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estofados eco/chões

Cerca de 1,2 mil
eleitores não

poderão votar
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Igreja Católica
promove Grito
dos Excluídos
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Ladrões disfarçados
dãogolpeem
aposentado
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Evento vai reunir

2,5 mil motos
hoje e amanhã

o desfile de 7 de setembro teve à participação de 30 entidades jaraguaenses Página 12

eva 10 mil

EdsonJunkes/CP Aposentada lava
cerca de dez sacos de

roupas a cada dois dias

fi"! Ilt� ,] I ê In, I' §
Rotary doamáquina
de lavar roupa

Para contribuir com o

trabalho da aposentadaLidvina
. Zapella, o Rotary Club Pérola
Industrial entregoumáquina de
lavar roupa e máquina de
costura profissional. Página 8

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos

Com a maior participação popular dos
últimos anos, o desfile de 7 de setembro encerrou
as comemorações da Semana da Pátria e teve

a participação de 30 entidades, representando
os setores de segurança, instituições de ensino,
esportes, clubes e serviços de utilidade pública

doMunicípio. Enquanto o público aplaudia este
evento que comemora a Independência do

Brasil, nas calçadas da Rua Reinoldo Rau, a
coordenação do plebiscito da dívida externa

aproveitava para coletar os últimos votos do
movimento. Página 7

Edson Junkes/CP

IRINEÜ

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones:(Oxx47}371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@ltetuno.com.br
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Carta ao eleitor
* Daniel Francisco da Silva Mendes

alguém dizer o contrário ou dizer o
obvio: "Claro, é dois mil !", ou que
nem está aí para isso! Porém, um
bom observador poderá notar que
existe no ar algo novo. Sutil, mas
nem tanto. Há mais sorrisos, abra

ços e apertos de mão - pode-se
até pensar que seja ação da "Era de

Aquário". Ledo engano. Gentilezas
.
feitas por alguns que, surpreenden
temente, ninguém imaginaria capa
zes de tal ação. Neste momento,

pode-se pensar que ninguém muda

tanto e tão rápido a sua personali
dade, não? Deve, o cidadão, utili- '

zar-se de certa reserva ao ser abor

dado neste ato. É nesta época que
certas pessoas ingressam como

eventuais candidatos a cargos po
líticos. Aí, mostram-se preocupa
dos com temas que envolvam co

munidades, pessoas e fJlunicípios,
e encontram, sempre, soluções ime
diatas para estes problemas Ce que
após ter sido eleitos, .. ). Assim, en
volvem-se em altas discussões em

bares.juntando-se a sua volta agre

gados, em torno de mesas etílicas,
, até tarele ela noite.

Houve um tempo em que a bar

bearia era ponto ele encontro ele

"políticos", que ali se encontravam
periodicamente com o intuito ele

......1./..

Brasil, mostra a tua cara
A decisão de Gustavo Kuerten de ir às Olimpíadas de Sydney

teve mais efeito patriótico sobre o brasileiro que aprópria Semana
da Pátria, afinal, o que sobrou do patriotismo além do orgulho
pelo esporte, no Brasil? E o que se comemora nessa data? A

.

Independência do Brasil, uma coisa que só existe nos livros de
História publicados pelas gráficas oficiais.

Comemora-se a independência
de um País que já viveu sob ojugo
de Portugal e da Inglaterra e que hoje
vive sob o domínio do FMI (Fundo
Monetário .Ínternacional). Come
mora-se a independência de um País

que tem a economia atrelada ao dólar"
americano e uma dívida externa que
esfola a população ... ,

O desfi Ie de 7 de setembro é uma

das poucas celebrações cívicas que
resistiram ao tempo e à crise

econômica. E namaioria das cidades

acontece apenas por questão de

conveniência (e palanque político) ou
porque as pessoas, principalmente os

estudantes, são obrigados a desfi lar

(há escolas que õferecem pontos
extras para os estudantes que

aceitam participar doDesfile Cívico). Até osPersonagens centrais
estão com as roupas da Pátria desbotadas. Os pracinhas estão
cansados (a maioria já morreu); os exércitos, que jamais
precisaram lutar pela soberania do País, hoje lutam pela própria
manutenção; e as polícias sãomotivo de vergonha, nessa teia de
corrupção. Isso não é exatamente' o que se possa cha!1lar de
patriotismo.

Os outros personagens dos desfiles são as entidades de

utilidade pública e clubes de serviço, cada dia em número maior

porque sustentam e trabalham pormelhores condições de vida,
seja com lazer, saúde ou educação. Todos os dias surgem novos

voluntários para executar o trabalho que o.s,governos não. dão
conta de fazer.

Há quem diga que no tempo das ditaduras militares eramelhor:
o povo era mais patriota. É óbvio, era obrigado a sê-lo. Os

estudantes obedeciam perfilados, cantavam o hino e hasteavam

a bandei ra todos os di�s:; tinham au las de EMC (EducaçãoMoral
e Cívica) e OSPB (Organização Social e Polítiça Brasileira),
aprendiamaamar os símbolos e as coisas da nação. O resultado

de tantos �.ri·os de submissão; repressão e lavagem cerebral está

aí, estampado no rosto de cidadãos amorfos e acomodados.
Várias gerações aprenderam apenas a dizer sim, a consentir.

Enquaéto ensinaram EMC e OSPB, os governos militares

impediramàs pessoas de pensar:A Filosofia e a Sociologia foram
suprimidasdos currfculosescclares (voltaram tímidas, há pouco
tempo) 'eHistória eGeografia foram fundidas em Estudos Sociais,
Ulna maneira de diminuir-á importância do conteúdo e a carga
horária dessas.disciplinas. .Não vale a pena ter um País patriota
calcado nêsse .tlpO deeducação. Nem é preciso alienar em nome

da ·nàção·.·'
.

