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estoJados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Ultra·sonografia

.� Radiologia Geral e
Pediátrica

* Tomografia
Computadorizada .

* Angiografia
* Mamogr.afia
* Check.up Vip
Centro de Imagem 1

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

Centro de Imagem 2
R. João Plcolll, 216 ..

esquina cl Reinoldo Rau
'

(antigo consultório Dr. João Siron)
Fone: (047) 371-8776

.

JRCRIAÇOES

AM 1010

PJ II
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E
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CREnffiILIDADE

Promessa de lucro incentiva

produção de cogumelos do sol
Iludidos com a possibilidade de lucro fácil,

oferecida por anúncios que prometem pagar
R$ 130,00 pelo quilo de cogumelo; pro
dutoresjaraguaenses investiram mais de R$
4mil em estrutura, mas não sabiam que se

tratava de produção de risco e com alto
custo. O mercado é destinado exclusivamente
à exportação e quem consegue produzir tem.

que se submeter às regras e aos preços dos

atravessadores, que alegam baixa qualidade
para pagarmenos pelo produto. Cada dez

quilos de cogumelo in natura rende uni quilo
do produto desidratado: Isso acarreta custo

de cerca de R$ 100,00 por quilo produzido.
Empreendedores de Jaraguá do Sul e de Join
ville estão desistindo do cultivo. Página 7

Edson JunkeS/CP Médico VictorBauer Júnior descobriu processopara retirar o óleo da água. Página 9

Justiça mantém
nove vereadores

em Schroeder

A juízaSôniaMariaMazzetto
'Moroso indeferiu o requerimento
do presidente daCâmara,Valmor
Hasse (PFL), e manteve nove

vereadores na Câmara. Ela re

correu à Constituição para ex

plicar a decisão. Página 3

(47) 370-7000/635-0705

Ações d� CPE
são criticadas por
donos de postos

Acidente de
moto deixa duas

pessoas feridas
Donos de postos acusam a

CPE dos Combustíveis de des
virtuar as investigações e inter

ferir nos preços. Eles querem que
a comissão apure as· irregulari
dades e deixe que o mercado de

[ma o preço. Página 5

Imprudência de Neuri Neri
Balbinott ocasiona acidente e

deixa duas pessoas feridas. Ela
levava no carona damoto a irmã
e a sobrinha, quando bateramnum

Monza, de propriedade de Ivo

Chagas. Página 10

370-7919
370-8649

.

,
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Edson JunkeslCP Estudante

faz monitoria na

oficina de reciclagem

ECOLOGIA

. Colégio investe
na reciclagem
o Colégio Divina Providên

cia montou oficina de recicla

gem. Ö projeto incentiva a pre
. servação e a confecção de pa
pel para as atividades escolares.
Caderno Extra

Evento fazparte
das comemorações

de aniversário da cidade
, J

� i

Festival de VÔO j, I

Livrecomeçahoje .�
Mais de 120 pilotos vão Parti-Icipar do 4° Festival de Alegoria el •

Vôo Livre, que iniciahoje, noMorrol Ida Boa Vista. O local con-tará com) ;
serviço de bar e cozinha para OSI

_ visitantes, Páginª 12

COMPETiÇÃO
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. Globalização, neoliberalismo •••

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JULHO DE 2000

* LuizHenriqueDrtiz Drtiz

Esta nova divisão exclui as
minorias. Indígenas, jovens, I

mulheres, negros, imigrantes,
operários, agricultores; as

maiorias que formam os povos
mundiais se apresentam, para
o poder, comominorias pres-

.

cindíveis. A nova divisãomun
dial exclui asmaiorias.

O moderno exército do

capital financeiro e de governos
corruptos avançam conquis
tando da única forma que só é

capaz: destruindo. Esta nova
divisão do mundo destrói a
humanidade.
A nova divisão do mundo

só tem lugar para o dinheiro e

seus servidores Homens,
mulheres emáquinas se igualam
na servidão e nos seres pres-.
cindíveis. Amentira governa e
se multiplica em meios e

modos. Uma novamentira nos
vendem como história. A
mentira da derrota da

esperança, amentira da derrota

Durante os últimos anos, o

poder do dinheiro tem nos

mostrado uma nova máscara
· por cima de seu rosto "cri
minoso. Sobrefronteiras, sem .

importar-se com raças ou

cores, opoder dó dinheiro hu-
. milha dignidades, insulta ho
nestidades e assassina es

peranças. Renomeado como

Neoliberalismo, o crime his
tórico da concentração de

privilégios, riquezas e im-

· punidades, democratiza ami
.séria e a desesperança.

Umanovaguerramundial se
apresenta, mas agora contra a

humanidade inteira. Como em
todas as guerras mundiais, o
que se procura é uma nova

divisão do mundo. Com o
.. .

nome de Globalização, é que
chamam esta guerra que
assassina e esquece. A nova

divisão domundo consiste em
concentrar poder no poder e

·
misérianamiséria.

da igualdade, a mentira da

derrota da humanidade. O

espelho do poder nos oferece
um equilíbrio na balança: a

mentira da vitória do cinismo,
a mentira da vitória do

servilismo, àmentira da vitória
do neoliberalismo.

Em lugar de humanidade,
nos oferecem índices nas

bolsas de valores; em lugar de
dignidade, nosoferecem glo
balização damiséria; em lugar
de esperança, nos oferecem o

vazio; em lugar da vida, nos
oferecem o terror interna

cionalizado.
-

Contra todo o tipo de di

ferenças e injustiças, buscamos
aqueles que, acima de

fronteiras, raças e cores, com

partilham o canto da vida, a luta
,

contra a morte, a flor da es

perança e o alento dá dig
nidade.

A um passo da privatização
Se perseverar a tese defendida pelo ministro do Meio

Ambiente, Sarney Filho, e por uma corrente dentro do lhama
de simplesmente cassar o registro de funcionamento daPetrobras

.

por causa dos repetidos desastres ambientais que a empresa vem
causando, será um passo decisivo para a privatização. As
insistentes campanhas de difamação têm como pano de fundo'
inviabilizar o desenvolvimento da estatal e permitir aindamais a
participação de companhias estrangeiras no processo de

exploração e refino do petróleo.
Ao considerar aPetrobras negli

gente - insistindo na idéia de estar
sucateada eser irresponsável- ,

.

os órgãos ambientais, sem saber,
contribuem para reforçar a es

tratégia orquestrada pelos grandes
conglomerados internacionais do
petróleo, que têm naPetrobras um
fortíssimo e eficiente concorrente.

I

I,

.

A Pettobras
"

.

projeta lucro
-de R$ 8
bilhões este

.ano, o que
I

tnviabiliza o
Todavia, os 'crimes. ambientais
devem serpunidos rigorosamente,
inclusive atingindo os responsáveis
pelo setor; Mas daí dar início à

campanhapara o fim daPetrobras,
.

é deumainsensibilidade semlimites.

Sarney Filho promete autuar a
Petrobras em R$ 200 milhões. "A

lei permite que, pela reincidência, eu possa aplicar amulta com
valor quatro vezes superior ao da sanção máxima, de R$ 50

milhões", argumentou o ministro. Mas ele se esquece que a

empresa j á foi multada pelo governo paranaense em R$ 50

milhões, o que seriapenalizar duas vezes por instâncias diferentes
omesmo crime. O discurso cheira a oportunismo de ocasião

para iinpor os interesses estrangeiros.
Oprimeiro passopara aprivatizaçãoda Petrobras foi dado

com a quebra do monopólio. No ano passado, o governo
"leiloou" trechos de exploração, reduzindo as áreas daestatal.O

passo seguinte é sucatear moralmente a empresa - com a

conivência do governo - até que a opinião pública se

"conscientize" danecessidade de vendê-la, "paraevitarprejuízos
ao País". Foi assim com o sistema elétrico, de telefonia e

.

siderúrgico,já em vistao INSS, pata que os planos de saúde
privados assumam os serviços e explorem os cidadãos.

O casá da Petrobras é mais complicado. A empresa é

respeitada internacionalmente e reconhecida como eficiente no
campo de exploração de petróleo, domina a técnica de extração
em águas profundas como nenhumaoutraconcorrente.Aprevisão
de lucro para este ano é de .R$ 8 bilhões, o que inviabiliza o

discurso comumente usado de deficitária. Petróleo é extremamente

estratégico e os países ricos querem concentrar a exploração e a

comercialização, razão de toda essa orquestração para acabar
com a Petrobras.

Se o presidente daPetrobras, Henri Reichstul, e o diretor da
AgênciaNacional dePetróleo,DavidZylbersztajn, têm recebido
os bônus pelo bom desempenho comercial e administrativo, é

.

justo que arquem com os ônus do anacronismo operacional. Por
outro lado, têm a obrigação de esclarecer aopinião pública sobre .

as reais condições da empresa e os interesses do governo e de

organismos internacionais. A articulação contra a Petrobras

começou com anomeação dos diretores, afinados com-o projeto
neoliberal entreguista.

discurso,
comumente
usado-de

II
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Câmara de Schroeder continua'
com nove vereadores

Schroeder - A Câmara de

Vereadores deverá manter as

atuais nove cadeiras. Ajuíza da
,

Comarca, SôniaMariaMazzetto
Moroso, não concedeu de

ferimento ao pedido do pre
sidente Valmor Hasse (PFL),
que pretendia elevar para 11 o

número de vagas no Legislativo.
Sônia Maria 'cön"siderou
inconstitucional a proposição,
'porque a fixação do número de
vereadores deve ocorrer através
de alteração à Lei Orgânica e

não por decreto legislativo,
como foi o caso.

"O artigo constitucional é
soberano e deve ser respeitado

Vende-se
Carta de Crédito
si taxa adesão
ex. R$ 62.000,00
- Pare. R$ 591,00
Informações
9962-6554

em sua íntegra, ou seja, a

composição da Câmara de
Vereadores somente poderá ser

alterada por emenda à lei

municipal, observados os

critérios legais e respeitados os

princípios constitucionais

vigentes", faz constar a juíza
nos autos. Já o parecer do
Ministério Público havia sido
favorável. A população de
Schroeder hoje já excede aos

dez mil habitantes, número
mínimo exigido para fazer a

alteração. Quarenta e um

candidatos disputarão as nove

cadeiras do Legislativo, em

outubro. (MR)

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Fone/Fax (047) 275-3978
'

Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919 / 370�79191370-8649

Edson Junkes/CP

Alerta geral: autoridades dirimiram dúvidas e advertiram sobre eventuais transgressões

Juíza e promotor orientam os

candidatos sobre as eleições
Guaramirim - Durante mais

de duas horas, a juíza eleitoral
Sônia MariaMazzettoMoroso e o

promotor de Justiça Victor Em
mendörfer Filho estiveram reu

nidos, quinta-feira, com os candi
datos às eleições de outubro pró
ximo, dos três municípios da 60a
Zona Eleitoral (Guaramirim, Sch
roeder e Massaranduba), dando
instruções sobre a campanha
eleitoral. Os assuntos foram varia

dos, com as autoridades fazendo

desde alertas -sobre as datas

importantes do calendário eleitoral
até esclareciinentos gerais sobre

gastos de campanha, formalização
de denúncias e propaganda. A
reunião aconteceu na Câmara de

Vereadores, com auditório lotado.'

Ajuíza abriu o encontro adver
tindo que agirá com rigorna fiscali
zação do pleito e instruiu, inicial
mente, sobre as questões referen-

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

tes à realização de pesquisas e à

veiculação de propaganda eleitoral.
As pesquisas deverão estar devida
mente registradas perante à Justiça
Eleitoral, com prazo de cinco dias
antes da divulgação, e os partidos
têm direito de acesso às informa

ções das que forem divulgadas. Os
infratores estarão sujeitos a puni-

, ções, com detenção de seis meses
a um ano, e multa no valor de 50
mil a 100 milUfirs, no caso de pes
quisa fraudulenta.

DENÚNCIAS - As duas

autoridades foram enfáticas ao

recomendar' aos partidos que o

eventual encaminhamento de
denúncias seja feito com o devido

acompanhamento de advogados,
assegurando a fundamentação e

tramitação correta das mesmas,
evitando trazer reclamações apenas
verbais. "Se não estiver documen
tado, vira fofoca", disse a juíza,

fazendo um apelo aos dirigentes de
partidos para queprocuremmanter

"o bom nível de campanha". Sônia
também alertou para algumas
datas, como 2 de agosto, último

prazo para os partidos preenche
rem as vagas remanescentes para
as eleições proporcionais (verea
dores) ou substituições.

Até agora nenhum dos nomes

registrados .pelos partidos foi
.

homologado. Na grande maioria
dos casos ocorreu falta de algum
tipo de documento exigido pela
legislação eleitoral, o que, na

opinião da juíza, reflete a falta de

maior organização dos partidos
nesse sentido. Ela também in

formou que o sorteio das cé

dulas, para fazer constar os

nomes dos candidatos nas mes

mas, está previsto para o próximo
dia 15 de agosto.
(MILTON RAASCH)

INFORMAÇÕES:
Rua Reinoldo Rau, nr. 60 - Sala 06

Fone (47) 275-3171
e.mail: eventos@zaz.com.br

Venha e descubra porque Iaraguá do Sul
é um dos maiores

Centros de Negócios do Estado .

.
' E)e' 19 a 23 de JUII1D no Parque Municipal de Eventos,

.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
�

.' .

Realização:

Exposição da Indústria, Comércio e Serviços de Jaraguá do Sul e Região

Horários de Visitação para a Expo 2000
19/07 - Das 19:00hs às 23:00hs 20/07 - Das 16:00hs às 23:00hs 21/07 - Das 16:00hs às 23:00hs
22/07 - Das 14:00hs às 23:00hs 23/07 - Das 14:00hs às 22:00hs

Patrocinio:

Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

MINIST�'UO.
DA lNr;lÚ5TßI ....

00 COM�II.CIO E 00 TURISMO

5MJ�J��!Y1B

Apoio:

'A
Marisol

Organização:

III�II é'��[311
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Recursos de campanha são as
, '

maiores dificuldades deDionei

Jaraguá do Sul - A campa
nha do advogado e professor
Dionei Walter da Silva (PT) à
Prefeitura esbarra na captação de
recursos para custeá-la. Com

previsão de R$ 50 mi( modesta
em relação às dos adversários (a
campanha de Irineu Pasold foi

orçada emR$ 650mil e de Cecilia
Konell ein R$ 200 mil), Dionei
aposta na garra da militância para
vencer as eleições.

Disputando o Executivo muni
cipal pela segunda vez, Dionei
acredita que a sociedade' está
bastante madurapoliticamente para
diferenciar as propostas adminis
trativas. Segundo ele, a disputa
será acirrada, mesmo concorrendo
com chapa pura, enquanto que a

coligação Mais Jaraguá do Sul
reuniu seis partidos e o PMDB
aliou-se ao PPS.

Formado em Direito e em Pe

dagogiapela Furb, e pós-graduado
em Direito Constitucional, pela
Univali, Dionei é separado e tem

uma filha. Trabalhou por 7 anos

na Weg e foi professor da rede
municipal entre 1991 e 1997.

CORREIO DO POVO - Essa
é a 'segunda vez que o senhor
disputa a Prefeitura, na prí
meira obteve pouco mais de 6%
dos votos, quais as chances reais
de vitória agora?

.

Dionei da Silva - O PT está

apostando na avaliação da so

ciedade frente à atual situação do
País. O neoliberalismo dos gover
nos federal e estadual tem au

mentado a distância entre ricos e

pobres e excluído a maioria da

população. Hoje, mais de 40 mi-

'I'

Edson Junkes/CP

lhões de brasileiros estão abaixo da
linha de pobreza e a corrupção anda
à solta.

Por outro lado, os projetos ad
ministrativos implantados pelo PT,
a seriedade com que administra a

coisa pública e o compromisso
com o social são conhecidos pela
população e nossos maiores

aliados.
As chances existem, mas as di

ficuldades financeiras são gran
des. Apostamos na nossa militân
cia.

CP - A militância petista se
destaca pelo trabalho volun
tário. A que se deve isso?

Dionei - Acredita num pro
jeto popular que possa mudar os
rumos desta política nefasta. Tem

esperanças de um futuro melhor

"

e conhece as administrações do

partido e sabe que funcionam.

CP --'- O partido é criticado

por não aliar-se a nenhum outro

para disputar as eleições, o

radicalismo dogmático não

prejudica?
Dionei - Não é radicalismo e

dogmatismo, é postura política.
Não podemos nos unir a partidos
que sustentam essa política per
versa à maioria da população. No
caso específico do' PMDB é
importante ressaltar que o partido
apóia o governo federal e sua

política excludente, tão combatida
por nós. Além do mais, não teve

uma postura definida nestes anos.

Os vereadores sempre apoiaram o

governo do PFLIPSDB, e agora
querem ser oposição. Precisamos
mudar essa política e não apresen-

tar remendos.

CP - Mas a posição não
afasta e isola o partido?

Dionei - De quem? O PT

quer estar unido ao povo e não a

esses políticos de ocasião, que
pregam uma coisa e fazem outra.

Há um exemplo: o deputado
Vicente Caropreso participa das
festas com aposentados nos

municípios da região, dá tapinhas
nas costas, mas vota a favor de

um salário mínimo de fome. Da
mesma forma, visita os colonos,
discursa, mas .não luta para
inverter essa política prejudicial à
agricultura.

CP - As mais renitentes
críticas ao PT local é que os qua
dros são fracos••.

Dionei - Isso não é verdade.
Todo candidato do PT está apto a·

'

discutir qualquer assunto referente
à política, participação comunitá

ria, projetos administrativos e

outros exigidos pela condição de

candidato,militam emmovimentos
sociais e conhecem bem a rea

lidade doMunicípio.
Aliás, o PT promove cursos

periódicos de formação e capacita
ção.

CP - Mas nenhum can

didato do PT assumiu qualquer
cargo público.

Dionei - A competência não

está na experiência. O PT tem um

projeto administrativo conhecido
nacionalmente e que vem dando

resultados, sendo premiados por
organizações internacionais.

Quando surgir a oportunidade, e
espero que seja no ano que vem,

Vamosmostrar que somos capazes
de administrar Jaraguá do Sul
muito bem.

CP - Qual a estratégia do
.

r-r para reverter a situação atu
al.já que as pesquisas o colocam

'. em último lugar?
Dionei - Como já falei ante

riormente, o PT aposta no voto

consciente da população para
mudar esse quadro desesperador.
A base de um governei está nos

municípios, por isso acreditamos

que será preciso mudar nos

muni�ípios, depois nos Estados até
atingir o governo federal.

A falta de recursos para a

campanha será superada pela
militância e pela conscientização do
eleitor. Estamos na disputa para
vencer.

Era só o que faltava. Com índice de 7,3 candidatos por vaga na

Câmara de Jaraguá do Sul, a disputa, além de acirrada, está
enveredando pelo caminho da mediocridade.

Sem argumentos e com a criatividade em baixa, alguns
postulantes estão apelando para a aparência física para

conquistar os eleitores.
Cabos-eleitorais têm percorrido os points da cidade distribuindo

o "santinho" do candidato. Para as meninas pede o voto Oe

justifica: "Esse é bonito",

Valor
Seria engraçado se não fosse
triste e preocupante.
Indiferente à responsabilidade
do voto, muitos eleitores têm

contribuído diretamente para
eleger verdadeiros bandidos
bonitos.
Collor deMello e Luiz

.Estevão são apenas dois

exemplos da

irresponsabilidade e da

ignorância política.

Por onde anda?

.
Afastado da política local, o ex

prefeito Victor Bauer é citado
constantemente nas rodas

políticas. As avaliações
passam pelo crivo da velha

raposa. Após as discussões
sobre candidaturas e

estratégias, aparece
sempre a pergunta:' "E o velho

Victor, o que acha?". A torcida
é para que ele apareça e dê o

,
recado.

Tapas e beijos
Um vereador, candidato à reeleição, descontente com os rumos

dado pela coligação a que pertence, anda espalhando que vai fazer

campanha independente, sem vincular sua candidatura com a

majoritária.
Tem'até um slogan para acrescentar ao da aliança, nada abonador.
É um velho conhecido das rodas políticas. Fica em cima do muro

e pula depois de definida a eleição.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos que o Sr. GilSON lUIS COSTA, portador do
CPF. nº 005.361.069-59, compareça na empresa "ASES
SERViÇOS lTDA - EPP" no prazo de 30 dias, a contar da
data da publicação deste, para que reinicie suas atividades
ou justifrque, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que
impede o seu comparecimento. Caso contrário,
consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo,
ficando V.Sa demitido de nossa empresa por ABANDONO
DE EMPREGO, conforme art. 482, letra I, da CLT.

ASES SERVICOS lTDA - EPP

ijADD/Makler�
• ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
.

1'Io\,0 o
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,1'I\)'f,R'f,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinornento e conserto de motores elétricos.
- Fios de cobre;
"':"'Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selo mecãnico;
-Verniz; ,

Compramos
Sucata

de cobre

Rua Berthaweege,2(/14
.Barra do Rio cerro

Fone: (0Xx47) 376-0193

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Donos de postos criticam ações da CPE
PreSidente diz
que comissão
objetiva apontar
irregularidades

interferir nos preços praticados. O
presidente da comissão, deputado
estadual Nelson Goetten de Lima,
rebate e diz que a CPE "não tem
como objetivo pressionar, mas
investigar o comércio e denunciar
as possíveis irregularidades.

Quando esteve no Município,
a CPE discutiu as ações com os

vereadores e com os donos de

postos. Na oportunidade, Uma
apontou as irregularidades já
identificadas no setor, afirmando

que a prática de cartel era comum.
"Não há razão para que os

combustíveis em algumas regiões
estejam tão acimado preçomédio.
Não acredito em empresário mais

competente ou facilidades es-

Jaraguá do Sul - Apesar de
ter desvendado os cartéis, de

levantar as irregularidades no setor
.

ede ter intermediado a alíquota do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) com
o governo, a CPE (Comissão
Parlamentar Externa) dos

Combustíveis é alvo de críticas

por parte dos donos de postos. A
maioria acusa a comissão de
desvirtuar suas ações e tentar

peciais", afmnou.
Entretanto, com o reajuste dos.

combustíveis, autorizado pelo
governo federal, os preços

dispararam nas bombas e a

Secretaria de Fazenda fixou emR$
1,61 a alíquota do ICMS, acima
do preço médio cobrado no

Município - R$ 1,53.
Para os donos de postos, a

CPE deveria limitar-se às in

vestigações das irregularidades e

deixar o mercado controlar os

preços. Na opinião do gerente do
PostoMime, Paulo CésarChiodini,
a CPE fundamentou-se na alíquota
do ICMS, sem levar .em con

sideração que os preços estavam

abaixo do valor fixado pelo go-

CACCAVOS IftASCllC9KOS,

QUA.L!91>A1>e

Calçados [, Esportczs

eST9.L!O

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3585 275-3214 - 275-3985

wwvv.lo·aobeber.com.br

Àv.. Mal. Deodoro da. Fonseca, 961

vemo. "A CPE é importante, mas
deveria investigar a sonegação, a
formação de cartel e a adulteração
dos combustíveis, e não forçar a
queda dos preços, inviabilizando os
negócios', criticou.

Chiodini lembrou recente re

portagem sobre adulteração de
.

combustíveis divulgada por uma
revista de circulação nacional.
"Uma gasolina comprada sem nota

fiscal chega a custar até 45%

menos, mas a qualidade é duvi
dosa. Neste caso, o consumidor

será prejudicado", argumentou,
lembrando que a compra sem nota

.fiscal é crime de sonegação. "É
nisso que aCPE deveria concentrar
seus esforços", completou. "A
comissão jogou todos no mesmo

barco. Passou à população a idéia
de que cobramos acima, somos
cartelizados e que adulteramos os

produtos.E não é isso", lamentou.
O gerente disse que para aCPE

afmnar que está havendo abuso de

preço é preciso analisar ' o custo

operacional de cada empresa. "Há
outros fatores que interferem nos

preços, ror isso existem as

diferenças", justificou.
QUALIDADE - Segundo

Chiodini, a Esso, bandeira do

Posto Mime, mantém um pro-
.

grama que garante a quà1idade dos
combustíveis. "É uma preo

cupação constante com a qua
lidade. Periodicamente o la

boratório móvel visita os postos
da Esso coletando amostras para
análise", informou .

Chiodini informou ainda que
os combustíveis do Município
foram analisados, no dia 17,por
técnicos da Furb (Universidade de
Blumenau), que fmnou convênio
com aANP (AgênciaNacional de
Petróleo).

PALESTRA - Na última

terça-feira, o gerente do Depar
tamento Técnico de Combustíveis

da Esso, José Carlos Fazzole Fer
reira, fez palestra no auditório do
Sési (Serviço Social da Indústria)
para cerca de 200 mecânicos de

Jaraguá do Sul, abordando a

qualidade dos produtos e suas

conseqüências para os veículos.
O evento foi promovido pelo

Posto Mime, Essa, Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e Núcleo de

Automecânicas daAcijs
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Qualidadenãoédiferencial, édever
.

As argumentações do gerente
do Posto Mime, que OS postos que

I vepdem cO.ulbustíveismais baratos
podem estar oferecendo produtos
de péssima qualidade, sonegando
impostos ou cometendo alguma ir
regularidade, sãoválidas.Entretanto,
nenhumdono de posto de combus

I�velpode apoi�-s�naqualidade do
produto para Justificar preço alto,

Qualidade é omínimo queo consu-'
midor espera ao comprar qualquer
produto. '

Os espertàlhões "batizam" a ga
solinacomaté 35% de álcool, outros
12% de água de torneira, além ds

squeroseae. Essanristuracustamuito
L
menos em qualquer posto, mas as

conseqüências são danosas à
mecânica dos carros: entope os

bicos injetores e partes internas do
carburador; carbonizaomotor e da
nifica, Qrincipalmente, a câmara de

combustão; cansa- incrustação na

cabeça do pistão é nas válvulas de

admissão; corrói abomba de com:
bustível e as mangueiras; aumenta
o consumo de combustível, 'prejudi
cando o funcionamento do rnctor"

Por outro lado, as maracutaias
sóexistemporque 08 consumidores
não exigem qualidade e querem
"apenas preços' baixos. Não se

importam com possíveis adul

terações, muito menos com a

sonegação. No final, paga a conta

pela "esperteza".
Entretanto, preço alto não

garante quà1idade. O consumidor
deve ficar atento e exigir a análise
do combustível, um direito as

segurado por lei, para não levar

gasolina podre. E a CPE precisa
explicar pörque alguns postos
conseguem vendera mesma ga
solina'muito mais barata. (MC)

UAR9E1>A1>e

o Instiluto Falcão Bauer de

SäG Paulo tSp), que é'O DlaiOl"
,

laboràl:ori� de leste para
,"_ _o,

. produtos da.América La'lina,
stau � aproVou �,combUslí�s

do Posto "arechal.

asleçá a.qui!Ó e cOloque qittdidade
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Entrada mínima 200/0
Saldo em até48 vezes fixas

juros o partir de 1 .99%
/\

ao mes
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Av. Mal. Deododo da Fonseca; 557 ..
.

emmendörfer@netuno.com.br
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A D Ec

Buttchevitz mostra

folhas ,secas utilizadas
para personalizar o
papel.
Abaixo, estudantes
colocam a tela, que vai
dar origem a uma

folha de papel
reciclado, para secar,

R N o

CORREIO DO P,OVO

ra
22 DE JULHO DE 2000

cultura - lazer - entretenimento

Ecologicamente criativos
Papéis que iriam para o lixo transformam-se papel é bonito e origina" por isso tem

em belas embalagens ou substituem a despertado o interesse da comunidade. A

cartolina e o sulfite nas ativ.idades escolares. coordenação planeja aumentar a

A oficina de reciclagem montada pelo produtioidade e começar a vendê-Ia) para
Colégio Divina Providência motiva os sustentar os gastos da oficina. "Os produtos
alunos a economizar recursos finitos no químicos são caros. Se conseguíssemos
meio 'ambiente e estimula Cf criatividade) alguma renda com o que produzimos)
nos horários de folga. A instituição já utiliza poderíamos manter a oficina") defende
o papel fabricado pelos alunos em ocasiões' jovita.
especiais) para confeccionar cartões) O colégio gastou cerca de R$ 2)5 mil com

cartazes e lembranças. os equipamentos utilizados na reciclagem.
O primeiro grupo (15 alunas e professores) O papel é coletado nos lixeiros da própria
aprendeu a técnica da reciclagem do papel 'escola. "Primeiro deixámos o papel de
com professora da Àpae (Associação de molho)

,

durante 24 horas. Depois batemos

Pais e Amigos dos Excepcionais) de
'

no liquidificador
Brusque. "Com esse curso) formamos os industrial. Então são misturados os

primeiros monitores", explica aprofessora produtos químicos) um para dar elasticidade

jovita Daniel. Ela lembra que o projeto não e outro para não borrar; em seguida escolhe-

envolve professores de uma única se a cor (através de corante ou papel
disciplina) mas reuniu todos que têm crepom)") ensina a monitora Marcelle

atividades afins. Buttchevitz, 14 anos. Feito esse processo) o

Inicialménte, particzpavam da oficina os material é colocado em tela, para secar.

alunos da S" série) mas Q interesse crescente Fios) folhas secas e jornais picados também

dos alunos fez com que o projeto fosse podem ser adicionados à mistura) para dar

aberto também à 5a série) a partir do
'

um toque especial, que garante papel
próximo semestre. Além de ecológico) o personalizado.

