO

- REPRESENTANTE COMERCIAL (MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO)
- CHAPEIRO (PARA LANCHONETE)

- CONTADOR EM GERAL (3" GRAU)

- COSTUREIRA

- SERVENTE DE OBRAS

-SOLDADOR

- TECELÃO (COM PRÁTICA)

- VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS

- VENDEDOR DE IMÓVEIS

- VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

- DIGI'fADOR

- ENCARREGADO DE TINTURARIA

- ENGENHEIRO MECÂNICO

Rua Jorge C'z.e r-rrfewjoz , 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

huulana@huulana.coul.br 'W'W'W.hurnana.conl.br

,

EMPRESARIO!
1\ , _

VOCE JA SE FILIOU AO
AI

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 investirnento de re·

torno garantido. A publicidade 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 ás 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 páqina 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

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RINO
,

.

�ORTA SANmNADA · CANALHAS · DIViSaRIAS • �eRriS INDUSTRIAIS · reCHADURAS

RINO INDUSTRIAL LTDA.
,

ITAPEMA-SC

I

FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Fone: (0**47) 371-8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul
o Centro de Atividades do SESI de Jaraguá dó Sul, através do Departamento de Esporte e lazer, informa a todas
as empresas interessadas, que do dia 03 à 28 de abril, estarão abertas as inscrições para os JOGOS DO SESI,
fase Microrregional. Nos jogos, serão disputadas 32 modalidades nos naipes Masculino e Feminino.

MASCULINO
01· ATLETISMO
02· BASQUETEBOL
03· BOCHA LIVRE
04· BOCHA OFICIAL
05· BOLÃO 23
06· CANASTRA ( até 03 duplas)
07· DOMINÓ ( até 03 duplas)
08· FUTEBOL SETE LIVRE
09· FUTEBOL SETE SÊNIOR ( = ou + de 35 anos)
10· FUTSAl LIVRE
11· FUTSAl SENIOR (= ou + de 35 anos)
12· GENERAL (até 03 duplas)
equipes)
13·TENIS DE MESA (até 03 atletas)
14· TENIS DE CAMPO
15· TIRO AO ALVO
16· TRUCO (03 duplas)
17· VOLEIBOL
18· VOlEI DE AREIA TRIO ( ATÉ 03 EQUIPES)
19· XADREZ (LIVRE)

.

Estão convidadas a participar, todas as empresas beneficiárias e conveniadas ao SESI de Jaraguá do Sul.
Maiores informações com o Coordenador Esportivo da sua Empresa, ou pelo telefone 3'70·7899 ( Departamento de
Esporte e lazer do SESI de Jaraguá do Sul)
" JOGOS DO SESI - UM NOVO CONCEITO NO ESPORTE DO TRABALHADOR."

FEMININO
01· ATLETISMO
02· BOCHA LIVRE
03· BOLÃO 23
04· CANASTRA (até 03 duplas.)
05· DOMINÓ ( até 03 duplas)
06· FUTEBOL SETE LIVRE
07· FUTSAl LIVRE
08· GENERAL ( até 03 duplas)
09· TENIS DE MESA (até 03 duplas)
10· TIRO AO ALVO
11· VOLEIBOL
12· VOlEI DE AREIA TRIO ( até 03

13· XADREZ (livre)

FALE CONOSCO!

(47) 370-7899
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

INGLÊS ADULTO
Inscrições abertas para o segundo semestre de 2000
2' e 4' - Y e 5'. sábados: 08h às l Oh, 141; às 16h.

Anist a: Fabfol a de Aquino Almeida Angulo
Exposição de Pintura em Cerâmica de Baixo Esmalte

INGLÊS INFANTIL

��lscr�ções abertas para o segun
- e 4 - 17h às 18h
.1'e5'. O%"S lOh
VALORES:
Dependentes: 5 parcelas
USíÍrio: 5 parcelas de
Conveniado: 5 parcel

uipc e venha participar
ril. COIll premiação e Show

rnl ele Eventos

HABILIDADES O
Para erianças de I a

M<l!tltino
Dependente: R$ I
USntirio: R$ 20.0
Conveniado: R$ I

reithaupt - Das 10 às 21 h

le srcrot. Verificação de

upt - às 19h30

GINÁSTICA 'LO
De segunda a sabnd

;�lllerc i á ri o/depeno
-, semana: R$ 15.00
USuário' ')

C
"

. z x semana: R
onveniado: lx semana:

agnlhãe s

CAMINHADA ORIENTA0Mais Sn id
C

au e e segurança para a fa

Olll.erciáriO/dependente: R$ 6.00
USuario' R$ I J O.

.. O Conveniado: R$

ESI'AÇO CULTURAL
Ahertu.: 18 de Abri I às 19h30

rêmios e Gravação de CD
serem renliz ados: Florianópolis. Joinville e

Inscrições e Regulamentos poderão ser retirados n o SESC

Jaragua cio Sul

CLASSIFICADOS - 19

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

-

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

• MODELAGEM AVANÇADA - lnlclo: 17/04/00

• COSTURA INDUSTRIAL - Início: 24/04/00 .

• MOPE - Treinamento Específico para

Condutores de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Perigosos

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA -

Início: 08/05/00

SENAI - CET Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Ji=one/Fax: 47-370--7722

E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

CURSOS
.:. Etiqueta Social e Profissional

.:. Secretária com Idiomas e Informática

.:. Serviços Administrativos com

Informática

•••
• Inglês/Espanhol

•••
• Informática '

NOVO ENDEREÇO
Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi

Prédio ao lado Regata Motos - Jaraguá do Sul - SC
Tel.: (0**47) 370-0251

E-mail: senacjgs@jgs.matrix.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vende-se parabólica, sem
controle, por R$150,OO.

Tratar 9101-7284.

Moça se oferece para
trabalhar de babá ou

mensalista.
Tratar 371-3689.

Vende-se dois vestidos de
prenda. Tratar 275-0595.

Compra-se Caiaque. Tr:atar
com Giovane, na Demicar,

371-5057.

Precisa-se de poste usado
doado. Tratar 275-1927.

Compra-se carroçaria de
madeira para Picape

Aerowiles. Tratar 370-4246.

Vende-se dois terrenos em

Três Rios do Norte.
tratar 375-1610, com

Ade ou Ivone.

Vende-se módulo da Boss e

da Roadstar, com 2 mil watts,
4 canais, seminovo e um

carregador de bateria com

70 ampéres, feito por um
técnico. Tratar 376-1018

após 18h, com Vanderlei.

Vende-se jogo de sofá,
cadeira do papai, pia,

geladeira, fogão 6 bocas, 2
armários de cozinha, tudo

por R$250,OO.
Motivo: mudança.
Tratar 275-0858.

Senhora se oferece para
trabalho de diarista, tem
experiência e referência. E
Senhor passa veneno em

capim. Tratar 9992-0575.

Compra-se geladeira,
pagamento à vista,
até R$ 120,00.

Tratar 9973-3535.

Vende-se videogame Super
Nintendo com 5 fitas e 2

controles, preço a combinar.
Tratar 371-1237, com Michel

ou Zuleica.

Precisa-se roupas para
criança de 1 ano doadas e de
adulto. Deixar na Rua Max

Wilhelm, 2a casa antes da
Rádio Jaraguá.

Vende-se cerca de ferro com
portão e trilho já pintados,

em ótimo estado, por
R$330,OO .. Tratar 371-0797,
9975-2328 ou 370-4477,

com Murara.

Desapareceu cachorro

pequinês branco, com

manchas marrom no centro.
Tratar 371-5180 ou

371-7511.

Desapareceu gata siamês
da Vila Lalau, Rua Frederich
Wilhelm 'Sonnenholf, atende

por Schena. Tratar
Floricultura Florisa, com dona
Maria Martins, ou 275-2393.

Senhora se oferece para
trabalhar de diarista ou

mensalista. Tratar em

Schroeder I, Vila Amizade,
Rua Cascavel s/na.
Informações no

.. bar do Osmar..

'Fernando Cleber Catafesta

perdeu os documentos.
Tratar 373-0711.

Vende-se codornas com 60
dias. Tratar 275-1942.

Procura-se moças ou casal
sem filhos para dividir

aluguel de casa mobiliada,
com telefone; próximp à

faculdade. Tratar 275-1168 ..

Compra-se duas mesas
para escritório com cadeira

em bom estado.
Tratar 370-2608.

Vende-se máquina Müller
de fibra R$150,OO, a

combinar. Tratar 275-1571.

Vende-sereboq�ecom
documentos por R$ 250,00.

E serra circular por
R$100,OO. Tratar 372-1071.

Vende-se celular multitac
Motorola por R$ 100,00.

Tratar 9101-9618.

Compra-se casa ou terreno
na Vila Lalau. Tratar

275-2369.

Vende-se carrinho de bebê,
em ótimo estado, R$60,OO.
Tratar 370-7938, com Zilda.

Vende-se micro
computador com multimídia
486 e vende-se remador da
Atlétic e geladeira Prosdó
cimo. Tratar 276-0317.

Vende-se máquina
overloque Yamato, valor

R$ 500,00. Tratar 370-8005.

Senhora quer trabalhar de
mensalista ou diarista. Tratar

275-0509.

Precisa-se moça para dividir

apo Tratar com Luísa,
9975-4984, a pós 18h.

Vende-se loja de locadora
de game montada com todos

equipamentos e jogos,
excelente localização e

clientela. Aceita carro ou

moto no negócio. Tratar
9979-1398 ou Rua José

Theodoro Ribeiro, 698, em

frente Colégio Homago.