O sentimento patriótico deve partir do próprio povo e talvez

renasça, quando a população tiver menos vergonha da corrup
ção desse País, quando tiver mais esperança, ganharmais e tiver

condições mais dignas de sobrevivência (muitos não têm sequer
o mínimo). Enquanto esse Brasil não se tornar realidade, as

exaltações patrióticas vão ficarmesmo para a Copa do Mundo e

as Olimpíadas. Que outromotivo o brasileiro teria para se orgu
Ihar?

Todos nós sabemos que é o

eleitor, dono elo voto, quem elege o

representante elo povo, em qual
quer instância. Mas, mesmo assim,
todos os dias vemos pedintes à

porta ele um gabinete mendigando
o que é ele seu' elireito e tendo que
calar-se ele tantas injustiças sociais.
Estas injustiças crescem a olhos

vistos, a passos largos, a cada dia

que se aproxima a época das

eleições. Os favorecimentos ilfcitos
como troca ele favores, apadri
nhamentos, negócios espúrios,
ocultos, fraudulentos. O eleitor.de
ve estar atento àquele que, homem

público, fere a imagem ele represen
tante elo povo, corrompenelo ou

sendo corrompido. Este represen
tante não eleve ter o aval do povo.
Ao limiar ele um novo milênio,
deve-se erradicar deste País os

gananciosos e hipócritas que
abusarn do poder que a eles foram
con feridos. A maturidade, tanto elo
eleitor COI�lO elo eleito, deverá

nortear o caminho como sendo

solução para os problemas que

afligem o nosso País.
Para umamelhor

qualidade de vida
,

Este ano é um ano ímpar. Di fe
rente ele qualquer outro. Pode até

conhecer como estavam os seus

eleitores e sua campanha. Aqueles
que "não queriam perder o seu

voto" ali acorriam. Tinham, no bar

beiro, total confiança. O barbeiro
era um graneIe aliado. Tanto para
os políticos quanto para os eleito

res. A opinião dele era indubitável.
Era visto como o "Ibope" da épo
ca.

Já' caminhamos muito e esses

ternpos estão ultrapassados. O elei

tor está mais confiante em si meso

mo e está ciente de seu papel como
condutor elo destino da cidade e

este é o objetivo ela elemocracia,
Compreende, o cidadão, que ser

pol ítico é e somos todos nós, que
temos opinião e a defendemos
Sabe que ao encontrar candidato

"simpático" deve-se procurar co
nhecer a sua viela pregressa. E no

tório e inconteste que dentre tan

tos, com o pérdão do leito�:.
"lambaris", encontramos "traíras,

Sabenelo escolher os melhores

estaremos, assim, melhorando noS

sa "qualidade ele vida".

* 'Professor e presidente da

Associação de poetas e Es'
, d Sulcritores de Jaragwa. o

,

onu"
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"O namoro está firme mesmo. É para casamento." (Coor
denador da campanha da coligação Mais Guararnirim, PMDBfPSDB.
Orlando Satler. afirmando ser bom o relacionamento entre os dois

partidos)

"As pessoas que fizeram essa baixaria nãomerecemmorar

em Jaraguá do Sul." (Prefeito e candidato à reeleição lrineu Pasold.

dacoligaçãoMais Jaraguá do Sul. criticando a distribuição de folheto

apócrifo na cidade, no dia 7 de setembro)

"Nem as crianças que estavam no Desfile Cívico, nem as

famílias envolvidas foram respeitadas." (Idem)

Amin em JS na próxima semana
Jaraguá do Sul - A co

ligação Mais Jaraguá do Sul

(PSDBfPFLlPPBf PTBfPLI
PTN) aguarda para o próx imo
dia 15 de setembro a visita do

governador Esperidião Amin

(PPB) à cidade. em apoio aos

candidatos a prefeito Irineu
Pasold e vice Moacir Bertoldi.
A passagem do governador pela
cidade será bre ve , devendo
conversar com os candidatos
no almoço, durante o deslo
camento de São Bento do Sul

para Joinville. Não há infor

mação ainda sobre a inclusão de

Guaramitim no roteiro.

Por outro lado, está sendo

anunciada para hoje a presença
do ex-governador e deputado
federal Antônio Carlos Konder

Reis (PFL), em Guaramirirn (16
horas) e Schroeder (18 horas).
O deputado também deverá

apoiar os candidatos pefelistas
nos dois municípios, Mário Sérgio
Peixer e Hilmar Hútel. respec
tivamente. (MR)

370-8649

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/370-7919/370-8649

Comícios e reuniões reforçam
a campanha em Guaramirím
Atividade
será intensa

.. .

nas proxirnos
semanas

Guaramirim - Os partidos
envolvidos na campanha eleitoral
estão concluindo o agendamento
de diversas reuniões e comícios,
fazendo prever intensa atividade

política no Município. durante as

próximas semanas. Tanto as coli

gações Mais Guaramirim (PMDBf
PSOB) e Acerta Guaramiri m

(PFLlPPB). quanto a aliança PTf

PPS prometem dobrar os esforços
no contato com os eleitores. Todos
estão programando comícios de

encerramento para o fi nal do mês,
mais precisamente até o dia 28,
quando expira o prazo para a

propaganda eleitoral.
O PMDB e o PSDB têm reu

niões previstas para hoje. às 20
horas. no salão da igreja da Linha

Caixa D'água . .lá o PFL e PPB

farão reuniões na Vila Ristow

(Ponta Comprida). na Figuei
rinha e Bananal do Sul (Beira
Rio). As declarações de ufanismo
marcaram a política local nos

últimos dias. de arnbos os lados.

Os peernedebistas alegam dados

de pesquisas. não divulgadas,
para assegurar que a recep
tividade é boa entre o eleitorado.