_IIII� Estofados ..
-liiiill& �� KRAUSE

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Venha conhecer o nosso showroom e apreciarbelíssimos
móveis de terro em exposição como:mesa de centro,
lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, Qanquetas... que poderão completarsua
decoração. Consulte-nos!

Rua RodolfoHufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
HOf!1epage: www.estofadoskrause.com.br r....�L.
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Domingo no Rodeio - 30 de julho
É um dia especial para a família e amigos virem à sede campestre do

CTG Laço Jaraguaense curtir um "buenacho" domingo campeiro. Haverá,
a partir das 9h30, provas campeitas e treinos de .laço com boi. Isto e

outras surpresas para fazer um -dorningo agradável. Estamos

"tchesperando". No local, completo serviço de bar e cozinha.

Rodeio - 4 a 6 de agosto
o Piquete Laço de Ouro, do patrão Beco, realizará o 90Rodeio de Vaca

Mecânica e Provas Funcionais, com grandes prêmios, baile emuita festa.
Estrada do Garibaldi, 3 quilômetros após àMalwee. Durante os três dias,
completo serviço de bar e cozinha.

Congresso MTG
Nos dias 29 e 30 de agosto, na cidade de Lages, acontecerá o 40

Congresso Tradicionalista Gaúcho Barriga-Verde. Todos os CTGs e

piquetes estão convidados e intimados a comparecer neste encontro.

Esta é a oportunidade para conhecermais sobre a estrutura do movimento
tradicionalista gaúcho de Santa Catarina, além de poderparticipar e sugerir
modificações e/ou melhorias ..

NOITE GAUCHA

·fi
GRUPO

tm:�lß
Dia: 29/01/2000 .,

local: CTG laço Jaraguaense .

·Jaraguá do Sul- SC

POS70S DE VENDAS:
DEMARCHI CARNES - STÉREO SOUND

SMURF'S LANCHES - HOBBY VÍDEO
•. _�.,.• ,o:.�, ..,:t ...... _�.,« ,.."�.�"",,,, ... ','

JARAGUÁ DO SUL
124 ANOS DE TRADIÇÃO E PROGRESSO

•• ;��.v.� •• " .. "� p." �A�'_,..... "'
,.. _' ....... "', ',�r � •

CASA· (AMPElRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DECOURO
E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:(O·*47)370-7976
Rua Walter Marquardt, 2820 - Sala 3 - Próximo Ponte da Argi

Jara uá do Sul - .santa Catarina

Marcon - Piquete Est(lmpa de Taura

Agenda Gaúcha
29 de julho :- Baile Gaúcho - Os Mateaderes -

CTG Laço Jaraguaense
30 de julho - Domingo no Rodeio - CTG Laço
Jaraguaense
29 e 30 de julho - Congresso do MTG - Lages

.

18 a 20 de agosto - Rodeio Crioulo - CTG Galpão
Amigo - Timbó
5 e 6 de agosto - Rodeio Vaca Mecânica - Piquete
Laço de Ouro

Gaúcho{a) de
idade novaEm apenas um ano, muita estrada e shows, o

Grupo Portal Gaúcho já é a mais nova revelação da
música gauchesca. Com tema típico e instrumental
deprimeira linha, Dia de Festa garante a animação
para quem gosta de uma boa música gaúcha. '

Neste sábado, 22, será o lançamento do primeiro
CD do Grupo Portal Gaúcho, no Chopp & Club,
Iaraguâ do Sul, às 23 horas. Informações: 9973-
90825 - Sandro.

Luciene S. Rincaweski (22), Liomar Mesch (25),
Kátia N. S. Pincegher (26), Rosangela T. D. WeiHer
(29), Daniele Spézia (30), Roseli Demarchi (30),
Waldemar Mesch(2), Bruno Gabriel Mesch (3),

Augusto Demarchi Júnior- Ninho (4).

Manual do bom chi

1. Coloca-se a erva-mate ua cuia, até

aproximadamente 2/3 da sua capacidade..
2, Tapando a boca da cuia com � mão,

procura-se, através de leves movimentos

pa.!"à cima e para baixo, separar os talos e

palitos da erva-mate propriamente dita.

5. A. colocação da bomba é tun momento

decisivo no preparo de um bom chimar
rão, Tapando-se o bocal com o polegar,
introduz-sé a bomba no lado cheio

d'água da cuia, até o fundo do cestinho.

Com movimentos de pulso, procura-se a

melhor posição, para que a bomba fique
firme. Retira-se o polegar e observa-se o

nível da água, que deve baixar alguns
milímetros, Isto prova que o chimarrão
está desentupido.

6. Coma cui.. j� na

ta-sç a água quente.
da água é 64 graus,
chaleira começa �
Nunca desmonte o
erva, na esperança
Na realidade, o prol
da erva mate depend
erva que a sua !:Uia�

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

..,.
CARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.cOm.br
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Pop-rock para o aniversário

o feriado do aniversário de Jaraguá do Sul foi antecipado
para segunda-feira (24),mas o show continua na mesma

data. Capital Inicial traz o "Acústico", considerado o

melhor trabalho de toda a carreira do grupo para o palco
da Praça Ângelo Piazera, no dia25, a partir das 20 horas,
A banda, que sempre foi marcada por altos e baixos, vem
com a formaçãooriginal-Dinho Ouro Preto nos vocais;
Loro Jones na guitarra; Fê Lemos na bateria, e Flávio
Lemos no baixo.

'

Apesar do enjôo prévio que a tarja "Acústico" provoca,
por ser cheia de regras e limitações (que deixam os discos
todos parecidos, ao final), a crítica garante que a banda
brasiliense gravou o melhor CD já feito sob esse selo. O

repertório do Capital Inicial mantém pop-rock-pós-punk-
.

dançante, formado pelos grandes sucessos do grupo ..

.

Começa com uma versão de "Passageiro", traz de volta as

famosas "OMundo", "Todas as noites", "Independência",
"Leve desespero", "Eu vou estar", "Cai a noite" e "Fogo".
Três canções da época do Aborto Elétrico, lançadas no
disco de estréia da banda, foram incluídas no show,
"Fátima", "Veraneio vascaína" e "Música urbana". Entre os

sucessos regravados, há duas canções inéditas, que ógrupo
divulga na turnê de lançamento do disco, "Natasha só quer
dançar" e"Tudo que vai".

- -

Confira os eventos culturais dö

aniversáriodeJaraguá do Sul
./ Programação do Centro Cultural
De 24 pe julho a 12 de agosto
Exposição Temática de Artes Plásticas,'das 9 às 12

horas e das '1.4 às 21 horas;
Entrada franca

Dias 24 e 2'6 de julho
Lançamento dos vídeos culturais. "Jaraguä do Su� -

Ontem e Hoje", às 20 horas;

D.ias 25, 27 e 29 de julho
Espetáculo ds Oança CQntE;!'"Bporânea
ErlVolvendo grUpos d.e.da�ça nó Município, com a

participação de bailarinos e atores, contando os

principais r;nomentos de Jaraguá do Sul nos 500 anos

do Brasil, às 20 horas;
Entrada: R$ 2,00

Dia 30 de julho
Concerto da' Oamerata da Scar: "Músicas brasileiras"

Apresentação do repertório musical apresentado na

última excursão pela Europa, com músicas nacionais, às
20 horas;

En�rada: R$ 1,00

Di� 17 de agosto
Abertura da Exposição Brasil brasileiro, às 20 hor�$
./ Programação do Sesp .

,

Dia 28 de jUlho
Show Oordas;Srasileiras, com o·Quarteto Iguaçu, às 20
horas, no teatro doCentroCultural, atravésdo Projeto
Sonorq Brasil-- Circuito Nacional Sesc deMúsica;
'Entrada: R$ 5,00 (ante.êipados); R$ tO,OO (no dla)

_......_..

trabalho de alto nível

artístico, realizando concer
tos em diversas cidades

brasileiras, obtendo críticas
de encorajamento e

apreciação por onde tem se

-. apresentado. O quarteto já
gravou dois CDs,
executando os eruditos mais

populares e os populares
mais eruditos, valorizando
compositores e arranjadores
naCIOnaIS.

O Sesc Jaraguá do Sul
colocou à venda 200 ingres
sos, por R$ 5,00 (antecipa
dos). No dia, os ingressos
custarão R$ 10,00.

Dentro do Projeto Sonor.a Brasil, do Sesc, o Quarteto Iguaçu se apresenta em Iaraguâ do Sul, no dia 28

Erudito e popular
Em estilo completamente
diferente do show principal,
em comemoração ao

aniversário de Jaraguá do
Sul, a apresentação do

Quarteto Iguaçu promete ser

uma das melhores atrações
oferecidas na próxima
semana. O Show Cordas

Brasileiras, incluído no
Sonora Brasil-Circuito
Nacional Sesc de Música,
acontece na sexta-feira (dia
28),.a partir das 20 horas,
no teatro do Centro Cultural.
O Quarteto Iguaçu foi
formado em1984, em
Fortaleza, para participar do

.I Programação da

I Secen�ecretaria de
Cultura; Esporte e
Lazer)

Dia 25 de julho
Sessão cívica dos '124

I anos, de fundação de

Jaraguá do Sul, às 9

horas, na Praça Ângelo
Plazera;

Dia 25 de julho
Show com a ßanda
Capital Inicial, na Praça'
Ângelo Piazera, a partir
.das 20 horas;

concurso Jovens

Cameristas, promovido pelo
Conservatório de Música
Alberto Nepomuceno, no
qual sagrou-se vencedor.
Desde então, o grupo
sofreu diversas alterações
na formação, mas manteve
o propósito de divulgar a
boamúsica, diversificando
estilos que vão desde o

erudito de todas as épocas,
ao popularmais atualizado.
Atualmente residindo em

Curitiba, o conjunto volta a

ter em sua formação três
dos quatro integrantes
iniciais e desenvolve

Dia 30 de julho
Passeio da Maria-Fumaça,
com saída da Estação
Ferroviária às 13 horas;

Dia s de'agosto
Domingo Gaúcho com a

Banda. Gurizada Cqmpeira,
na Praça' Ângelo Piazera, a
partir das. 10 noras:

De 10 a 12 desgosto
4ª Feira do Livro e 10º
Concurso de Decíamação
Parque MUflicipal de
'Eventos, das 8 às 22 horas;

Dia.13 (je agosto
Show 'de Pagode �. Grupo

JeitoLouco

Praça ÂngeH:? Piaze.ra, às
20 moras;

Dia)1 de agosto
Encontro Jaraguaense de
Corais

.

·parque Municipal de
Eventos,'às ;19 horas,;

, Dia 12 de agosto
Festival. fnfantil çla Canção
Parque Municipal de
Eventos, às 17 horas

Dia 27 de agosto
Show WilSOn e Soraia, na
Praça Ângelo. Piazera, às
20 horas
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CD's - DISCOS - FITAS '

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

DISQUE·
LANCHE·

371-5309
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Jaraguá do Sul, 22 de julho de 2000

Nosso novo e-mail:Aluga-se
sobrado,
na Av.
Getúlio
Vª,gas
R$.
1.20.0.,0.0.

correiodopovo@netuno.com.br

"Precisa-se de vendedora
com prática para confecções
feminina. Trabalhar em

Jaraguá do Sul e Região".
Ligar para

(0**47) 366-3568
Falar com Alfredo ou Isolde

275-0510
Casa em

construção
com 350m2-

Próximo
Recreativa

Marisol, Lot.
Barte!.

R$ 90..0.0.0.,0.9

CRÉDITO PESSOAL
de R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00

'

Juros bancários de 2% ao mês.
Prazo para paqarnento de .12x a 48

meses com boleto bancário,
liberamos o dinheiro de imediato

após consultà do cadastro.

Informações. 021 21 243 0712
Obs.: mantemos sigílo absoluto

LOTES EM ATÉ 96 VEZES

CfFINANCIAMENTO PRÓPRIO.
* LoteamentQ Jãrdim
Francisco Gpróximo APAE),
* em frente AABB.
* Guaramirim 0

(Próximo trevo)
Sítio Schroeder I, com
60.000m2 - Casa mista

Casa com 180m2 - Bairro com.í zum-
Centenário R$ 10.0..0.0.0.,0.0. R� 60..0.0.0.,0.0.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - sala 01 - Jaraguá do Sul- se'

Imobiliária Jardim
,

Jaraguá Ltda. CRECIWS,?2-J

.

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

LOCAÇAO APARTAMENTOS
, 01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorm. c/2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
, 02 - VILA LALAU - APTO. STA. TERESINHA - 2 dorm. cl garagem - R$ 250,00
, 03 - CENTRO - APTO - ED. ITÁLIA, + 2 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
, 04 - CENTRO - APTO � ED. REBELO (Calçadão) - 3 dorm, cl garagem - R$ 320,00
, 05 - CENT�O - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. c/2 bwcs, .garagem - R$ 350,00
, 06 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO - 1 suíte + 2 dorm. + dep., cl garagem - R$ 500,00
, 07 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte + 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
, 08 - BARRA R. CERRO - APTO - Sobre Pan. Pão Quente - 2 dorm. cl garagem - R$ 230,00
, 09 - CENTRO - APTO - Sobre Imob. Jardim -suíte + 1 dorm., - si condomínio - R$ 300,00

VENDAS
JARAGUÁ
ESQlEROO
- Casa
mista cl
70m2 - 03
quartos,
sala,
cozinha,
bwc,
lavand. -

..

Terreno (16x36) = 504 m2. ,Valor
R$ 26.500,00 (Próx.Arroz Urbano)

GIARDINE
LENZI -

Casa em álv.
(semi-nova)
cl 210m2 -

suíte cl hidro
+ 2 qtos,

��� sala,
cozinha, 2

bwcs, área de serviço, garagem pl 3·
carros cl portão elet. - Terreno cl 450m2.
Valor R$ 60.000,00 (Frente ao colégio)

LOCAÇÃO CASAS
, 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel - 4 salas cl estacionamento - R$ 650,00
, 02 - ÁGUA VERDE - CASA MI$TA - Próx. Fer(- 3 dorm., cl garagem - R$ 230,00
, .03 - RIO DALUZ - CASA ALV. - Próx. Ceval - 2 dorm - cl garagem - R$150,00
, 04 - BAEPENDI - CASA MISTA - Próx. Rodoviária - 2 dorm. - cl garagem - R$ 260,00
, 05 � BARRA R. CERRO - CASA ALVENARIA - nova -Próx, Malwe - 2 dorm, - cl revestimento
cerâmico - R$ 300,00
, 06 - CZERNIEWICZ - CASA MISTA - Próx. Hosp. Jaraguá - 3 dorm., + 2 bwcs " cl garagem
- R$ 300,00

CENTRO
Apartamentos
seml-novoe-c-c/
85m2 -

Churrasqueira,
play-ground,
garagem cl
portão
eletrônico,
apenas: 2

quartos =

R$ 43.000,00 3 quartos = R$ 46.000,00

BARRA -�"'__;'==-=�-----,.

RIO
MOLHA -

sobrado
, em Alv. d
150m2 - 3
quartos,

sala,
coz.,2 .:____",�_�

bwc, lav., garagem: Terreno cl 600m2 -

Valor R$ 60.000,00 - (Próx. Prefeitura)
Aceita troca imóvel na Vila Lalau

LOCAÇÃO SALAS COMERCIA,S
> 01 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL - sala cl 75m2 (Galeria vasel) - R$ 2.50,00
, 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senac - R$ 330,00

. , 03 - CENTRO - GALPÃO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,00
, 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com mesanino - R$ 700,00

VILA NOVA-
Sobrado em alv. cl
345m2 - suíte cl'
eloset + 2: quartos,
3 salas, garagem

'

p/2 carros,
churrasq., pisclna
- terreno 900m2 -

- Valor:
R$ 250.000,00
(Próx. Forum)

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas para venda nos

seguintes bairros: Centro até R$ 85.000,09 - Chamapagnat até '

R$ 135.000,00 - Jguá Esquerdo, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária d e Imóveis

VENDE: Terreno cl 311,00 m2.

Rua Anita Garibaldi

(Centro)
Preço: R$ 25.000,00

VENDE: Apartamento classe "A"
Ed. Carvalho - Centro

Mobiliado

Preço: R$110.000,00

VENDE: Alvenaria cl 140,00m2,
sito à Rua Henrique Krause, 174

(Ilha da Figueira).
Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Casa alvenaria cl200,OOm�
terreno cl350,OOm2. Rua João
Batista Rudolj, 161 (Amimde).
Preço:R$ 30.000,00 +financ.

VENDE: Casa Alvenaria cl
165,00m2, terreno cl 371,00m2. Rua
Toma: Francisco de Goes, 366-

Nova Brasüia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE�Terreno cl 833,00m2. Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$90.000,00

VENDE: Terreno cl2.655,00m2.
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach). Preço: R$ 130.000,00

VENDE: Terreno cl836,00m2• Rua Iosé
Emmendoerfer (NovaBrasilia)

Preço:R$42.000,00

VENDE: Casamadeiracl62,OOm� terreno
c/ 325,00m2• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(Barra doRio Cerro). Preço: 16.000,00

VENDE:CasaAlvenmiac/215,00m�Temmo
c/377,OOm2.RualiugenioLessmann (Nova

Hrasília). Preço:R$140.000,00

VENDE,: Casa alvenaria cl 120,00m2, e terreno

cl 525,00m2. Rua Onélia Horst, 447
(Vila Lenzi).

Preço: R$ 32.000,00
,
ALUGA: ,Madeira contendo 3
dormitórios. Rua Bahia, 109
(Jaraguá Esquerdo) R$ 270,00 '

VENDE: Casa altopadrão, clárea
350,00m2, terreno cl900,00m2, LateralAv.
MarechalDeodoro (Centro) - Negociáveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Sala Comercial com 105,00 m2 - Rua
Walter Marquardt, 2665 - Bairro Barra do

Rio Cerro por R$ 500,00. Galpão no
fundos cl 82,50 m2 por R$ 150,00 - Casa

cl 2 dorm. + dependências por .

R$ 350,00.

PARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

d. Dianthus - 1 suíte + 2 dorm + sala + eoz. +
wc social + dep. emp. + área de serviço +

aragem e/2 vagas - R$ 119.000,00

CASA ALVENARIA - R. Gustavo Hagedorn,
nº 42 - Vila Lenzi. 3 suítes + 2 dorm + 2

bwe cl garagem. Valor R$ 900,00

SALAS COMERCIAIS - Av. Mal.

Deodoro, 1594 - Centro. Mais ou

menos 33,OOm2•
Valor a partir de R$ 280,00

Imóvel Comercial - Rua W�lter Marquardt,
nº 697 - Valor R$ 800,00

,

Casa sala comercial, 'Rua João

Mareatto, 75 - Centro. Valor: R$ 600,00

SALACOMERCIAL - RUA 266, Nº 30 -

sala 01. 85,00m2 - Valor: R$ 250,00

CASA MISTA - Rua 938, nº 190 - Lot. Ouro
Verde. 2 dorm. cl +- 50,00m2, terreno cl

329,00m2 - R$ 16.000,00

Apartamento - Rua João Píeolli, 166, 2º
andar - 3 dorm. + dep. emp., cl garagem.

R$ 300,00 300,00
.

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nº
499 - frente ao Colégio São Luis .: cl 250rn2

- R$ 1.950,00

Casa alvenaria - Rua João Planiseheek, nº
1802 - 3 dorrn. + demais dep., cl garagem.

R$ 300;00

LOCAÇAO, VENDA,
- ,

ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500-Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

SALA COMERCIAL - Rua Leopoldo
Meier, 100 - Água Verde. Mais ou

menos 100m2. Valor R$ ;350,00

Sala Comercial - Rua Exp. Gumercindo da
Silva, nº 161, ao lado do Hotelltajara - Centro-

2 bwc - sala cl +- 200,00 m2. R$ 1.000,00

Imóvel Comercial - a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE
1 - CENTRO

Apartamento na Rua José Emmendöerfer, Edifício Petúnia, 3 andar.
Dois quartos, banheiro, sala, sacada, com cozinha sob medida, etc .. R$ 59.000,00

Apto Edifício Jguá c/3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao

Bradesco, Telesc - Ótima localização.
Valor R$ 70.000,00.

3 - CENTRO'
Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Lass" (sem
garagem) - R$ 45.000,00

.

Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 60.000,00

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 80.000,00

6-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 CORRIGIDO PELO CUBo

7 - ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein, esquina com Rua Ernesto Bruns, n°
27, com 114,00m2 de área construída em terreno de G79,00m2 - R$ 40.000,00

APARTAMENTO NO
CONDOMiNIO

. RESIDENCIAL AMIZADE
.

COM 3 QUARTOS

Apartamento com 3 quartos,
. sala, cozinha, área de serviço,
banheiro, garagem e área de

dispensa no prédio,
(bicicletário ).

Salão de festa, quadra .de
esportes polivalente com

iluminação para jogos noturnos,
.

ampla área de lazer e play
ground, portão eletrônico em

todos os edifícios e na portaria.
Com telefone individual

instalado
.

Prefixo 372.
Valor R$ 33.850,00 .

9 - JOÃO PESSOA

10 - ITAPOÁ - PRAIA

Casa em alvenaria com + Oll - 110m: - R$ 37.000,00

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem. 5º andar, elevadores,
churrasqueira coletiva, em condições. Valor R$ 30.000,00 em 5 parcelas iguais
sem reajustes em R$ 6.000,00

11 - VILA RAU
Casa em alvenaria, próximo ao Colégio Julio Karsten, Rua 639, casa 57., com 1

suíte, 1 quarto, sala, COZe, lav., garagem, bwc e dispensa - R$ 37.000,00

12 - JOAO PESSOA
Frente para o asfalto com 100m, terreno com área 5.900m2, fundos para Rio -

Preço: R$ 25.000,00 à vista

13 - 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)

14 - BAIRRO VIEIRA
Casa de alvenaria com 120m2,.3 quartos e demais dep., toda murada e Rua
asfaltada - Valor R$ 40.000,00

15 - RIO MOL.HA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420m2, contendo casa de 12Qm2,.localizado na Rua Leocádio Cardozo

.

da Silva, nº 246 - Preço: R$ 35.000,00

FAZENfDA 'com
11 milhões de 1112

o-oooo-o;
Engetee Engetee . Engetee Engetee Engetec. EngctcC

Srs. Investidores
Grande oportunidade,de negócio

Vende-se área rural de grande extensão,
localizada na comunidade do quiriri,
município de Joinville (SC), de fácil
acesso, distante apenas 08km, do
asfalto, dotada de recursos naturais

preservados (água em abundância,
riqueza mineral e vegetal, paisagem

privilegiada) cortada ao centro pelo rio

cubatão, atributos que lhe conferem

oportunidade de lazer e diversificadas
alternativas de

exploração econômica.

PREÇO DE OPORTUNIDADE

CONDIÇÕES A COMBINAR

Engetee

a-
Engetee

a
Engetee

tv
Engetec

a
Eogetec

a.
Engetee

o-
Engetee

o.
Engetee
�.,'
",-*/
Engetee

tv'
Engetee
h·,.
�/
Engetee .

.�,�'�
Engetec

tvo-o:o-o-ti tlr
Engetee Engetee ,Engetec Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

OPORTUNIDADES DA SEMANA:
----�----------------------- -------------------���----------

CASA·NA
ILHA DA
FIGUEIRA
- Pedreira Rio
Branco - Tereno
com 400m2

com escritura,
edificado com

casa serru
acabada em

alvenaria, com
Lage - PREÇO
SOMENTE,

R$ 8.300,00
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tv'E�t'"E�t''E�·E�E�·E' E�E&E�E�E�E�t''E teEngetce
..

nge ec
..

nge ec
... ngetce- .. ngetce -< ngetce .. ngctce .. ngctce .. ngetce -c ngetce '. ngetce ...ngelce ...

ngc ec
..

nge C

�
Engetee

.�
o-
Engctce

Engetee

RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO �DE JARAGUÁ DO SUL Engetee

�
Engetee

·E�·ngetee

o.
Engetee I

E E�E� ·E�E�E�E��·ngútee .. ngetee .. ngetec .. ngetee .. ngctee .. ngetcC "ngetee Engetee

.

npnRTnmEnTOS
••• -e _ •••••.••••••••••••

* Apartamentos com' 250,78m2 e 267,46m2 *

* 2 (duas) vagas de garagem
* Suíte Master com banheira de hidrornassagern
* 2 (dois) quartos
* Sala estar/jantar
* Lavabo
* Sacada ampla com churrasqueira
'* Copa/cozinha
'i' BWC Social
* Dependência de empregada completa
* Área de serviço
* Fino acabamento

/

O conoomlnlo·
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

'" Prédio com 7 (sete) andares
'" Localização privilegiada
* 2 (dois) apartamentos por.andar
* Apartamento de zeladoria
'" Vídeo porteiro
'" Área de playground
* Garagem para visitantes
* Porteiro eletrônico para garagens
* Elevador

.

.

* Esquadrias de alumínio
.

anodizado bronze '" Incluindo área comum e garagens

N

InCORPORnc,nO:
Locnuzncno PRlUILEßInOn
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•••• e e •••
,

••••

Marcolino Cipriani
N

COnSTRUcnO E UEnOnS:
. . . . . . . . . . . . . � . . . . . . .

CORREIO

II
ENGETEC
II

_----Ru-S..,P,..,Ped-!U..,FrancIce-n-_ J .

(,,".,,!I,,-- 7r-

Engetee Construtora e 1mobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253Engetee. CRECI 934-J

a-.a-s
. tIlgetee Bngctee Engetee

Engt�tee

a-
Engetee

&
Enge.ee

Engetee

J�'
Engetee '

Engetee

a-
Engetee
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,
,f(lr�ap__--_

Consulte:'
• o valor da taxa de condomínio mensal;
• A localização; ,

• Quantos apartamentos· existem num andar;
• O tamanho das sacadas;,
• A ventilação e ensolação dos ambientes;
• O sistema de pagamento;
• A rapidez na hora de locação;

,. O cumprimento do prazo de entrega da obra;
• O revestimento cerâmico usado na obra.

";Pr�nto, agora,
éi�;,já!i,<sàbe q,lU
'e;; cempr'ar'i;t:1mili'

'titamePito' da Futt:lro

Apartamerrtos-prorrtos para morar,

em construção, ou na planta com
,

I

preços atraentes

r:)I
v
>

.-------�,-��-��--��-----------------------------------------------------�---
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Creci 1749-J ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

I Caixa Postal482 I
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

IMOBILIÁRIA ITAIVAN 6 anos com voçê!

"É commuita alegria,
humildade,

disposição, trabalho,
erros e acertos, que
estamos neste mês'

comemorando 6 anos

de existência."

"O nosso sucesso só

foi possível por que
voçê, cliente e amigo,

depositou sua
,

confiança em nossa

empresa."

"Somos gratos a

Deus por tal sucesso.
'

E aos nossos

colaboradores e seus

familiares."

"A qualidade de vida.só e

possível onde se

mora bem e com

dignidade econforto."

"A nossa satisfação
é vê-lo feliz e

. realizado com o seu

imóvel."

"Parabéns! E o nosso

muito obrigado a todos

que de uma forma

direta e indiretanos

permitiu tal sucesso."

I tamar e Márcia

Diretores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENOS
20.13 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975m2 - R$ 280.000,00
20.14 - Centro - 421m2 - R$ 3G.000,OO
20.23 - Centro - cl 1.245 m2 - R$ 85.000,00.
20.72 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
20.97 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$ 160.000,00
2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx. Sup. Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla-
R$ 60.000,00

.