Vende-se multi bancada
para marcenaria com 8

funções, e vende-se
centrífuga de roupas Arno.

Tratar 376-1153.

Precisa-se de moça para
dividir ap, no Centro. Tratar

372-1144.

Vende-se filmadora

Panasonic, grande, por
R$ 800,00. Tratar com Elias,

371-7105.

Vende-se bicicleta
masculina de 18 marchas

por R$ 80,00. Tratar
371-5567.

Compra-se computador
usado. Tratar com Eliseu

9973-5553.

Vende-se jogo de bateria
musical com 7 peças ou troca
se por material de construção,

só 4 meses de uso.

Tratar 371-3266.

Moça, 24 anos, quer
trabalhar de babá

mensalista, ou diarista.
Tratar 275-3420.

Vende-se aparelho de solda

oxigênio, Mime marcenaria,
morsa e esmeril.
Tratar 275-0779.

Vendo título patrimonial do
Baependi, por R$ 400,00.

Tratar 370-8171, c/ Narciso.

Vende-se carretinha com o

barco, 4,70m e motor de 15
HP. Marca'Manriner.

R$ 2.700,00.
Tratar no telefone
371-6409, com Kiko.

EDITA'L
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada 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:

AAT-Hesch Sist. Movimentação Ltda. - R. Jorge Czerniewicz, 424,
sala I - Nesta;
AAT-Hesch Sist. Movimentação Ltda. _:__ R. Jorge Czerniewicz, 424,
'sala I - Nesta;
Airton Luiz Klein - R. Benjamin Stein, 52, São Luiz-Nesta;
Alcides Teixeira Tavares - R. Procópio de Oliveira, 330 - Nesta;
Almeida e Repr. Mat. Constr. Ltda. - R. Sebastião Araújo, 404 -

Nesta;
Amarildo Tomaselli ME - R. 3 de Outubro, sino - Schroeder;
Amarildo Tomaselli ME - R. 3 de Outubro, sin° - Schroeder;
Ana Elise Cabral Ortharrrann ME - R. Procópio Gomes de Oliveira,
1277 - Nesta;
Ana Elise Cabral Ortharnarm ME - R. Procópio Gomes de Oliveira,
1277 - Nesta;
Arsanjo Paul Colaço - R. Levino Krause, 212, São Luiz - Nesta;
Calçando Bem - R. Getúlio Vargas, 99 - Nesta;
Calçando Bem - R. Getúlio Vargas, 99 - Nesta;
Carlos Roberto Seole - R. Paulo Cremer, 322 - Nesta;
Comércio Oficina AB Ltda. - R. Carlos Eggert, 28 - Nesta;
Comércio Transp. Cereais Tabbert Ltda. - R. CeI. Rayrnundo Munhoz,
77-Nesta;
Dom Belo Indústria e Comércio Ltda. - R. Adolfo Tribess, 305 -

Nesta;
Farah Suzanne Cassuli - R. Erwino Menegotti, 1807 - Nesta;
G. Mercado Prod. de Comunico Visual Ltda. - R. Feliciano Bortolini,
375-Nesta;
Gabriel Joalheria e Ótica Ltda. -Av. Getúlio Vargas, 26 - Nesta;
Gielow & Scarawonatto Ltda. ME - R. Angelo Rubini - Nesta;
Gilberto Matias - R. Paraiba, ao lado 22, Vila Lenzi - Nesta;
Gilberto Pere'ira Barros - R. Emilio Stein, alc Bco do Brasil- Nesta;
Gota D'Água Distr. de ÁguaMineral- R. CeI. Emílio Carlos Jourdan,
i 75, sala I - Nesta;
Heloisa CaetanoME - R. Reinoldo Rau, 500, sala 04 - Nesta;
Hilário Kreutzfeld e Iraci Drews - Estrada Rio da Luz - Nesta;
José Macoppi - R. José T. Ribeiro, 971, B. Figueira - Nesta;
José Roberto da Silva - R. Waldernar Grubba, 2255 - Nesta;
José Seil ME - Estrada Isabel, sin°, Isabel- Nesta;
Kalvester Com. e Repres. Ltda. - R. Paulo Crerner, 376, Água Verde
Nesta;
Kalvester Com. e Repres. Ltda. _:__ R. Paulo Crerner, 376 - Nesta;
LauroMurara - R. Rio Branco - Guaramirim;

.

Lourival Grabner -BR-280, Km 60, n° 5249, s/35 - Nesta;
Luis Antonio Negri - R. Olivio Domingos Brugnago, 00238 - Nesta;
Madeireira Rovima Ltda. - R. Alvin Meier - Nesta;
Marcelino Carlos Gruner - R. PastorAlbert Schneider, 5550 - Nesta;

Maria Salete Andreani Popovisk - 266, n° 43, Água Verde - Nesta;
Padaria L.G. PereiraME __;, R. Antonio Carlos Ferreira, 1688 - Nesta;
Pedro Carvalho - R. BR-280, Lot. Schiochet - Nesta;
Pedro Paulo- Albino Pucci - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 353 -

Nesta;
Pedro Paulo Albino Pucci - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 353 -

Nesta;
Rosane Packer - R. Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Nesta;
Rosita da SilvaiRoseli P. da Silva - João Januário Ayroso, 75 - Nesta;

Sadi Adair Kappaun - BR-280, Km 60, sin°
Sergio Luiz de Souza Comerciante - Estr. Corticeira, sin° no Shopping
União-Guaramirim;
Sergio Luiz de Souza Comerciante - Estr, Corticeira, sin° no Shopping
União - Nesta;

,

Sesi Cozo Ind. Unidade Menegotti - R. Francisco de Paula, sin° -

Franc. de Paula;
Time Informática - R. Reinaldo Rau, 299 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaramê
aceitar a devida intimação, faz por intermédiodo presenteEdital, para que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78,
no prazo da Lei, a Fun de liquidar o seu débito,ou então, dar razão por qu�
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 5 de Abril de 2000. II

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gustavo
Henrique
Demathê

completou 5 anos
dia 13/4.

Felicidades é o

que desejam seus

pais, Leomar e
Dalva Demathê

.beijão de

seus pais,
Joice e

SandroKons

Julio P. Domingos aniversariou no

último dia 3/4. Felicidades e que Deus
lhe abençoe são os votos dos pais,

Marlene e Iran Domingos

Hoje, a
fofinha
Rhayssa
Gonçalves
completa 10
meses. Ela é

filha de
Valdecir e

Rosane

Gonçalves

o garotinho Matheus Steinert

completa 3 aninhos, hoje. Os
parabéns são dos avós paternos,

tios e tias

No último dia 25, Karlan Butzke,
juntamente com seus pais, Valdir e Eliane
Butzke, receberam amigos e familiares na

Associação Recanto dos Cavaleiros para
comemorar sua festa de Confirmação. O ato

religioso aconteceu naI,�;ij�ja Evangélica
Apóstolo Paulo, de Ríe.da Luz II.

Thiago Kons
completou 8
anos no dia
12/4. Muitas
felicidades é

oque
desejam seus

pais, Joice e

SandroKons

3/3 - ThalitaBeatriz Kamradt
29/3 - Leonardo Nogueira da Silva
29/3 - Luciano Luchtenberg
29/3 - Vinicius de Brum Ehlert
29/3 - Cristian da Paz Braga
29/3 - Talita Ziese

"

30/3 - Andressa Hayssa.Pereira de Mello
30/3 - Francine Martim Berto
30/3 - Taynara Miriam Mauricio
30/3 - Caio Lino Becker'
31/3 - Beatriz Guterres Russi
31/3 - Tainara Soares dá Silveira
31/3 - Vinícius Machado
31/3 - Jaqueline Köpp
31/3 - Larissa Caetano Rosa '

31/3-ViníciusLorenzi$oar�s' -, .

....
,

<:

1/4 - William Henrique.Münzfeld
1/4 - Wesley Daniel Bolemini
2/4 - Carolina Maria Gasperi
2/4 - Gabriel Luís Gruetzmacher
3/4 - Sofia Burdzaki Radünz
3/4 - Bianca Schmidt
3/4 - Alan Erick Ribeiro

,

, 3/4 - Fabiana Spezia
4/4 - Diego Lindemann
4/4 - Augusto Otávio 9.8 Borba
4/4 - Daniel de Souza Alves
4/4 - Janaina Miranda
5/4 - Adriely Fernanda Kath
5/4 - Filipe Saulo Stack Jungies
5/4 -. Maiara Nunes dos Santos
5/4 - Ana Gabriela Campos Volkmann -,

5/4 - Lucas Alves de Lima ,:;
5/4-André Felipe Pinheiro

"

,�,",>'\
5/4 - Muriele Macelai -,

5/4 - Alessandro Franco Ridger

"

:.... .

,.,_

",<>,'\�,

Dgeovani
Guilherme
completou 1

aninho dia
14/4, Beijos
dos pais,
Almir João e

,

Rose
Pedr

CLrNICA� ��
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, M::-'LWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um click especial da galera que curtiu a Fly One, (da
esquerda para a direita), Warlei, Richard, Vani, Ellen, Décio,

Mayenne, Bianca e Edson. Cumprimento especial dos
amigos e familiares à Bianca que aniversaria neste dia 19

Atende de segunda a sábado
Para almoço llh30 ás 14 horas
Para jantar 18h30 ás 22 horas

Atendemos casamentos, aniversár.ios,
convenções, 1 a comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos. Em breve
com almoço executivo.