As lideranças pefelisras e pe

pebistas respondem garantindo
que "chegou a hora da virada".

Já o candidato do PT. Moacir .10-

sé Mafra. o Zuco. também se diz

satisfeito e afirma: "Estamos

crescendo".
O coordenador de campanha

,

da coligação Acerta Guaramitim.

Opção: Zuco mantém estratégia de reuniões de casa em casa

Ademir Noerrnberg, anuncia as

visitas do governador do Estado,
Esperidião Amin. e do vice-go
vernador, Paulo Bauer. ainda antes
da eleição, em datas ainda não

confirmadas. em apoio aos candi

datos Mário Sérgio Peixer e José

Joaquim ·Fernandes. Bauer

visitaria Guaramirirn. em pelo
menos ainda quatro oportunida
des. Já o PMDB espera pela visita
do senador Casildo Maldaner,
ainda sern data acertada.

O Partido dos Trabalhadores

fará apenas um único comício, no
centro da cidade, ainda sem data

confirmada, podendo ser no dia 27
ou 28 de setembro. A estratégia
continuará sendo a de visitas às
residências e reuniões com as

comunidades. que, na opinião de

Zuco, é a que propicia melhores
resultados.

Ontem. a militância do partido
percorreu o Bairro Avaí, e para
hoje estão previstas visitas ao Lo
teamentoHari Zastrow eVila Ami
zade. (MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIAIRINEÜ
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Eleitor que não justificou
três ausências será barrado

Cerca de 1 ,2 mil
pessoas estão
nesta condição
em Jaraguá doSul

-

.Jaraguá do Sul - Cerca de
1.2 mil eleitores que deixaram de

votar e não justificaram as au

sências nas três últimas eleições,
municipais ou não, serão barrados

pelos presidentes de seções no

pleito de 1 de outubro próximo: O
alerta está sendo feito pelos car

tórios das 17a e 87a Zonas Eleito
rais. Eles não estão sujeitos a multa,
diante da isenção concedida este

ano. mas não poderão votar, e

serão orientados a regularizar a

situação, solicitando a substituição
dos títulos eleitorais cancelados.

Os cartórios já dispõem de

listas dos nomes dos eleitores de
cada seção que se encontram

nessa condição.Trabalho feito pela
Justiça Eleitoral no ano passado
propiciou essa atualização. Os
motivos das ausências são bas
tante variados, incluindo muitos

q ue se transferi rarn para ou tras

cidades. mas não se mantiveram
em dia com as obrigações elei

torais. A exigência vale para todos

aqueles que deverão votar obriga
toriamente, pessoas com "idade

entre 18 anos e 70 anos incom

pletos, que não sejam analfabetas.
O atendimento para a regularização
desses casos só será concedido

após as eleições.
Os agentes dos dois cartórios

também estão empenhados esta

semana em orientar os eleitores
sobre os procedimentos especí
ficos para a justificativa eleitoral.
As pessoas que no dia I de outubro
estarão fora do domicílio eleitoral.
deverão retiraros formulários para
ju-stificativa até o dia 29 de

setembro, gratuitamente, dirigindo
se às agências do Besc. Caixa
Econômica Federal e Banco do
Brasil. A retirada deverá ser feita

Mudou: as justificativas eleitorais não serão entregues nos Correios

mediante a apresen�ação do título

de eleitor e as próprias agências
foram instruídas para fazer o

preenchimento. Os formulários
também serão fornecidos no dia
30 de setembro, nas casas

lotéricas.
No dia do pleito, as

justificativas poderão ser

entregues em qualquer
seção eleitoral ou no posto
de atendimento que' será
mantido no Fórum. Os me
sários só receberão as jus
tificativas que estiverem

preenchidas, constando
obrigatoriamente o número

do título de eleitor, e a en

trega deverá ser feita den

tro do mesmo horário esti

pulado para aseleições. en
tre 8 e 17 horas. O Tribunal

Regional Eleitoral manterá
serviço de consulta por
telefone, em Florianópolis.

para tirar as dúvidas. No dia 29 de

outubro. os .carrórios farão plantão
em Jaraguá do Sul para receber as

jusii ricarivas dos eleitores em

trânsito das cidades com eleições
em 20 turno. (MILTON RAASCH)

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE SETEMBRO DE 2QQQ

Está bem c laro e compreensível o moti vo da ausência do
vereador Alcides Pavanello (PFL) na disputa

pela Câmara de Vereadores. A ADD Makler investiu R$ I milhão
na compra da Herco. de Blumenau, cprretora de seguros que já
pertenceu à Companhia Hering. Com a aquisição, a ADD Makler
passa a constar como a quarta empresa do ramo de seguros mais
importante do País e a única com capital totalmente nacional.
Esse desafio obrigará Pavanello a realizar viagens de negócios
freqüentes pelo País. Diante disso, o vereador teve que optar
entre atender apenas uma tarefa e fazer bem-feito, ou tocar

ambos os compromissos (no caso, eventual novo mandato no

Legislati vo) e ter dificuldades para conci liar. Preferiu cuidar do
desenvolvimento da empresa, é lógico.

Nãoconvém
Cerca de quatro mil títulos
eleitorais ainda não foram

.

retirados nos cartórios das
17a e 87" Zonas Eleitorais em

Jaraguä do Sul. por eleitores

que solicitaram documentos

novos ou a transferência dos

domicílios eleitorais. Os

agentes dos cartórios
lembram que é melhor não
deixar para fazer a retirada na

última hora. evitando trans-
'

tornos. De qualquer 'forma. a

Justiça Eleitoral manterá a

entrega sem interrupção.
inclusive no dia I de outubro.