2175 - Czerniewicz - cl j .141 ,40m2 - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330.00m2. R$ 119.000.00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl6.760m2. R$ 70.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20.50) - R$ 27.000,00
2319 - Vila Lenzi - Rua Irmão Leandro - cl 308,OOm2. R$
9.800,00.
2358 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
2360. - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum - R$ 39.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 15.000,00

Irolla
--

IMOVEIS

VENDA'S
APARTAMENTOS

30.0.4 - Ed. Carlos Spézia - 3'quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
30.0.6 - Ed. Schiochet - suíte, 2 qtos., dep. empregada. R$
80.00'0,00 - Aceita apto. menor valor.
30.20. - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 + financ.
30.29 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2 qtos, sacada com

churrasqueira - R$ 90.000,00
30.30. - Ed. Otávio Correa - com suite, 2 qtos, sala, 2 ambientes
- R$ 50.000,00 + finan.
30.34 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, cl garagem - R$ 55.000,00
- aceita casa de menor valor na praia de Itapoá

.

30.41 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas cl
sacada, 2 vagas garagem.
30.43 - Ed. Florença - suite cl hidrornassaqem. 2 qtos, cozinha
mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106.000,00.
3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwes, cl garagem, semi
mobiliado.
3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$ 40.000,00
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$ 22.000,00
+ financiamento
.3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, eozinha.lavanderia
e garagem. R$ 16.000 + finane.

.

3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de condominio
fechado, eil suite + 2 qtos, sacada cl churrasqueira ct
elevador

í

CASAS DE ALVENARIA
10.16 - Centro - c/331m2, cl suite 4- 3 qtos, pisctna - R$
260.000,00
10.27 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,OOm2, edificado
cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
10.34 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. central.
10.72 - Amizade - cl 20Öm2, cl suite, 2 quartos, terreno cl
1.140m2 - R$ 130.000,00
1113 - Barra - cl 147m2, suite cl elossed, 2 quartos, cozinha
mobiliada. Aceita troca cl casa de maior valer cl piscina
1214 - Nova Brasília - cl 230m', ql su ite, 2 quartos - R$
100.000,00
1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, ehur., piscina, semi-
mobiliada - R$ 210.'000,00

.

1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2 quartos - R$ 49.000,00
1116 - Barra do Rio Cerro - cl 130 m2 - 3 qtos, próximo ao

Sup. da Breithaupt. R$ 42.000,00 terrenos
1232 - Vieiras -'3 qtos, 2 bwe, sala, copa, cozinha, lavanderia
e.garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de menor valor.
1233 - João Pessoa - 150m2, suíte + 2 quartos, garàgem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte pagto.
1296 - Vila Lalau - 160m2, suite + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320. - Vila Lenzi - 270m2, suite com ctosec, 2 quartos, sala
intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m2.
1374- Vila Rau: Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$ 11.0000,00
+ finane.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, e/3 qtos, + edieula cl 78m2 - R$
42.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos,
2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.
1984 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim· - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2 - R$ 9b.000,OO
1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medíndo 1.541.35m2.
R$ 85.000,00. Aceita carro, terreno, parcelamento.

R. DOMINGOS DA NOVA,449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br
PLANTÃO: 9973-9093

I a ova - 144m2; 1 SUite, 1

. quarto, piscina. Terreno cl
472,50m2

suíte + 3 quartos, sala jogos,
churrasqueira, garagem p/3

carros. R$ 70.000,00
Amizade - neva, cl 160m2, suíte

+ 2 qtos - R$ 70.000,00

Figueira - com 200m2, suíte +

2 quartos. Terreno com aprox.
1 000m2 - R$ 75.000,00

Schroeder.- Rua Pedro Hang
- madeira cl 3 quartos -

R$ 28.000,00

NovaBrasília - suíte + 2 quar
tos, escritório e churrasqueira -

R$ 100.000,00

Res. Renascença-casanova
cl 160m2, cl suíte + 2 qtos -

R$ 70.000,00 + financ.

Centro - 190m2, c/3 quartos"
R$ 73.000,00

Vila Lalau - 156m2, c/4 qtos �

Terreno cl 450m2-
R$ 39.000,00 + financ.

Vila Lenzi - Sobrado cl 345m2 -

suíte + 3 qtos, piscina área de
festas. R$ 140.000,00

Barra - 150m2, tendo suíte
+ 2 quartos. R$ 85:000,00

2374 - Vila Rau - cl 337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl 581,85m'
- R$ 23.000,00
2446 - Estrada'Nova - cl f 155,OOm2 - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,OOm2 - R$
25.000,00
2980. - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - Entrada
de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
2982 - Rod. SC-413 - Km .10 - cl 4f).872,OOm2 - R$
40.000,00
'.

2988 - Guaramirim - próx. Fábrtca Elite - 9.144,85m2 -

R$ 35.000.00
2990. - Sch�oeder - cl 700,OOm2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13:000,00 - Aceita carro.

SALAS COMERCIAIS
40.0.2 - Centro - Ed. Tower Center - 5° andar cl 2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada + parcelas
400.3 - Ed. Florença - cl 107m2, cl 2 bwe's. R$ 45.000,00.
40.0.4 - Centro - Ed. Market Place - 4º andar - 44,S9m2 +

garagem - R$ �5.000,00
40.10 - Centro - ao lado Beo Brasil - Centro Comercial cl]
salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
.

Casas
601 - Sobrado pl fins comerciais cl 10 cômodos, 3 banheiros
e amplo estaeionamento-R$ 1.500,00
602 - alv. e/3 qtos - Rua José Emme'ndoerier - Nova Brasilia.
R$ 400,00
604 - alv. com 2 quartos, próx. Hospital Jaraguá - R$ 275,00
605 - Centro - Ótima pl fins comerciais cl 12 cômodos. R$
600,00.
610 - alv. com 3 cômodos - próx. a prefeitura - R$ 130,00
'611 - NOVA de alv. cl suite + 2 qtos, próx. ao Móveis Pradi. R$
350,00
612 - de alv. cl su íte + 1 qto. e garagem - Barra do Rio Cerro.

R$ 350,00.
613 - alv. com 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00.
.614 - para fins comerciais na Rua Preso Epitácio Pessoa. R$
500,00

.

615 - de madeira e/2 qtos., próximo ao Bretzke.

Apartamentos
625 - c/ suíte + 2 quartos - Ilha da Figueira a partir de R$
250,00
628 - cl suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480,00
629 - pl 1 pessoa - Nova Brasília - R$ 120,00
634 - com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da Reinaldo Rau - A

partir de R$ 300,00
635 - no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
636 - cl 3 qtos + 2 bwc's - ao lado do Posto Marechal - R$
400,00
639 - no Edifício Jaraguá de frente cl suíte + 2 qtos. e dep.
ernprsqada, R$ 450,00.

.

644 - e/3 qtos no Jaraguá Esquerdo - próximo ao Arroz Urbano
- R$ 300,00
645: cl suite + 1 qto e churrasqueira na Vila l.enzi- R$·330,OO.
647- e/3 qtos na Rua Eleonora Satter Pradi - Jaraguá EsquerdO
- R$ 330,00.
650 - cl 2 qtos, próximo ao Hospital São José - R$ 290,00
652 - cl 2 qtos, próximo àDuas Rodas - R$ 270,00.
65) - cl suite, 2 citas e dep. empregada. Ed. Jaraguá - R$

450,00
654 - cl 3 qtos na Reinaldo Rau - R$ 350,00.
659 - cl suíte, 2 qtos e dep. empregada. Ed. Carvalho - R$

550,00
660 - cl 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Salas comerciais
662 - cl 120m2 na Ilha da Figueira. R$ 300:00.
663 - cl 100m2 na Rua João Pieolli. R$ 700,00.
664 - cl 50m2 e estacionamento - Centro. R$ 250,00.
666 - cl 200 m2 na Rua Bernardo Dornbusch. próximo WEG II
- R$ 520,00

.

667 - cl 60m2 no Centro de Guaramirirn. R$ 300,00.
668 - cl 60m2 - próx. Angeloni. R$ 290.00.
670 - cl 70m2, no Ed·. Chiodoni. Possui divisões e .2 bWG'S..
R$ 200,00.
672 - cl 140 11'12 na Rua Reinaldo Rau - R$ 1.1'00,00.
675 - cl 40m2 no Centro ComI. Veigt. R$ 400,00.
677 - cl 70 m2 próximo a ponte do Beira Rio - R$ 280.00.
679 - cl 18 m2 ao lado da JOA Video Locadora - R$ 180,00.

. 685 - cl 80m2 semi-mobiliada - Centro. R$ 300,00.
686 - cl 38 m2 na Rua Reinaldo Rau - R$ 180,00.

Galpões
801 - cl 250 m2 na Rua Barão do Rio Branco - R$ 850,00.
802 - cl 210m2 + mesanino de 60m2 e 3 bwe's. R$ 990,00.
804 -cl 15 x 15 = em terreno de 1.070m2 - Rua Barão do RiO

Branco = 1.350,00. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS

371-7931trPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br·

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

ESPAÇO OFERTA ESPECIAL
CASA EM ALVENARIA

SCHROEDER (CENTRAL)

SCHROEDER - Rua Presidente
Costa e Silva (soorn)

70m2 (2 quartos)
Lote de esquina com 680m2

Fundação pronta para mais 80m2

Próximo da Cayman Malhas (800m)
R$ 20.000,00 (aceita carro)

Terreno com'

440m2

(16 x 27.4)
Rua 928 - Próx.
Salão Vieirense

Pronto para construir - R$17.000,oo - VILA
LALAU - Rua 928 (Próx. Vieirense)

Nova Brasilia - Casa Alv. c/145m2 - 1

Suíte + 2 quartos - Rua Urbano Rosa
R$ 70.000,00

BARRA - Casa Alv. c/140 m2 - 4 quartos
Terreno com 4.230 m2. (comercial) - Rua

Bertha Weege, nr, 2571 . Total R$ 75.000,00
ou R$ 45.000,00 só a casa

Vila Lenzi _ Terreno com 442m2 (13x34)
Rua Francisco Piermann (Lot.
Piermann) _ R$ 20.000,00.

São Luiz· Alv c/ 120m2- 3 quartos +

edícula- Ponto Comercia!- R$ 50.000,00
Aceita carro' ou parcelamento

Agua Verde- Terreno corri 415m2 (14x29.7)
'_ Rua.José Pomianowski (próx. Igreja São

Judas) . R$15.000,00 (aceita carro _ valor) ..

.CENTRO . Terrenos com 765 m2 (17 x 45)
Rua Ricardo Hass (vista elevada)

R$ 49.000,00 . podendo ser parcelado

Vila Lalau _ Casa alv. c/182 m2 . 3

quartos _ Rua Geraldo Hamack - Próx.
WEG" _ R$ 50 000 00

Juventus . Casa' alv., 140m2• 3 qtos, 2
, vagas garagem. Preço R$ 60.000,00

AMIZADE· Casa Alv. c/127m2· 3

quartos + demals dependo _ Rua
Francisco Todt
R$ 50.000,00

Vila Nova _ Terreno c/828m2, (31x28,.5)·
R$ 80.000,00 _ próx. RBN

Centro -vterrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro) Centro· terreno com 1000m2, casa com
Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais 230m2. Aceita apto .. R$ 150.000,00

Ana Paula I _ Casa alv. c/140 m2 _ 4 quartos
_ Rua VitorWitkoski (próx. de Colégio) . Valor

R$ 40.000,00 (aceita casa _ valor)

CENTRO· Apto Ed. Petúnia (1. andar), 2 quartos
c/qaraqem- Piso de madeira e fica Cozinha sob
medida- R$ 53.000,00 (aceita troca por casa)

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do SulI Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros
- Esquadrias

Terraplenagem
Areia
Barro
Brita

Agora em Jaragu?�l cio Su

você tem a maio,T e .mel

lojade
revestime:i1tlJl

..... 'i(it+ceranuCOS. y '\."
.

.,t :ruçio em:)

pisos, azu[�jos,!aif�
decorativas, r<l€laJ?�s 'wro
cerâmica, lou<i�"� rnef,êis

PERFLEX

Ainda, a promoção em

5x sem juros Cl +4)

Rua Adolfo Augusto Ziemann, s/n', Amizade

.

o melhor atacadão da '��gjã6!:
Rua Bernardo Dornbllsb,2@54

Tel. (47) 275�1690
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'. tOH!.)C)
"
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Av. Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371 -9243/371 - 1515/9973-8196 • �u\)e\ ne �mene

.�
TEL.: (047) 275-2825
FAX: (047) 371-1360

���m\)��':,
��ö.�\\\)<i,
"i(\':,\)':,

Comércio de tintas em geral e acessórios
Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(;47'
275-1f�30·
275-41102Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Coral! Dacar

EMPÓRIO DAS
PEDRAS

DECORATI"AS
Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços da região.
Retalho de pedra.São Tomé (legítimo) Lajinha l1,5x23,O R$ 9,OOmi

Tel. (47) 379-2281/9979-3251
Ruo Rodolfo 5chmidt, 148 - Mossorondubo

'\- ö.c.\\ö.�ö.':,
c..\)-L\\\\\<\':,
\_':,c.ö.�ö.':,
�ó.\\\\é�\)':,

Decorar é unir cores, textura

objetos na medidâ'exatad
suas emoções, A Cisa Bonita

auxilia você nessa tarefa.
Venha conhecer nossa loja e

consulte nossos serviços sem
'COlRPf@lnisso.e sem custo

adicional.Afinal, "a arte davida
consiste em fazer davida.uma

7Jecoração obra de arte". (M. Chandí).

Y(ua Y(einolJo Y(au, Il6, sala 6 {Je! (47)275-3374/275-2730

Showroom lei.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro - Jaraguó do Sul - SC

ARTELAJE.
• Laje pré-moldada -

• Caixa de luz concretada
• Materiais de construção em -geral.

Vendendo Soluções

Loja I e Fábrica: Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 850 / Tel. [47) 371-1011

Loja II: Rua Bertha Weege, 500, Barrá [após Malwee) I Tel. [47) 376-1528

Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. [47) 370-4021,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



pólo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, com punho na cor da gola, de primeira
qualidade, avaliadas em R$ 20,50/cada, . total: R$6.642,00 (seis mil, seiscentos e-quarenta e dois reais).
Local p/ vistoria: BR 280 km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

vr-AT 1101197

Exeqüente: REINALDO ZECH

Executada: RODOLFO lAHN & CIA LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Guaramirim, com área de 176.800,00m2, localizado
no lado direito da Estrada do Sul, na direção Joinville - Guaramirim, distante 1.000,00m da sede.da empresa,
e 8 km do centro de Guaramirim, fazendo frente com a Estrada do Sul, travessão dos fundos com terras de

Rodolfo Jahn & Cia. Ltda., extrema: do lado direito em três linhas, a I" com terras de Rodolfo Jahn & Cia.

Ltda., a 2' e 3' com terras de Sociedade Catarinense de Atiradores Bruderthal, aMbas em 60,00m, e do lado

esquerdo com terras de Udo Rodolfo Hille, cadastrado no C.R.I. da Comarca de Guaramirim/SC, sob n°

11.855, Avaliadoem R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos

do processo 1243/98 e 1113/99.

VT-CPE 1113/99

Exeqüente: JOSE JONAS DE MEDEIROS
Executada: RODOLFO lAHN & CIA LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Guaramirim, com área de 176.800,00m2, localizado
no lado direito da Estrada do Sul, na direção Joinville - Guaramirim, distante 1.000,00m da sede da empresa,
e 8 km do centro de Guaramirim, Jazendo frente com a Estrada do Sul, travessão dos fundos com terras de
Rodolfo Jahn & Cia. Ltda., extrema do lado direito em três linhas, a I" com terras de Rodolf� Jahn & Cia.

Ltda., a 2' e 3' com terras de Sociedade Catarinense de Atiradores BruderthaI, aMbas em 60,00m, e do lado
esquerdo com terras de Udo Rodolfo Hille, cadastrado no C.R.I. da Comarca de Guaramirim/SC, sob n°

11.855, Avaliado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos

do processo 1243/98.

vr-AT 1124/99
Exeqüente: CARLOS JOÃO VOLSKI
Executada: RUBINI LUMINOSOS LTDA.
Bens: OI) um aparelho de soldaMIGHELVI, tipo easy mig 205, made in Italy, razoável estado, Avaliado em

R$I.SOO,OO; 02) Um maçarico c/ duas garrafas de 1m3, WHITE MARTINS, razoável estado, avaliado em

R$700,00; 03) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n" (47) 376-0921, avaliada em R$1.000,00;
04) Um microcomputador, PENTIUM, c/ CPU QualyTec, monitor 14" colorido, PHILIPS, c/ teclado Mtec,
razoável estado, avaliado em R$500,00; 05) Uma impressora, EPSON STYLUS 600, razoável estado, avaliado
em R$2S0,00; 06) Um aparelho de Fax PANASONIC, KX-F890, razoável estado, avaliado em R$250,00;
07) Um compressor de ar, SCHULZ, capacidade 10 pés, razoável estado, avaliado em R$400,00. TOTALDA
AVALIAÇÃO: R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua 546 n° 20 - Barra Rio Cerro
- Jaraguá do Sul/SC., com o Sr. Wilmar Celso Rubini.

vr-AT 1127/98

Exeqüente: SANDRA TRAVALLIA RICHERT
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
Bem: 420kg de malha confeccionada de primeira qualidade, tamanhos PMG e GG, cores diversas, avaliados
em R$5S,00/kg, total: R$2�.100,00 (vinte e três mil e cem reais). Local p/ vistoria: Rua Àntônio Machado n°
126 - Nereu Ramos, Jaraguá do Sul\SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-AT 1136/97
Exeqüente: ANDREIA FURLANI
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: 4Skg de malha confeccionada de primeira qualidade, tamanhos e cores sortidos, avaliados em R$S5,00/
kg" total: R$2.47:;,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado,
126 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC., com o Sr. Afonso José da Cunha.

vr-AT 1138/97

Exeqüente: MAREZETE ROSA RAMOS
Executada: GISABEL CONFECÇÕES LTDA. de ARNILDO EICHSTAEDT
Bens: OI) Uma televisão 20 polegadas, PHILIPS, colorida, s/ controle, razoável estado, avaliado em R$130,00;
02) Um vídeo cassete, PANASONIC, c/ quatro cabeças, razoável estado, avaliado em R$300,00; 03). Um
forno de microondas, SHARP, tamanho grande, razoável estado, avaliado em R$150,00; 04) Um freezer

vertical, CONSUL, 280 litros, marrom razoável estado, avaliado em R$350,00; 05) Um ar condicionado,
7.000 BTU's., CONSUL, razoável estado, avaliado em R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.2'30,00
(hum mil, duzentos e trinta reais). Local p/ vistoria: Rua Rodolfo Tepasse ,s/n° e Rua João Longin n° 23 -

Guaramirim/SC, com o Sr: Arnildo Eichstaedt.
.

vr-AT 1139/97

Exeqüente: LIDIA MADER MARCELINO
Executada: MALHAS EGGERT LTDA.
Bem: Ummicrocomputador com processador 486,8 Mb de memória RAM, HD1.4 Gb, drive de 3 W' e 5 14",
monitor SVGA colorido de 14 polegadas VTC modelo V 4967, gabinete mini torre, mouse Logitech, teclado
Five Star, estabilizador Stabilux e uma impressora HP tipo Deskjet 600, bom estado de conservação, avaliados
em R$6S0,00 (seiscentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Pastor Ferdinando Schlunze n° 135, Jaraguá
do Sul/SC, com o Sr. Adelmar Max Eggert.

VT-CPE 1180/99
Exeqüente: OSMAIR FRANCISCA
ExecUtada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: SOkg de malha confeccionada, primeira qualidade, tamanho e cores diversas, avaliados em R$5S,00/kg,
total: R$2. 750,00, (dois mil, setecentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126-�
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC., com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-f\T 1190/97
Exeqüente: IRENEMARIA BAbo
Executada:DALVA RANTHUM e outros (3)

.

Bens: Dez mil e oitocentos tábuas para cortar carne, medindo 340 x 180 mm, espessura 20 mm, confeccionadas
. em madeira de Pinus, avaliadas em R$1 ,75/cada, total: R$18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). Local
p/ vistoria: Rua Lourenço Kanzler n° 467, Jaraguá do Sul/SC; com a Sra.Dalva Ramthum.

VT-AT 1220/89
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO
MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL '

Executada: WALOS TRANSPORTES EMPREITEIRA LTDA.
'

Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade e comarca, contendo a área de 5.S00,00m2, localizado
no lado direito da Rodovia BR - 280 Km 60, distante 2Km do centro de Guaramirirn/Sf., fazendo frente com

�Rodovia BR -r- 280, em 55,00m: travessão dos fundos com terr.as d� Fábrica de Artefatos de Cimento Prusse
tda., em 5S,00m, extrema do lado direito com terras de G. Maiechi & Filhos Ltda., em 100,00m e pelo lado

�querdo com terras da Fábrica de Artefatos de Cimento Prusse Ltda., em 1.00,00m; de propriedade de

C
ALDEMAR JOSÉ PR_UESSE e ELVIR� P,EREI�A PRUE�SE; matricul:do sob n° 11.820 do C;R.I. daomarca .de Guaramirim/S'C. Sobre o imóvel ha construído um galpao em alvenana com área de

aproximadamente 1.500,00m2 e uma casa de madeira com área, de aproximadamente 60,00m2, aMbas'

construções não averbadas, TOTALDA AVALiAÇÃO: R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

VT-AT 1223/97

Exeqüente: ROQUE ALVES DA SILVA
Executada: EMPREITEIRA DEMÃO DE OBRA KAlUK LTDA.

Bens: 01) Um refrigerador, PROSDÓCIMO, modelo Série Luxo 340, branco, regular estado de conservação,
avaliado em R$180,00; 02) Um freezer, CONSUL, modelo Fast Freezing, com capacidade para 310 litros,
tipo horizontal, com tampa, bom estado de conservação, avaliado em R$380,00; 03) Um forno elétrico,
FISCHER, modelo Hot Line Automatie, razoável estado de conservação, avaliado em R$90,00; 04) Um
aparelho de som, CCE, modelo Stereo Sistem 4722, tipo 3 em 1 (tocas fitas, toca discos e rádio), com caixa

acústica CL140, regular estado de conservação, avaliado em R$70,00; 05) Um aparelho de vídeo cassete,

SAMSUNG, modelo KS5 High Speed Mechanism, de quatro cabeças, bom estado de conservação, avaliado
em R$190,00; 06) Um televisor colorido, SAMSUNG, modelo CN S038V, 20 polegadas, controle remoto,
bom estado de conservação, avaliado em R$280,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$1.190,00 (hum mil, cento
e noventa reais). Local p/ vistoria: Rua 717 n° 47, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Ari Kajuk.

VT-AT 1258/98

Exeqüente: SEDINEI MEIRA
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA.
Bem: Uma estufa para secagem de peças estampadas, MOGK, Máquina TS, modelo PS 115, n° de série 016,
ano 87, largura 1 ,00m de correia, comprimento 11m, razoável estado de conservação, avaliada em R$10.000,00
(dez mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n? 150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.
O mesmo bem seencontra penhorado nos autos do processo 1598/98.

VT-AT 1259/98

Exeqüente: SALETE TEREZINHA DA ROCHA
Executada: DA VINCITEXTIL LTDA.
Bem: Uma máquina para estamparMHM, modelo IR5 pneumática, Flash Cure Unit Screen Printing Machines,
fabricação Kufstein Áustria, com catorze chapas removíveis adulto/infantil, com 'quatro secadores, sendo
somente dois em funcionamento, com seis braços para estampar cores distintas, sendo somente três em

funcionamento, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n°

150, Jaraguá do S,ul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
1260/98.

VT-AT 1260/98

Exeqüente: OSMAR PETROSKI
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA.
Bem: Uma máquina para estamparMHM, modelo IR5 pneumática, Flash Cure Unit Screen Printing Machines,
fabricação Kufstein Áustria, com catorze chapas removíveis adultolinfantil, com quatro seca:dores, sendo
somente dois em funcionamento, com seis braços pára estampar cores distintas, sendo somente três em

funcionamento, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais)'. Local pl vistoria: Rua Domingos Sanson n?

150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
1259/98.

VT-AT 1568/98

Exeqüente: VICTOR NATAL PIASECK
Executada: PANIFICADORA E CONFEITARIA PERITO LTDA.
Bens: 01) Uma fatiadeira de frios, VICI, tipo elétrica, laranja, razoável estado de conservação, avaliada em

R$480,00; 02) Um balcão em fórmica branca, tipo caixa, frente em vidro, expositor na parte inferior, medindo
1,30m de frente, largura de 0,80m e altura 1,10m, razoável estado de conservação, avaliado em R$200,00;
03) Dois armários com esteiras, para depósito .de pães, em metal, capacidade para 500 pães/cada, ECO,
medindo 0,70m de frente, largura 0,60m e altura 2,00m, razoável estado de conservação, avaliado em R$250,00/
cada, total: R$SOO,OO; 04) Um balcão em fórmica branca, tipo expositor de pães e doces, medindo 1,50m de

frente, largura 0,5Sm e altura 2,00m, frente em vidro, balcão inferior com três portinholas e parte superior
com três prateleiras, razoável estado de conservação, avaliado em R$500,00; 05) Um relógio ponto, DIMEP,
tipo corda, com alavanca frontal, razoável estado de conservação, avaliado em R$IOO,OO: TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$1.780,OO (hum mil, setecentos oitenta reais). Local p/ vistoria: Walter Marquardt n? 1.144,
Jaraguá do Sul/SC,com o Sr. Juni Luiz Perito.

VT-AT 1598/98

Exeqüente: ELIDIA PIEKARWICZ
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA.
Bem: Uma estufa para secagem de peças estampadas, lY,IOGK, Máquina TS, modelo PS 115, n? de série 016,
ano 87, largura I ,00m de correia, comprimento 11m, razoável estado de conservação, avaliada em R$lO.OOO,OO
(dez mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.
O mesmo bem se encontra penhora nos autos do processo 1258/98.

VT- AT 1605/98

Exeqüente:JULIA BORYS
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA
Bem: Uma máquina para estampar,MHM, modelo IR5 pneumática, Flash Cure Unit Screen Printing Machines,
fabricação Kufstein - Áustria, com catorze chapas removíveis adultolinfantil, com quatro secadores, sendo
somente dois em funcionamento, COIl) seis braços para estampar cores distintas, sendo somente três em

funcionamento, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n°
150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
1260/98 e 1259/98:

VT-AT 1624/98 (Apensado 1579/98)
Exeqüente: GILDO NERES
Executada: EDILSON SCHADECK
Bem: Um televisor colorido, PHILIPS, de 14 polegadas, sem controle remoto, n° de série 31699, razoável'
estado de conservação, avaliado em R$BO,OO (cento e trinta reais). Local p/ vistoria: Rua Preso Epitácio
Pessoa n" S70,Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Edilson Schadeck.

ÔNUS'" Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TELESC S/A, a serem comunicados nas

datas dePraça/Leilão .

Os bens objetode Leilão, serão arrematados mediante sinal de 200/0 (vinte por cento) no ato da arrematação e

saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 50/0 (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação, acordo/remissão ou adjudicação e correrá por conta do comprador, remitente ou

adjudicante. Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da

expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital de Notificação dé Praça/Leilão, segundo
estabelece o Artigo 687, Parágrafo 3° do CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax
(0**47)422-8141 e/ol:) pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou pelo-e-mail carstens@leiloeiro.com..br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS

Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.
Bem: Uma máquina para estampar, MHM, modelo 2000, Dryer Sistems, tipo IRK 7, de 380V, 50 Hz, 20 KW,
fabricação Kufstein - Áustria, com doze chapas removíveis adulto/infantil, com cinco secadores, sendo somente

três em funcionamento, com seis braços para estampar cores distintas, sendo somente quatro em funcionamento,
avaliada em R$60.000,00 (sessentamil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150, Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Nivaldo Petry,

.

VT-ET 330/99
Exeqüente: FAZENDANACIONAL e OUTROS.
Executada: ATHENASADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de GuaramirimlSC, localizado no lado esquerdo da Rua
Antônio Zimmermann, distante 50,00m da esquina com a rua Athanásio Rosa, com área de 1.707,00m2, fazendo
frente com a RuaAntônio Zimmermann em 30,00m, travessão dos fundos com terras de Sérgio Socreppa em29,00m,
extrema lado direito com terras de Romoaldus Oscar Fischer e Eloi Zanotti, lado esquerdo com terras de Athenas
Administradora de Bens, na faixa lateral esquerda existe edificado parte de um galpão industrial com área aproximada
de 180,00m2; não averbado, propriedade de Athenas Adrninistradora de Bens Ltda.; registrado sob n° 11.426 no

C.R.1. da Comarca de GuaramirimlSC,. avaliado em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). O bem acima
se encontra penhorado nos Autos n° 913/96.