De segunda a sexta-feira.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Receberama bênção
nupcial o casal Cíntia Simone Viero
e Carlos Afonso Hummelgen, no dia
8/4, na Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus de Guaramirim. OS
convidados foram recepcionados na

AssociaçãoRecreativa Weg

Mônica
Reblim

aniversaria

amanhã,
cumprimento
especialdo
namorado

Alberto
Carlos Krügere dos amigos e familiares

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

�, CASA DO
CHAPEADO
�"'TIPOS DE CARNES (Incluindo javali)

Servimos: Almoço - de 3ª a Domingo
Jantar - de 3ª a Sábado

Ocasamento

elegante de
Danielee
Fábio Silva no
último dia 25,
comjantar
elegante,
servidoà

francesa, no
ClubeAtlético

Beepend).
Todo
cerimonial sob

responsabilidade
da competente
senhora
Marlene
Panstein

Diretamente da Feira "Mod'Amont" em Paris
(Feira Internacional de Tecnologia eModa em
Botões), da esquerda para direita Alciro
Cozzarin (Dir. Presidente), Cloäoveu Rovaris
(Gerente de Produção), Rogério Selchorst
(GerenteAdministrativo) e José Carlos Silva
(Gerente Internacional de Exportação)

Parabénsao casalempresário Osnie IrisPom
merening, pela ineuqureçéa do Restaurante
"Lá em Casa", com bonita recepção. O
restaurante serve um delicioso almoço de

segunda a domingo

Além da exposição permanente, no recém
inauguradoRestaurante "Lá em Casa", a artista
plástica Máguida Stalke estará expondo no

SchoppingBreithauptnos dias 12a 16 demaio.
A exposição tem como tema o diéJ das mães,
bem em sintonia comas telas emmotivos florais

i' floricultura
florisa

ii (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370�1703

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



aI cultura e novas do momento ...

om para o consumidor Maquiagem
esde o final de 1999 a Internet vem sofrendo mudanças
ruSCOS, mas muito interessantes para os navegadores. Para um inver

udo começou com uma notícia bomba: o lançamento da iG, O inverno é color'

Internet grátis! Essa ação gerou uma guerra publicitária, democrático!
nde o concorrência, como o ZAZ e UOL, logo aderiu ao maquiagem segu
esmo sistema. Hoje, a iG está na frente devido ao site "O m so tendência, qu
Itimo Segundo", que se trata de um resumo atualizado ffi desde o "nada"
as notícias mais quentes. O horário nobre acontece logo "tudo", mas com

ela manhã (9 horas), onde a busca se restringe a textos as

to equilíbrio!
bjetivos e sintetizados e, principalmente, com uma isso em torno
inguogem de rápida compreensão. cores ousadas e
entro do iG, existem também alguns sites, como o Morango

�

volvidas pelas te
site sem cobertura), que traz um ensaio fotográfico : ras cremosas, to

om modelos famosas, como Giseie Bündchen, ou até mesmo u do a maquiagemicas de como paquerar. Outro site é o Babado (O site das uniforme e fáci de
strelcs). que mostra todas as novidades do mundo dos :
amosos. Confira! _ www.ig.com.br

ser aplicada. A ".on-

���:'p:��e ;I���:k�
esfile de inverno " Jaraguá do Sul, a
rilhos, grafismos, couro, pêlos e streetwear já estão m senta para este in)ier
endo os cobiçados deste inverno. Pelo menos, foi o que as

m no o inédito em t.ex�
assoreias do último Morumbi Fashion e da Semana da Moda, m turas. As somb'ras
m São Paulo, evidenciaram e já invadem as vitrines do

" trazem o cinza unido a uma cor mais intensa que, misturados a uma textura g/ossdão aos

rasil. Numa versão bem elaborada, o Shopping Breithaupt olhos efeitos infinitos de sombra e luz. Tudo com muita liberdade, conforme a sua

ostrorá, em breve, a coleção de todas as lojas, em uma
�

inspjr:ação! Outra .boc e.irat,er,essanie opção ,émo, "it Fcux Cils1 que la1i,lagros,amente,
ersão moderna deste inverno. Serão três dias de desfile transforma o olhar com falsas pestanas (cílios postiços), separadas e recortadas em

'

em uma produção bem m um kit muito prático para aplicar. Em vários tamanhos, eles podem ser colocados em

montada mas, oficialmente • pontos diferenciados dos olhos (ou somente em um ponto), dando um efeito pluma
sem datas e horários. aos olhos!
definidos. É esperar e

• Enfim, lábios, olhos, unhas ... tudo tem que ser estrategicamente elaborado para mais

conferir! " um inverno infinitamente irresistível, é claro!

�B
I--

a Mal. Deodoro da ��
Fonseca, 1452 V

one/Fax: 372-3306 � •
araguá do Sul- SC �CADI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pedágio Cidadão entrega
cestas básicas

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE ABRIL DE 2000

Conselho Estadual de Educação
aprova Centro Universitário

o sonho virou realidade.

Desde terça-feira, após
aprovação do Conselho
Estadual de Educação, em
Florianópolis, o Centro de

Ensino Superior de Jaraguá
do Sul - CESJS/FERJ

transformou-se em Centro
Universitário. A transfor

mação foi aprovada na ses-

são plenária do referido

órgão e agora necessita ape
nas da homologação do

Governador Esperidião
Amin.
A partir de azora Jarazuá dob , b

Sul é a primeira cidade de

Santa Catarina a contar com

um Centro Universitário. A

presidente da FERJ e

Diretora Geral do CESJS,
Professora Carla Schreiner,
disse que a consolidaçãodo
Centro Universitário é uma

vi tória de toda a comu

nidade acadêmica jara
guaense que sempre acre

ditou no CESJS como um

referencial do Ensino Su

perior no Estado.

Conselho Estadual de Educação aprovou a transformação do CESJS para Centro Universitârio

Cursos de Especialização continuam com

inscrições abertas
o Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul
CESJSIFERJ, em convênio
com o Instituto Brasileiro de

Estudos e Pesquisas Sócio
Econômicos, abre inscrições
para os seguintes cursos de
especialização Lato Sensu:

Comportamento
Organizacional e Logística de
Recursos Humanos

Marketing,
Propaganda e Vendas

)

Gestão de

Negócios e Finanças
As aulas serão realizadas

às sextas-feiras à noite e aos

sábados pelamanhã. Estão
sendo oferecidas 45 vagas,
com 18 mensalidades de R$
186,67. O inicio das aulas

está previsto para este mês.
Além destes, o CESJS

abriu esta semana as

inscrições para o Curso de

Pós-Graduação em
EducaçãoMatemática.

Número de vagas
oferecidas: 35

Valor da inscrição; R$
,

50,00
Mensalidades: 16 de R$

159,50
Iniciadas aulas: previsto

para o dia 5 de maio
Já o curso de

especializaçãoO Currículo

Escolar naEducação Infantil
e Ensino Fundamental por
Projetos de Trabalho objetiva
o planejamento, a
organização, a implementação

e a avaliação das práticas
pedagógicas de forma crítica,
criativa e cooperativa de
modo a transgredir a visão
disciplinar e fragmentada de
cunículo na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.

Período de Inscrições: 03
a 19 de abril de 2000

Número de vagas
oferecidas: 35

Taxa de inscrição: R$ ..

60,00
Mensalidades: 17 de R$

117,00.
Maiores informações

podem ser obtidas junto à

Coordenação de Pós

Graduação e Pesquisa ou na

home page http://
wwwJerj.fct-sc.br

o Pedágio Cidadão,
organizado pelo DCE e

Diretórios Acadêmicos do
Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul, entregou
1.300 quilos de alimentos
no último sábado entre as

famílias carentes do bairro
Três Rios do Norte e das

tifas Schubert e Theilacker.
Segundo o presidente do

DCE, Justino Pereira da

Luz, as 120 cestas com

produtos alimentícios de

primeira necessidade,
foram entregues por um

grupo de estudantes dos
mais variados cursos.

Entrega das cestas foi feitas pelos alunos do CESJS

Certificados da Apeei
já estão prontos
Os participantes do Curso de

Empreendedorismo daApeei já podem
retirar seus certificados de conclusão na

. Coordenação de Extensão do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul/FERJ,
nos horários de Sh às Ilh30m e das

13h30m às 21h.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acampamento Folclórico reúne
, (

600 jovens no ParqueMalwee
Mais de 30

grupos de dança
participarão do r

evento
Jaraguá do Sul- Cerca de

600 jovens de 34 grupos de dan

ças folclóricas alemãs, vindos de

vários Estados do País e, inclu
sive um da Argentina, são espe
rados no Parque Malwee neste

final de semana. Eles parti-ciparão
.

do 7° Acampamento Foi-clórico,
que iniciou ontem e deve prosse
guir até amanhã ao'meio-dia, ten
do como atração a 4" Olimpíada
Folclórica Alemã. Os partici pan
tes disputarão competi-ções es

portivas e participarão de

atividades recreativas e culturais.
A promoção é do Museu do

Parque Malwee, com o apoio dos

grupos de danças folclóricas

Regenwalde, de Jaraguá do Sul,
e Pommersehe Volkstanzgruppe,
de Pomerode. A recepção às de

legações visitantes iniciaram on

tem à tarde, no galpão de festas
do parque. A abertura oficial do
evento está prevista para hoje, a

partir das 13h 15, no mesmo lo
cai, com as presenças do prefei
to Irineu Pasold e do empresário
WandérWeege, diretor-presi-den-

Grupos: camping começa a ser montado 110 Parque Malwee

te da Malwee Malhas e incen
tivador do evento, além de ou

tros convidados. Em seguida, te
rão início as provas da olimpía
da.