Bronca

• O deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) reclamou
esta semana maior agilidade da

Prefeitura de Guaramitim nas

providências burocráticas para

garantir verbas já confirmadas

pelo governo federal, algo em

torno de R$ 160 mil. O assunto

foi tratado inclusive em reunião

do parlamentar, quarta-feira.
com os tucanos do Município,

O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann (PMDB) garantiu
que a preocupação não procede

e que as providências estão

sendo tomadas,

Expectativa
E a divulgação de pesquisas sobre a preferência do eleitorado em

relação aos candidatos em Jaraguá do Sul acabou ficando por
conta da imprensa mesmo. Os partidos não tiveram ainda a

iniciativa. apesar de várias consultas internas realizadas e da

.expectativa generalizada entre a população. Jornal de circulação
estadual prepara-se para divulgar pesquisa feita durante a semana

e que aguarda só a liberação pela Justiça Eleitoral.
O problema é a desconfiança deixada pela atuação de

determinados institutos de pesquisa nas últimas eleições
municipais em Jaraguá do Sul. com a divulgação de resultados

com mudancas de indicadores tão bruscas e radicais que

despertaram a 'ironia da população. Eis urna boa oportunidade
para areabi litação.

ijADDlMakler]
, ÉMAISSEGURO

.

Conheça todos os 1l(�SSOS serviços na área de

Seguros e Gerenciameruos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
'NO�O O Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß'N\)ßßßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

r�cord�
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Eßtj;àa�� formamais

AApevijá!!im
, ,. ,. ii .�

primeira reuniã.o dos,;90is n�yps
núcleos setoriais da entidade.

No dia 14 acontece encontro

entre os associados' doNücleo
Setorial de, Transportadoras, às
19h3Ql no Gentrq yuJ:tlJ1;i11

. ','

dia 26 €, a vez

dos. empl!bsários q'ue' ataarn no

o1esmq ramo. <\lnfrentam os

mesmossproblemas e, desta
maneira, quebrar o rótulo de
concorrente adversário e fazer
com que a-classe troque ex-

".periêncj,àS%, .enfatizaD.at)iela.
Aq '(nt]maio-

'Ucleos'
nal;iparai��d� 1 044,

f<\lar,corn Daniela o'u' cOITi o
consultor.Osni Pincegher, (FR)intenção é instigar a integração

Agenda dos candidatos para hoje

Cecília Konen,
14 horas - Vila
Rau
20 horas -

Comício no ,B ..

JOão Pessoa

. Irjri'eú'Pasold
11';;horas -

Rêunião com
representantes
avAcaraí
20horas -

Dionei.daiSilva
'16 horas,"
Reunião nà Tifa
'Schubert
19 horas=
Jantar
comunidade

i'i Católi
'''21hà
dançante no

Bairro Amizade
Rio.Cerro)

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone:

Apevi completa 15 anos de
trabalho na microrregião

Edson Junkes/CP

.laraguá do Sul ___:_ Para gerenciar
melhoras negócios e ter precisão na

hora de tornar decisões e estratégias
a serem seguidas no empreendimen
to é necessário estar bem atual izado.
Pensando nisso. a Apevi - Asso

ciação elas Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu- promove cursos:

palestras e seminários, com apoio do
Sehrae. direcionados a empresários.
futuros empreendedores e esiudan

teso orientando sobre a movimenta

ção do mercado e finanças, Amanhã,
a entidade completa 15 anos de

atuação, O presidente ela Apevi.
Everaldo Balista de Oliveira. diz que
a intenção é íortalecer todas as micro
e pequenas empresas. "Hoje nós ad

ministramos todos os serviços do

Balcão Sebrae, promovemos cursos
de treinamento e capacitação para
os associados". explica.

A Apcvi conta com (J80 associa
elos na microrregião. Em 1992. a

Apevi se uniu com a Acijs, passou a

integrar o Centro Empresarial ele

Jaruguã do Sul. reforçando a neces

sidade ela prestação ele serviços.
além de ações de lohby, "A Apevi
está trabalhando na criação elo Pro

jeto Berçário Empresarial. condorn í

nio destinado a abrigar empresas cm
constituição. visando proporcionar
condições ele sobrevivência 110S pri-

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos,

-Verniz;

- Fios de cobre;
- Capacitares de partida e permanentes;
- Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores de motores;
- Selo mecãnico;

Aniversário: Everaldo Batista diz que entidade possui. 680 associados

meiros anos. considerados como crí
ticos para o desaparecimento das

empresas elo mercado", destaca Ba

tista,
PROJETOS - Apoiada no

Projeto Empreender. a Apevi está
i ncen ti vanelo empresários do mesmo
ramo a participarem dos núcleos

setoriais formados pela entidade, a

fim de trocarem experiências e

discutirem soluções paraproblemas
semelhantes,

Há pouco mais de um mês

atuando, o Núcleo dos Mercados e

Mercearias está parti nelo para o

terceiro encontro, no dia 12 ele

setembro, às 20h30, no Centro
Cultural. A executiva da Apevi,
Daniela Heinzen, informa que será
realizada palestra sobre "Corno evitar
ou diminuir a inadimplência".
ministrada pelo assessorjurídico da

Apevi, José Benedito de Campos ..

."0 encontro é destinado para
fortalecer' os nucleados, mas os

empresários do ramo que tiverem
i nteresse podem participar e

aproveitar para conhecer o finalidade
do núcleo", explica a executiva.

(FABIANE RIBAS)

Compramos
SUcata

de cobre
Rua Ber1hoWeege, 2094

Barra do Rio Cerro

I Fone: (Oxx47) 376-0193

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dedicação: a cada dois dias, Lidvina recebe cerca de dez sacos de roupas recicladas do lixão, na Vila Lenzi

Aposentada ganhamáquina de
lavar. roupa do Rotary Club
Lidvina lava

roupas do lixão
e distribui em

!
favelas

Jaraguá do Sul - Mo

tivação e matéria-prima não fal
tam para o trabalho da aposen
tada Lidvina Zapella, 65 anos. Há
mais de 3 anos ela recolhe roupas
no lixão, na Vila Lenzi, lava no

tanque e numa máquina velha,
.com sabão e amaciante, conserta
e distribui para famílias carentes

da região. "Meu marido é tra

torista, ele sempre trazia peças

que considerava boas para uso.