VT-ET331/99

Exeqüente: ADEMAR DE SOUZA-ME
Executada: CARLOS EDUARDODA ROZA
Bem: Doze quilos de malha confeccionada, em tecidos diversos, I1S0 adulto/infantil feminino, l" qualidade, avaliado
em R$21,00/kg, total: R$252,00 (duzentos e cinqüenta e dois reais). Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt n°
818, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Manoel Menel.

VT-AT 367/98

Exeqüente: IRINEU PEREIRA

Executada. KOHLBACHMOTORES LTDA.
Bens: 01) Dezoito motores elétricos, potência 3 CV, freqüência 60Hz, tensão 220/380 V, 2 polos, tipo ME 1111,
avaliados em R$197,56/cada, total: R$3.556,08. 02) Oito motores elétricos,.potência 3 CV, freqüência 60 Hz,
tensão 220/380 V, 2 polos, tipo ME 4165, avaliados em R$197,.;í6/cada, total: R$1.580,48. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$5.136,56 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e cinqüenta e seis centavos). Motores de fabricação
da executada, acabados e eMbalados. Local p/ vistoria: 'Bernardo Grubba n° 180, Jaraguá do Sul/SC, como Sr.
Cristiano Doege.

VT- AT 371/96 - (Apensados 298/96 e 387/97)
Exeqüente: IVANI AUERHEHN e OUTROS (04)
Executada: CONFECÇÕES IMARO LTDA.
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial, reta, c/ 1 agulha, COLUMBIA; n° 450-2, em bom estado,
avaliada em R$450,00; 02) Dois gabaritos, em bom estado, avaliados em R$80,00; 03) Uma prensa manual de
botões, n° 2386, em bom estado, avaliada em R$15,00; 04) Um compressor de ar, SCHULZ, n" 0889, não
funcionando, avaliado em R$lO,OO; 05) Duas mesas de madeira, c/ 3,00 x 0,67m, apoiadas sobre três cavaletes/
cada, 0,80m de altura, em satisfatório estado, avaliadas em R$lO,O; 06) Cinco cadeiras de palha, avaliadas
em R$15,00; 07) Quatro cadeiras de madeira em fórmica, emsegular estado, avaliadas em R$8,00; 08) Uma
mesade madeira de 2,00 x 0,80 x 0,90m, em razoável estado, avaliada em R$IO,OO. 09) Uma mesa de madeira
de 1,00 x 0,80 x 0,75m, avaliada em R$5,00; 10) Um banco e um estrado de madeira, avaliados em R$5,00;
11) Um relógio de parede, TELUX, funcionando, em razoável estado, avaliado em R$8,00. 12) Imóvel'
constituído de terreno em formato irregular, situado à Rua 76 s/nome esquina com a Rua da Saudade, em
Corupá-SÇ, fazendo frente em 14,70m com a referida Rua, travessão dos fund?s em 29,40m com terras de

Francisco Bianchini, extremando do lado direito em 34,00m com a Rua da Saudade, e do lado esquerdo com
25,00m com terras, de Isac Menegazzo Borges, com a área de 650,47m2 de propriedade de MARCOS MILNITZ;
matriculado sob n? 17.978 do C.R.l. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Sobre o terreno há uma edificação
construída em alvenaria em dois pavimentos com área de aproximadamente 400,00m2, em razoável estado,
não averbada; avaliado em R$60.000,00. 13) Linha telefônica de prefixo e n° (47) 375-1340, avaliada em R

700,00.14) Imóvel constituído de dois terrenos, sendo um COm área de 801,00m2 correspondente a parcela
número05, e outro com a área de 35,28m2 correspondente àparcela número 07, aMbos desmeMbrados do
terreno em formato irregular, situado no lado par da Rua da Saudade, em Corupá-SC, nesta Comarca, fazendo
frente com a referida rua com 103,00m, travessão dos fundos com dilas linhas, sendo uma 42',60m em terras de
Elfi Seidel e outra de 76,60m com terras de Isac Menegazzo Borges, extremando do lado' direito com 64,20m
com terras de Arno Behling e, do lado esquerdo com 29,40m com terras de Isac Menegazzo Borges, contendo
uma área de 5,516,08m2, edificado com uma casa de morada construída de madeira de n° 92, no ano'de 1965,
medindo 91,00m2, coberta com telhas de barro tipo francesa, de propriedade de ALFREDO'BIANCHINI;
matriculado sob n° 22.903 do C.R.!, �a Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Obs.: Sobre o terreno de parcelan?
05, há uma edificação construída em alvenaria com aproximadamente §0,00ni2 em razoável estado, não
averbada, avaliada em R$15.000,00·. Sobre o terreno de parcela n° 07, há construído uma edificação em .

alvenaria, e dois pavimentos com aproximadamente 70,00m2; sendo parte integrante de uma área maior, em
razoävelestàdo, não averbada, avaliada em R$5.000,00. total da avaliação dos dois imóveis: R$20.000,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$81.316,OO (oitenta e um mil, trezentos e dezesseis reais). Local pl vistoria:
Sindicato das Indústrias do Vestuário, Rua Francisco Fischer n� 60, Jaraguá do Sul /SC,

VT-AT383/99

Exeqüente: ESTELITAA FRIEDMANN
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA
Bens: 01) Umamáquina de escrever elétrica, OLIVETTI, modelo CT 605, bege, em razoável estado de conservação,
avaliada em R$240,00; 02) Um aparelho de fax TCE, modelo FllO, 70 memórias, preto, em razoável estado de

conservação, avaliado em R$350,00; 03)Uma mesa para estamparia fixa, com lO'chapas térmicas, largura 32cm,
comprimento 51cm, em razoável estado de conservação, avaliada emR$750,00; 04) Um aparelho de ar condicionado,
CONSUL, de 10,000 BTU's, em razoável estado de conservação, avaliadoem R$4QO,00; 05) Um aparelho de fax

TELESPARKER, modelo TLPK 1000, bege, em razoável estado de conservação, avaliado em R$200,00, TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$1.940,00 (hum mil, novecentos e quarenta reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n°
150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

'

VT-AT396/97

Exeqüente: DENIS ALVES DE SIQUEIRA (MENOR) - representado (a)/ assistido (a) por SIDNEI ALVES
SIQUEIRA
Executada: LUIZ LUCHINI FILHO-ME
Bens: 01) Um televisor colorido, PHILIPS, de 20", sem controle, avaliado em R$150,00; 02) Uma geladeira,
aproximadamente 280 litros, bege, CLIMAX, avaliada em R$200,OO; 03) Um aparelho de sorri, sem CD, 3xl,
SANYO, avaliado em R$80,00, TOTALDAAVALIAÇÃO: R$430,00 (quatrocentos e trintareais). Local p/ vistoria:
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1067 - Jaraguá do Sul/SC., com o Sr. Luiz Luchini Filho,

VT-AT 412/99 (Apensados 392/99,411/99,413/99 e 414/99).
Exeqüente: ZENILDA CORDEIRO DA ROCHA
Executada: CONFECÇÕES HAWANYLTDA-MEAlCACIR DOS SANTOS e outros (2)
Bem: imóvel constituído de terreno situado nesta cidade, desmeMbrado de urna áreamaior no lado ímpar da Rua
601, esquina com a rua particular, no bairro João Pessoa, com área de 1.475,60m2, fazendo frente em 28,00m com

a Rua 601, travessão dos fundos em 28,00m com terras deWalterEggert, extremando pelo lado direito em 52,70m'
com terras deAdalberto Frankowiac e pelo lado esquerdo em 52,70m com a rua particular; edificado com prédio
misto, em demolição; matriculado sob n" 7424 do C.RI. da Comarca de Jaraguá do Sul.avaliado em R$45,000,00
(quarenta e cincomil reais)..

-. __ o
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VT-AT429/99 (Apensado 448/99)
Exeqüente: IVALDINA POSTAI BUCCI
Executada: MARCELLUS IND. E COM. DEMALHAS LTDA.
Bem: Imóvel constituído dê terreno sem benfeitorias, situado à Rua 602-seÍ)1 nome, no bairro João Pessoa, neste
município, fazendo frete com a referida rua, onde mede 15,00m, travessão dos fundos c0IE- terras de Alido Setter,
com 1S,00m, extremando do lado direito comterras de Valério da Costa, com 52,47ril., e do lado esquerdo com

terras de Acir dosSantos com 52,47m, contendo a área de 787 ,05m2, localizado no lado ímpar damencionada rua

e a 11 ,002m da rua 601-sem nome; matriculado sob n° 16.840 no C.RI. da Comarca de Jaraguá do Sul, avaliado em

R$15.000,00 (quinzemil reais), O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 392/9ge 448/99,

VT-MCA 441/98
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA, METALÚRGICA, MECÂNICA,MATE.
RIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL E l,lliGIÂO
Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO EWALD LTDA.
Bem: Uma conformadora horizontal duplorecalque, modelo CH-20S, CHUN-ZU, diárnetro 10-20mm, comprimento
20-150mm, ano fabricação 1993, avaliada em R$40.000,00 (quarentamil reais). Local p/ vistoria: Rua Marechal
Deodoro da Fonseca n" 1.484, Jaraguá do Sul/Sc, com o Sr. Rogério Bollauf.

VT-ET458/97

Exeqüente: Dr. JOB GONÇALVES FILHO e OUTROS

Executada:LEONORA TIBES DE FREITAS
Bens: Direitos de uso e gozo da linha telefô�ica de prefixo e n° (47) 370-2235, avaliada em R$500,00 (quinhentos
reais).

VT-AT 507/94

Exeqüente: IG'NACIO BRAIER
Executada: HAUS LAJES LTDA.

Bens: 01) Um televisor colorido de 24 polegadas, SEMP TOSHIBA, com controle, em razoável estado, avaliado
em R$220,00; 02) Um freezer horizontal com uma tampa, CONSUL, branco, em razoável estado, avaliado em

R$300,00; 03) Um refrigerador CONSUL, aproximadamente 280 litros, marrom, razoável estado, avaliado em

R$180,00; 04) Um aparelho de som SHARP, tipo 3 em 1, com toca fitas, duplo deck, rádio/CD CHANGER, com
duas caixas acústicas, em razoável estado, avaliado emR$280,00. TOTALDAAVALL4.ÇÃO: R$ 980,00 (novecentos
e oitentareais). Local p/ vistoria: RuaJoaquim Francisco de Paula n° 4,325/Fundos, Jaraguá do Sul/SC, com a Sra

Miraci Engel.
'

VT-AT520/98

Exeqüente: LEONIRIVOWEBER

Executada: MEIER TRANSPORTESLTDA.
Bem: Umreboque, ano/modelo 1979, com carroceria baú NOVA, ARGI, branco, RENAVAM 578148781, placa
MAK 0025 Jaraguá do Sul, chassi 156218RECRUSUL, c/ três eixos, em bom estado, de propriedade de Wigando
Meier. Avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt n" 1.669-
Jaraguá do Sul/SC.,com o Sr. Wigando Méier.

VT-AT 553/97

Exeqüente: MARIA NILDA DO PRADO
Executada: MALHAS TIPO de VOLNEI CIEZ
Bens: 01) Um aparelho de fax, BROTHER, modelo Intelli fax 620, cinza, em bom estado de conservação, avaliado
em R$200,00; 02) Uma impressora EPSON, modelo LX 300, em bom estado de conservação, avaliada em R$250,OO;
03) Ummicrocomputador TPK, processador PENTIUM 166MHz, base memory 640 Kb, extendedmemory 15.360

Kb, memória cache 512 Kb, gabinete tipo mini torre, drive 3 W'; monitor FIVE STAR colotido de 14 polegadas,
teclado padrão tipo 553 OK, rnouse LOGITECH, estabilizador TELEVOLTPERSONAL DUAL, equipamento em

bom estado de conservação, avaliado em R$650,00; 04) Umamáquina de costura industrial, SIRUBA, modelo 516
X 2 - 56, completa, commotormesa e estante, em bom estado de conservação, avaliada em R$1.600,00; 05) Uma

máquina de costura industrial, BROTHER, modeloDB2 B755 M 5, n" de série H6122092, completa, com motor

mesa e estante, em bom estado de conservação, avaliada em R$600,00; 06) Uma máquina de costura industrial,
KANSAI SPECIAL, modelo W 8103 - F, n° de série KS 257366, completa, com motor mesa e estante, em bom

estado de conservação, avaliada em R$I.400,00; 07) Umamáquina de costura indústrial SIRUBA, modelo 737 E

504 M2 - 04, completa, com motor mesa e estante, em bom �stado de conservação, avaliada em R$1.250,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.950,00 (cinco mil, novecentos e 'cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua João

Januário Ayroso n° 2.418, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Volnei César Rodrigues.

VT-AT558/97

Exeqüente: ALDIRWINTER
Executada: BORRACHAS CONEZA LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundos da rua Rio Branco, em uma rua Projetada, atualmente Rua

Leopoldo Mahnke, nesta cidade, fazendo frente na mencionada rua, onde mede 15,05m, fundos com a mesma

metragem com terras de Marcatto S/A e acompradora, limitando-se de um lado com terras de Léa M. Fontanine,
com 39,70m, e do outro lado com terras de Henrique Jacobi, Eischstadt e Scheler, com 40, lOm, contendo a área de

600,00m2; edificado com um galpão construído em alvenaria em 1984, com área de 444,92m2; registrado no Livro

n03-v, às fls. 272 sob na 42,957 do C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, propriedade de Indústria de ArtefatoS
de Borracha Coneza Ltda. Sobre o terreno, a edificação construída é em dois pavimentos, sendo a área total de

aproximadamente 630,00m2, sendo que somente 444,92m2, estão averbados no Cartório, AVALIAÇÃO:
R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

VT-ET561/99

Exeqüente: FAZENDANACIONAL
Executada: HEINS KARSTEN e outros (02) .

Bens: 60 Kg de malh� de algodão confeccionada, avaliados em R$27,00/Kg. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$l ,620,00
h(um mil, seiscentos e vinte reais). Local p/ vistoria: Estrada Itapocu s/no- Corupá/SC, com o Sr, Sérgio Karsten,

VT-AT 579/96

Exeqüente: MÔNICA ROSA DOS SANTOS
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: 01) Um microcomputador com processador PI;lNTIUM 100, 16MB de memória, RAM, disco rígido '1.5 GB,

placa de vídeo de 1 MB, dri�e 3 W', gabinetemini torre, commonitor SAMSUNG colorido de 14", teclado 1roOl,

mouse Genius, impressora EPSON, modelo LX 300 e estabilizador REAL� equipamento em bom estado, Avaliado
em R$750,00; 02) um microcomputador com processador PENTIUM 100,8 MB de memória RAM, dísco rígIdo
1.2 GB, drive 3W', gabinetemini torre, com monitor SAMSUNG SYNC MASTER 3 colorido de 14, tecladoFlve
Star, mouse Genius, impressora EPSON, modelo LX 300, estabilizadorMX 1000, equipamento em bom estado,
avaliado em R$650,00; 03) Ummicrocomputador com processadorPENTIUM 100,8MB de memória RAM, dis��
rígido 1.2 GB, drive 3 W', gabinete mini torre, com monitor SAMSUNG SYNC MASTER 3 colorido de 14,

teclado Five Star, mouse Genius, impressora EPSON, modelo LX 300, equipamento em bom estado, avaliadóe�
R$650,00; 04) Um microcomputador com processador PENTIUM 100, 8 Mb de memóriaRAM, disco rígidol,'
Gb, drive 3 \12', tipo disk top, com monitor AURORA VISION colorido de 14", teclado US, mouse Gelo�
estabilizad�r com nobreak de 750 KVA, NHS, equipamento em bom estado, avaliado em R$800,00. TOTAL�
AVALIAÇAO: R$2.850,00 (doismil, oitocentos e cinqüenta reais), Local p/ vistoria: BR 280 km 51- GuaraIlJl[l
SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 602/93

Exeqüente: LUCIANE PEREIRA
Executada: DALMAR TEXTIL LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bens: 01) Um microcomputadorPRESÁRIO 460, processador 486, memória RAM 20 Mb, gabinete tipo desk top,
drive 3 W', monitor colorido 14 polegadas Compak, teclado Compak, mouse Compak, estabilizador Power Sistem,
equipamento em razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00; 02) Um microcomputador PRESÁRIO
460, Processador 486, memória RAM 12 Mb, gabinete tipo desk top, drive 3 W', monitor colorido de 14 polegadas
Compak, teclado Compak, mouse Compak, estabilizador Power Sistem, equipamento em razoável estado de con

servação, avaliado em R$400,00; 03) Um microcomputador processador pENTIUM 120MHz, memória RAM 10

Mb, disco rígido 1.2 G�, gabinete tipo desk top, drive 3 V,', com CD roomIBM Aptiva, com duas caixas acústicas
IBM e microfone, monitor colorido de 14. polegadas IBM G40, teclado IBM, mouse e estabilizador Power Sistem,
equipamento em razoável estado de conservação, avaliado em R$700,00; 04) Uma impressora I;lEWLETT
PACKARD, modelo Deskjet 600, em razoável estado de conservação, avaliada em R$200,00; 05) Dois aparelhos
de ar condicionado, CONSUL, modeloAr-Master, 10.000 BTU's., razoável estado de conservação, avaliados em
R$400,00/cada, total: R$800,00; 06) Um aparelho de ar condicionado, CONSUL, modelo Air Master, 21.000
BTU's., razoável estado de conservação, avaliado em R$1.100,00; 07) Uma mesa para estamparia fixa, 20 chapas
térmicas, largura 4lcm e comprimento 44cm, em razoável estado de conservação, avaliada em R$1.200,00; 08)
Uma mesa paraestamparia fixa, 50 chapas térmicas, largura 4lcm e comprimento 62crrt, em razoável estado de

conservação, avaliada em R$ 2.800,00; 09) Uma máquina fotocopiadora, MITA, modelo DC 2355, seminova,
avaliada em R$9.200,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.800,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais).
Local p/ vistoria: Rua D�mingos Sansen n° 150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 621/98

Exeqüente: DORIVAL ORTIZ DE SOUZA

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A

Bens: 01) Um televisor, PHILIPS, colorido, 14 polegadas, modelo SmartMídia, com controle remoto, bom estado
de conservação, avaliado em R$240,00; 02) Um aparelho de vídeo cassete, TOSHIBA, quatro cabeças, modeio
High Quality, bom estado de conservação, avaliado em R$250,00; 03) Um aparelho de ar condicionado, SPRINGER
ADMIRAL, modelo Royal, l8.000BTU's, quente/frio, razoável estado de conservação., avaliado em R$950,00;
04) Um aparelho de ar condicionado, GENERAL ELETRIC,'modelo Silent Line, 10.000'BTU's, quente/frio,
razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00; 05) Um televisor, CCE, colorido, 14 polegadas, modelo
HPS 1495, com controle remoto, bom estado de conservação, avaliado em R$230,00. 06) uin automóvel,
VOLKSWAGEN, modelo GOL 1000, placas LYO 5226, chassi 9BWZZZ30ZPT136580, branca, gasolina, ano
93, modelo 94, estado geral regular, apresentando a lataria alguns pontos amassados, Avaliado em R$5.500,00.
Consta alienação fiduciária a AMAURI ADMINISTRADORADE CONSÓRCIOS. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$7.570,00 (sete mil, quinhentos e setenta reais). Local pi vistoria: Frederico Bartel n" 200, Jaragúä do Sul/SC
com o Sr. Waldemar Rocha

VT-AT 631/99

Exeqüente: MILDA HEDVIG PATSCH
Executada: IVANIR LUCIA LESCHINSKIRATH e outro (02)
Bem: Uma máquina de costura industrial, cobertura, KANSAI SPECIAL, c/ três agulhas, modelo W - 8l03-D,
bom estado.avaliada em R$1.600,OO (hum mil e seiscentos reais). Local p/ vistoria: Estrada Ribeirão Wild s/n° -

Massaranduba/Sf'., com a Sra. Ivanir Lúcia Lesehinski Rath.

VT-AT 697/98

Exeqüente: CLAUDIRBORTONCELLO
Executada: ESCALAMETROS EDWI LTDA. de JAIR H. STEFENSON
Bens: 01) Direitos de uso � gozo da linha telefônica de prefixo e n° (47) 372-0658 substituída por 275-0658,
avaliada em R$200,00. 02) 60 dúzias de metros, amarelo, com mola rebitada, 130/12 c/ 12 dobras, 2 metros,
avaliados em R$15,66/dúzia, total: R$939,60. 03) 05 dúzias demetros de.balcão, 1 metro, aferidos pelo INMETRO,
avaliados em R$106,48/dúzia, total: R$532,40.1'OTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.672,00 (hum mil, seiscentos e

setenta e dois reais). Local p/ vistoria: Rua Pref. José Bauer n° 134 - Vila Rau - Jaraguá do Sul/SC., com o Sr.
Victor Alberto Damich

"

VT-AM 761/99

Exeqüente: mçARAMARIA SOARES FLACH
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA.
Bem: Uma mesa de estamparia fixa, com 20 chapas térmicas, largura 32cm, comprimento 51cm, razoável estado de
conservação, avaliada em R$1.200,00 (Hummil e duzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150,
Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 831/98
Exeqüente: NILSON GREUEL
Executada: DiSTRIBUIDORAMATHIAS de LIMERCIOMATliIAS
Bens: 01) Um televisor colorido s/ controle, 14 polegadas, CCE, razoável estado, avaliado em R$120,00; 02) Um
televisor colorido s/ controle, 17 polegadas,. BROKSONIC, razoável' estado, avaliado em R$180,00; 03) Um

, vídeo cassete, SAMSUNG, Diamond Plus, c/ quatro cabeças, bom estado, avaliado em R$250,00; (4) um freezer,
CONSUL 220 litros, tampa horizontal, branco, bom estado, Avaliado em R$300,00; 05) Uma antena parabólica c/
controle, TECSAT, bom estado, avaliada em R$220,00; 06) Um aparelho de som, GRADIENTE, c/ CD, duplo
deck, duas caixas acústicas, bom estado, avaliado em R$300,00; 07) Uma hidrolavadora de pressão, ajato, STHIL,
modelo RE 80mem, bom estado, avaliada em R$250,00. TOTALDAAVAliAÇÃO: R$1.620,00 (hummil, seiscentos
e vínte reais). Local p/ vistoria: Estrada Rio Cerro I, s/n° - Jaraguá do Sul/SC., com o Sr. Limercio Mathias.

VT-CPE 886/99
Exeqüente: DANIELA SIQUEIRA DANTAS e OUTRAS (03)
Executada: RODOLFO JAHN& CIA LTDA.

.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Guaramirim, com área de 1 76.800,00m2, localizado no

lado direito da Estrada do Sul, na direção Joinville - Guaramirim, distante 1.000,00m da sede da empresa, e 8 km
do centro de Guaramirim, fazendo frente.com a Estrada do Sul, travessão dos fundos com terras de Rodolfo Jahn &
Cia. Ltda., extrema do lado direito em três linhas, a I' com terras de Rodolfo Jahn & Cia. Ltda, a 2' e 3' com terras
de'Sociedade Catarinense de Atiradores Bruderthai, aMbas em 60,00m e do lado esquerdo com terras de Udo
Rodolfo HilIe, cadastrado no c.R.I. da Comarca de Guaramirim/SC, sob n° 11.855; Avaliado em R$35.000,00c
(trinta e cinco mil reais). O'rnesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 1243/98, 1113/99 e 1101197.

VT-AT898/98
Exeqüente: ERNESTO OTO NOETZOLD
Executada: HOMMA ENGENHARIA LTDA.
Bens: 01) Direitos de uso e gozo da linha telefô�ica de prefixo e n" (47) 372-1158, avaliada em R$200,000; 02) Um

, aparelho de ar condicionado, BRASTEMP, 7.500 BTU's, razoável estado, avaliado em R$220,00; 03) Um frigobar,
CONSUL, razoável estado. avaliado em R$400,00; 04) Um freezer, CONSUL, marrom, aprox. 180 litros, vertical,
avaliado em R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.120,00 (hum mil, cento ,e vinte reais). Local p/ vistoria:
Rua C�mpo Alegren0476 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Miklo Hornrna.

,

VT-AT906/98
Exeqüente: FAZENDANACIONAL e OUTRO
Executada: PASTEL & CIA de ADILSON LUIS RODRIGUES

-

Bem: Um forno demicroondas, BRASTEMP" tipo gril, com dourador, modelo BMP28EJADB, série 3JN003980,
branco, bom estado de conservação, avaliado emR$280,00 (duzentos e oitenta reais). Local p/ vistoria: Av. Mal.
Deodoro da Fonseca n° '136- Sala 08, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Adilson Luis Rodrigues.

VT-AT914/96
Exeqüente: MARCOS ANTONIO PE SIQUEIRA
Executada: OFICINA ELÉTRICA JANSEN LTDk.

Bens: 01) Um forno elétrico,MUELLER, branco, modelo DelicciAutolimpante, razoável estado de conservação,
avaliado em R$80,00; 02) Um refrigerador, CONSUL, modelo Super Luxo, azul, precário estado de conservação,
apresentando corrosão, avaliado em R$60,00; 03) Um freezer, PROSDÓCIMO, modelo Fast Freezing ; branco,
horizontal, com tampa, razoável estado de conservação, avaliado em R$300,00; 04) Um televisor colorido,
TELEFUNKEN, 20 polegadas, sem controle remoto, modelo 517E, regular estado de conservação, avaliado em

R$130,00; 05) Um forno elétrico, FISCHER, metálico, modelo Tostar/Gratinar, razoável estado de conservação,
avaliado em R$100,00. 06) Uma cafeteiraWALITA, branca, bom estado de conservação, avaliada em R$50,00;
07) Um multiprocessador, ARNO, branco, modelo Auto Caiam, cinco velocidades, razoável estado de conserva

ção, avaliado em R$130,00; 08) Um refrigerador, BRASTEMP, duplex, modelo Frost Free Zyrium, branco, bom
estado de conservação, avaliado em R$750,OO; 09) Umfogão, quatro bocas, DAKO, modelo Magister Plus, branco,
razoável estado de conservação, avaliado em R$180,00; 10) Um televisor colorido, PAN:ASONIC, 20 polegadas,
com controle remoto, modelo Top Dome, bom estado de conservação, avaliado em R$280,00; 11) Um vídeo cassete,

PANASONIC, quatro cabeças, modelo SuperDrive NVSDI2, bom estado de conservação, avaliado em R$200,00;
12) Um ventilador tipo pedestal, FOCUS, três velocidades, branco/azul, bom estado de conservação, avaliado em
R$20,00; 13) Um circulador de ar, BRITÃNIA, cinza, três velocidades, bom estado de conservação, avaliado em
R$25,00; 14) Uma máquina de roçar grama RECYCLADOR CID, modelo CGR 35, com motor I CV, bom estado

de conservação, avaliada em R$120,00; 15) Uma secadorade roupas, ENXUTA, de parede, modelo Plus II, branca,
razoável estado de conservação, avaliada em R$60,00; 16) Umamáquina de lavar roupas, BRASTEMP, modelo
Clean, branca, bom estado de conservação, avaliada em R$480,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$2.965,00 (dois
mil, novecentos e sessenta e cinco reais). Local p/ vistoria: Itens 01 a 04: Rua 689, I' Casa a esquerda, com o Sr.

Nelson dos Santos, Itens 05 a 16: Rua Preso Epitácio Pessoa n" 1.048, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Klaus Peter
Janssen,

.

VT-CPE 922/98
Exeqüente: MARCIO ANDREDE BRITO
Executada: CLIMATIZADORA DEBANANAS LTDA.

Bem: A parte ideal (50%) pertencente a Jair Opolski Babinski, do imóvel constituído de terreno com área de

300,00m2, sem benfeitorias, localizado no lado par da Rua Agostinho Valentim do Rosário, distante 60,00m da
casa 340, fazendo frente com a referida rua em 15,00m, extrema do lado esquerdo com terras de Pedro Almiro

Weber, medindo 20,00m, e do lado direito com terras de Saturnino Borba, medindo 20,00m; registrado no C.R.I. da

Comarca de Guaramirim/SC sob n° 1.293, em nome de Afonso Babinski e JairOpolski Babinski, avaliada a parte
ideal em R$3.000,00 (três mil reais).

VT-AT940/97

Exeqüente: ANTONIO DE LIMA
Executada: RODOLFO JAHN & CIA. LTDA.
Bens: Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n° (47) 373-0290, avaliada em R$700,OO (setecentos
reais).