A programação prevê para
hoje também as apresentações de
danças folclóricas, às 17 horas,
e o bai Ie com o Concurso de Val

sa e Polka, às 22 horas, no Giná
sio de Esportes da Arrnalwee O
baile terá a animação da Banda

Cavalinho Branco e será restrito
aos grupos de dançarinos e con

vidados.
Às 20 horas, acontece o Des

file das Lanternas, um dos mo

mentos especiais da programa
ção, segundo G coordenador do

evento-Carlos Cezar Hoffmann.
O desfile vai acon-tecer na Ave-

. nida Marechal Deodoro, culmi
nando com a concentração de

todos os grupos na escadaria da

Matriz São Sebastião, no encer

ramento.
'

No domi ngo pela manhã, se
rão realizadas as apresentações de
dança dos grupos das outras

etnias e prosseguirão as provas
da 4" Olimpíada Folclórica Ale

mã, di sputadas entre competido
res masculinos e femininos, va
lendo pontos para a classificação
final, que será divulgada por vol

ta das II horas, quando também
haverá a premiação dos grupos
vencedores. (MILTON RAASCH)

Comissão estuda gestão
de resíduos hospitalares

Jaraguá doSul- Ninguém
sabe ainda qual será o destino do

lixo hospitalar a partir do ano que
vem, quando devem começar ci'
funcionar o CRDR (Centro de

Reciclagem e Destinação de Resí

duos) e o novo aterro sanitário.
Comissão foi designada para dis
cutir as formas de gestão dos re

síduos dos serviços de saúde e

distribuiu planilhas para levantar

o volume e o tipo de lixo pro
duzido pelos dois hospitais na ci

dade, que até agora depositam os

resíduos no aterro comum do

Município, na Vila Lenzi, onde o

material considerado infectante é

enterrado.
, Mais de 70% do lixo hos

pitalar � equivalente ao lixo do-
. méstico, mas a falta de separa
ção faz com que todo o volume

seja encaminhado ao mesmo lu

gar. "Queremos melhorar a tria

gem", explica o fiscal ambiental
Jackson Grinn, da Divisão de

Meio Ambiente da Prefeitura. Ele

não sabe precisar que tecnologia
será utilizada a partir da implan
tação do novo aterro. O proces
so mais indicado é o de incinera

ção, que, por ser também o mais

caro, terna-se praticamente
inviável.

A comissão distribuiu pla
nilhas aos hospitais para qualifi
car e quanti ficar os resíduos so
lidos produzidos pelas instituições

em cada uma de suas unidades e

descobrir formas de reduzir a

quantidade de lixo que kealmente

precisa ir para o aterro. "A

seleção pode diminuir o volume
e o custo para trabalhar com esse

lixo", cornplernenta o engenhei
ro sanitarista Ricardo Rehnolt

Meyer, da Vigilância Sanitária.
Os hospitais ganharam prazo

de uma semana para preencher
as planilhas. A partir do trabalho
com os hospitais, que deve per
mitir a elaboração de plano es

tratégico para melhorar a gestão
dos chamados RSSS (Resíduos
SÓlidos do Serviço de Saúde),
serão estudadas as condições nos

dernai s serviços de saúde do

Município, como clmicas, far
mácias, postos de saúde e clí

nicas veterinárias.
A comissão, formada por

represen tantes da Di vi são de

Meio Ambiente, da Vigilância
Sanitária, da Vigilância Epide
miológica, da Fiscalização do

Serviço de Saúde e dos hospitais
Jaraguá e São José, é nova.

Realizou apenas uma reunião para
discutir a segregação do lixo

hospi talar. Deverão integrá-Ia,
ainda, representantes da Asso

ciação Brasi leira de Odontologia,
da Associação Médica de Jaraguá
do Sul e da 17a Regional de

Saúde.

(LiSANDREA COSTA)

RESGATANDO A MEMÓRIA

'Febiano' pesquisa no museu local
No último dia 5 de abril do

Corrente ano, numa das visitas ao

Museu Emílio da Silva, hoje
instalado no largo da cultura, nos
fundos da Praça Ângelo Piazera,
a coordenadora daquele setor,
sra, Alcioní Macedo Canuto, tez
questão de apresentar um

cavalheiro de Mondaí-SC, que se

apresentava como José Edgar
Eckert, a que se juntou o sr.

Amadeus Mahfud, outro pesqui
sador da memória jaraguaense.

Devidamente apresentados,
soube-se que sé tratava de um

pesquisador que ali estava, na

qualidade de 'febiano', integrante
do grupo do Rio Grande do Sul,
em busca de subsídios para o I i
vro que deseja publicar. Sabia o,

herói gaúcho Eckert, que o

contingente catarinense foi o

maior proporcionalmente à

população que saiu de Jaraguá do
Sul e que, na atualidade, a cidade

possui 'o mais completo museu

do Brasil.
Possuindo um filho, odontó

logo aqui estabelecido, apro
veitava a visita ao filho e a leitura

do que se escreveu sobre a 2"

Guerra Mundial, da qual se salvou
mi lagrosamente - reconheceu

-, encantado com a atenção que
lhe foi dispensada, franqueando
o material para dar mais autentici
dade ao que vai escrever, que ele

vi venciou de corpo presente nas

trincheiras da Itália.
José Edgar Eckert foi tabe

lião Oficial do Registro de Imó
veis e Protesto em Geral, aposen
tado, residindo atualmente em

Mondaí, no Oeste-catarinense.

Espera qualquer dia prolongar a

estadia para ampliar a memória

,da hecatombe. (EVS)
I

\ VIDA ROTÁRIA

Rotary Club Jaraguá do Sul
Esta aconteceu na reunião da noite de 28-3-2000, quando a

presidenta do clube, a rotariana Edilene Albus, recebia das mãos do

vice-presidente o livro que ele escreveu recentemente, relatando os

100 anos de imprensa em Jaraguá do Sul e Região da Arnvali, para
fazer parte da biblioteca do clube, sob os aplausos dos demais, e de

visitantes.

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Município festeja os 500 anos
/

do descobrimento do Brasil,
Escolas terão

- ,.

sessoes crviccs,
a partir de
segunda-feira-

Jaraguá doSul- Segunda
feira iniciam as comemorações
locais dos 500 anos do Brasil. As
secretarias de Educação, Agricul
tura e Meio Ambiente e Cultura,
Esporte e Lazer assinam a pro
gramação da Semana do Desco

brimento, que tem abertura
marcada às 9 horas, na Praça
Ângelo Piazera. Além de cerimô
nia cívica, o evento terá a distri

buição de mudas de pau-brasil a
todas as escolas da cidade.

- Faremos uma .encenação
da chegada dos portugueses ao

Brasil, montagem feita em cima da
abertura dos Joguinhes, do ano

passado-, adianta a representante
da Secei, Mara Lúcia Prada, uma
das coordenadoras do evento. Uma

das caravelas dos Joguinhos esta

rá exposta na praça.
A sessão cívica de abertura

terá ainda poesia e dança, além
de música, com a Banda do Co

légioDivina Providência. Dur�n
te a semana, estão previstas sete

solenidades cívicas, nas escolas
Antônio Estanislau, Ayroso, dia

Arquivo/CP: Edson Junkes

Cenário: uma caravela dos Ioguinhos será usada na cerimônia cívica

17; Elza Granzotto Ferraz e

Roland Harold Dornbusch, dia 18;
Rio �a Luz I e Renato Pradi, dia
19; Vítor Meirelles e Holando
Marcellino Gonçalves, no dia 20.

No dia 19, no palco da Praça
Ângelo Piazera, o Coral Ciser, de
Joinville, apresenta o show "Imi

grantes bem brasileiros", a partir
das 20 'horas. São 42 vozes, de

funcionários e familiares da em

presa joinvi lense Cia. Industrial
H. Carlos Schneider. O Ciser pro
rnete repertório di ferente para as

comemorações do Programa Bra
sil 500 anos. Músicas populares,

regionais, românticas. clássicas
e sacras estão no programa do

grupo, que já esteve em Jaraguá
do Sul, no ano passado, em apre

sentação no Lar das Flores.
O calendário de festas

culmina no dia 22, data oficial do
ani versário, com a Festa do Des

cobrimento. A Praça Ângelo Pia

zera sedia o Brincando na Praça,
promovido pela Secel, e apresen
tações artísticas, com grupos

.

folclóricos..a partir das 14 horas.

Neste dia. o cantor Toninho Bahia,
faz show de música popular
brasi leira. (LiSANDREA COSTA)

Associações comerciais fazemreunião conjunta
Guaramirim/Massaran

duba - As associações comer

ciais de Guararnirirn e Massaran
duba realizaram, na semana pas
sada, a primeira reunião conjun
ta de trabalho, com a participa-
.ção das duas entidades. A reu

nião aconteceu na sede da Aciag
(Associação Comercial, Industri
al e Agrícola de Guaramirim).
Entre os assuntos em pauta, a

contratação dos serviços de um

consultor para organizar a forma
ção de novos núcleos setoriais.