Depois tivemos a idéia de fazer a

reciclagem e reaproveitar todas
as roupas �orque a gente tem

consciência que tem pessoas
passando frio", destaca, a apo
sentada.

Na quarta-feira passada, o

Rotary Club Pérola Industrial

doou uma máquina nova de lavar

roupas e uma máquina de costura

profissional. "Agora vou poder
dar continuidade ao meu trabalho

sern muito desgaste. Se eu não

recolher vai ser tudo enterrado.

não é fácil o que eu faço, mas

vale a pena". A cada dois dias ela
recebe até dez sacos de roupas.

Naquele dia, Lidvinahavia lavado
mais de 130 peças. "Teve um fim
de semana que minha filha veio

para cá me ajudar, nós lavamos

aproximadamente 400 roupas",
conta a aposentada. que vai

passar a receber sabão em pó da

entidade.
A aposentada destaca que as

roupas são distribuídas na favela
. próxima ao presídio, algumas são
levadas para Guarami rim e outras

para Curitiba. "É um grande des

perdício, as roupas são jogadas
no lixo em boas condições de

- .

uso, quem joga não tem noção
do grau de miséria existente na

cidade". diz. (FABIANE RIBAS)

Centro Universitário abreinscrições do vestibular
Jaraguá do Sul- Do dia II

até 22, os candidatos ao ves-·

tibular de verão do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul

podem retirar o caderno de ins

crição nas agências do Besc. A

iaxa de inscrição equivale a R$
70,00, e os requerimentos devem
ser entregues até o dia 26. A pró
reitora de ensino, Iria Tancon,
informa que serão oferecidas 13

opções diferentes de cursos.

No total, são. aproxima
damente 575 vagas, distri buídas
em adrninistração, comércio
exterior, marketing, informática,
pedagogia, tecnologia mecânica,
tecnologia automação industrial.
letras em português e inglês, .

letras em português, secretária
executiva, ciências contábeis,

arquitetura e direito. "O Centro
Universitário está se preparando
para receber os novos alunos

equipando e construindo novos

laboratórios para o curso de

línguas, informática, arquitetura,
escritório modelo para ciências

contábeis, e sala de aprendizagem
pará licenciatura em apren
dizado", conta. '

O vestibular será realizado no

dia 3 de dezembro, das 8 às 12

horas e das 14 às. 18 horas. A

responsável pelo setor de rnar

keting do Centro Universitário,
Fabiane Maiochi, acredita- que
este vestibular será mais con

corrido, "No fim do ano é sempre
mais procurado porque tem as

saídas dos aI u nos do segu ndo

grau, mas é difícil dizer como

será a concorrência devido ao

leque maior de cursos oferecidos
pelo Centro Un i vers it ãrio",
explica. (FR)

DALTERRA MANUTENCÃO
,

,

HIDRAULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

, Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

,

Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
.

Estrada Nova - .370 0778

cP···········································,····· ....... .........
©lJ�� .

Ação Comunitária
Em comemoração aos 39 anos de fundação, a Weg realiza nodia

J 7 a Ação Comunitária, que acontece durante todo o dia no Parque
Municipal de Eventos. Serão oferecidos serviços como informações
sobre alimentação saudável, exames de diabetes, colesterol, vista e

pressão, avaliação física, cortes de cabelo feminino e masculino,
segurança, primeiros socorros, prevenção do câncer, rua de lazer,
dernonstração dos equipamentos dos bombeiros e documentação.
A organização espera atender 10 mil pessoas no evento, que inicia
às 9 horas.

Eeoturismo

Ontem, às 19 horas, aconteceu no auditório do Shopping Center

Breithaupt a abertura do Encontro Eco Radical, onde foi realizadoo
seminário de Ecoturismo. O evento teve palestras do secretário de

Agricultura e Meio Ambiente, Werner Schuster, sobre o Centro de

Reciclagem e Destinação de Resíduos e Legislação Ambiental. O

secretário-executivo do Conselho Municipal de ,Turismo, Loreno
Hagedorn, falou sobre os projetos turísticos para a região e o turismo

integrado.

Turismo
A Santur (Santa Catarina Turismo) vai mostrar o potencial do

Estado no Congresso Brasileiro de Agências de Viagens, que será

realizado em Salvador, na próxima semana. Projetado em estilo

germânico, o estande catarinense conta com 240 rnetros quadrados
e vai divulgar os principais roteiros tunsticos do Estado.

Exposição
O coordenador de markering Eduardo Entrebato abriu no dia 4 de

setembro a segunda exposição de pinturas à óleo em Jaraguá do

Sul. As telas estão expostas no espaço cultural da Agência Central
dos Correios.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
* Tributaria * Bancaria

a 372-0582
R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá do Sul

•
.A.