VT-AT959/98

Exeqüente: MARILU CRISTINA CORREIA
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e outros (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno contendo ii área de 15.283,14m2, sem benfeitorias, 'situado no lado direito da

Servidão de Passagem, distante 408,60m da esquina com a Estrada Francisco de Paula, fazendo frente com a

Servidão de Passagem em duas linhas, sendo umade 203,80m e outra de 36,40m,travessão dos fundos com terras

de Ângelo Detofol em IOO,OOm, extremando'do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado
esquerdo com terras deMenegotti Administradora de Bens em seis linhas. Registrado no c.R.I. desta Comarca sob
o n° 16.979; Avaliado em R$45.00d,00 (quarenta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos

do processo 795/98, e penhorado nos autos do processo 960/98.

VT-AT 960/98

Exeqüente: SERGIO LUIZ ERSCHING
Executada: MENEGOTTI VEICULOS S/A e outros (03)

,

Bem.Imóvelconstituído de terreno contendo a área de 15.283,14 m2, sem benfeitorias, situado no lado direito da
Servidão de Passagem, distante 408,60rri da esquina com a Estrada Francisco de Paula, fazendo frente com a

Servidão de Passagem em duas linhas, sendo uma de 203,80m e outra de 36,40m, travessão dos fundos com terras

de Ângelo Detofol em 100,00m, extremando do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado
esquerdo com terras de Menegotti Administradora de Bens em seis linhas; 19,20m; 65,27m; 16,IOm; 34,20m;
14,40m e 23,00m; registrado no c.R.I. desta Comarca sob o n° 16.979, avaliado em R$45.000,00. O mesmo bem se

encontra arrestado nos autos do processo 795/98.

;0,

VT-AT 1001/97

Exeqüente: ESPÓLIO DEJOÂO HENRIQUE FERREIRA
Executada: ELETROPRODUTOS WERSTA LTDA.
Bens: Seis aparelhos eletrificadores de cerca avaliados em R$38,00/cada, total: R$228,00 (duzentos e vinte e oito

reais). Equipamentos novos, defabricação da executada. Local pl vistoria: Rua Gumercindo da Silva n° 452,
Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Milton Adolar Stange.

VT-CPE 1001/98

Exeqüente: DERLIREZENA ORTZ
Executada: SAMUEL TEXTIL IND. DO VESTUARIO LTDA.
Bens: 01) Uma calandra vaporizada, SAUER, modelo S-100, n° 951, série 1800, ano 86, com motor, razoável
estado de conservação, avaliada em 'R$7.000,00; 02) Uma secadora de roupas vertical, SAUER, modelo Sec-900,
a vapor, n° 152, commotor emotoredutor Lavi, regular estado, avaliada em R$6.000,00. TOTALDAAVALIAÇÃO:
R$13.000,00 (trezemil reais). Local p/ vistoria: BR 280 km 51- Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 1003/97

Exeqüente: EDGARBAETTNER
Executada: ROSENEYBRUCH sucessor de FLÁVIOMAFFEZOLLI
Bens:' 01) Imóvel constituído de terreno, sem benfeitorias, situado nolugar Barra do Sul, zona urbana do Distrito
eMunicípio de Araquari/SC, constituído pelo LOTE n° 17 da QUADRA n° 54, do denominado LOTEAMENTO
BALNEÁRIO ATLÂNTIDA, medindo 12,00m de frente para o lado par da rua n" 09, distante 42,00m da Rua n°

16, 12,00m de largura dos fundos sobre o Lote n" 07, 33,00m de extensão do lado direito de quem da Rua n° 09 olha
o imóvel com o lote n" 18 ou seja a área de 396,00m2; matriculado sob n° 6.383 no C.R.l. 2' Circunscrição da
Comarca de São Francisco do Sul/SC; avaliado emR$1.500,00; 02) Uma talhadeira elétrica, TAKING, modelo
TK 800, de 8 polegadas, bom estado, avaliada em R$l.IOO,OO; 03) Um Kart INDOOR, modelo IndoorZFI, com
motor Honda GX T60, razoávelestado, avaliado em R$2.500,00; 04) Um cabeçote de máquina de costura industrial

tipo overlock,WHITE STAR, de 5.000 pontos, razoável estado, avaliado em R 350,00; 05) Um condicionador de
ar, CONSUL, 7.500 BTU's, quente e frio, regular estado, avaliado em R$350,00;,06) Um compressor de ar,

SCHULZ, com dois cabeçotes, azul, razoável estado, avaliado em R$400,00; 07)Umtelevisor TELEFUNKEN,
modelo PalcolorVTR, com controle, colorido, 20 polegadas, bom estado, avaliado em R$2l0,00; 08) Um aparelho
de som SONI, modelo 5 Disc Linear Skating, duas caixas acústica SONI, bom estado, a�aliado em R$220,00. 09)
Um refrigeradorPROSDÓCIMO, série Luxo 340, bege, razoável estado, avaliado em R$220,00; 10) Um forno de
microondas, PHILCO, acesso direto, branco, bom estado, avaliado em R$ 190,00.TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$7.040,00 (setemil e quarenta reais). Local p/ vistoria: Rua Hening Bening n° 272 Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Rosinei Brück.

'

VT-AT1007/96

Exeqüente: LUCIA TICIANI CARNEIROMEIRELES
Executada: MALHAS FRUET LTDA. e outro (02)
Bens: Trezentos e vinte e quatro camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com gola tipo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Carstensuzs,«,

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça: 15/AGOST0!2000 - às 13:00 horas

Dia do Leilão: 29/AGOSrO/2000 - às 13:00 horas

Local: Rua Marina Frutuoso. s/n" - Jaraguä do Sul/Se.

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado. Leiloeiros Públicos Oficiais. devidamente autorizados
pelo Exmo. Sr. DI'. Nivaldo Stankiewicz, .luiz da Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC. venderá em Praça na

forma da Lei, em dia, hora e local supracitados. os bens penhorados nos processos. conforme relação abaixo e. caso

não haja licitantes.nem sejam adjudicados os bens. será realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888. parágrafo
30. da CLT. no mesmo horário e local. cuja data. constante acima.já fica designada:

VT-AM-39/00

Exeqüente: ANELISE TEREZINHA BORGONHA DOS PASSOS
Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES KARIANA LTDA e OUTRO (2)
Bem: Uma máquina de costura indusrrial, KANSAI SPECIAL, modelo W-8003.D. cobertura, três agulhas. REKS
131624, em bom estado. Avaliada em R$I.600,00 (hum mil e seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua Luiz Balistieri
n? 70 - Bairro Imigrantes - Guaramirim/Se. com o Sr. Lauri de Souza.

VT-AT45/99

Exeqüente: IRINEU .lOSE JAGELLA
Executada: DA VINCI TEXTIL LTDA.
Bem: Uma máquina para estampar, MHM. modelo IR5 pneumática. Flash Cure Unit Screen Printing Machines.

fabricação Kufstein - Áustria, com catorze chapasremovíveis adulto/infantil, com quatro secadores. sendo somente
dois em funcionamento, COÜl seis braços para estampar cores distintas. sendo somente três em funcionamento.
Avaliada em R$40.000.00 (quarenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos auros do processo 1260i
98.1259/98 e 1605198. Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n" 150, Jaragua elo Sul/SCc com O Sr. Nivaldo

Petry.

VT-AT65/96

Exeqüente: CLEUSA DE F.ÁTIMA LUNELLl
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: Vinte e cinco camisas Pólo, c/ malha de primeira qualidade,.tamanhos PMG. cores diversas. avaliadas em
R$18,00/caela. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$450,00 (quatrocentoae cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio
Machado n" 126 - Nereu Ramos - Jaraguä do Sul/SC, com Sr. Afonso José da Cunha.

VT-AT 81/96.

Exeqüente: ROSINHA MATTOS FERNANDES
Executada: TOQUEDE IANSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Guaramirim. com área de 264.30 (duzentos e sessenta e quatro
merros e rrinta decímetros quadrados). localizado no lado par daRua Antônio Zimmermann. disraute 30.60m ela

esquina com a Rua 28 de Agosto. fazendofrente em 14,25m com a referida rua. travessão dos fundos em 15.60m
com terras do Posto de GasoJina Maiochi Ltda., extrema do lado direito em 17, I Om com terras ela R.F.F.S.A. e elo
lado esquerdo com terras de Posto de Gasolina Maiochi Ltda., em duas linhas. a I·" de 5,25m e a 2" de 10.1 Om.
Edificado um prédio em alvenaria com área de I 43,00m2 em-dois pisos. que recebe o n° 34 na referida rua: matriculado
sob n° 11.363 no e.R.1. da Comarca de Guararnirim: avaliado em R$70.000.00 (setenta mil reais).

VT - CPE 95/00

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: AB TÊXTIL INDUSTRIA DO VESTUARIÓ LTDA.
Bens: Duas máquinas de costura indústrial, overlock, UNION SPECIAL, modelo 39500Q A. em razoável estado.
avaliadas em R$500,00/cada. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.OOO.OO (hum mil reais). Local pzvisroria: Rua
Bernardo Dornbusch, n° I 568/Fundos - Jaraguã do Sul/Se. com o Sr. Roberio Barros Leite.

VT-CPE 103/00

Exeqüente: SAULO COSTA
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: Duas máquinas de costura industrial, retas. JUKI. em razoável estado. avaliadas em R$500.00/cada. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$I.OOO.OO (hum mil reais). Local p/ vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n? I 568/Fundos -

. Jaraguã do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 116/98

Exeqüente: IVANIR'MARQUARDT
Executada: l.S.AUTOMÓVEIS LTDA., de lOÃO CARLOS DA SILVA.
Bem: Imóvel constituído de terreno 'situado nesta cidade. no lado par da rua 84 - João Doubrawa, com a área de

524,70m2, edificado com uma casa residencial de madeirá, com 73,00m2, de n? 228. fazendo frente em 11.00m com

a rua 84 - João Doubrawa, travessão dos fundos em 14,00m com terras de Alexandre Hanke, extremando pelo lado
direito com terras de Maria Íris Mosel' em 43.00m e pelo lado esquerdo com terras de Alido Santos em 52.40m. De

propriedade da executada. Matriculado sob n" 6.755 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul. avaliado em R$25.000.00 (vinte e cinco mil reais).

FT-ET 12j/99
Exeqüente: SÉRGIO VOLKMANN e OUTROS
Executado: PINDS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Bens: Cem calças de moletom. adulto, tamanho PMG; cores diversas, avaliadas eru R$5,80/cada. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$580,00 (quinhentos e oitenta reais). Local p/ vistoria: Rua 802 n" 765. Bairro Cerro I1- Jaraguá
do Sul/Sf", com o Sr. Jaime Sidnei Giclow.
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VT-AT 151/98

Exeqüente: MARILENE KUTZ
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: Oi) Três linhas telefônicas de prefixo 47, nas 37 I -2807 substituída por 276-0107, 37 I -2090 substituída
por 276-0090 e 372-3540substituída por 275-3540, avaliadas em R$800,00/cada. total: R$2.400.00. Obs: Com
débitos junto a TELESC S/A. 02) Um tear circular. MAYER DO BRASIL. tipo MHII. n� 92284. diâmetro 30.
finura 28, 2640 agulhas, em bom estado. avaliado em R$25.000,00. Obs.: Com Alienação fiduciária ao BANCO'
DO BRASIL S/A. TOTAL DA. AVALIAÇÃO: R$27.400.00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais). Local p/
vistoria: Rua Antônio Machado n° 126 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-CPE 161-96

Exeqüente: NEWTON DE SOUZA SANTOS

Executada: TRANSAMIZADE TRANSPORTES LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade. ein formato retangular, localizado no lado ímpar da rua

480 - Avelino Floriano de Borba, com área de 434.87m2. distante da esquina com a rua 10 - .losé TheodoroRibeirn
em 53.50Iil: fazendo frente em30.50m. com o alinhamento predial da rua 480- Avelino Floriano de Borba. travessão
dos fundos em 30.:'iOm com terras de Curt Froeling. extremando pelo lado direito em 28,50m com terras de POSIo
Cidade Ltda. e pelo lado esquerdo em 27.60m. com terras de Waldemur Borchardt matriculado sob n° 29.614. no
e.R,!. de Jaraguá do Sul/Se. Sobre o terreno há uma casa velha construída em rnadeira com aproximadamente
80.00m2. não averbada em cartório. AVALIAÇÃO: R.$27.000.00 (vinte e,sete mil reais).

FT-AT 175/95

Exeqüente: MARCO ANTONIO DE SOUZA
Executada: PÉDROALMIRO WEBER
Bens: OI) U IH televisor. CINERAL. colorido. 14' polegadas, com controle remoto, com. vídeo cassete acoplado.
modelo Quick Starr, tipo Digital Auto Tracking, em bom esrado.de conservação. avaliado em R$600,00: 02) Um

refrigerador CONSUL. tipo Biplex. capacidade 380 litros. caramelo. em bom estado de conservação; avaliado em

R$700,00. 03) Um freezer CONSUL. modelo 220. capacidade 380 litros, tipo horizontal, com tampa, caramelo.
em bom estado de conservação. avaliado em R$500.00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$I.800,00 (hum mil e oitocentos
reais). Local p/ vistoria: RU,a Athanasio Rosa n" 227 - Guaramirim/SC, com o Sr. Pedro Almiro Weber.

VT'AT 181/98

Exeqüente: VANDERLEI RITA
Executada: ROCBOR IND. E COM. DEARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. AlC OSMAR MARTiNS
Bens: Um televisor colorido, 14". CCE, modelo H PS 1430R High Performance Screen, com controle remoto. 'em
razoável estado de conservação. avaliado em R$160,00 (cerno e sessenta reais). Local p/ vistoria: Rua Felipe
Schmidr n? 2 I 8/ I 03 - Jaraguä do Sul/Se. com o Sr. Osmar Martins.

VT- AT 182/98

Exeqüente: CARLOS ALBERTO VAVASSORI
.

Executada: RESIVALI COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bens: Uma balança RINNERT. série 10883. com capacidadepara 60 toneladas. em razoável estado de conservação:
somente o equipamento. sem o abrigo e hase de estacionamento. avaliada em R$I 0.000,00 (dez mil reais). Local pl
.vistoria: Estrada Schroeder I. s/n°. - Schroeder/St,'. com o Sr. Antônio Fossile. O mesmo bem se encontra penhorado
nos ouros dos processos 188/98 e 54/97.

VT-AT 184/94

Exeqüente: LAUROSCHUWARZ
Executada: KOHLBACH S/A
Bens: ot, Dez motores elétricos. potencia 0.16 CY. freqüência 60 Hz. tensão 220/380 V, de 12 pólos, tipo ME
40:'i2. avaliados em R$200.00/cada. total R$2.000.00. 02) Nove motores elétricos. potência 1,5 CV, freqüência 60
Hz P.lensão 220/380 V. de dois polos. tipo ME4245. avaliados em R$ IIS,06/cada, total: R$ I .062,54.·Motores de

fabricação da executada. acabados e eMbalados. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$3.062;54 (três mil. sessenta e dois
reais-e cinqüenta e quatro cenravos). Local p/ vistoria: Rua Bernardo Grubba n° 180 . Jaraguá do Sul/Se. com o Sr.

Cristiano Doege.

VT-AT 188/98

Exeqüente: ROBERTA VAVASSORI
Executada: RESIVALI COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bem: Uma balança. RINNERT. série 10883. com capacidade para 60 toneladas, em razoável estado de conservação
avaliada em R$ 10'.000,00 (dez mil reais). Somente o equipamento, sem o abrigo e base de estacionamento. Local
p/ vistoria: Rua Estrada SchroederI, sl1;o - Schroeder/Sf.. com o Sr. Antônio Fossile.O mesmo bem se encontra

penhorado nos auros dos processos 182/98 e 54/97.

VT- AT 210/97 (Apensado 278/97)
Exeqüente: JAIME POLTRONIERI
Executada: CLUBE EFECTUS de NORALDINO .lOAO DA CUNHA
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundos da Estrada ltapocuzinho, distante II km do centro de Jaraguä
do Sol. fazendo frente com terras de João Lúcio da Costa. fundos com o alto da Serra extremando do lado direito
com terras de Egon Lange e do lado esquerdo com terras de João Lúcio da Costa, contendo a área de I 27.:'iOO.OO:
edificado com uma pequena casa de madeirá em precário estado. sern averbação: registrado noCRj. desta Comarca
sob o n° 25.645, em nome de Noraldino João da Cunha. avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

VT-AT213/98

Exeqüente: ANESIA MARIA BUSARELLO PICCININI
Executada: VALETEMALHAS LTDA.
Bens: 0/) Cento e cinqüenta e dóis quilos' de malha confeccionada em moletom, infantil, blusas e calças. cores
diversas. tamanhos sortidos. avaliados em R$2 I .OO/kg. total: R$3. 192.00. 02)Ci.nqüenta e nove quilos de malha
confeccionada em molerom, adulto. blusas e calças, cores sortidas. tamanhos PMG, avaliados em R$23,00/kg,
101al: R$I.357.00. 03) Cinqüenta e oito quilos de malha confeccionada em molerom flanelado, blusas, adulto. cores
sortidas. tamanho PMG. avaliados em R$ 2:'i.OO/kg. total: R$I.450.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.999.00
(cinco mil. novecentos e noventa e nove reais). Local p/ vistoria: BR 280 km 62, Jaraguä do.SuI/SC, com o Sr.

Antônio Marcos de Souza .

VT-AT 214/98

Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE
Executada: VALETEMALHAS LTDA.

Bens: 01) Cento e cinqüenta e doisquilos de malha-confeccionada em moletom, infantil, blusas e calças, cores
diversas. tamanhos sortidos. avaliados em R$2 I .OO/kg. total: R$3.192,00. 02) Cinqüenta e nove quilos de malha
confeccionada em moletom, adulto. blusas e calças. cores sortidas. tamanhos PMG, avaliados em R$23.00/kg.
total: R$I.357 .00.03) Cinqüenta e oito quilos de malha confeccionada ern molerom flanelado, blusas, adulto. cores
sortidas. tamanho PMG. avaliados em R$ 25.00/kg. rotai: R$I.450,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.999.00
(cinco mil. novecentos e noventa e nove reais). Local p/ vistoria: BR 280 km 62, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.

Antônio Marcos ele Souza.

VT- AT 241/98

Exeqüente: SANDRAGETNERSKI JUNKES
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUARIO LTDA.
Bem: Uma barca para tingimento de malha. em aço inox. tipo sernifechada, com capacidade para 200 kg de teciclo.
corn moror e rnororeduror, em regular estado de conservação, avaliada em R$5.000.00 (cinco mil reais). Local pl
vistoria: BR 280km51 n? 7.788 Guaramirim/SC, com o Sr. Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 248/99

Exeqüente: MARLENE KOSLOWSKI

Executada: CONFECÇÕES STINMAR LTDA. ME de VILMAR ROQUE STINGHEN
.

Bens: 01) Uma máquina de lavar roupa. BRASTEMP. branca. em razoável estado, avaliada em R$4CJO,00; 02) Ulil

aparelho de som. 3x I. COI;l um deck. sem CD. com duas caixas acústicas. em razoável estado, avaliado em R$50.00.
03) Linha telefônica de prefixo e n" (47) 370-8038, avaliada em R$500.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$950.00
(novecentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Henrique Bortolini n? 147 - Jaraguä do Sul/Se. COIll oS'-

Wilmar Roque Sringhen.
.

VT-AT 325/95

Exeqüente: IRACI STREIT
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cozinhas

KITCH,EEN - CLOSI?D -,BA'liH

ox para banoe/ro
Fachadas
Janelas

ras para deçoração
Lapidação Bisotê

Verida· e Man4iençãp ''de P,úrtões iÉletrônicos,
vftleg poríeirovalal1�e,s sem rio e interfonés .

Fone: '373-1010

rique Fernando G. Milke, nO 75
s - Próx. Direção Geral.Weg II

Fone: 370·2647
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I·Temos todos os profissionais no ramo IMOBILIÁRIO I'em um só lugar.
'Projetos -Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
e estruturasmetálicas - ,Elétrico e Hidráulico

·GoflS'tftlç'ão�·Ref()rma
.

Fornecfment'O"'e-Montagem-dewEstrutttras'Metálicas
'-l::egatização'1:le-lmóveis - junto aos órgãos competentes .

-lmebitiária - Compra, Vende, Aluga, Administra
.
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'.
Rua: Fritz Barte!, nO. 77 - sl 03 - Baependi - CeE: 89256-120 - Jaraguá do sul/se

II . Fone/fax: (047}275 0051 IIII E·mail: centerhouse@netuno.com.br I

Rua Filipe Schimidt, 279 - Ceontro
Jaraguá do Sul - SC

�ISDdo�AL
. Serviços de instalações

Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aquecedores

à Gás e consertos em Geral

Construções:
- Prediais
- Indústrias
- Residências
- Estações, de tratamento de efluentes
- Reformas e outros serviços

..
275-3123
275-3544

Rua João Januário Ayroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - SC

----��-�-

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC
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.• Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura
.
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'"""'fu'."", Cambará - Pinus ,_","#41/ . Caixa Econômica - Construcard
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RuaAdolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 -Taraguá

Assoalhos - Forr
Divisórias - Porta

Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CREC11873-J

�.�.-.�����.I�!���.?� ,CORREIO DO POVO··············}���·<?��·��·��·�'·��·��·��·��·?·�·�·�?��

"ENDE -�LUc;� -�DIVIINIST�

R_ EPITAclO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88 .... 4

APTOS

EM

CONSTRUÇÄO

Edifício T'ower Center o Rua
João Marcattoo esquina com

Clemente Baratto
o Aptó. n° 703 e 1103: suítes + 1

qto e demais dep. com 1 vaga de
garagem - Preço: R$ 65.000,00

- Apto nQ 1001 e 1101 - 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

Residencial Amaryllis.
Vila Nova o 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

Residencial Sunflower o

r Rua José Emmendoerfer

(Próx. a Marechal)
- Aptos. nQ 101 e 106 cl suíte + 1

qto. e demais dep. Entrada de R$
7.262,34 e assumir parcelas de
R$ 725,84 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari o Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 106,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., cl 2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de
festas, sala de jogos, quadra

de esportes, quiosques)

Apto cl 2 quartos e

demals dep. o Rua
Marina Frutuoso 909 o

.

Centro - R$ 53.000,00

Condomínio Residencial
Prímula o Rua .Arthur Gumzo
Vila' Nova (Próx. ao' Fórum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 40.736,74 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de 946,42).

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nQ 202, cl 153,46m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada
.de 44,705 Cub's (R$ 21.719,48)
e assumir parcelas de
.condomínio de construção de
R$ 1.217,03 até final de obra.

CASADE
MADEIRA

no loteamento

juventus,3
quartos, sala,
cozinha, área

serviço.
R$ 21.00000

CASAS E APTOS

AVENDA
o Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo
Schiochet: Apto 303 - cl
219m2 - su íte + 2 quartos,
dep. empregada, sacada cl

churrasqueira, 2 vagas de

garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

acabamento R$ 100.000,00.
- Casa em alvenaria cl
181 ,OOm2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwc social, sala
e cozinha) + edícula de

61,00m2 (lavanderia,
dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara

529, Czerniewicz, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,00.
- Casa em alvenaria cl

212,00m2, num terreno cl
420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao' Acaraí,
Jaraguá Esquerdo - R$
120.000..00.
- Casa em alvenaria cl

aprox. 260,00m2 R.
Bernardo Dorn-busch 1678,
Vila Lalau - R$ 150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4

quartos e demais dep. o Rua
Clemente Baratta - Centro -

R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e

demals dep., Rua Bernardo

Dornbusch, 590, Vila

Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 3 quartos e demais

dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. C0m área
total de 250,00m2, Rua Jorge
Buhr, 329, próx. a Ferj - R$
85.000,00.

- Terreno cl 497,68m2' - Rua
Amábile Tecila· Pradi

Jaraguá Esquerdo - R$
15.500,00.
- Terreno cl 780,00m2 o

Condomínio das Azaléias,
Jaràguá Esquerdo o R$
35.000,00.
- Terreno cl área total de

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
pr óx . ao Trevo de

Guamiranga o R$ 60.000,00
(cada).

.

o Terreno cl 43.689,00m2. -

Ru .Jo invill e.: próx.
.
Persianas Engler.

Terreno cl área de

102.752,00m2 o Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto
Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 o

Barra do Rio Molha, a 500
metros da gruta R$
50.000,00.
o Tereno cl 62.500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos
- R$ 50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com

750,00m2 de áea construída
Rua José Theodoro

Ribeiro, 4420.
Salas comerciais em

diversos locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis,
Ru Ângelo TorineIli, Vila
Nova (1 ª locação), suíte + 2

quartos e demais' dep.,
sacada e/churras-queira,
garagem e box para

i depósito o R$ 400,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep. (Mobiliado) o

Rua Procópio G. Oliveira,
1320, Ed. Isabela - R$
500,00.
-'Aptos novos cl su íte + 1

quarto e demais dep. OU

suíte + 2 quartos e demais
dep., sacada com churras
queira (1 ª locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga
de garagem e box para
depósito) - Rua Emil BuroW,

223, Res. Tulipa.
o Aptos. novos ou suíte + 1

quarto e demais dep., (1
locação, prédio com salão de

festas, 1 vaga de garagem e

box para depósito) � Rua Pa

dre Pedro Franken.

Casa em alvenaria cl

140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, terreno cl
600m2 - Rua Luiz Pícolli -

R$ 50.000,00 o Aceita sítio

Jaraquá do Sul ou região

TERRENOS
- Terreno cl 364,00m2 o R.
Erich Sprung'- VitaBau - R$
18.000,00
- 2 terrenos cl 1.237 ,50m2 cada
- Rua 638, Lot. Pícolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
o Terreno com 550,00m2 na

Rua Martin Stahl, próx. ao

fórum - R$ 42.000,00.
- Terreno cl 1 .245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro o R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - RUa
Preso Epitácio Pessoa, próx .

ao Kohlbach'- R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel Ç)U
área construída.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOCAÇÃO

cn:ive

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

Barão do Rio Branco, esquina
com Ferdinando Pradi, com 1

suíte, 2 qtos, demais dependên-
cias,' churrasqueira individual na

sacada e coletiva. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Ou financiamento

pela C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

Edifício MÔrlaco
Edificio central
próximo Posto
Mime/Reinaldo Rau
com 01 e 02
dormitórios e

demais
dependencias.
ótima localização.
Negociamos a

entrada e o

parcelamento
direto com a

construtora.

Casa Vila Baependi com

175,OOm2 com .04 qtos,
demais dependencias,
terreno com 930,OOm2.

Sobrado
Francisco de
Paula com 01

suite, 02 qtos,
demais

dependencias.
R$ .85.000,00

Edifício Mathedl II - Rua Joao Plamnscheck
- Bairro Nova Brasília, com 3 qtos, demais
dependências. Entrada + parcelamento
direto com a construtora. Ou financiamen-

to pela C.E'.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

qtos, demais
dependencias
R$ 270,00

Apto com 01 suite, 03

qtos, 03 BWCs, cozinha -,

montada,
, hidromassagem etc.

Rua Antonio Carlos
Ferreira. Valor

.

neqoclável.

Casa Rua Eugenio
Lessrnann-central com
01 suite, 03 qtos,
demais dependências.
Valor negociável, aceita

apto em Balneário
Camboriú.

Casa Rua Rodolfo
Hufnuessler com

03 qtos, demais
,

dependencias.
.

R$ 300,00.

PL.A...'N'T.A...<> I>E. 'V'E.'N'I>.A...S - 9975-2.58 <>..... 9975-0900

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI N° 550-J

CASA COM SALA
COMERCIAL
03 QUARTOS DE
MAIS DEPENDÊN
CIAS.
CONTÉM SALA
COMERCIAL
COM ÁREA
DE 24,00 M2
LOCAL:

R. ERWINO MENEGOTTI 199.6. R$ 150.000,00

CASAEMALVENARIA

FONE: (047) 371-0031 B·
CASA EM ALVENARIA

CASA ·EM ALVENARIA
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA
LENZ!

R$ 47.000,00 L

CASACOMSALACOMERCIAL

CASA EM ALVENA
RIA

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL : ESTRADA

NOVA
R$ 30.000,00

(aceita· carro no

negócio )

SOBRADO '

SOBRADO
LOCALIZADO NA BARRA
DO RIO CERRO
COM ÁREA DE 390,00 M2

R$ 130.000,00 (negociável)

CASAMISTA

02 QUARTOS E DEMAIS r
DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA RAU

R$ 22.000,00
,

TERRENO CENTRAL
J" � �_' •

TERRENO - CENTRAL
LOCALIZADO NA AV.
MAL. DEODORO DA
FONSECA
ÁREA DE 1.930,00 M2

R$ 360.000,00

TERRENO
, ,'�-

TERRENO LOCALIZA
DO NA VILA RAU COM
ÁREA DE

420,00 M2 - R$
14.500,00 - OU R$
7.000,00 MAIS 17

PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990

. Realizando seu sonho imobiliário
.