A diretora do SCPC (Serviço

.

asfsuli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

Central de Proteção ao Crédito),
de Guaràmirirn, Roseli Krüger,
fez um relato do funcionamento,
do serviço e alertou os empresá
rios para que efetuem consultas
no sistema e não deixem de rela

cionar os inadimplentes. A mes

ma providência foi defendida pelo
presidente da Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba), Jairo Riboldi.
Ele apontou a necessidade de

conscientização das empresas so
bre a importância do SCPC.

,

Riboldi inf?nnou também que

a Aciam implantará o Serviço de

Recuperação de Crédito. uma

proposta da associação comercial
e industrial de Sorocaba (SP).
Explicou que o sistema é uma

forma de cobrança amigavel,
onde a empresa associada esta

belece o parcelamento e.os acrés

cimos e a associação comercial

faz a negociação com o cliente

devedor, mostrando as vantagens
de permanecer em dia junto ao

SCPe. A proposta ainda está em
estudo para implantação em

Massaranduba. (MILTON RAASCH)
\

� CP �.· ..

�"\J@IJ��
.

.

Peixe vivo
A Associação Jaraguaense de Aqüicultores promove hoje, a partir
das 7 horas, a Pesca do Balaio, na Praça Ângelo Piazera. Os criadores
estarão vendendo peixe vivo direto' ao público, ao custo de R$ 4,00
o quilo de pacu e R$ 3,00 o quilo de tilápia, carpa e bagre. O evento

tem o interesse de aproximar consumidores e produtores, tornando
os membros da associação mais conhecidos em Jaraguá do Sul.

Festival
Está marcado para o dia 12 de maio o 40 Festival Estudantil da

Canção, promovido pela Secel (Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer). Concorrem ao prêmio de R$ 1 mil, concedido ao primeiro
lugar, alunos das três 'redes de ensino, de 1 ° a 3° Graus. Para o

. segundo colocado, está previsto o prêmio de R$ 700,00; e R$ 500,00
ao terceiro lugar, além de troféus. A melhor torcida ganha prêmio
de R$ 300,00.

Punição
A campanha da Comarca de Jaraguá do Sul contra a redução da

idade penal continua. Na segunda-feira, o promotor da Vara da

Infância e Adolescência, Alexandre Schmitt dos Santos, esteve na

Acijs (Associação Comercial e Indústrial de Jaraguá do Sul), para
esclarecer os associados sobre o tema. A associação declarou apoio
à campanha, que percorre escolas, igrejas e empresas através de

abai xo-assinados.

Eleição
Na terça-feira, aconteceu em Joinville a eleição do Conselho
Deliberativo da ONG 3, organização que tem como finalidade
viabilizar pequenos negócios através da concessão de crédito de,

no máximo, R$ 10 mil. Jaraguä do Sul participa dessa ONG, que
tem sede no Município vizinho e pode facilitar a oikracionalização
do microcrédito, modalidade de crédito popular proposta pelo
governo do Estado, através do Badesc.

Atuação
A ONG 3 deve iniciar as atividades em maio, fornecendo

empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, quer sejam formais ou

informais. com financiamento de seis a 24 meses, mediante aval
solidário. Não há taxas de abertura de crédito e os juros são estimados
entre 3,5 a 4% ao mês.

Gincana
A Gincana do Sesc, que seria promovida neste final de semana, foi

transferida para os dias 27 e 28 de maio. Até o dia 10, continuare
abertas as inscrições para equipes, que devem ser compostas de 20

a 30 participantes. Cada equipe paga R$ 50,00 por inscrição. A

gincana tem fundo beneficente. Foram arrecadados nas provas
antecipadas, no ano passado, cerca de 28 mil peças de roupas, 165
cestas básicas e oito millivros, doados à Igreja Católica e à Biblioteca
Pública Municipal.

Em forma
Acontece hoje a 29" Caminhada Ecológica, com saída marcada às

5h30, no Posto Mime. A caminhada é aberta ao público e tem adeptoS
na faixa etária de 18 a 68 anos. Os integrantes do grupo irão de

ônibus até o Rio do Júlio - vila que pertence ao Município de

Joinville, no alto da Serra Dona Francisca - e caminharão 23

quilômetros até Santa Luzia, bairro de Jaraguá do Sul.
I

SEJA COMPETITIVO NEsrE··MERéADo·�GL·OBAfIZ·ADõ
FAÇA PLANEJAMENTO TRI13UTÁRJO
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Chocolates de Páscoa geram empregos e opções
Setor de produtos
artesanais
é alternativa
::

mais procurada
, Jaraguá do Sul - Nos

supermercados, bombonieres,
postos de combustível (conve
niência) e até em lojas de R$ 1,99
o motivo de decoração é o

mesmo. nestes dias que an

tecedem a Páscoa. As duas

nÜ1iores redes de supermercados
adquiriram 30% a màis de ovos

qe chocolate e garantem que o

p(oduto .não vai faltar. Con

correndo com as marcas

uadicionais, pequenos produtores
lançam selos e conquistam
mercado, oferecendo preços mais
acessíveis.

"

A produção artesanal supera
dificuldades financeiras das

lamflias, gerando empregos tem
porários. Garagens e cozi ilhas

adaptadas tornam-se pequenas
fábricas, produzindo 'a todo

'--

vapor, numa corrida centra o

tempo. A Vigilância Sanitária tem

registrados apenas três pequenos
produtores, mas estima-se que o

número seja muito maior, dado o

número de pessoas que procu
ram cursos na área. Sete pessoas
fizeram o último curso de

chocolates promovido pelo Sesc

(Serviço Social do Comércio),
Se há clandestinos na ativida

de, que não cumprem as normas

de higiene, o SIM (Serviço de

InspeçãoMunicipal) desconhece.
Quando os produtores são des

cobertos, ou procuram o serviço,
ganham prazo de nove meses,
mediante acompanhamento
técnico, para se adequar às nor

mas. Passado esse prazo, a Vigi
lância exige cozinha indepen
dente, indumentária adequada e

condições de higiene para liberar
o registro. "É uma forma de

superar o desemprego", defende
o técnico sanitarista, João Batista
de Oliveira. Empresas com

produção superior a 3 mil quilos,
precisam de registro junto ao

Fotos: Edson Junkes/CP

Produção: funcionárias de fábrica artesanal trabalham 14 horas por dia, para vencer as encomendas

Ministério da Saúde.

Luzia Xavier obteve o selo da

Saúde há cerca de um ano, Ela

trabalha no ramo há sete. "Come

cei com poucos qui los, este ano

já processei 2,8 Ínil quilos de

chocolate", revela. Ela tem seis

funcionarias trabalhando 14 ho

ras por dia para vencer as enco

mendas que 28 vendedores tra-

,

zern da rua, além de fornecer para

supermercados, postos de com

bustível e para a Apeafa (Associa
ção dos Pequenos Agricultores
Farniliàres e Artesanais de Jara

guá do Sul). (LISANDREA COSTA)

Produtos artesanais têm preço mais baixo
A procura pelos chocolates

caseiros tem uma explicação
financeira, acreditam os

,

produt9res. Cerca de 30%
mais baratos dos que os pro
dutos oferecidos em super
mercados, os artesanais

ganham os consurnidorespslo
fator econômico e pela criati-'
vidade. Para vender direto ao

consumidor, os pequenos fa
bricantes cobram de R$ 18;00,
a R$ 22,00 o quilo. Os ovos

de Páscoa continuam sendo o

formato ruais procurado,
seguidos dos coelhos e cestas,

l11?s,as embalagens simples e

malfeitas já não têm espaço.
O consumidorbusca produtos
que sejam acessíveis e atraen

tes.

Além dos preços e enfei-

tes, variamos tipos de chocolate.
O chamado chocolate de I"

exige máquina especial para
derreter-'Se não tiver máquina,
precisa usar mesa de mármore

para alcançar o ponto", ensina
Luzia. O chocolate hidrogenada,

,Arra!i;� ';�co m_l;l1'l�" 4.d,j,§,pensà ';'D

p',:oêessÖ' 'do ÍTúí.rm.�;r,�;t_ri;l(fs�c�é:
. ""''''.:- ,',-''!-',';' ,:,.

preterido pelo consumidor por
ser ter alto índice de gordura.
Menos trabalhoso, o hidrc

genado tem preço final mais
acessível. '$ com essa linha que
trabalham as lojas de R$ 1,99.

A maioria dos produtores
artesanais trabalha corri cho
colate Garoto, comprado em
caixas de I O quilos. O processo
de derreter e moldar exige
paciência. Na produção es

sencialmente artesanal, o

chocolate é derretido nas

panelas e despejado em

superfície de mármore ,

passando {Jor um choque
térmico. "Se não houver esse

choque, o choe-01a�ef,,1,äo,.;�$��,
endurece", explica a produtora
Majke �avier, que este ano já
deITet�uie moldci�mil quilos do
pro'auto, contando com o

auxílio de duasfuncionárias.
"Foi um jeito que encontrei

para ajudar em casa". Co

.locado nas formas, o chocolate
fica no freezer por cerca de

48 horas. Então está pronto
.,paJa embalar,

Para' incrementar as

embalagens, �s fabricantes ,

buscam novidades em outros

centros, C0l)10 Joinville e

Curitiba. (LC)

Nas compras acima de R$ 150,00

louças sanit:árias

rParat:iJrUriane] rl:ont:I!InPorary IrTiV�IIiJ'
.