EMERGENC/A
ODONTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000
9,1044311

Dr. Ra/ael Luis Pamplona
(RO-SC 5117

Dr. Kleber Lisboa Araú;o
(RO-SC 5270

JV VeículOS e Auto·Elétrica
Para Automóveis- Caminhões ·

Iratores- Serviços em Geral

9981-;1049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 ·lIha da Fi' ueira

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

Edson JunkesICP

A CULTURA FAZ A FESTA
O aniversário de 54 anos do Sesc (Serviço Social
do Comércio), dia 13 de setembro, será
comemorado no Estado com o tema "Cultura em

Movimento". Jaraguá do Sul entrou na

programação e promove, durante todo o dia,
atrações em locais variados. São apresentações
de dança, música e poesia, realizadas por
escolas e grupos voluntários, com o intuito de

divulgar o trabalho dos próprios grupos e levar a
arte mais próxima da comunidade.
- Todo ano optamos por trabalhar um tema, no
aniversário. Este ano Santa Catarina escolheu a

cultura -, explica o diretor da Divisão de Cultura
da unidade jaraguaense, Sérgio Pedrotti. Como
não há dinheiro para realizar o evento, todas as

apresentações são voluntárias, fato que inibiu a

execução ,de algumas atrações. Nem todos
concordam em trabalhar sem cachê, outros não

conseguiram encaixar-se nos horários.
Mais de 30 apresentações estão agendadas para
o dia 13. "As bandas e grupos têm poucas
oportunidades de se apresentar ao público, por
isso alguns se entusiasmaram com a idéia",
explica Pedrotti. O evento será aberto no Lar das

Flores, a partir das 10h30, onde vão acontecer
cinco apresentações. Ainda não confirmadas,

duas atrações estão previstas para o Shopping
Center Breithaupt e Weg II. A partir das 15 horas,
as atividades acontecem na Praça Ângelo Piazera,
com grupos de dança, qrupos folclóricos,
demonstrações de artes marciais e três bandas
locais. O Grupo Pagode Teimosia, a Banda Stigma
e a Banda Bavária apresentam-se a partir das 19
horas.

Paralelamente, acontecem atividades no Colégio
Estadual Abdon Batista, onde vão se apresentar a
Orquestra de Cordas da Scar e o Coral do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, com início às 19h
30: No Caie, haverá atrações com o Coral da Scar
e o Coral do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, às
19h30. A Pizzaria Di Lorenzo abriga o show "E viva
a Itália", da Escola de Música Arte Maior, às 20h30.
Por acontecer num dia de semana, a coordenação
procurou espaços que podem concentrar o

,

público. "Temos atrações para todos os estilos,
dentro dessa proposta que é formar platéia, levar a
cultura até o povo", lembra Pedrotti. Ele está em

contato com as escolas, para que levem os alunos
até os locais dos eventos. "Precisamos nos

acostumar a educar na rua, na praça, a ensinar
cultura e não simplesmente ensinar a trabalhar",
enfatiza.Pedratti: intuito de aproximara cultura da comunidade

.
.

llíiiillll� Estofados

ft& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

jantar, banquetas... quepoderão completar sua
decoração. Consulte-nos!

RuaRodolfoHufenüssler, 104 - Centro ... Jaraguá do Sul- SC
Hornepage: www.estofadoskrause.com.br

/
/ /
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TRADICÃO GAÚCHA Sábado, 9 de setembro de 2�2· CORREIODOPOVO
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Fotos: Divulgação

Cultura Gaúcha Setembro, mês do Gaúcho
A palavra "Gaúcho" não tem uma origem segura.

Guarani, francesa, argentina, uruguaia, atéumapossível
russa,mas o perfil do gaúcho, isto sim, é comum a quase
todos os historiadores. O perfil do ser gaúcho define-se
na facilidade de dominar as lidas de campo, domar,
tropear e carnear. Amigo dos amigos, vive pelos galpões
das estâncias, saboreiaum chimarão enquanto prepara
um churrasco no espeto num fogo de chão. Suas cantigas
galponeias mostram o lado triste do andarilho,. com

.

saudade da querência, misturada às façanhas dodia que
ficou para trás.

Os gaúchos primitivos vagavam, não por serem

preguiçosos, mas sim na busca de serviços: Buscavam
. domas, tropeadas e pequenas lidas que lhes garantissem
a sobrevivência. Eram caçadores de gado selvagem num

mundo onde a natureza era a lei da sobrevivência.
Curiosidade: o gaúcho era tão valente soldado, que

José Garibaldi, o herói dos dois mundos, após uma
fracassada batalha na Itália, lembrou de seus soldados

farrapos e bradou: "Dai-me um esquadrão da cavalaria
gaúcha e euvencerei omundo".

Clênio Vargas e a esposa, Neuza, representantes do CTG Laço Iaraguaense,
como Peão Barriga-Verde e Primeira Prenda, ambos na categoria Veterana; Ca
sal que veio da serra de Urubici para constituir famüia em Jaraguá do Sul, e

continuam cultivando e cultuando a saga gaúcha neste cantinho do mundo,
hospitaleiro e querido, chamado "Charaguâ". O CTG Laço Iaraguaense, sem
pre cuidadoso para bem escolher seus representantes, acredita no trabalho do
Clênio e daNeuzapara elevar o nível cultural dospeões eprendas, desenvolvendo
o interessepelo estudo e pesquisa da história, tradição efolclore, enriquecendo
as habilidades artísticas, campeiras e artesanais. Parabéns e sucesso.

Concurso ,A origem do cavalo
Dia 23 de setembro, juntamente com a 4a Festa da Integração

Gaúcha, será realizado o concurso para escolha da I
a Prenda e Peão

Barriga-Verde, ambos nas categorias Mirim, Jq,venil, Adulta e

Veterano, da 9a região. O CTG Laço Jaraguaense apenas cederá o

espaço, mas toda organização, critérios, regulamentos e julgamento
ficará sob autoridade do coordenador e posteiros da 9a região.
Informações 371-4547, com Cristiane.

Aorigemdaespécieeqüinapode
ser traçada no Eocénico há 60
milhões de anos.Em 1867, cientistas
encontraram em rochas um es

queleto admiravelmente completo
daquilo que se tomou estabelecido
comooprimeiro cavalo. Chamaram
lheEohippus, oCavalodaAlvorada,
e a partir dele puderam mostrar a

evolução no continente americano

que culminouno Equus cabellus, o
ancestral do cavalomodema.