- 275-2920
- 275-2777�OVet:tJ

R. Olívia Chiódini Pradi, 184, 120m2, 1 suíte, 3
.

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. Valor R$ 55.000,00, troco por sítio

. vilaNova - 181m2, 3 quartos, 3 salas, cozinha,
bwc, lavanderia, dispensa, salão de festa sup.

Figueira - 141m4, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,' cl churrasqueira e bwc. R$ 80;000,00
cozinha, lavanderia, garagem + salão de festas.
30m2. Rua Antonio B. Schrriidt - R$ 68.000,00

'VENDAS

��_. m2 10 Piso de fren�e para Centro - R$ 120.000,00 -400m2, 1 suíte, 3
Sala comerCiai, 70 ,

antiga prefeitura. quartos, sala dupla, cozinha, sala de TV, bwc,
.

dã Defronte a
o calça ao,

R$ 35.000,00 churrasqueira. Rua Jorge Lacerda, 430 .

.

* •.

Rua 61, esquina 38, nO 977 - Lenzi Sup., 3

quartos, sala, cozinha,' 2 bwc, lavanderia,
garagem, área 620,SOm2• ValorR$150.000,00

� .

.
Ana Paula - R$ 35.000,00 - 90m2, 3

quartos, sála, coz., bwc, lavanderia,
terreno 342m2, próximo ao Posto Mime ..

"

Czerniewicz - R$ 72 000
'

+ 2 quartos 180m; t ,00 - Casa, 1 suíte
M' .

' erreno 450m2 R
,

ax E. �,erl1arm, 200.
. ua

Terreno 374m2, casa 144m2• Casa no Ribeirão
Molha - próx. Gruta. R$ 25:000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes - Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda com

garagem. Terreno de 450m2• Toda murada, com asfalto,
pronto e paqo.Rua paralela ao conjunto Residencial Amizade.

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Miltonl371-7876 (Paula) ou

Rua Artur Guinter, 60 - Amizade

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
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. E, portanto, um
investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada para
98 tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS

• Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e
feriados, das 7:30 às 22:00 horas.

.

• Vendas direcionadas
• Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet
.

Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
.

e-mail d9003000@netkey.com.br.
ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

ABANDONODEEMPREGO
Solicitamos que o Sr.GILBERTO VEIGA CAMARGO, portador da C.I. n"
7.853.297-1 e CPF n" 028.180.559-89, compareça na empresa "ASSES

SERVIÇOS LTDA - EPP" No prazo de 30 dias, a contar da data da

publicação deste, .para que inicie suas atividades ou justifique,
devidamente, no. mesmo prazo, o motivo que impede o seu

comparecimento. Caso contrário, consideraremos, sua atitude como ato

de renuncia do cargo, ficando VSa. demitido de nossa empresa por
ABANDONO DE EMPREGO, conforme art. 482, letra I, CLT.

ASES SERVIÇOS - EPP

ESTRAVIO DEDOCUMENTO
A empresa T J PRESENTES LTDA - ME, sita a Av. MaL
Deodoro da Fonseca, 599 - Centro em Jaraguá do Sul(SC),
CNPJ 81.608.267/0001-68 -LE. 251.932)89, Comunicaquefoi
extraviado 06 Blocos de Notas Fiscais SérieD-1 de n° 00110 1 a

001350, 04 Blocos de Notas Fiscais Série Eil de n0000026 a

000125 nâo utilizados e uni Bloco Nota Fiscal Série D-1 de
0°00 1071 a 001100 nâo utilizadas e 001051 a 001070 utilizadas

.)

PRECISANDO
DEDINHEIRO?

- Nós temos se você possuir
veículo ( Auto-financiamento)

.

Quer comprar um veículo novo
ou usado?

-. Nós lhe emprestamos o

�lliheiro em até 36 vezes
E funcionário Federal?

.

- Dinheiro em até 18 vezes sern
SPC - SERASA - AVALISTA
Informações fone: 371-1214

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construções

�i�MO/UmCREA:41995·3

Fone: (0**47) 275·3441 /9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jar�guá do Sul - SC
CEP: 89256-100 . Jaraguá do Sul· SC

Informativo
Imobil iário
AIJS

{{fi.. .
. .

.

I
TERRENO

IVENDE - TERRENO com 2.4OOm2 (60X40) sito no bairro
JaraguáEsquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo
frente com a Rua Bernardo Dornbusch.

I
V.ENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

ICristóvão II - Bairro Amizade R$ 10.000,00.

VENDE - TERRENO com 1.000m2 de esquina - Rua

CRECI·João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
Paula II - Lote n° 151 - R$ 12.500,00.

I
A diretoria do Conselho

LOTEAMENTOS Regional dos Corretores de
Imóveis de Santa Catarina

FINANCIAMENTO (Creci), para o triênio 2000/
"

PROPRIO 2003, foi empossado num jantar

I
ENTRADA + 50 MESES

I
realizado na noite de sábado,

Residencial Firense em Blumenau, coma presença
Ouro Verde de 350 convidados. Assumiu a

Cirilo Zanghelini
presidência Gilmar dos Santos,Campo Sampiero I

Campo Sampiero II proprietário da Residência

I
Cchdcmlnlcfechadc Flamboyant

I
Imóveis, de Blumenau.

CASAS Esta é a primeira vez que o
. VENDE - CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Creci-SC tem como dirigenteRua Horácio Pradi, 330 - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00 ..

um representante do
VENDE - CASA DE ALVENAcRIA - com 90m2 - rua .

interior do Estado.
João Franzner R$ 25.000,00.

Foram empossados nesta data

I
VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$

I
dois conselheiros de Jaraguá12.000,00.
do Sul, Srs. Almir I. Menegotti

VENDE - CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Rocha e Luiz Sergio de Assis
Liodoro Rodrigues - R$,18.000,00. Pereira.

A A.I.J.S. deseja a nova
diretoria e conselhiros, uma
gestão cheia de realizações e

muito sucesso ..

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

CRECI4855-J

Loteamento Adelina, lotes cl 450m2, cl
toda infra-estrutura, próximos a escola,
mercado, ponto de ônibus. Localizado
nas mediações do Parque Fabril da
Marisol em Schroeder.
Valor R$ 1.000,00 de entrada +

financiamento em 60 vezes.

• Cód. 0055 - Sobrado cl 126m2, contendo 4 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
varanda, garagem. Terreno cl 364m2 (14x26), sito á Rua Paulo Naizel, bairro Vila Lenzi. Valor

R$ 80.000,00. Permuta-se por chácara.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'7H;11 m rITét1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA LANÇAMENTO
ELE CHEGOU
PARA BRILHAR'

REF. 105 - 01 casa de alvenária em constru
ção si cobertura - terreno com 460m2 -

Amizade - R$ 40.000,00
REF. 102 - 01 sobrado com 270m2 - Vila Lenzi -

RS 250.000,00
REF. 115 - 01 casa de alvenária com 150m2 -

toda murada (revestimento em gesso) -

R$ 33.000,00
REF. 125 - 01 casa com 3 andares (3
apartamentos com 96m6 cada) - Loteaménto
Primavera - Estrada Nova - R$ 70.000,00
REF. 130 - 01 casa germinada com 48m2 - Tres
Rios do Sul - R$ 10.000,00 + financiamento
CEF
REF. 210 - 01 apartamento com 91m2 - Novo
Residencial Catarina Ersching - 6 a vista ou

entrada + finan.
.

REF. 316 - 01 terreno de esquina perto da
sociedade Barra Velha - Barra Velha -

R$ 8.000,00
REF. 318 - 01 terreno com 377m2 - Bairro São
Luis - R$ 12.000,00

PRECISA-SE DE CORRETOR Consulf'e-nos

)'1

II
��._._ __..__ �.
• CRECI Nº 1589J'

.

•

: FONE: (0**47) :
• 376-0015 •

: BarraS I PLANTÃO :
: A imobiliária da Barra 9992-7919 :
•

VENDE
•

• TERRENOS •
•• Terreno cl 1.938.00 m2. ( 25.5 x 76.00 ). Rua Pastor Albert Schneider. na Barra - R$ 70.000.00 •
•• Terreno cl 608.00m2. Rua Pastor A. Schneider. na Barra. defronte Papagaio - R$ 18.000.00 •
••• Terreno cl 397.50m2. Rua Constantino Rubini, na Barr,,' - R$ 18.000.00

.

•Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda. lotes n
? 6 e 7. R$ 9.000.00 � cada em três parcelas.

•• Terreno cl 368.00 m2, Jardim Hrusehka II. bairro Soo Luís - R$ 4.000.00 + 24 x R$ 375.00 •
• SíTIOS' •
•
• Chácara com 158 690.00012 edificado com uma casa alvenaria c/80m2. com água e árvores frutfferas. Ribeirão

•Cacilda - Garibaldi - R$ 27 000.00

•• Sitio com 672.162,50m2. edificado com um galpão de 150.00",2. próprio para carregamento de banana,.localizado no Ribeirão. Fausto. Garibaldi/Corupá. com 15.000.00 pés de banana tratados. C0111 bastante água.
• mato. estradas e trilhas - área plana e montanhosa - R$ 130.000.00.

. •
•
• Sítio cl 11.265.00012 edificado com um galpão de madeira com 140.00m2. moinho com rod" d'água. localizado.na Estrada Ribeirão Amora. Rio CeITo II. distunte do asfalto 3 km - R$ 15.000.00 - aceita terreno (lote) ou

• parcela. . •CASAS
.

•• Casa de alvenaria c/130.00m2. terreno e/630.001112(14x45). OI suíte + 02 quartos. 02 saias. copa. cozinha.•
•

BWe. garagem. Rua Betatogo. 44. na Barra - R$50.000.00' •• Casa de alvenaria c/200.00m2. I suíte + 3 qros sendo suíte e quartos e/armários embutidos. escritório.

I ga�a?e�\pilra dois carros. dependên.c�a c/i3�C. I,avan�eria, despensa. churra�queira. piscina., terre�o cl I
•55_.75m_CI6.50d3.501, Rua Pe. AlOISIO Boeing. na Baila. - R$ 95·.000.00.- acena apto-com dois quartose.garagem. como partede pagto. .

• APARTAMENTOS •• Apartamento cl 96.00m2. 2 quartos. garagem e demals dependências. Rua Egídio Busarello. área nobre. na

• Barra - R$ 33.000.00
_ •

LOCAÇAO
.

• • Saio comercial cl 34.62 m2. Rua Reinaldo Rau. esquina Guilherme Weege. Centro - R$ 180.00 (Primeiromês.
• de aluguel grátis) . •• Sala comercial cl 100.00 m2: Rua Pastor A. Schneider. 8') I. na Bana - R$ 270.00

•• Sala comercial cl 100,00 m2. Rua Pastor A, Schneider. 1412. na BaITa - R$ 300.00 •
•• Sala comercial e/90,00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1270. na BaITa - R$ 280.00

•• Sala comercial cl aproximadamente 100.00 m2. Rua Walter Marquardt. 2820 - R$ 225.00

•• Sala comercial cl 47,00 1112. Rua Walter Marquardt.ôdá , R$ 180.00 (Primeiro mês de aluguel grátis) •• Sala comercial cl 36,00 012. Rua Angelo Rubl111. 972. na Barra - R$'270,oo
•• Sala comercial cl aproximadamente 60.00 m2, Rua Angelo Rubini. 980 - R$ 250,00 •
•• Apartamento clm quartos. garagem e dernais dependências. Rua Walter Marquardt. 2820 - R$ .'20.00

•• Apartamento cl 02 quartos, garagem e dernais dependências. Rua Angelo Rubini. 880 - R$ 230.00

•• Apartamento cl 02 quartos, garagem e dentais dependências, Rua Egídio Busarello, 324 - R$ 270.00 •• Apartamento cl 02 quartos. garagem e dernais dependências, Rua Joaquim A. Girolla. 210 - R$ 250.00

•• .Apartarnento cl 02 quartos. garagem e dernais dependências. Rua Hermann Schultz, 169. Vila Lenzi - R$ •
•

250.00 .

.•• Casa de alvenaria cl03 quartos. 2 BWe. garagem pl dois cmTOS e dernais dependências. murada, Rua Afonso

• Hanernann, sln 0. na Barra - R$ 270.00 •
•• Casa de alvenaria c/03 quartos. gara�em e dernais dependências. Rua Bertha Weege. 699. na BaITa -. R$

•300.00 ."'
.

•• Casa de alvenaria c/03 quartos. garagem e demals dependências. Rua Adernar Horongoso. sln 0. Ti fa Martins.- R$ 280.00 .

• � Casa de madeira e/.o3 quartos. garngem e demais' dependências, Rua Botafogo, 73. na Barra - R$ 270.00 •
•. Casa de madeira cl 02 quartos e dernais dependências. Rua Bertha Weege, 767 (Fundos) - R$ 180.00

•• Casa de madeirn cl 02 quartos. garagem e dernais dependências. Rua 634. Ti fa Martins - R$' 160:0Q •
•• Casa mista cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua João Maass. lote 4:1. lot. Ouro Verde - ns •180.00 .

.
.

•• Terreno c/400.58 m2( 15.00· m2 de frente). na Rua José Narloch. São Luís - R$ 120:00 •
•.•. Terreno c/1.044.50 n'l2 (28.00 x 37.30). RUa Angelo Rubini. esquina Rua 750. na Barra - R$ 230.00

•
RUA ANGELO RUBINI, 1046 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - 'sc
FONE (047) 275-0163 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

• Ref: 043 - Terreno: 16.000m2. jguá Esquerdo. R$ 85.000,0�
• Ref: 010 - Terreno: 670,85m2 c/3 casas. Baependt. R$ 55.000,00
• Ref: 001 - Terreno: � 68.000m2. lateralda WalterMarquardt R$ 50.000,00
• Ref: 017 - Terreno: 450m2. Vila Nova: R$ 30.000,00

• Ref: 001 - Terreno: 168.000m2. lateralda WalterMarquardt R$ 50.000.00
• Ref: 036.- Terreno: 405m2. Figueira. R$ 16.000,00
• Ref: 013 - Terreno: 375m2 Vila Lenzi R$14.000,00
• Ref: 013- Aptos 114m22 quartos, + dep. Edif. Florença R$67.000.00
• Ref: 001 - 114m2, 1 Suite, 1 quarto, + dep. Edif. Amariles R$55.000,00
• Ref:.005 - 126m2, 3quartos, + dep. Edif. Spézia R$ 53.000,00
• Ref: 010 - Apto: 2 quarto, + dep. Edíf. Amizade R$'1 0.000,00-+ financ.

Ref 078 - Casa alv, 140m2, 1 suite
2 quartos + dep/ R$ 85:000,00

ReI 014 - Sobrado 210m2, 1 suite cl
closet e hidro, 2 quartos + dep. R$
128.000,00. Aceita apto. de menor

valór

Ref 054 - Casa alv. 90m2. 3
quartos + dep. Vira Rau

R$26.500 00
.-

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 ·Fone 371�2357
REF. 109 -

CHICODE
PAULO
Casa alvenaria
com 100m2, 3
quartos, sala,
cozinha, bwc'
Rua: Chico de

Paulo, 1630 -

R$ 45.000,00 Ref: 129 - VILA RAU
Casa mista cl 84m2, terreno 532m2, 4' quar
tos, sala, cozinha, lavanderia, garagem. Rua

Waldemar Rau, 862 - R$ 28.000,00REF. 107-
CASA ANA
PAULA

Casa mista
com 100m2;
cl 3 qtos,
sala, cozinha,
banheiro,
garagem cl
churrasqueira.

Terreno com 350m2. Rua Francisco Frederico Möller,
83 - R$ 21.500,00

Ref: 156 -

Casa em

alvenaria
com 80m',
3 .quartos,
sala; copa,
cozinha,
bwc, la
vanderia.
Terreno

300m2• Rua Soldado João Krause, 105 - Tifa
Martins. R$19.000,QO + financiamento •

_--
---�------__:...-�--------------

CASAS
• JOÃO PESSOA - Alvenaria, i suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc R$ 22.000,00 + financ.
• RAU - Mista, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 25.000,00

TERRENOS .

O
• ANA PAULA - 350m2. Loteamento Firenze :R$ 9.000,�0• RIO CERRO I - 759m2, SC 416, com 33,00 frente pl SC R$ 16.000'00• CHICO DE PAULO - 618m2, rua Francisco de Paulo R$13.000,00• RAU - 326m2, loteamento Hilda G. Enke .. , R$ 14.000'00• AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, rua Afonso Piazera R$ 14.500'00CZERNIEWICZ - 450m2, Rua João Dobrawa R$ 10.000,

LOCAÇÃO
C I I 3 I

-

b 't'
. .' .

R$ 400 00
• VILA LALAU - asa a V., c qtos + ga pao com wc, escn orla...... , '00.' VILA NOVA - Sala Comercial com 25m2 � R$ 1500'0• ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem R$ 22 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
IMOBILIARIA

CRECI 1583-J

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro -'let: i,,(i):tS�} :3·1d�8mm!i)·- iRax.: ;�47,� 3�O.i(l)381

http://www.netuno.com.br/hbitat e-mail: hbitat@netuno·.com.br

VENDAS
CASAS

101 - Alv. cl 03 quartos - terreno cl 408m2 - na Barra - R$
34.000,00 (negociável).
102 - Alv. cl 270,00m2 - no Alto - CENTRO - 1 su íte + 3

quartos + 1 bwc, salas jantarl estar cl lareira, permuta cl
apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHROEDER - R$
25.000,00
104 - Mista - VILA LALAU - cl 100m2 - cl 3 quartos - R$
32.000,00
105 - Casa semi-acabada - cl 01 suíte + 02 quartos -

Bairro São Luis - R$ 48.000,00.
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suítes - bem
localizada - R$ 57.000,00
107 - Imóvel Residencial/comercial - CENTRO - R$
250.000,00 - NegoCiável

.

108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado
R$ 55.000,00
109 - CENTRO - cl piscina - R$ 140.000,00 + R$ 60.000,00
Financiamento
110 - Sobrado de alvenaria novo. Rua Marcelo Barbi -

VILA LENZI cl 250m2. Aceita imóvel de menor valor.
111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno e/688,00m2
112 - Terreno no alto, cl 16.000m2 - casa cl 320m2 - e/2
suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - R$
38.000,00
114 - Curitiba (PR), cl 260,87m2 - Terreno cl 860m2 - R%
120.000,00 {permuta por casa aqui em Jaraguá do Sul)
115 - Sobrado Novo - na PRAIA DE ITAJUBA - Frente
para o mar - R$ 150.000,00
116 - JARAGUÁ ESQUERDO - próximo CAIC - R$
35.000,00
117 - Alv: e/02 quartos - cl 70m2 - Ribeirão Cavalo - R$
14.000,00 (negociável).
118 - Alv. - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - cl
268m2 - terreno cl 1.202,00m2 - próximo Duas Rodas
119 - CENTRO - de alvenaria - $ 50.000,00 (Cinquenta Mil
Dólares)

.

APARTAMENTOS
201 - Apto Joinville ci 1 suíte + 2 qtos. Entr. R$lS.000,00
+ finane.
202 - Amizade e/2 qtos - R$ 15.000,00 + financ.
203 - JACÓ EMMEND_OERFER cl 1 suíte + 2 quartos e 2

vagas de garagem
204 - cl 3 quqrtos, Res. Vitória Régia - VILA LALAU -

R$ 25.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
- SÃO FRANCISCO DO SUL
207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - cl

vaga de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL" Próx.
Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - Ent. R$
20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador
- R$ 53,000,00
211 - AMIZADE cl 3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep.
R$ 75.000,00
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos
Chiodini" com 83,00m2
215 - APTO cl 2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA CI 600m2-
próx. Pref. Municipal - R$ 25.000,00
302 - NaAV. BARÃO DO RIO BRANCO, eom.2.000m2-
Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m2 em SANTA LUZIA - R$
120.000,00
304 - Na RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO - cl galpões.
e casade madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00
305 - TERRENO cl 572,80m2, nas proximidades do
KOHLBACH - R$ 25.000,00

.

306 - SCHROEDER com 1470m2, comercial - R$
20.000,00
307 - CI 557,00m2 na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - R$
22.000,00 .

308 - PRAINHA/PENHA - R$ 21.500,00 - com projeto.
309 - SCHROEDER cl 1.100,00m2 - R$ 8.500,00
310- Praia deltaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com
726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00
311 - CI 520,00m2 ria RUA LEOPOLDO MAHNKE -

CENTRO
312 - Comercial WALTER MARQUARDT 660m2, cl 22m
de frente pl asfalto - R$ 30.000,00
313 - JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2.
.

314 - Área-de 165.000,00m2 na localidade de RIBEIRÃO
ALMA - R$ 55.000,00
315 - 2 terrenos cl 453,60m2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
316 - Lotes próximos ao Horto Florestal - Estrada Rio da
Luz - R$ 8.000,00 cada. _

317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17:000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUÁ ALOíSIO BOEING NA BARRA
com 546,60m2 de área - R$ 30.000,00
·319 - Área na Barra do Rio CerrO - cl 89.748m2 - cl casa

antiga
320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando
Pradi e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,00m2 - R$ 18.000,00
322 - Chácara cl 25 mcirgos - cl çasa + rancho +

RIBEIRÕES NOTRÊS RIOS DO SUL
323 - Lateral da RUA MARINA FRUTUOSO - CENTRO -

R$ 40.000,00
324 -TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m2
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2
- R$ 21.000,00
326 - Ruà Leopoldo Janssen - cl 663,00m2 - R$
50.000,00.
327 - Com. 1.092,00m2, de esquina - CHICO DE PAULA
- R$ 45.000,00
328 � CI 880m2 de área, cl 670m2 de área construída na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO
329 - CI 1.1Sü,00m2 - na RUA JOÃO PLANINCHECK -

R$ 45.000,00 - Negociável
330 - CI 1.018, 17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negoeiáilel
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - JGUÁ ESQUERDO,
cl 429,00m2 - R$ 23.000,00

.

332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS -

área-de 1.133,00m2 - R$ 60.00Q,00
333 - Com 3300m2 - VILA NOVA - R$ 59.000,00
334 - Área cl 3. 739,27m2 - Estrada Nova - Próx.
Recreativa do Breithaupt - R$ 48.000,00.

-

335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11-
cl 915m2 - R$ 35.000,00
336 - CI 441, 75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio

Rodrigues - RAU -R$ 7.500,00

VENHA NOSVISITAR!!!

Aproveite para ver a maquete
.

do EDIFíCIO GEHRING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo
.

pontualidade nos paqamentos.
PROCURE-NOS!

337 - CI 364,00m2 - Na frente da DG da Weg (Morro)
- R$ 7.000,00
338 - LoteamentoJardim Roeder- Rio Cerro 11- R$
4.000,00.
339 - Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBA/SÃO
FRANCISCO DO SUL - cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,56m2 - R$l 0,00 o

metro quadrado
341 - Três terrenos com mais de 1.200,00m2 CADA
CENTRO
342 - Rua EXP. ANTÕNIO CARLOS FERREIRA,
esquina com Tornaz Francisco de Góes - Com

2.648,25m2
343 - Estrada Santa Luzia cl 667,50m2 - R$ 20.000,00
344 - Guaramirim cl 6.196m2 - BR 280 em frente
cozinhas Berlim
345 - 02 Lotes - Loteamento Miranda - Garibaldi - cl
325m2 - R$ 6.000,00 (cada).
346 - Guaramirim - Centro - cl 450m2 - R$ 25.000,00

ALUGUÉIS
401 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos -no Edifício Carvalho
Centro - R$ 490,00
402 - Sala Comercial - cl 200m2 + 1 00m2(fundos) - Em
frente Colégio Evangélico Jaraguá
-403 - Quitinete térrea - Rua Max Eugênio R. Ziemann, 234
- Czeniewiez - R$ 150,00

. 404 - APTO c/ 1 suíte + 2 quartos + dep. emp. - Ed '; Jaraguá
-R$450,OO
405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Preso Jueelino, Edif.
Ana Isabel - Centro - R$ 250,00
407 - APTO. e/2 quartos - próximoWEG I - R$ 280,00
408 - APTO cl 3 quartos - SANTA LUZIA - R$ 280,00
410 - SALACOMERCIAL - Av. PrefeitoWaldemarGrubba
-R$560,00
413 - CasaAlvenaria - cl 03 quartos - Ao lado do Chopp _

& Club - R$ 300,00.
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado - Centro

R$800,OO
418 - APARTAMENrO e/2 quartos - próx. da Faculdade
.-R$280,OO
419 - SALA COMERCIAL (;/ 300,00m2 - Felipe Sehmidt
CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL c/500,00m2 -1 Q andar
-Ilha da Figueira - R$ 600,00

,

421 � Salas comerciais cl 50m2, 120m2 e 150m2 - na

RUA JOSÉ EMMENDOERFER - Próx.Weg I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL c/2oom2- trifásico - CENTRO
-R$350,00
423 - Casa de Madeira - c/ 02 quartos - Em frente ao CTG

.

Trote ao Galope - R$150,00.
.

424 - Salas conjugadas - Centro - cl mobília - Para
consultório ou escritório
425 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo - Rua
Reinaldo Rau - R$ 370,00
426 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos - ED. ISABELLA -

CENTRO - R$ 380,00
427 - SALA COMERCIAL cl 300,00m2 - em frente ao .

Colégio Evangélico Jaraguá.
428 - ED. ENDER - Av. Waldemar Grubba - 2 qtos - R$
260,00
430 - Sala Comereial- c/ 200 m2 - 1 º andar - Av. Marechal
Deodoro da Fonseca.
431 - Apto e/02 quartos - Amizade - R$ 230,00.
432 - CASA EM ALVo comercial; antiga Escola de Inglês
Fellow's - CENTRO - R$ 650,00

..

435 - Apto elOl suíte + 02 quartos - semi-mobiliado - Ed.
Isabella - R$ 500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* CHURRASQUEIRA;
* ENTRADA PARTICULAR;
* ENTREGA EM 06 MESES;
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- Casas
IMÓVEIS PARA VENDAS:

-Terrenos

ALUGA - Casa com 4 dorrns, 2 salas,
cozinha, bwc, lavanderia, garagem.
R. Waldemiro Schmitz � Jguá Esq.

Valor R$ 280,00

VENDE - Terreno cl 581,OOm2
Ilha 'da Figueira, Rua Antônio Kachella.

-

R$ 20.000,00

VI;NDE - Terreno cl 442m2.
Rua Maria Nagel - São Luis.

R$ 11.000,00

Temos casas e apartamentos residenciaispara locação.
'"

• .Iaraguá do

CHEGOU À SUA VEZ DE MORAR BEM EM JARAGUÁ DO SUL

DIS[POMOS DE DUAS UNIDADES DO RESIDENCIAL VICTÓRIA.
SÃO SOBRADOS COM 130m2 DE ÁREA ÚTIL COM:
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* GARAGEM PRIVATIVA;
* JARDIM'
* SEM CONDOMINIO ;
* QUALIDADE, BELEZA E FUNCIONALIDADE;
* LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (em frente ao Breithaupt da Walter Marquardt) ;
* PAGAMENTO FACILITADO SEM JUROS,
* NA RELAÇÃO CUSTOIBENEFICIO É MAIS BARATO QUE APTO, E VOC�
DESFRUTA DE ESPAÇO NO TERRENO, QUE É TODO MURADO;
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- · C

'" :n��E
, .so

O 0
t

1.90 '

Projeto arquifetô,nico :

Projetos complementares:
Execução,:,
Vendas': g

Assessoria'Jurfdica :

o
o
3
"

�

- Apartamentos

Vende

o

.;

1

Comp'ra . Vende

!:
c
UI
II

Aluga. Aluga . Administra

Cód, 149 Bonita casa de alvenaria cl
108,00m2, cl três quartos, bwc, e outras

dependências, terreno medindo 350,00m2. -

Ana Paula II - R$ 60.000,00

Côd.140- Casa de alvenaria de 160m2 com

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

Cód. 476 - Lindo chalé suíço de alvenaria cl 120,00m2, terreno medindO

752,00m2 , contendo três quartos, dois BWC, lareira e demais dependências, Na
praia de Araranguá - SC R$ 52.000,00. Troca cl imóvel em Jguá do Sul.