L Loga�a L Ideal I Herwy'LCellt:e

[De vn�-::�arrara]

Toda linha de
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Assaltantes roubam banco e fogem da polícia

Perseguição: policiais procuram assaltantes do Besc de Schroeder

Jarentchuck foi obrigado a ficar
deitado de bruços sob a mira de
um revólver. Depois que os

assaltantes tiraram R$ 5,6 mil do
caixa. fugiram numa moto

CG 125. em rumo ignorado. Os

ra fazer uma roçada em Mas

saranduba, admitindo o corte de

palmito. Ele foi à delegacia acom
panhado da advogada Fátima dos
Santos Santana Ney, que não quis
falar com a imprensa.

O corpo de Zaqueu foi locali
zado às margens da estrada que
faz a ligação de Ribeirão Irma com
Rio Cerro II, na altura da propri
edade de lrineu Jurk.

A polícia encontrou vestígios
de dois acampamentos utilizados

pelos ladrões. Nas proximidades
de um deles foi encontrado o cor

po de Zaqueu. Os policiais tam

bém encontraram uma pistola
Bereua e munição, e recuperaram
aproximadarnente 450 cabeças de
paimi to, extraídas i legalmente da

propriedade. O agricultor afirma
desconhecer ii autoria do ataque
centra o grupo. Ele prestou de

poimento na delegacia de Mas

saranduba, ontem, acompanhado
pelo advogado Dirley Ântoni To
nel. O comissário João Ivan

Kazmierski também deve ouvir
outros moradores da localidade,
que ouviram os tiros e viram um

moradores não sabiam dar
i nforrnações precisas e, mesmo

com a participação do helicóptero,
os assaltantes conseguiram rugir.
O gerenie do Besc de Schroeder
e responsável pelo posto de Santa

Irmãos são atacados a tiros por furtar palmito
veículo saindo em disparada.

DEPOIMENTOS - A dele

gada Jurema Wulf, de Guarami
rim. disse que ainda não existem

informações concretas para
apontar o autor dos disparos. Se
gundo ela, qualquer acusação
contra o agricultor Irineu Jurk
seria precipitada. A arma utiliza
da no homicídio é do tipo
"churnbeira", de calibre não iden
tificado. Jurema deve tomar os

depoimentos dos sobreviventes
na terça-feira.

Um telefonema anônimo rece

bido na Delegacia de Polícia de

Guaramirun denunciou Zaqucu
Gonçalves como sendo chefe de
uma das maiores quadri lhas de la
drões de palmito, em atividade na

região.
O comissário João Ivan

Kazrnierski, de Massaranduba, in
vestiga outro caso de transporte
ilegal de palmito na Toyota Ban

deirante, placa LZU 2592. de Luís
Alves, dirigida por Valdevino Rossi.
O veículo foi interceptado na ma

nhã do tiroteio.

(MILTON RAASCH)

Av�, Mal .. Deodoro da Fonseca, 961

Luzia, Line as Dominiciano,
destaca que este é o segundo
assalto nos últimos 30 dias. No
mês passado, os irmãos Genésio
e Élio Cavalhol foram presos por
terem assaltado o banco. " Eles
levaram pouco mais de R$ 6 mil
do mesmo banco, mas o dinheiro
foi recuperado", informou
Dominiciano. O gerente não

prevê, ao menos por enquanto, a

instalação de um dispositive de

proteção no local, que é de pouco
movi mento. "Esta falta de

segurança aliada ao local distante
do centro de Jaraguá do Sul e dos

órgãos de segurança, são um

atrativo para os assaltantes",
afirmou o delegado Ilson José da

Silva, que ajudou no comando da

operação, juntamente com o

tenente da PM Fabiano Dias
Perfeito.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Caminhoneiro é

assaltado no Sinuelo
Araquari - Foi assaltado, na

madrugada de quinta-feira, o

caminhoneiro Luiz Antonio Neis,
41 anos, no Posto Sinuelo, em
Araquari. Antonio Neis foi
mantido na cabina, até ser

colocado no porta-malas de um

veículo não identificado. Neis foi
mantido em cárcere, num cômo
do em local ignorado, até ontem,
às quatro horas da madrugada, \

quando foi abandonado na serra

próxima a Corupá. Ele só conse

guiu auxílio ao localizar um tele

fone público e acionar a Polícia
Militar. Neis estava com o ca

minhão. placa ICS-750 I. São

Leopoldo/RS, ano 1985, com
engate 1995, de placa IDD-6529,
que vinha de Valinhos/SP, com
carga de sabão para ,a empresa
Gessy Lever. de Campo Bom, no
Rio Grande do Sul. Segundo Neis,
ele dirige há 23 anos e é o primeiro
assalto que sofre. "Ainda tenho

II prestações de R$ 1.223.00 pa-
ra pagar do caminhão, não sei co

mo vou sobreviver", chorava
Neis na Delegacia de Polícia. (AO)

Antena parabólica furtada
Jaraguá do Sul - Até

antena parabólica os ladrões
estão furtando. Elieser Jair
Bussarelo, morador do Bairro
Tifa Martins, percebeu que a

sua paraból ica ha vi a sido
furtada, na quarta-feira. Além da
antena, o ladrão levou a base

que sustentava a parabólica.

Corpo reconhecido

Jaraguá do Sul - Foi re

conhecido o corpo encontrado

nas águas do Rio Itapocu, do
mingo passado, próximo à Rede
Feminina de Combate ao Câr
cer. Trata-se de Li lácio Tadeu

Alves, 23 anos. O reconhe
cimento partiu de familiaresque
vieram de Andradina, São

Paulo, aonde Alves residia antes

de mudar-sé para Jaraguá do

Sul. O reconhecimento inicial
foi feito através de foto.

chaveiro e chaves que estavam

no bolso do cadáver. A causa

da morte ainda é desconhecida,

RESULTADOS

Mega Sena (Sábado)
concurso:214

06-12-30-31-35-50

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 385

1ªfaixa:
01-15-16-19-22-41

2ªfaixa:
06-22-28-42-44·48

concurso: 386
1'faixa:

07- 09- 22 - 27 - 36 - 44
2l!faixa:

09-24 . 29 • 40 . 41 . 42

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 683

24-25 . 35 • 37 . 70
concurso: 684

09-44- 53 • 73 • 76
concurso: 685

04-30- 46- 52- 71

Lotomania
(sábado)

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone. 3417 cone. 3448
1"-00,655 1"-54.176
2"-19,100 2"-01,733
3"-20.435 3"-39,731
4"-63.219 4"-36,469
5"-19.469 5"-43.459

concurso: 28
05- 24-33-37
41-44-45-49
54-56- 57-60
64-65-67-68
73-85 ·89- 96

Várias estradas
secundárias
facilitaram fuga

.

em Santa Luzia

Schroeder - Apesar da ação
rápida das polícias Civil eMilitar,
que envolveu até o helicóptero
Águia O I da PM de Joinvi lle, com
dois atiradores de elite, assaltantes
consegúiram fugir do cerco

policial, na última quarta-feira, no
Bairro Santa Luzia, em

Schroeder., Quando o caixa

Eugênio Jarentchuck preparava
se para fechar o posto avançado
do Besc, dois homens entraram

na agência anunciando o assalto.
A única vigilante do local,
identificada pela gerência como

Anelise, foi faci lmente dominada
e trancada no banheiro, enquanto

Massaranduba - A polícia
deve intensificar as investigações
para apurar a autoria da morte de

Zaqueu Gonçal ves Fi lho, 19,
morto.a tiros, na madrugada =.
quarta-feira, quando supostamen
te furtava palmitos em Ribeirão
Irma. interior de Massaranduba.

Zaqueu foi atingido no peito e

morreu no local. Os irmãos da

vítima, J.O., de 16 anos, e LG.,
de 14, também foram feridos e

receberam atendimente no Hos

pital São José, em Joinvi!le.
Policiais de Guararniri m e

Massaranduba suspeitam que o

pai dos jovens, Zaqueu Gonçal
ves, esteja envolvido no furto,
pois foi ele que informou a Polí
cia Militar sobre a morte do filho
e indicou a localização do corpo,
ligando para o Capam (Coman
do de Operações da PolíciaMili

tar) em Jaraguá do Sul, que ime
diatamente acionou o Pelotão da
PM de Massaranduba.