O Eohipppus descendente dos

Condylarth, um grupo que foi o

antepassado de todososUnguladase
que viveu na terra há cerca de 75
milhões de anos. O Condylarthnão
eramaior que um cão e tinha cinco

dedos, cadaumrevelandoumaunha
córnea.

Quinze milhões de anos mais

tarde, os membros do seu descen-

A EVOLUçAO DO MEMBRO
o simples casco da espécie Equus dtsentlolvfM-se J"rante milhões de anos e foi o resultado
do ambiente em mutação. No Eodmco, os antepassados do cavalo motkrno viviam em

condições forrestAis e os membros com fJários dedos eram necessários para evitar que se

afundassem na terra nuKi.(t e panlitnOsa. Estes dedos tksapareceram gradualmente, à medUJa que

.estesrOSflor17����'-::�·_'-" d<> meio ia gra- ",valo com

QUATRO DEDOS ��. dualmtnte SHM cascos foi o
O Eohippus tinha·, portanJc a Pliolúppus, ,

IqU4tro dedos nos maior parte do com uma ! �
mcnbros dianteiros. pniJ. perna m4Ú I I

,compridA< 'I

ligamentos 1

flexíveis· ',�
Omembro ..

II Flsla da Integração
Gaúcha'

laraguá do Sul - sc

Dias 23 e 24/09/2000

NÚMERO DE DEDOS '

A progressão dos dedos e uma almofada
� �

estreita semelhante à do cio pan. um

simples casco envolve a redução graduai
do número de dedos. O terceiro tema-se

mais comprido e forte para formar o asco,

enquanto o osso da canela se alonga.

dente, OEobippus; tinham-sealterado.
Os anteriores apresentavam quatro
dedos e os posteriores apenas três.

Pensa-se que o animal pesasse cerca
de 5,4kgemmédia e que tivesse cerca
de 36 cm de altura, quase tão grande
comouma raposaouum cãomédio.

A cor e a textura do Eohippusnão
são conhecidas, mas éprovávelque
se assemelhassemàs deumveado, o
fundoescuro commanchas oupintas
mais claras, o quepermitiacamuflar
se nas zonas florestaismolhadas, que
eram o seuhábitat.

r-----�----------I
Agenda gaúcha II 7 a lOde setembro - Rodeio Crioulo CTG S�va N�to .-1I Canelinha - Rodeio Crioulo CTG Querência EstancJa

II Nova - São Francisco do Sul

I 15 a 17 de setembro - Rodeio CTG Independentes da 1

I Querência
- Itajaí 1

23 de setembro - Concurso para escolha de Prendas e

1I Peões da 9' Região .

1 23 de setembro - Baile com Grupo Rodeio - CTG Laço 1

1 Jaraguaense
- Baile com Grupo Cantos do Sul - CTG 1

Laço Jaraguaense
, _I1 23 e 24 de setembro - 6' Festa da Integração Gaucha

11
.

C b
.,
- MotoCTG Laço ,Ja:aguaense - Cnolaço - am onu

)
I....ZJ:!.o.Jk Pre!!llo,,- - -

,_

r-------------,

1 Gaúcho(a) de idade nova I
I I
I Evandro RopeIato(9), Jorge 1
I Murara (10), Adalto Ossowsky 1
1 Júnior (11), Eduardo Candido I
1 . (11), Aguinaido Spézia (14), 1
1 PauloGiovani Manfrini (16), 1
1 Jaqueiine Weilher (18), Luciano 1
I Mann (21), Jeferson Cardoso de 1
1 Souza (24). 1
1...._------------.)

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

Jaraçuá .do Sul - Santa Catarina ..

DEMARcmCARNES&V
'CARNES

...
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Arte compartilhada
"O povo tem que parar de pensar .

que artista é aquele que morre de
fome. Temos o direito de viver da

qUilo que produzimos". A sentença
é da artista plástica RostMaria
Winkler Darius, que expõe no

Shopping Center Breithaupt cerca
de 40 telas, até o dia 14. Ela defen
de que a arte pode ser levada a

qualquer lugar, sem cair na promis
cuidade, desde que se mantenha o

nível do trabalho. Para Rosi, o que
interessa é mostrar as telas ao pú
blico, por isso ela vai aonde quer que
eleesteja.
Rosi, que é blumenauense mas

.

reside em Pomerode há 14 anos,

foge das galerias e procura espaços
abertos. "Nas galerias são sempre
as mesmas pessoas que vêem a

. minha obra. Pelo shopping, todo
mundo circula, eu posso sentir a

recepção do público". Existem dois
tipos de artistas, segundo ela, os
que procuram cercar o trabalho
que fazem e outros que querem
que o mundo o conheça.
Se tiver que estabelecer um tempo
de currículo, Rosi estima em 33

anos, mas diz que desde que se

recorda, sempre pintou. Nesse tem

po. já participou de 48 exposições
individuais e mais de uma centena

de coletivas. Ganhou prêmios de
destaque, como a medalha de
bronze na Mostra de Arte Contem

porânea Brasileira em Lisboa, o pri
meiro lugar duas vezes na

Expoflores de joinvllle. em 1991 e

1995, além de prêmios e menções

A exposicão "Sua excelência, a cor" tem cerca de 40 telas, todas
fiéis ao esttto tmpresstontste. opção que a autora escolheu. Ela
Pinta a relação do homem com a terra

.