Cad. 481:) Sobrado semi-acabado cl 84,00m2 terreno medindo
360,00m2.CI três quartos e demais dependências. Ilha da Figueira
- RS 25.000,00. Aceita carro até RS 5.000,00.
Cód. 489 - Casa de madeira cl 60,00m2 dois quartos e + comodos,
terreno cl 451 ,50m2. Barra do Rio Molha - RS 28.000,00.
C6d. 484 - Lindo sobrado cl 265,00m2 cl quatro quartos, três bwc,

copa-cozinha, sala, churrasqueira,varanda e outras dependências, '

fica linha telefonica, área do terreno 700,00m2. Jguá Esquerdo -

R$ 78,000,00,
Cód. 488 - Casa mista cl 84,00m2 no Rau cl três quartos e demais
dependências, terreno cl 392,00m2 - RS 25.000,00.
Cód. 487 - Casa de alvenaria cl 63.00m2 cl dois quartos, bwc,
sala, copa-cozinha, área de serviço e varanda, terreno cl 392,00m2
- João Pessoa - R$ 17.000,00.
Cód. 472 - Sala comercial cl 43,99m2, cl uma casa de rnadeira nos

tuncos medindo 44,00m2 - Vila t.atau - R$ 28.000,00.
Cód. 471 - Casa mista cl 130,00m2, terreno de esquina cl
515,00m2 Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$
40.000,00.

ALUf7A
Galpão pre-moldado c( 749,45m2, terreno cl

6.721,00m2, contém 02 suítes + dois quartos, bwc

saciai, fem. e masc., e ampla área pi escritório.•
Vila Rau - R$ 1.700,00

RANCHO
IMOVEIS

Uma parceria correta.

ra n choi rn o v e l s i c om _ b r

,..':f:I:§§ITAM()§ J)4�A VI:,..[)A
f:A§Á ATi: �S 4ti.()()().()()

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

CENTRAL DE: VENDAS

a 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

a 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

·�I:(:l:iiITAM()i DI: (:Ai,Á
VÁl2,Á L()(:,ÁÇ..i().
TI:M()i (:Lll:lllljTr:i
(:ÁDÁiTl2,Á()()i.
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FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
centrode Atividades de Jaraguá do Sul

Fisioterapia
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS SEGUINTES ÁREAS

TRAUMATO":ORTOPÉPICA
REUMATOLÓGICA

PEDIÁTRICA

NEUROLÓGICA

GERIÁTRICA

PREVENTIVA

CONVÊNIOS c;OM A INDÚSTRIA, UNIÃÖ SAÚDE EISSEM

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE370-7899 RAMAl27
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

PROGRAMAÇÃOMÊSDE .JUlHODE 2000

HABILIDADES DE ESTUDO
(MatricUlàs abertas p/2' Semestre)

,

Para crianças de 1� a 4ª série -

Espaço para brincar e aprender
Matutino e Vespertino
DEPENDENTE: 10,00malricula
+ 1 O,�O mensalidade .

USUARIO: 20,00matricula + 24
CONVENIADO: 15,bOmalri

'

+ t 5,50mensalidade

INGLÊS ADULTO (PaTAS.
2'e4' - 18hàs 19h/1
3' e 5' - 08h às 09h /1
Sabados: 08h às Wh /
COMERCIÁRIO/DE
R$35,OO
USUARIO: 5 pare
+ livros R$ 35,00 .

CONVENIADO: 5 p
+R$35,00

INGLÊS INFANTIL (TAS.
'<'e4' - 17hàs t8h
3'e5'_ 09hàsl0h/l
DEPENDENTES: 5 pa.+ livros R$ 26 00
USUÁRIO: 5 parcelas de

, � livros R$ 26,00
ONVENIADO: 5 Parcelas de

+ livros R$ 26,00

GINÁSTICA LOCALIZADA
• DIAS DA SEMANA

�; e�' 07h às 08h e 08h às 09h
,4-eS' 16hàs17h

�:' 4' e S' 19h30 às 20h30e4'18b15às19h15

3 xssmana: R$ 25,00
CONVENIADO:
2xsemana:R$17,OO

'

3xsemana: R$21,OO

aupt-às 19h30m
IL

s hrincando, criando
, alegre c dcscorurafdo.

)l'Pl'lIll. Comere: RS �().00
1 Jsuário: HS �),OO

OES E INSrRlçÚES: No SESC: (47) ,HI-WJW
RUH: Presidente Epitáein Pessoa. J::,n - Centro

Ohs.: O valer da inscrição inclui camiseta . lanche e passeio pura
Zoolõgico dc Pomcrodc.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - J'araguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/'Fax 47 371-9177

CLASSIFICADOS - 19 '

......................................................................

SE FIESC
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

2° SEMESTRE 2000

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:'
· SOLDAGEM INDUSTRIAL

· MECÂNICO DE MANUNTEÇÃO DE

MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL

· MOPE

· SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE

CALDEIRA

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

Não perca a oportunidade, participe dos cursos:

MATEMÁTICA FINANCEIRA
COM USO DA t.tP 12C

OBJETIVO

Objetivo: Capacitar os participantes para utilização
eficaz da calculadora HP 12C, através do conheci
mento das funções existentes e as suas aplicações
em finanças, matemática, etc,

Levar aos profissionais as fórmulas simplificadas
de cálculos que poderão ser utilizadas no dia-a-dia de
forma eficaz, através da calculadora HP 12C, e que
tenha aplicabilidade prática.

Funçõe básicas da HP 12C

Função e análise do teclado

Matemática básica na HP

Expoente
Principais funções matemáticas:.

somatório, fatorial, arredondamento,
parte inteira e fracionária, calendá
rio, etc,
Juros

Funções financeiras: juros simples,
juros compostos, conversão linear,
taxas equivalentes, descontos por
dentro e por fora, etc,
Cálculo de datas

Tabela price
Intensa prática de exercícios,

Instrutor: Rogério Dantas
Consultor de empresas na área financeira e

marketing; gerente de incorporação da Construtora

Miquerinos; consultor nas empresas: Nova Era,
Coperiix e Metalpar: protessor do Senac na área de

operações imobiliárias e HP 12C, Ex-diretor de

marketing da DDF Construçöes.e Incorporações Ltda.

REALIZAÇÃO
Período: 17 a 21/07/QO ( 2ª a 6ª feira)
Horário: 18:45hs às 22:20hs
Investimento: R$ 69,00
Obs.: 5% de desconto para dois
ou mais participantes da mesma
empresa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita
rem para casar os seguintes:

EDITALW 22.805 de 12-07-2000
ADEMARSTEINDELEMARIACRISTINA LIPINSKI-

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada

Garibaldi, nesta cidade, filho de Lauro SteindeI e Nelza Westpha! Steindei-
'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupá, nesre Estado, domiciliada e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filha de Adernar Lipinski e Maria Lennert Lipinski -

EDITAL N° 22.807 de 12-07-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
GIVANILDOLEMEsDESOUZAESHEILACRISTINATONIOTTI-

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, natural de Modelo, neste Estado, domiciliado e residente na

lateral da Rua Rio de Janeiro, em Schroeder, neste Estado, filho de Adão Lemes de Souza e Maria Eleutherio
de Souza.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de setor pessoal, ttatural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Anita Garibaldi I OI, nesta cidade, filha de Helio João Toniotti e Salete Quito Toniotti -

.
'

11::
I
I

EDITAL N° 22.811 de 17-07-2000
XISTOALVES DESOUZA JUNIORESALLYELIZA TRAPP-

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, domiciliado e

residente na Rua Copacabana, I ,6f I, Floresta, Joinville, neste Estado, filho de Xisto Alves de Souza e'
Marilene Aparecida de Souza.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na Rua Carlos May, 70,
Baependi.jiesta cidade, filha de Egon Trapp e Relí Maria de Oliveira Trapp.-

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.

VENDO
,I Terreno com 451m2,

com uma casa mista,
60m2 + uma fundação
com 96m2"todo
murado com muro de

pedras, terreno de

esquina, ótima'
localização, próximo
,a PMJS.
Valor R$ 26.000,00.
Tratar: 9997-7708

EDITAL
PATRICIA TAVARESDACUNHAMELLO, 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:

Alferri Metais Ltda. - R. João Franzner, 382 - Nesta; ,

Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi, s/n° - Nesta;
Ana Maria - R, CeI. Emílio Carlos Jourdan, 41 - sI. 115 - Nesta;
Ana Maria Ind. e Confecções Ltda, - R. 687, n° 158 - sI. 01-

Nesta;
Ana, Maria Ind. e Confecções Ltda. - R. 687, n° 158 - sI. OI ___:

Nesta;
Anivaldo Schmitt de Camargo OU - Nesta;
Antonio Sergio G. Nunes Ltda. ME - R. Padre Alberto Jacobs, 656
- Centro - Nesta;
Carrnelino Bressanini - R. José Theodoro Ribeiro - Nesta;
Churrascaria Garfo e Bombacha Ltda. - Nesta;,
Churrascaria Garfo e Bombacha Ltda. - Nesta; !

D. E. D, Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R Joinville, 5.249 - salas5
e 6 - Nesta;
Deisi MarguidMu ller ME - R. Pastor Alberto Schneider, 832 - Cen-
tro - Nesta;
.'

'

, Deuma do Brasil Ltda. � R. Presidente Juscelino - Nesta; ,

Dr. Wanderley Rebelo Silva - R. Tomaz Francisco de Goes, 468-
Nesta;
Elisandro Vincensi -R. Alberto Santos Dumont, 193 - Vila Lalau-«

Nesta;
Elisete Cássia Baumer - R. Metolugia Niquilati - Rio Molha 3-

Nesta;
,

Heloisa Caetano - R Reinoldo Rau, 500 - sI. 04 - Nesta;
Hida Supermercados -:- Cai xa Postal 165 - Nesta;

,

Hida Supermercados - Caixa Postal 165 --: Nesta;
José Izidoro Filho - Nesta;
Lindolfo Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;

,

Marly Bayna Moreira - Av. Getúlio Vargas, 268 - sI. 114 - Nesta;

Nereu Naimburg '- R. João Franzner, s/n° - Nesta;
Nereu Naimburg -:- R, João Franzner, s/n° - São Luiz� Nesta;
Nereu Naimburg - R. João Franzner, s/n° - São Luiz - Nesta;
Nereu Naimburg - R. João Franzner, s/n° - São Luiz - Nesta;
Nereu Naimburg - R. João Franzner, s/n° - São Luiz - Nesta;

Rogério Manske - R. Domingos Dernarchi, 372 - fundos - Nesta;
Salesio Tholl - R. D., Lot. Santo Antônio, Lote 518 - Nesta;
Transluciano Transportes Ltda. - R. Adelia Fischer, 164 - Nesta;
Vinicius José Wodzinsky - R. Exp. Gumercindo da Silva, 555·

Apto. 52 � Nesta;
Vinicius José Wodzinsky - R. Exp. Gumercindoda Silva, 555'

Apto. 52 - Nesta;
Viniciús José Wedzinsky - R. Exp. Gumercindo da Silva, 555'

Apto. 52 _:_ Nesta;
Vinicius José Wodzinsky - R. Exp. 'Gumercindo da Silva, 555'

Apto. 52 - Nesta;
Í"

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU I
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por "

intermédio do presente Edital, para que os mesntOS II

compareçam neste TabelionatonaRua: ArthurMüDer, i
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

�
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc. .(

,
�

':
'ê'

�

Jaraguá do Sul, 19 de Julho de 2000.

Patricia Tavares da CunhaMello

Tabelíã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'ille estava lá:�.�I:rtão o
�esença nesta festa!
u. Confira as fotosi'l

eine 1 - o caminho para
Eldorado - Livre
Horário: 15:30
O patriota - 14 anos

Horários: 17:30 e

20:45
eine 2 - Pokémon 2000 � O

o

filme -:- Livre
Horários: 15:00 -

17:20 - 19:20 e 21:20
eine 3 - Dinossauro - Livre

Horários: 15:15 e' .

17:00
Pânico 3 -14 anos

Horários: 19:00 e

21:30

SUPERNOVAS

- IBM lança editor HTML

para Linux.

- O Comitê Olímpico
Internacional vai processar
j,8 mi! sites que utilizam

o

irregularmente a marca

"Olimpíadas".

- Julio Iglesias quer ser chefe
"

de campanha de Menem.

- Christopher Lee vai atuar
em "Star Wars: Episódio 2".

- Espedal com Lulu Santos,
na MTV, vai ao ar em

o

setembro.

- Segundo CD de Ivete
Sangalo trará música de
Chico Buarque.

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama� Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite' nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

� A� Av. Mal. Deodoro

1�9� da Fonseca, 1699

�, \� Fone: 371-7847
I _ Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO

I"_'�-li:: o

,

Rua Mal. Deodoro I!§ 4
da Fonseca, 1452 so i'-'"'-�

Fone/Fax: 372-3306 � Io..C.llJaraguá do Sul- SC �i!� Iü·O

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

o

t' I�,
..OO��

CABELEIREIRO UNISSEX
FONE: 370-0606

Especializado em cabelo afro" alonga-
o ,'I; meato, entrelaçamento, relaxamento,

,

fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4
Centro - Jaraguá do Sul

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Oäontopeäietris,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso
de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

, Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO�
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os primos Tayná
Machado, Jonathan
Willian Santana, Ana
Carolina Santana e Júlia
Machado Moreira,

. enfeitando a coluna

Ângelo Gabriel Tafner
completou, quinta-feira
(20), 4 anos. Seus tios
Viviane e Moacir lhe

desejam muita felicidade!

BABÁDAHORA

� Mame �
Temos agora a solu o permenente para seus

problemas tempor rios.

Sempre que precisar de bab por hora
(dia e noite), entre em contato com Elvira

Lu oli, pelo telefone: 372-2057 -

experi ncia no ramo - timas refer ncias:
Isabel Kikue - "371-9325/ Elizete Fluck -

371-7012/ D bora Ceola: 371-6644/ Rejane
Rocha - 371 1270

Franklin Tadeu
Hanemann completa

amanhã 9 anos. Os pais,
Alfredo e Salete

Hanemann, lhe desejqm
um feliz aniversário

CLíNICA�� W�
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWafterMarquardt, 284
Fones: 371·0101 ·371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MAI:WEE:

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Divul a äo

Cultura de ser Velho ou Antigo
Conceitualmente encontramos dois sentidos pata estas duas

palavras. Entretanto, 'as pessoas que visitam o museu

normalmente utilizam-nas com ummesmo significado,ou seja,
"ANTIGO ( 1 .DE TEMPOREMOTO, 2. QUE EXISTIU

NO PASSADO, 3. QUE SUCEDEUOUTRORA, 4. QUE É,
OU EXISTE, DESDE MUITO TEMPO,VELHO, 5. QUE
JÁNÃO ESTÁ EM EXERCÍCIO (DE CARGO, FUNÇÃO,
PROFISSÃO, ETC.), JÁ A PALAVRA VELHO, DIZ 1.

MUITO IDOSO, 2. DE ÉPOCA REMOTA, ANTIGO, 3 ..

QUETEMMUITO TEMPODEEXISTÊNCIA, 4. GASTO·
PELO USO, OU USADÍSSIMO, 5. QUE HÁ MUITO
POSSUI CERTA QUALIDADE OU EXERCE CERTA

PROFISSÃO, 6. DESUSADO, ANTIQUADO,
ABSOLETO ...

Esta é a conceituação que oDicionário Aurélio apresentá e
que coincide com o pensamento da grandemaioria que busca a
suahistória enquanto homem nummuseu. Podemos perceber a
existência de semelhanças nas duas palavras, mas penso ser,

apenas uma a que podemos pensar como sendo algo
representativo. Sinto que o que deve representá-la deva ser

algoque possibilite ao visitante ou estudioso perceber qual sua
funcionalidade e significado que o homem teve quando a

confeccionou, condicionando quem a vê observar qual a relação
social que o homem realizou.

Penso que deva ser assim para que haja o entendimento da
história comoum todo, umavez queumapeçaenquanto funcional
tem uma representação. Do contrário, passa a ser apenas um

objeto. ° que tenho observado é que no Brasil, principalmente,
as pessoas.têm determinado que omuseu é um local de "coisas",
ou segundo alguns transeuntes ummuseu vemmostrar o seguinte:
"lembrança do passado", "casa de antigüidades". Entre os

visitantes percebo uma grande diversidade de pensamentos do
que seja o conteúdo do museu. Neste sentido também vejo a

, aplicabilidade deste pensamento com as pessoas de idade, ou
seja, que o indivíduo seja visto não como simplesmente algo
que não tenhamais validade.
Diante do que podemos perceber, a palavra que mais se

aplica ao sentido da expressão do que queremos representar,
para nós é antigo, pois o significado dela émais.abrangente
e ilimitado. Digo isto porque a palavra velho nos apresenta o
ponto "á Desusado, antiquado, obsoleto ...", como algo que
desconsideraa vida social.da sociedade.

Sempre que converso com alu�os ou outras pessoas, coloco
aimportância de um objeto, quando este tem apossibilidade de
representar o homem em sua vida. Neste sentido, quando
estabelecemos alguma espécie de contato visual com a peça, "é
necessário haver uma respeitabilidade, porque penso que esta
relação seja cultural e daí é com o próprio homem. Para

tra:n_scenderestaproblemática temos exemplos de alguns países
naAsia que reproduzem o seu acervo com réplicas para que as

pessoas possam tocar e manusear as peças para que possam
falar delas com exatidão para outros.

No entanto, no Ocidente, temos uma outra realidade,
porque creio que um trabalho como este, de reprodução de
Peças além de caro já não possui a originalidade. Porém épreciso
que passemos a estabelecer uma nova relação com nosso

passado, principalmente porque é ele que nos permite entender
nossa realidade enquanto seres humano.

. Carlos CezarHoffman
Pesquisador do Centro Universitário de Iaraguâ do Sul

Matriculas serão realizadas nos dias 26 e 27de julho

MATRÍCULAS

Estão abertas as inscrições para os cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo
CentroUniversítárío de Jaraguá do Sul.

'

. A confirmação damatrícu-
, la acontecerá nos dias 26 e 27
de julho e é necessário que o
acadêmico esteja com as.men
salidades em dia (inclusive a

de julho) e não esteja deven
do livros ou multas para a

biblioteca.

Cumpridas estas normas, o
acadêmico terá suamatrícula
automaticamente confirmada
nomês de julho, não havendo
necessidade de comparecer ao
Centro Universitário. Já os

acadêmicos que desejarem
alte,rar os dados preenchidos
na matrícula prévia por
mudança de planos, por
reprovaçãoem disciplinas que
são pré-requisitos ou por
terem efetuado matrícula de

disciplinaem regime especial,
deverão comparecer, pessoal
mente, à Secretaria Geral

Acadêmica, nos dias 26 e 27
de julho, para efetivar a

Confirmação de Matrícula.
Neste mesmo período, a

e Avaliação de Políticas e

Serviços Sociais: área
'pública e privada
N.º de vagas: 35

Inscrição: R$ 148,00
Investimento: 15 x R$ 148,00
. Gerência da Qualidade

, nos Serviços Contábeis
N,º de vagas: 35

Inscrição: R$ 150,00
Investimento: 11 x R$ 150,00

" Gestão de Negócios e

Finanças
N.º de vagas: 55

Inscrição: R$ 123,00
Investimento: 18 x R$168;00

. Psicologia e Saúde
Mental'

.

N.º de vagas: 35
Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$ 197,00
. Planejamento, Execução

Tesouraria e a Secretaria
GeralAcadêmica disponibi
lizarão, na Internet, a confir
mação da matrícula dos
alunos cujas etapas foram
cumpridas. Os acadêmicos

que não cumprirem as eta

pas acima discriminadas se
rão automaticamente con

siderados desistentes.
Maiores informaçõespodem

serobtidaspelo telefone (Oxx)47-
371-0983 ou pe-lo endereço
eletrônicowww.ferj.br;

Os interessados que deseja
rem receber o título de especia
lista, modalidade formação para
o magistério, deverão cursar as

disciplinas pedagógicas que
correspondern a mais 6 parcelas
de R$ 150,00.Maiores infor

mações a respeito dos cursos

poderão ser' obtidas junto à
Coordenadoria de Pós-Gra

duação e Pesquisa ou na home

P.ª9ß_http://www.ferj.br

'PARAB.ÉNS JARAGUÁ DO SUL
·124 anos

,

Esta comunidade se distingue por'muitas conquistas e

por muitos méritos: Construiu uma bela história.
, .

'.

E uma honra .e unia responsabilidade sermos o
,

. .

�

CENTRO UNIVERSITÁRlq DE JARAGtJÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- -

------------------------------�--...

-=--8-C=--=-ORRE=IO�D_::....::OP;_::_OV,___,,__O�.. �_lmbInO.fLORtS-------S-áb-ad-O,-22-de-jU-lh�Od-e 2000
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A ABRH - Associação Bra
sileira de Recursos Humanos -,
com apoio da Acijs, promove, dias
26 e 27, naArweg, o 5° Encontro de

Atualização dos Talentos Hu
manos. O publicitário Adonai
Zanoni aborda o tema "Nasci para
ser campeão", eGerdEdgarBaumer

.

"Os desafios do 3°milênio".

Visite na Exp02000 o estande
do CORREIODOPOVO, no Pavilhão
A do Parque de Eventos. O CP está

mostrando, entre outras coisas, um
pouco de sua história, através de

antigas e curiosas máquinas de
escrever e fotografar. são equipa
mentos que foram usadas ao longo
dos 81 anos de atividades dó
primeiro jornal do Estado. Você é
convidado a fazer esta viagern no

tempo .. �

O Jaraguá Clube de Vôo Livre
realiza neste sábado, a partir das 10
horas, a 4"

.

edição do Festival de

Alegoria e Show dê Pára-quedismo.
Amanhã, estão previstas provas de
Parapente e Asa Delta. Haverá
também Festa Julina nos dois dias
naEscolaWaldemar Schmitz, local
do pouso.

A Festa da Invasão acontece

hoje à noite, na arenamontada (no
final da Barão do Rio Branco) no
pátio externo (todo coberto), e a

música rolàrá por conta da Banda
Tribo da Lua. Na pista techno,
presença do colunista eDJ Cacau

Menezes, diretamente da "Ilha da

Magia". No decorrer da festa, mui
tas surpresas. Que tal?

A Banda Capital Inicial fará o

show de aniversário da cidade, na
terça-feira, dia 25 de julho. A galera
da Studio FM fará a animação e o

sorteio de um Micro System, da
promoção "Pedágio de Aniver
sário"..

Neste domingo, às 19 horas,
será aberta a Exposição Temática
de Artes Plásticas "Jaraguá do Sul
nos 500 anos do B�asil". Visitação
das 9 às 12 e das 14 às.21 horas, no
Centro Cultural

Desde o dia 5 de julho, os car
tórios eleitorais permanecem de

plantão para atendimento nos

sábados,'domingos e feriados.

Toninho, Tati, Mauro
Fábio Koch e Mauro

Koch, competente
. equipe da Mauro

Veículos, na nova loja
da empresa na Ângelo
Schiochet, 80. O novo

.

espaço oferece mais

conforto para você
escolher o carro dos

sonhos

A bela Josiane
Iunkes, do Colégio
Heleodoro Borges,
foi eleita Rainha
dos Estudantes/

2000, no último

sábado, durante o

Baile de Férias do
Clube Atlético

Baependi.

Chico Schwammbach

Maria A. Hohl, Denis
Hohl, Ilton Piran, Mônica
de Souza, Mariano Zen e

Irléia Reiter em ritmo de
Noite Brasileira, no
Baependi

Maria Gonçalves

(f) 14 Anos de Bons Serviç05
LUNELLI
4"11'·"," "'"MUIi,iW

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS
.

Rua Prefeito José Bauer, 593 • Vila Rau
Fone: (047) 973-9947 • 372-3500
CEP: 89254-100 • Jaraguá do Sul - sC'

Mônica Menegotti
Schünke, presidenta
da Apae, e Rosane

Terezinha Vailatti,
governadora do
Distrito LD 5,

perfeitas anfitriãs
em Jaraguâ do Sul

EXP02000

Oes.d�qllar.tadeiI;a, com a

abeltura da EXP02000, no

Par I ue Municipal de Eve tos,

Jar,guá -do Sul está come

mo ando os seus 124 anos. A

expósição daindústria, comércio
e prestação de serviços prossegue
até anhã. Hoje, funciona das
14 Joras às 23 horas. Do 'ngo,
encerra-se às 22 horas.

RESTAURANTE CLUBE· ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

.

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a ;za com almoço

em kg e jantar à la carte.
. Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

. Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

A maior autoridade eleitoraldo

País, o ministro Néry da Silvem,
presidente do. TSE, pediu esl!

semana o apoio dos eleitores piU!
fiscalizar dois vícios graves flID

eleições brasileiras: o abuso di

poder econômico e o abuso di

autoridade. Cabe aos eleitores, el
nome da democracia, denuncs

qualquer tipo de transgressão à lei

Só para lembrar: voto n�o é mero

cadoria! Díficil mesmo é convene

já que para muito parece que é.

floricultura
florisa

ii (047) 371-8146
if (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Restaurante Itajara
Atehde de segunda a sábado
Para almoço llh30 às 14 horaS
Para jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos casamentoS, ö

aniversários, convenções, J

comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Servimos

almoço executivo ...
De segunda a sexta-fetra.
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237

•

(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes/CP

Promessa de lucro fácil ilude

produtores de cogumelo
Investimento de
risco, produto
tem alto custo

o cogumelo do sol não tem comér-
.

cio, a menos que o pequeno pro
dutor repasse a mercadoria para
pessoas que têm experiência com

exportação. O produtor e comprador
RogérioManske é o principal incen
tivador da cultura na microrregião .'
"Para exportar, precisamos de uma

cota mínima; por isso incentivamos
que um grande número de produto
res se interesse pelo cultivo",
explica. Manske fornece o curso, a

R$ 120,00, vende os insumos, e com
pra o produto.

Outro produtor, que prefere não
se identificar, também sentiu-se

• enganado e desistiu do cogumelo.
Ele investiuR$ 4,5mil paramontar a
estufa, comprar composto, desidra
tadora e embaladora de cogumelos.
Os primeiros quilos de produto que
colheu, trocou por mais insumos ..
"Todo o produto que eu levava, eles
diziam que era de segunda classe,
fosse grande ou pequeno. Aí

pagavam no máximo R$ 60,00 o

quilo", lamenta. Para tentar obter

algum lucro, o produtor levou 11

quilos de cogumelo para uma

compradora de Florianópolis, que
ofer�iaR$130,ooporquilo. "Elame
deu cheques pré-datados que não .

.

tinham fundo". Para completar a der
rocada do empreendimento, a se

gunda safra não' nasceu. "Gastei
mais R$ 900,00 e nadagerminou".

Os dois produtores acusam o

comprador, Manske, de exploração.
"Ele vende o saco de composto a R$
9,00 o quilo, mas nós descobrimos

que custa R$ 4,50 em São Paulo",
acusa o produtor anônimo. Garcia,
que também garante ter cumprido
todas as recomendações de cultivo

(o cogumelo exige temperatura entre
22 e 28°C e bastante umidade),
solicitou visita do técnico, mantido
por Manske, para saber se havia

algo de errado. "PagueiR$ 25,00 para
ele vir até aqui me dizer que faltava
água. Elemolhou tanto que alagou a

estufa. Aí tudo apodreceu e se

acaboude uma vez", conta.
O ex-produtor de cogumelos

transformou a estufa em criadouro
de codornas e faisões, para tentar

diminuiros prejuízos.
(LISANDREA COSTA)

.. .

e pouco comercio

Jaraguá do Sul - O comer

ciante Denito Garcia investiu cerca

de R$ 4 mil em infra-estrutura e

insumos para produzir cogumelos,
naexpectativa de gerar renda extra,
estimulado por propagandas de

lucro fácil. Compradores do chamado
cogumelo do sol anunciam que
pagamR$ 130,00 o quilo do produto.
Garcia fez curso para aprender a lidar
com o fungo, montou a estrutura e

comprou 120 quilos de composto
(preparado especial 'onde existem as

sementes do cogumelo), aR$ 9,00 o
quilo. Passados seis meses, conse

guiu produzirmenos que 200 gramas
de cogumelo desidratado (cada dez
quilos do produto in natura rende
uni quilo de cogumelo desidratado).

.

"Não nasceu nada, o corriposto não

prestava", denuncia.
Além da dificuldade de cultivo,

Fracasso: Garcia mostra os 200 gramas de cogumelo que colheu

Comprador alega falta
.

de critérios.técnicosProdutores vão fechar cooperativa em Joinville
e, no [mal, querempagarR$ 60,09 o
quilo, paraquem consegue produzir
-, protesta Garcia. Manske defen-,
de-se dizendo que as importadoras
exigem produtotipo A, cultivado;
colhido, lavado é desidratado. "Se
o produtor não souber manusear,
ele joga o próprio produto fera.