Em depoimento prestado- à

delegada JuremaWulf, de Guara
mirim. Gonçalves disse que os

filhos haviam sido contratados pa- CORREIODOPOVO

São Paul.o (SP), que é o maior
labor:átório de leste para
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Acontece hoje a final doMoleque Bom de Bola
Técnico pretende
convocar 25

jogadores poro
disputar em SBS

Jaraguá do Sul - o

campeão do Moleque Bom de

Bola sairá hoje na final da disputa
do Campeonato Escolar de

Futebol, no Clube Acaraí. Onze
escolas divididas em dois grupos
iniciaram, na última quarta-feira,
as disputas da competição do

Moleque Bom de Bola, fase

municipal. O principal objetivo do
campeonato, segundo o

professor Beethowen Domin

gues, é a formação da equipe que
representará Jaraguä do SUl na

fase final da competição, que vai
acontecer em São Bento do Sul,
de 7 a 11 de novembro, deste
ano. Domingues será o técnico
da equipe em São Bento do Sul e

pretende convocar 25 jogadores,
que serão analisados' durante os

jogos da fase municipal.
Domingues ainda fala que, apesar
da organização da fase final

possibilitar a inscrição de 25

jogadores, apenas 18 serão

levados. Na fase Estadual do ano

passado, Jaraguá do Sul ficou em

quinto lugar, sendo que os oito

primeiros classificam-se sem a

necessidade da participação na

fase Regional. As finais de hoje
no Clube Acaraí vão iniciar às 14

horas.
(AGOSTINHO OLIVEIRA) Campeonato: o objetivo é formar uma boa equipe para jogar em São Bento do Sul

Bocha jaraguaense busca liderança do Regional
Jaraguá do Sul - A equipe

de Bocha do CA BaependilFME
disputa o Campeonato Regional
de Bocha e busca vaga para a

Taça de Ouro, que acontecerá em
Timbó, em agosto. Além de

Jaraguá do Sul, disputam quatro
vagas para esta competição o

Bairro das Nações/Timbó,
Sociedade Guarani/São Bento do

Sul, Clube Primavera/Campo
Alegre, Sociedade Musical/Rio

Negrinho e Sociedade Ypiranga.
Depois de três rodadas. dispu
tadas, a liderança está com a So
oiedadeMusical de Rio Negrinho,
com II pontos, enquanto o CA

Baependi/FME aparece em

segundo, com dez. O diretor de
Bocha do CA Baependi, da Liga
de Bocha e Bolão do Vale do

Itapocu, Carlos Américo, nove

atletas compõem o grupo no Re

gional, sendo que os destaques
são Clair José Benatti, Zélia
Moreira Trindade; o Gambá, e a

recente contratação de um dos

destaques da modalidade, Rafael
Vanz Borges, 25 anos, ex-São

Ludgero. Borges chegou para
reforçar a equipe em fevereiro
deste ano. O dirigente informa

que "o CA Baependi conta com

uma das mais modernas canchas

de bochas do Estado, medindo
24x4m". Américo diz que o

presidente do CA Baependi, Sidnei
Buchman. tem dado importante
apoio aos bocheiros, e que sem

este apoio seria impossível
manter resultados positivos no

Regional e Estadual. A equipe tem
como pri nci pai s objeti vos as

conquistas de vaga para o Jasc,
com a fase regional acontecendo
em São Bento do Sul, e a vaga

para a Taça de Ouro. Ao mesmo

tempo, acontece as disputas. do
Campeonato Estadual, que terá as

disputas de trio, no mês que vem,
em Jaraguá do Sul. (AO)

Natação de Jaraguá do Sul disputa Estadual Mirim
Jaraguá do Sul - A equipe

deNatação AjinclFMEdisputou no
último finar de semana o

Campeonato Catarinense de

NataçãoMirim/Petiz. Os atletas só
não conquistaram medalhas nos

100m Livres masculino. "A equipe
.

teve uma excelenteparticipação nas

demais categorias, conquistando
niedalhas em praticamente todas
as provas", informou Ronaldo
Fructuozo. A nadadora Aline
Ossowski foi o destaque da equipe
Com marca de 5' 14"6, na prova
dos 400m Livre. Esse tempo,
segundo Fructuozo, é considerado

Jornal

excelente para sua categoria. Aline
também fez o melhor tempo no

100m Livre, 1 '08"4. Além destas
duas vitórias, a atleta ficou em

terceiro lugar nos 100m Peito.
Ainda noferninino, Ana Zanandrea
subiu ao pódio em três opor
tunidades, primeiro lugar nos

100m Costas, segundo nos 200m

Medley e nos 100m Borboleta. No

masculino, a equipe conquistou o

primeiro lugar nos 200m Medley,
com Marcelo Córdova, que ainda

ficou com a terceira posição nos

100m Borboleta e 100m Costas.
Já o nadador Gustavo Rozza

CORREIO DO POVO
Jaragt'i:aens e há 80 ano s

obteve a segunda colocação nos
400m Livre, terceira posição nos

100m Peito e nos 100m Livre.

De acordo com Fructuozo, a

revelação da equipe ficou por
conta de LuanaMartins que, mes
mo não conquistando medalha,
con seguiu boas cl ass i fi cações:
quinto lugar nas provas de 400m
Li vre e 100m Costas e sex to na

de 100m Li vre. Revelada no

Festival Ernani Volpi Coitinho, em
1999. a atleta fazia parte das

escolinhas do Clube Acaraí e

passou a integrar a equipe da

Ajinc/FME, este ano. (AO)

PAßX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura: 370-0816

275-0105

Altair vai para Caxias do Sul
Jaraguá do Sul - Após

pensar muito na proposta da UCS

(Universidade de Caxias do Sul),
o jogador Altair, pivô da FME/

Breithaupt/Caraguä, decidiu aceitá
Ia. Como o Jornal CORREIO DO
POVO havia anunciado na semana

passada, a proposta era tentadora,
com salário de R$ 4 mil por mês,
além de disputar a Liga Nacional
de Futsal pela equipe gaúcha.
Altair, campeão dos Jasc e da

Divisão Especial do Futsal

Catarinense em 1999 pela equipe

da FME, vai para a UCS somente

pela proposta financeira, masque
sua vontade seria ficar em Jaraguá
do Sul. O Grupo dos Amigos do

Esporte Amador, que ajuda a

manter a equipe, informou, através
de Carione Pavanelo e Sérgio Silva,
que possivelmente será contratado

outro atleta para suprir a ausência
de Altair. O jogador despede-se do
Futsal jaraguaense, neste sábado,
na partida frente ao Seara, e viaja
para Caxias do Sul na próxima
segunda-feira. (AO)

EDITAL n° 22.678 de 05-04-2000

SIGMARGRUTZMACHEREADRIANAWENDORFF

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Rio Cerro II, nesta cidade,
fi lho de Egon Grützmacher e Diewa Herta Alida Grützmacher .

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filha de

VigandoWendorff e Ruth Wendorff.

EDITAL n° 22.684 de 06-04-2000

Cópia recebida do cartórió de Guaramirim, neste Estado
EUGENIOSCHl\1ITTEMIRTISMARILÚ FERREIRA'

Ele, brasileiro, divorciado, eletrotécnico, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente naRua Francisco Piermann. Vila Lenzi,
nesta cidade, fi lho de JoãoSchrnitt e Maria Vieira Schrnitt.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua 28-de Agosto, 2.045, em
Guaramirim, neste Estado, filha de Gerson Boaventura Ferreira e

ati lia Schmitt Ferreira.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do
1 ° Distrito de Jaraguá do SI,II, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:
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Jogoinacabado
O diretor de Eventos da PME, Caius Ananda Xavier dos Santos,
confirmou a realização do jogo entre Bangu e Vitória, no Estádio
da Arsepum, hoje, a partir das 14 horas. Apenas o primeiro tempo
desta partida foi disputado no último sábado, pois os atletas do

Bangu, em defesa de um colega agredido por um torcedor, não
voltaram para o segundo tempo.

Futebol aguerrido
O empate do Jaraguá com o

Timbó, em 1 a l , apresentou
apenas um tricolor aguerrido,
mas sem qualquer plano tático.
O técnico Aroldo Duarte vai ter
muito trabalho pela frente.

Infantil de Futsal

Quem for mais cedo ao Arthur

Müller, hoje, vai assistir ao
Campeonato Catarinense

Infantil de Futsal. Os jogos
acontecem pela manhã e à

noite, na preliminar do Adulto.

121 pagantes
Depois do jogo, o presidente do JFC, José Roberto do Carmo,

anunciou desanimado o público pagante, 121 torcedores. Com R$
787,00 arrecadados na bilheteria, nem deu para pagar a

arbitragem. Assim é difícil fazer futebol.

Bicicross
A EquipeMalwee de Bicicross
estará disputando, de 21 a 23
deste mês, o Campeonato
Panamericano da modalidade,
em Sorocaba, interior de São

Paulo.

Tênis

Prosseguem hoje e amanhã os

jogos vá)idos pelo Torneio
Iadividual de Tênis do Clube

Atlético Baependi. Jogos
disputadíssimos estão

acontecendo.

Rápidas _

* Tick pode estar perto de uma convocação para a seleção brasileira
de Futsal. A seleção brasileira Juvenil pode ser a primeira oportunidade
dele com a camisa amarelinha. Se a convocação acontecer, será
mais do que merecida para o destaque do Futsal catarinense.
* Hoje, a partir das 10 horas, prossegue o Campeonato
Catarinense de Futsal Infantil com a FMElUrbanitos x Jangada.
Às 19 horas será com FMElUrbanitos x São João Batista. O
time de Agostinho Ferrari promete ir longe.
* Bons jogos movimentaram o Moleque Bom de Bola, desde a última

quarta-feira, em Jaraguá do Sul. A decisão desta fase municipal
acontecerá hoje, a parti r das 14 horas.

Jeep Club
* No dia 8, sábado passado, foi realizado a primeira
incerta do ano. Participaram cinco jipes. Embora
o tempo seco, sujaram os veículos. Foram Antônio

Hessmann, Alexandre, Isaias, Jonas e Silvino e

mais alguns amigos.
* Neste final de semana, acontece o 12° Raid Cidade

de Florianópolis, nossos jipeiros lá estarão

participando do mesmo.

* Na reunião de terça-feira, a sede foi enfeitada

pela esposa do nosso amigo Crocodilo, o Isaias,
que fez um belo jantar em comemoração ao seu

aniversário. Na oportunidade, também pa�aram a

caixa de número 1 os jipeiros Fabio da Silva e

Dario Schutze.
* Na próxima semana o barman será o Isaias.
* Para o dia 28 está marcado mais uma saída para
dar continuidade à trilha, iniciada dia 8.
* O aniversariante da semana é o nosso arrugo

Mergulhão, Alexandre Katcharowski, dia 12.