Alémdomais, é exigida certa quan
tidade de nutrientes em cada cogu-

, melo, verificada com análise", diz.
O comprador não aconselha

produtores a tentarem o empreendi-
. mente sozinhos. "Se você começar
sozinho não terá onde vender o,
produto". Ele garante que não exige

.

que ós produtores comprem o seu

composto, mas completa dizendo
que de outra forma não há garantia
sobre a qualidade. Manske vende
os cogumelos que produz e os que
compra de outros produtores para
os Estados Unidos e continua
oferecendo cursos, já que pretende,
expandir as exportações para o

Japão. (LC)

Rogério Manske garante que se

forem obedecidos todos os critérios

técnicos, não há como não produzir,
mas ressalta que isso exige
investimentos. Segundo ele, a terra
da região não é própriapara aprodu
ção, porpossuirPHmuitobaixo, por

<

isso seria indicado comprar a terra

que ele traz de Jacareí (interior de
São Paulo), chamada de turfa,

Manske reconhece que existe
composto mâis < barato do que
aquele que vende, mas garante que
jáconseguiu baixar o custo paraR$
'7,00 o saco, graças à adesão de um
número maior de produtores. Diz
.ainda que a qualidade do produto é

garantida. "Impossível não germi
nar, trazemos esse composto em

caminhão refrigerado". Ele lembra
que o cogumelo não é uma planta,
mas um fungo, por isso tem produ
ção totalmente diferenciada.

- Dizem que as importadoras
pagam US$ 300,00 o quilo. Aí a
gente compra toda a estrutura_deles

.

Interessados no cultivo do fun
go, cerca de 20 pessoas se reuniram.
em Joinville para formar a

Cooperativa de Produtores de Co

gum�lo do Estado de Santa Ca
tarina. Por inrennédio da Prefeitura
jaraguaense, eles chegaram areunir
se com 'os produtores locais,
convidando-os a ingressar na

cooperativa. "Acreditávamos que
essa era uma forma de viabilizar o
comércio": diz o engenheiro agrô
nomoRobertoNagel.

Como o ingresso na cooperativa
exigia investimentos, nenhum
produtor jaraguaense se interessou.
"Estamos quase desativando a

cooperativapor falta de capital", diz
,

o secretário do grupo, Erico
Bartrflann Voit. De acordo cbm ele,
muitos cooperados nem chegaram a

plantar O' cogumelo, outros viram
que a cultura é muito delicada e

decictiiam não arriscar. "As pessoas
pensavamqueeramuitofácilganhar. Estufa: produtor jaraguaense abandonou a estrutura

dinheiro com, o cogumelo, mas o

custo de produção é alto (perto de

R$ 100,00 o quilo) e os riscos de

perdas são muito grandes", explica.
Voit

Atualmente, há apenas dois

cooperados produzindo, Voit é um
deles. "Acho que vou perder tudo
agora com o frio. Qualquer eITO, o
cogumelo não produz", lamenta. (LC)

'-'
:>::
'-'

NoS h o P P i n g C e nt e r B r e i t h a ú pt
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Casa nova: policiais militares já contam com me!hores condições de trabalho

PM transfere asedeparanovo local
Guaramirim - O 5° Pelotão

'da PolíciaMilitar transferiu a sede
esta semana para novo local, à Rua
28 de Agosto, 3.61�, no Bairro
Avaí. O comando da unidade vinha
reivindicando há anos a transfe
rência da PM para novo local,
alegando a precariedade das antigas
instalações, naRuaAtiradores. Fal
ta de espaço físico, estrutura roída
por cupins e instalações elétricas

precárias são alguns dos motivos

alegados. As condições de trabalho
melhoraram com a transferência,
diz o comandante do pelotão, te
nente Rogério Vonk.

A insistência do comando do

pelotão pela transferência da sede,

que chegou a elaborar um dossiê
sobre o assunto, e a discussão do

problema no Conselho de Desen
volvimentoMunicipal, com aparti
cipação do comandante-geral da
PM no Estado, coronel Walmor

Backes, em �ma das reuniões,
inclusive, contribuíram para ace

lerar a busca da solução. A PM
estudou pelo menos outras cinco

opções de locais antes de transferir
o pelotão, mas todas foram

descartadas, pelo. alto custo das

locações e localização inadequada.
A nova sede tem custo de

aluguelmensal deR$ 700,00 e está
situada em área de 1,2mil metros,
com espaço suficiente para esta-

cionamento, além de dispor de
local para instruções e satisfazer
também outras necessidades. Na

opinião do tenente Vonk, o novo

endereço da guarnição tem loca

lização estratégicamais adequada,
tendo em vista que os bairros Avaí,
Guamiranga e Corticeira, concen
tram a maioria das ocorrências.

O pelotão conta com um

oficial, dois sargentos e 23 soldados
.

e atende também osmunicípios de
Schroeder e Massaranduba.

Recentemente, ficou confirmado
o sargento Valdecir Alceu Küster
Monteiro. de Barros no comando
do Grupamento em Schroeder.
(MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
ABANDONO DE EMPREGO

Solicitamos que o Sr. ANTONIO S. DA SILVA
FERREIRA, portador da CI. nº 19R/1.984.203 e

CPF nº 621.417.169-34, compareça na empresa
"ASES SERViÇOS LTDA - EPP" no prazo de 30

dias, a contar da data da publicação deste, para
que reinicie suas atividades ou justifique,
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que
impede o seu comparecimento. Caso contrário,
consideraremos sua atitude como ato de
renúncia do cargo, ficando V.Sa demitido de
nossa empresa por ABANDONO DE

EMPREGO, conforme art. 482, Letra I, da CLT.

ASES SERViÇOS LTDA - EPP

Rua Dr. Waldomiro Mezureehen. 67 - Ao lado do Hospital Soo José

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
últiína geração.
Dr. MarIo Sousa Jr.

ijac@netuno,com,br

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA,

.

�n CP······;······· ·· .. · .. ··········· .. :···-··· ·········
..
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.

Aniversário da Acijs
"A empresa do. futuro, hoje" é o tema da palestra do 39° Encontro de

Empresários, promovido pelaAcijs (Associação Comercial e fudustrial
de Jaraguá do Sul) e a Apevi (Associação de Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), em parceria com a Caraguá Veículos. O evento
acontece no dia 29 de junho, no restaurante do Parque Malwee, e

marca os 62 anos da Acijs. A palestrante será Heli Gonçalves Moreira,
Festa

A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança promove, hoje e amanhã
a 16" Kolonistenfest (Festa do Colono), na sede da sociedade, no Bairro
Rio Cerro II. O evento comemora os 176 anos da imigração alemã no

Brasil com comidas e danças típicas, competiçõesde tiro e disputas de
rei e rainha.

.

Festa II
Acomunidade de Jaraguazinho realiza amanhã, no Salão Santa Cruz, a
partir das 11 horas, a primeira edição da Festa do Aipirn. A festividade
é uma das alternativas pensadas pela comunidade local, principal
produtora de aipim no Vale do Itapocu, para agregar rendaao valor do
produto.

Fale direito
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim)
programou, para o período de 7 a 11 de agosto" curso de Oratória com
o instrutor Luiz Ivan Schill, mestre orador pela AcademiaMadrilenha
de Oratória. O curso será ministrado na sede da Aciag, das 19 às 23
horas.

'

Motivação cultural
O Ceja (Centro de Educação deJovens e Adultos) promoverá, no dia

_
11 de agosto, o 2° Dia Cultural, no Sindicato do Vestuário. O evento
terá apresentações musicais, declamação de poesias, teatro, dança e

desafios que despertem o interesse por atividades culturais entre os

alunos. As inscrições estão abertas.

*Tributário * Bancário
v 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SCJ210

•
/\

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000
9104 4311

Dr. Rafael Luiz Paniplona
CRO-SCSI17

Ilha da Figueira • Centro • CzerniewicJ

,

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de ConvêniOS.

FonejFax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Biólogo do IAP faz avaliação
positiva do experimento

o biólogo José Tadeu da

Motta, assessor da presi
dência do Instituto Ambiental
do Paraná, considerou a téc

nica desenvolvida por Bauer
como sendo "extremamente
válida" e passível de utili

zação como recurso deusa
imediato para a retenção de
resíduos nesse tipo de aci
dente. Ele também consi
derou' oportuna a utilização

. de redes no manejo dessas

operações, e destacou a

necessidade do apoio dos

técnicos pesquisadores da
Petrobras 'e da PUC no

Paraná, para a viabilização
desse riovo método, que po
derá revelar-se bem roais
eficiente e menos dispen
dioso do que' os procedimen
tos habituais.

. Na opinião do biólogo, o
processo deveria ser enca

minhado imediatamente para
ser experimentado na

prática, o que poderia ser

feito na própria refinaria da .

Petrobras. (MR)

INFORMATIVO PAROQUIAL - 22 e 23n/2000
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz '

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito..
19hOO - São Cristóvão (festa)

NOSSA MENSAGEM

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha
9hOO - São Cristóvão (festa)

Jesus é para nós a Misericórdia do Pai
Tendo regressado de sua primeira missão apostólica,

os apóstolos contavam a Jesus o que haviam feito e

ensinado. Jesus, então, chamou-os para irem a um lugar
deserto e descansarem um pouco. Vendo-os partir de

barco, as multidões correram por terra e foram para a

outra margem... Chegando lá, Jesus desembarcou e viu a

grande multidão. Teve compaixão, por que era como

ovelhas sem pastor (Evang.). Com toda a paciência,
começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este episódio
mostra que Jesus é para nós a Misericórdia do Pai.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. .

Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 -'Sala lOS
Ed. Florença _ 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 27s-312S

.
.

rassuli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-8

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

VictorBauerJúniorsurpreende
.

.

com nova técnica antipoluição
Usodepenas
de avespode
evitar dispersão
de petróleo

Curitiba/Jaraguä do Sul -

o cirurgião-cardíaco VictorBauer
Júnior surpreendeu pesquisadores
.e técnicos de defesa ambiental no
Paraná com a divulgação de uma

sugestão simples e de baixo custo

para reduzir os problemas de

poluição ambiental: o uso de penas
de aves para evitar a dispersão de

petróleo e derivados em acidentes
com vazamento de resíduos. O

cirurgião expôs a nova técnica em
Curitiba, durante esta semana,

perante especialistas do IAP

(Instituto Ambiental do Paraná) e
da Petrobras.

Aparentemente simples, mas
com grandes chances de ganhar
aceitação internacional, o ex

-. perimento de Bauer já foi testado e

catalogado no IAP, e encaminhado
para avaliação final na Petrobras.

,

O cirurgião disse que teve a idéia
em janeiro, ao presenciar o resgate
de aves afetadas pelo acidente
ambiental causado pelo vazamento
registrado na Baía da Guanabara.

Bauer fez inicialmente a expe
riência nas horas de folga em casa,

utilizando penas de aves extraídas
de travesseiros e encharcadas com
misturas de água cem óleo diesel
e com óleo utilizado em fritura

vegetal. Ele registrou o estudo em
vídeo e aceierou a divulgação do

experimento, em função do

.
Chico Schwammbach/CP

Penas de aves: Bauer Júnior mostra como o experimento funciona

recente vazamento de quatro limpeza de resíduos, seja no mar

milhões de litros de petróleo da ou em outros mananciais, deverá
Refinaria 'da Petrobras, em' ser feita com o uso de redes de

Araucária, com graves problemas
de poluição no Rio Iguaçu.

De acordo com o médico, as

penas de aves têm a característica
de fazer a adsorção dos resíduos,
efeito contrário ao da absorção,
'promovendo a' aderência e a

acumulação dos resíduos, evitando
a dispersão mesmo na água. A

náilon, que permite melhor
controle da operação. A matéria

prima poderá ser obtida com os

.

abatedouros de aves, que ge
ralmente destinam .as penas como

componente na fabricação de

rações para animais, ou para

destruição .. _

(MILTON RAASCH eilTON PIRAN)

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins de direito, que na data de 19 de julho de 2000, recebemos na sede

do IAP - Instituto Ambiental do Paraná, sito à rlia Engenheiras Rebouças, 1.206 - Bairro Rebouças,
nesta Capital, o doutor VICTOR BAUER JÚNIOR, portador da carteira de idebtidade RG n° 2/R
541.463/Conselho Regional de Medicina CRM-PR n° 10.600, que procedeu a explanação de técnica
com a utilização de penas de aves para adsorção de derivados de petróles, gasolina, óleo diesel e óleo de
motor, bem como procedeu o mesmo a entrega às mãos de fita de vídeo demonstrando a referida
técnica.

. Curitiba, 19 de julho de 2000.

Biólogo JOSÉ TADEU w. MOTTA- Assessor de Gabinete do IAP - RG n° 1.913.804/SSP-PR

':1
I
I'SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO.

fAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO'

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 -Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail:cassuli@cassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

Acidente na Waldemar
. . I

Grubba deixa dois feridos
Motocicleta
foi atingida
pelo Monza de
Ivo Vargas

Jaraguá do Sul- Acidente
que aconteceu às 15h45 de

quinta-feira, na Rua Waldemar

Grubba, deixou duas mulheres
feridas. Neuri Neri Balbinott, 36
anos, conduzia à motocicleta
CG 125, Titan, placa LZX-

7199, e levava no carona sua

irmã, Enedina Neri Balbinott, 37
anos, e. a sobrinha Daniela
Hertal, 4 anos, quando ene

volveu-se num acidente com o

veículo Monza GL, placa LXB-
2215, conduzido por Ivo

Vargas. Com a colisão, Enedina
e sua sobrinha Daniela so

freram ferimentos e foram
socorridas pelos Bombeiros
Voluntários da Rua Epitácio

pessoa. As duas foram en

caminhadas com suspeita de
traumatismo craniano, devido
aos hematomas na face, mas as

suspeitas foram descartadas

depois dos exames realizados
ainda na quinta-feira: no

. Hospital São José ..
A criança recebeu alta no

.

mesmo dia e Enedina ficou in
ternada para recuperação. A
mãe de Neuri e Enedina, Fran
cisca Neri Balbinott, diz que
elas estavam levando Daniela
para a casa dá mãe, Dolair
Balbinott, que re side em

Schroeder. Segundo o res

ponsável pelo Setor de Trânsito
da 3" Cia. de Polícia Militar,
localizada em Jaraguá do Sul,
Sargento José Álvaro Nei da

Silva, "é .proibido conduzir

crianças com menos de 7 anos

em motocicletas, conforme�,

impõe o Artigo 244, inciso 5°
do Novo Código Nacional de
Trânsito". Ele fala que em casos

de desobediência é apl icada
multa de 180 Ufirs, hoje avaliada
em R$ 191,52, e 'a Cartei-ra
Nacional de Habilitação é retida.

O piloto de motocicleta
também estará praticando uma

infração gravíssima, perdendo
sete pontos na CNH. Ainda

segundo o sargento Álvaro,
"todo piloto sabe desta infor

mação, pois na própria doeu

mentação da motocicleta consta

que a capacidade de carga da
mesma-é de duas pessoas", ex
plica. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JULHO DE 2000

'Escola é

arrombada
Jaraguá do Sul- A Escola

Municipal de Ensino Fundamen
tal Machado de Assis, localizada
no Bairro João Pessoa, foi ar
rombada. A diretora da escola,
Leda Valeria Rangel Rengel, 39
anos, registrou na Delegacia de

Polícia de Jaraguá do Sul que os

arrombamentos aconteceram nos

dias 1, 8, 17 e 19 deste mês. Os
arrombadores abriram portas e

quebraram janelas da escola.
Foram furtados uma máquina de
lavar roupa, refrigerantes ematerial
de limpeza, que estavam no

depósito da escola. Depois disso,
praticaram vandalismo. (AO)

�OFICINA MECÂNICA

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila R�u - Jaraguá do Sul - SC

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 228

13·16·40·43·45·59

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 413

.

l' faixa:
07·29·34·35·40·47

2@faixa:
03·11-27·34·42·45

concurso: 414
l' faixa:

15·23·32·33·42·47
2' faixa:

04·14·20·25·28·43

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 722

08 ·42·45·47 ·63
.

- concurso: 723
12·20 ·64·69·77
concurso: 724

08·42·45·47·63

loteria Federal
(sábado/quarta)

cone. 3471 cone. 3472
t "

• 68.697 t" . 68.'173
2' . 48.815 2' . 32.550
3' .. 39.578 3' . 24.810
4' . 47.695 4' . 15.183
5' . 34.634 5' . 69.491

Lotornanía
(sábado)

concurso: 42
03·12·18·20
21·29·35·41
47·78·64·67
·73·74·75·80
83·86·89·99

CORREIODOPOVO

KI R AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi

,."

PROMOCAODE. .

.:J

ESCAPAMENTOS
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FIA só decide caso deMika
Hakkinen na terça-feira

Piloto pode
perder pontos
ou até ser
desclassificado

São Paulo - Alguma coisa

não está cheirando bem na caixa

eletrônica confiscada do carro

de Mika Hakkinen no último

domingo. Depois do GP da

Áustria, os fiscais responsáveis
pela vistoria técnica notaram

que faltava um lacre da FIA,

(Federação Internacional de
Automobi lismo) no equipa
mento, que contém os pro
gramas de computador respon
sáveis pelo gerenciamento do
carro. A caixa foi enviada a

Londres para análises e a FIA

prometeu divulgar o resultado,
para confirmar ou não a vitória
do finlandês da McLaren em

Zeltweg. Ontem, a entidade

informou que só na terça-feira

DIÁRIODAFÓRMULAl

Michelin fecha outra
É questão de dias o anúncio

oficial de que aMichelin fornecerá
pneus também para a Benetton,
comprada pela francesa Renault, no
ano que vem. Williams e Jaguar já
fecharam com a Michelin, além da

Toyota, que estréiaem2002. Ferrari,
McLaren, Arrows e Jordan
continuarão usarido Bridgestone.
Ainda faltam se definir BAR, Prost,
Minardi e Sauber.

Schumi
A Ferrari testou ontem com

BarrichelioemMugelio eBadoer em
Piorano. O brasileiro completou 61
voltas, com lmin24s643 na melhor
delas, e teve um motor quebrado.
Andaram também Gené (Minardi),
Com Imin28s374 (74 voltas) e.
lJeidfeld (Prost), lmin28s946 (78).
Barrichelio continua' o trabalho em

MugeUo.

o resultado será conhecido.

Segundo comunicado divul

gado em Genebra, a caixa foi
examinada na presença de

representantes da McLaren, e

um relatório já foi .envíado aos

comissários do GP da Áustria.
Terça-feira, os comissários

vão se reunir com os homens
da McLaren e com os técnicos

responsáveis pela análise em

Londres. No final da tarde será

divulgada a decisão final. Seja
qual for o resultado, aMcLaren
tem o direito de recorrer da

decisão dos comissários junto
à Corte de Apelos da FIA.

A demora na divulgação do
resultado da análise do

"coração" do carro de Mika

está despertando todo tipo de

especulação na Europa. Co
menta-se que a equipe pode
perder os pontos, mas a vitó
ria de Hakkinen será mantida.

Fala-se em uma multa de alto

valor, e. até em desclassificar
também Coulthard, caso a FIA

conclua que a McLaren está

trapaceando nos programas de

compuador.
Se isso acontecer, o terceiro

colocado na corrida, Rubens
Barrichello, será declarado o

vencedor. Uma eventual des

classificação de David Coul

thard, segundo colocado, no

entanto, é hipótese mais remota,
já que seu carro foi submetido
à vistoria e nada de anormal foi
encontrado. Ocorre que se a

McLaren descobriu um jeito de

burlar as regras, tendo de

romper o lacre da caixa de

Hakkinen para mexer no sof-
. tware, poderia fazer o mesmo

na de Coulthard.. de posse da

senha da FIA, sem violá-la,
apenas externamente.

A McLaren só se ma

nifestou na segunda-feira sobre
o caso. Disse que o lacre deve

ter-se soltado por causa das

vibrações do carro, e que o

time não tem nada a temer.

(FLAVIO GOMES)

Chico Schwammbach

Equipe do CORREIO DO POVO, que recebeu o troféu oferecido
pela Lanznaster Relojoaria, durante almoço de

'

confraternização, dia 8 de julho, no Clube Atlético Baependi

Hakkinen: McLaren diz que o time não tem nada a temer

JEEP CLUB
1) Recebemos convite do Conselho Municipal de Turismo (Comtur)
para o Jeep Club se fazer representar no Planejamento Estratégico de
Turismo para Jaraguá do-Sul 2000/2001.

2) O responsável pelo jantar foi o Fábio da Silva, que convidou o

Meise para executá-lo.

3) No Raid de Corupá, dia 15, nossos jipeiros conseguiram três troféus.
Cléber Schulz, 10° lugar na categoria Junior, Valderes Kuchenbecker,
4° lugar na categoria Estreantes, e Cláudio Finta, 8° lugar na categoria
Estreantes.

4) O sr. João Carlos Chiodini esteve na reunião confirmando a

participação do Grupo Mime no patrocínio do 10° Jeep Raid de Jaraguá
do Sul, dia 15 de agosto, e também trouxe uma garrafa de pinga que,
segundo ele, tem 25 anos de fabricação
5) Recebemos também a visita do sr. Pedro Floriano, que é um dos

. proprietários de terras onde o Jeep Raid vai passar, ali na Tifa da'
Pólvora.

6) Aproveitamos para parabenizar todos os habitantes da nossa

querida Jaraguá do Sul pela passagem dos 124 anos de fundação do

Município.
7) Estamos convidando toda a imprensa da cidade de Jaraguá do Sul

para que no dia 30 de julho, domingo, com saída às 8 horas no Posto

Mime, junto com os jipeiros, venham percorrer as nossas trilhas onde
vai passar o 10° Jeep Raid.

Quem gosta de aventura está convidado. Contato pelos fones: 275-
0068 ou 275-1796, com Sandro

.
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Festival de Alegoria e Vôo Livre
acontece neste fim de semana

Evento vai reunir
cerca de 120

\

pilotos de várias
categorias

Jaraguá do Sul - Neste fi
nal de semana acontece o 40 Fes
tival de Alegoria e Vôo Livre,
dentro das festividades dos 124
anos de fundação do Município.
O presidente do Jaraguá Clube de
Vôo Livre, Airton José Tasca; diz
que aproximadamente 120 pilotos
dos Estados de Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rió de Janeiro e Minas
Gerais participarão do evento. O
festival contará com as

modalidades de Asa Delta e

Parapente. Na alegoria, o

vencedor do ano 'passado foi Joe
Ferreira, piloto de São Paulo.

As decolagens acontecem no

Morro das Antenas e os pousos
no pátio da Escola Waldernar .

Schmitz, no Bairro da Ilha da

Figueira, que aproveitará para
realizar Festa Julina. Segundo
Tasca, 'o local contará com

estrutura de bar e cozinha para
pilotos e visitantes. "No Festival
de Alegoria, um grupo de juizes
julga a alegoria pelos quesitos

Divulgação

beleza, originalidade e qualidade",
explica Tasca. Ele fala que nas

provas de Vôo Livre, os pilotos
têm que cumprir tempo determi-

nado pela organização e devem

pousar em alvos pré-marcados no
pátio da escola.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

LargadadaConidaRústicaseránaPrnçaÂngeloPiazeraI .

Jaraguá doSul-ACorrida,
Rústica Cidade de Jaraguá do Sul,
considerada o principal evento
esportivo da programação de
aniversário da cidade, terá

largada amanhã, às 9 horas, na
Praça Ângelo Piazera. A tra

dicional prova de atletismo deve
contar com 220 corredores,
conforme expectativa da Se
cretaria de Cultura, Esportes e

Lazer .e PME. No total, serão.

distribuídos R$ 6 mil, mais
medalhas e troféus para os me-

\

lhores colocados.
A corrida será dividida em

,
dez categorias, no masculino e

cinco no feminino, � os atletas
têm que percorrer 12 quilô
'metros. Os atletas passarão pelas
Ruas Reinoldo Rau, Domingos
da Nova, Procópio Gomes de

Oliveira, Bernardo Dornbusch,
Prefeito Waldemar Grubba,
Adélia Fischer, Ponte Abdon

Batista, Epitácio Pessoa, Erwino
Menegotti, Joaquim Francisco de

Paulo, Venâncio da Silva Porto,

João Planinscheck. Antônio
, Carlos Ferreira e, finalmente, a

chegada naPraçaÂngelo Piazera.
O diretor-de eventos da PME,

Caius AnandaXavier dos Santos,
informa que O valor da inscrição
é um quilo de alimento não pe
recível, que deverá ser apre.
sentado pelo atleta antes da

prova. "Os donativos serão en

tregues para a Paróquia São

Sebastião, que fará distribuição
para as famílias carentes", diz.
(AO)

Estadual de Atletismo

Acontece hoje e amanhã, em Criciúma, o Campeonato Estadual de
Atletismo para Menores. .Jaraguä do Sul será representada pelo
medalha de ouro e recordista dos Joguinhos Abertos de Santa
Catarina do ano passado, Márcio André da Conceição, e por

André Damasceno Barreto e Cristina dos Santos.

FME/ADJ fica em quinto
A PME/ADJ classificou-se em quinto lugar na 23 etapa do

Campeonato Estadual Infantil de Vôlei feminino. Emjogos
disputados em Joinville, as meninas de Jaraguá do Sul venceram

Lagoa Iate Clube;o Elase, e perderam para a Adiee, de
Florianópolis. O técnico Carlos Roberto Neves Coelho adiantou

que as meninas disputam o torneio Aberto de Vôlei, preparando
para os Jogos Escolares 'e para a 23 fase do Estadual, em

setembro.

Suíço no Acaraí
A Sociedade de Desportos
Aoaraí abriu inscrições
para o Campeonato de

Futebol Suíço Master

Interno, que poderão ser

feitas no clube. O horário
dehidro é das 18h50 às
19h40.

Campeonato de escolinhas
O Congresso Técnico do

Campeonato entre Escolinhas
acontecerá no dia 28. A
reunião será
comandada pelo presidente
da Liga Jaraguaense de

Futebol, Rogério Tomazelli,
com início previsto para as

19h30. O local será o

auditório da Liga, junto ao

Terminal Rodoviário.

Futsal em Schroede
Hoje, será disputada a 2� roda

'do Campeonato Municipal
Futsal Infanto-Juvenil

Schroeder. Os jogos se'

Comercial x Deportiv
Menegotti x ECAliança e Loj
Jaci x Móyeis Tank. Os jog

terão início às 16 ho

Bicicross no Mundi
A equipe Malwee de Bicicro

viajou quinta-feira p
Córdoba, na Argentina, on

disputará' o Campeon
Mundial.'Além da equi

jaraguaense, Santa Ca

estará representada por Brusq
e BalneäríoCamboriü. Val'

Moretti, coordenador da equi
jaraguaense, acredita em bo

resultad

Campeã brasileira de Bolão
A jaraguaense Tainá Sabrine Bartel foi a

campeã brasileira de Bolão, Bola 16, no ano de
2000. '

Ela comemorou o 13° aniversário no dia 19
de julho. Tainá é filha de Aldo e Sonia Bartel.

e neta de Alrona. Parabéns!

Iniciam as disputas das
semifinais do Integração

Jaraguá do S1!1 - Neste fi
nal de semana será disputada a

primeira rodada das semifinais do
Campeonato Integração de

Futebol, nas categorias aspirante
e titular. O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogério,
Tomazelli, 'informa que as

disputas acontecerão emjogos de ,

ida e volta e o clube que somar o

maior número de pontos ao final
da segunda partida, estará
classificado para as finais. Os

jogos de hoje, que acontecem no

Estádio do Botafogo , são:

Alvorada x Flamengo (aspirante),
às 13h30; Alvorada xVitória (titu
lar), às 15h30. Amanhã, no

Estádio Eurico Duwe, jogam
Vitória x Guarani (aspirante), às

13h-30, e Cruz de Malta X Ou

rani (titular), às 15h30. "

Os jogos de volta serão no&
30. As finais do Campeonal
Integração aco�tecerão nos di

5, 12 ou 13 de agosto,. i�fO dTomazelli. O artilhetrO ,

campeonato, na categolI
aspirante, é Alceu, COlD nov;
gols. O goleiro'menos vazado

s seilEdson de Paula, com apena I

gols, em seis jogos. Os �ois adel�
são do Guarani. Nos utulares.

n
,

'Ih'
, A ..iveltOarti erro e o 'atacante l'U'

11
Becker, do Vitória, COlD 13 gOOI. !lleOassinalados, e o goleIro !li

.

vazado, Ricardo BrancO: COos
quatro gols em seis JO�
.

V'tórta,disputados, também do I

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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