Confronto: Futsal de Iaraguá do Sul joga com o Seara Alimentos/Águia Seguros, 110 Arthur Müller

Lesões preocupam o técnico
daFMElBreithauptlCaraguá

Jaraguá joga amanhã ein Joaçaba pela Segundom

Alexandre e

Jamespodem
estar fora do

jogode hoje

Jaraguá do Sul - Além da

instabilidade da equipe nosjogos
iniciais do Campeonato Catari
nense de Futsal, as lesões tam

bém têm preocupado o técnico
da FME/Breithaupt/Caraguá,
Manuel Dalpasquale. Para ojogo
desta noite centra o Seara Ali

mentos/Águia Seguros, às

20h30, no Ginásio de Esportes
Artbur Müller, dois importantes
jogadores no esquema tático da

equipe podem ficar de fora,

Jaraguá doSul- Depois do
empate na quarta-feira no Estádio
João Marcatio com o Timbó, em
I a I, o Jaraguá Futebol Clube

volta a jogar pela Segunda Divisão
do Futebol Catarinense. O adver

sário será o Joaçaba, no Estádio
Oscar Rodrig-ues da Nova. Na

partida contra o Timbó, o tricolor

perdeu grandes oportunidades de

gol, faltando posicionamento e es

quema tático. Com este resul

tado, o Jaraguá está na 10· po
sição no Campeonato. Na opor
tunidade, foi apresentado Aroldo
Duarte, ex-meio-de-campo que
iniciou a carreira como jogador
profissional em Jaraguã do Sul,

James e Alexandre. O capitão
Alexandre freqüentemente apre
senta lesões, tendo feito até exa

me dentário para se preveni r dos
problemas que desfalcou o time
em alguns jogos, na Taça Brasil
de Futsal, no início do ano, em

São Paulo e Rio de Janeiro, além
de alguns jogos no Estadual. Ale
xandre sentiu dor na virilha du

rante os treinos da semana e é

dúvida para ojogo de hoje. James
sentiu dor na coxa direita, tam
bém durante os treinos da sema

na. A presença dos dois não está

confi rrnada para o jogo desta

noite. Somente durante o dia, o
técnico Maneca deverá saber se

poderá contar com esses atletas.

Caso não joguem, Júnior e Chiéo

como o novo técnico do time.

"Este será o primeiro clube como
técnico da equipe principal, até

então trabalhei apenas como

auxi liar, ou técnico de juniores, e
ultimamente vinha trabalhando no

Veranópolis, do Rio Grande do

Sul", diz Duarte. Depois do jogo,
o técnico afirmou que tem alguns
jogadores que solicitará ao

presidente José Roberto do

Carmo.
Para este _jogo, o diretor exe

cutivo do JFC, José Roberto do

Carmo, espera deixar à disposição
do novo técnico os jogadores
Souza, Samuel, Fabinho, Evandro
e Anderson, todos considerados

deverão substitui-los. O jogode
ho_je tem uma importância a mas

pois além de enfrentar um time

que ainda não somou pontos na

competição, o próximo atjversá·
rio de Jaraguá do Sul será a líder

Tuper/Planor, no próximo sába·

do, em São Bento do Sul. O tim6

são-bentense é líder isolado cen!

nove pontos, seguido da FMFJ
Breithaupt/Caraguá e Unoes

com sete pontos cada. Se a equi·
pe local vencer hoje, o próximo
jogo será pela disputa da lideran·

ça do campeonato. Além do jogo
no ArthurMüller, a rodada de ho

je terá ainda Unoesc/São Miguel
x GaboardilFogo de ChãolFMEC
e TaschibralUnicardio x AAElBI
Rotesma, (AGOSTINHO OLIVEIRAl

titulares pelo dirigente. Segundo
Carmo, "as irnprovisações como

o meio-de-campo Leandro:
Jeferson, que estava há 30 dias

sem jogar, e o atacante Reis, con
tribuíram para que não canse·

gufssernos a vitória". A rodada
do mei o de semana apresentou:
Internacional2 x 2 Blumenauen
se, Catarinense I x I Santa Cata·

rina, Camboriú O x I Concórdia.
Tiradentes 2 x 2 Joaçaba e Gua·

rani 4 x O Curitibanos. Jogospro
gramados para amanhã: Santa C�·
tarina x Internacional, Concó(dla
x Catarinense, Timbó x Cai11'

boriú, Guarani x TiradenteseCu·
ritibanos x Blumenauense. (AOI
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Rubinho Barrichello: apesar da chuva, piloto brasileiro faz o melhor tempo em Silverstotie

Barrichello foi mais rápido
na coletiva de testes d·a· F-1

Silverstone
receberá
próxima etapa
do Mundial

melhor delas em Imin35s337.
Ficou mais de meio segundo à

frente do segundo colocado,
Jarno Trulli, da Jordan.

"Me sinto bem, as pernas não

doeram", disse Barrichello, que
no domingo saiu de Imola com

dores porque o cinto de segu
rança do carro havia se soltado.

"

Algumas equipes andaram com

seus respectivos carros já
configurados para o novo re

gulamento da FIA, que restringe
o uso de sensores e de certos

dispositivos eletrônicos, como o

limitador de ve loci dade nos

boxes.
Os outros dois brasileiros da

São Paulo - Rubens Bar
richello foi o mais rápido esta

semana entre os II pi lotos que
começaram a sessão coleti va de
testes da Fórmula 1, que vai até
sexta-feira em Silverstone,
circuito que recebe a próxima
etapa do Mundial, no dia 23. Com
chuva, temperatura oscilando
entre 8 e 10°C, o brasi lei ro da
Ferrari completou 42 voltas, a

Fórmula I também treinaram.
Ricardo Zonta, da BAR, ficou em

sexto e, ainda essa semana deve

usar o novo motor Honda que
será colocado nos carros da

equipe para o Grande Prêmio da

Inglaterra. Pedro Paulo Diniz, da
Sauber, foi o último colocado.

"Andei pouco, porque as

condições da pista não eram

boas, mas ainda temos três dias

pela frente", disse.
Quarta-feira, no segundo dia

de testes, Barrichello continua

responsável pelo programa da

Ferrari. Quinta-feira e depois
. quem assume o carro é Michael

Schumacher, líder do cam

peonato com 30 pontos, 21 à

frente de Rubens, o segundo
colocado, e 24 diante de Mika

Hakkinen, da Mcl.aren, que ele

considera seu maior adversário na

luta pelo título.
(FLÁVIO GOMES)

DIÁRIO DE ÍMOLA----------------
Badoer em Fiorano

A Ferrari testou em Fiorano
também. Quem andou foi Luca

Badoer, com chuva como em

Silverstone. Depois a pista foi
secando. No molhado, o melhor

tempo do italiano foi I min08s309.
No seco, Imin02s8 I 6. No total,

"

Badoer completou 53 voltas.
Freutzen é papai

Nasceu segu nda-fei ra, em

Mônaco, a primeira filha do casal

Frentzen-Tanja. O alemão saiu
correndo de Ímola, na tarde de

domingo, para assistir ao parto. A
menina se chama Lea. "É linda
como a mãe", disse o piloto da

Jordan - que completou 100 GPs
em Ímola, mas deu apenas quatro
voltas antes de ab�lI1donar com
problemas mecânicos.

Estão roubando!
Giancarlo Fisichella, em

entrevista a uma emissora italiana

de rádio, disse com todas as letras

que tem gente roubando na F-I.

"Eu gostaria que todas as equipes
estivessem no mesmo nível, mas
infelizmente algumas andam rou

bando", falou o piloto da Benetton.
Marrocos na fila

Uma sociedade ítalo-inglesa
já finalizou o projeto de um autó

dromo em Marrocos para receber

a F-I no futuro. De olho na briga
da FIA com a Comunidade

Européia, o governo do país deu o

aval aos planos. Marrocos já teve

UJTI GP, em 1958, numa pista em

Casablanca. Naquela prova, Mike
Hawthorn, da Ferrari, conquistou
o título.

"Como reverter a crise em seu benefício"

Pela primeira, vez estará em Jaraguá do Sul o palestrante e

ilusionista Carlos Eduardo Hilsdorf, reconhecido pelo excelente
trabalho apresentado na região.
Economista, pesquisador de-ternas relacionados ao marketing,
único brasileiro contratado pela Hollywood Academy of Magicai
e considerado o melhor ilusionista da América Latina.
Utilizando como ilustração suas habilidades de ilusionismo,
apresenta de forma prática, descontraída e participativa os temas
abaixo, envolvendo toda a platéia.

* Particularidades de uma crise
* Desenvolvendo visão de longo 'prazo
* Providências imediatas
* Análise de nichos a ser descoberto
* Os perigos da canibalização dos preços
* Os efeitos da globalizÇlção durante momentos de

desaceleração da economia
* Ações de reversão dos problemas e dificuldades.

Data: 18 de abril de 2000
Local: Clube Atlético Baependi
Horário: 19h30min

Obs.: A renda do evento será revertida à AADAV - Associação
Assistencial dos Deficientes Auditivos e Visuais.

Informações e inscrições:
Rosani Promoções - fone 371-731 O

e-mail rosanieventos@netuno.com.br
Senac - fone 370-0251, com Micheie
AADAV - fone 275-0211, com Luciana

L
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