Fotos: Edson Junkes/CP

Rosi defende que a arte deve ser levada a espaços abertos ao grande público
..

honrosas em diversos salões de arte.
Mas sair da terra natal é para Rosi
uma experiência que serve apenas
como currículo: "O artista tem que
crescer no lugar onde ele vive",
define. Considera o prlrnelro-luqar
na Bienal de Artes Plásticas Reinal
do Manske, de 1996, o mais impor
tante de todos os prêmios que já
recebeu, porque o evento selecio
na artistas que pintam no estilo

impressionista, o favorito de Rosi.
Como todo iniciante, a artista passeou

por diversos estilos até encontrar-se

na lrnpresslonlsrno e se mantém fiel a
ele. Pinta flores e coisas relacionadas
à natureza. "Pinto a relação do
homem com a terra". completa. As
obras expostas no shopplnc são base
adas nas técn icas óleo sobre tela.
aquarela e giz pastel. Entre as prefe
ridas, destaca-se o retrato de uma
das quatro filhas. "Minhas filhas são
as minhas modelos", orgulha-se a
mãe.

Acima, obra confeccionada com a técnica giz
pastel. A exposição traz também óleos sobre tela

eaquarelas

Os retratos estão sempre presentes entre
as obras de Rosi, que ingressou nas artes

plástiCascom essa técnica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estas fotos e muito mais

vocês podem ver na nova

homepage do N@ Ger@l:

www.nageral.com '

genda JARAGUÁ ,DO SUL

HOJE (9/9)
Às 14 horas, na Praça
Ângelo Piazera, começa

o Eco 'Radical!
Às 17 horas, Eco Rock
Ás23 horas, NOTRE

ECO RADICAL

Domingo (10/9)
Às 14 horas, passeio

de bike
Às 18 horas, show com a

Banda IPSIS
; LITTERIS

E MAIS:
BUNGEE JUMP

PAREDE PE ESCALADAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 9 de setembro de 2000

Vende-se sobrado cl 260m2,
terreno cl 727m2, com 2 suítes +

2 quartos, sala de jantar, estar e

intima, mais cozinha. lavanderia.

garagem pl 2 carros, etc. Locali
zada na Rua Emília Hornburg.
328, próx. Loteamento Charnpa
gnat. Valor R$ 130.000.00, nego
ciável. acei to carro. Tratar 371-
9358. cl José.

Vende-se chácara cl 30.000m2, cl
quiosque, churrasqueira, banhei
ros. área pl quadra de esportes
Oll outros. redes elétrica e sani
taria, riacho. área verde cl

nascentes, árvores frutíferas e

nativas. Próximo à Gruta do Rio
Molha. R$ 35.000,00. Aceito
carro até R$ 20.000,00. Tratar
fone 370-8563.

Vende-se chácara cl 40.Q00I112• cl
chalé de 85m2, garagem, ranchi
nho, parabólica, redes elétrica e

sanitária, lagoa. riacho. árvore
frutíferas e nativas. A 5km do
Centro, próximo à gruta do Rio
Molha. R$ 75.000.00. Aceito
cano, casa ou ap, como parte do

pagamento. Tratar 9975-0 I 02, cl
proprietário.

Atenção
I . políticos!
Acampanha está na retafinal
e você, candidato, ainda não
tem a sua música? Peça agora
mesmo o seu jungle pelos
fones: 370-0975 Oll 9973-
5052.

Vende-se filhote de Boxer. todo
branco e dourado, cl coleira e

patas brancas, aceito troca por
filhotes de outra raça. pelagem
curta e também puros. Tratar
9975-0 I 02.

Vende-se chácara cl 20.000m2, cl
lagoa, árvores frutíferas e nati-

.

vas, riacho, 'redes elétrica e

sanitária. pronto pl construir.
próximo gruta do Rio Molha. R$
25.000�00. Aceito carro até R$
15.000,00. Tratar 9975-0 I 02. cl

proprietári O.

Compro calculadora financeira
HP 12C. Tratar 371-7331. cl
Silvana.

Vendo ou troco cl imóvel no

litoral, um terreno para chácara.

.

localizado em Massaranduba, cl
76.450m2• a 8km do asfalto.

Preço-base de R$ 16.000.00.
Tratar Julio ou Nides - 372-3683.

Vende-se excelente i móvel.
terreno com I 200m2, cl 2 casas

de alvenaria. Localizado na Rua.
João Planinschek, excelente para
comércio Valor R$ 160.000.00.

Neiva
Cabeleireira Unissex

e Manicure

Rua Barão do Rio

Branco, 411 - sala 3

Centro - Jaraguá do Sul

(Oxx47) 275-3096

Tratar Adernar - 371-0037.

. Vende-se ap. cl 75m2 no Cond
Aguas Claras. Vila Rau. por R$
15.000.00 mais financiamento da
Caixa Econômica Federal. Com
2 quartos, sala. cozinha. bwc.

garagem. todo murado. Aceito

propostas. Tratar cIJanice - 370-
1629.

Vende-se casa em Barra Vcl ha.
mista. cl 3 quartos. sala. cozinha.
banheiro, lavanderia. garagem pl
2 carros. Valor R$ 12.000.00. pró
x i 1110 à lagoa. no Centro. Tratar
Ricardo - 371-0155 ou 373-0947.

Vende-se lote em Nereu Ramos -

Loteamento Zanghelini. lote n°
150. Valor R$ 6.000.00 (+
assumir financiamento). Tratar no
local. após às 18 horas. ou no

telcfone: 275-0911 (na pane da

manhã). com Valdere. Tratar
275-0911.

Vende-se casa ele alvenaria. 3

quartos. sala. cozinha. 2 bwc.

garagem pl2 carros. churras

queira, lavanderia. toda murada.
cl 195ni2• ótima localização. Rua

Marcelo Barbi. 47. Bairro Vila
Lenzi. Valor R$ 70.000.00. ou a

combinar. Tratar Ne ri de
Carvalho - 9967-9595.

Vende-se terreno CI 450m2, cl
casa mista. rua asfaltada. cerca
de alumínio. portão eletrônico.
Valor R$ 20,000.00. Tratar

Rogério - 9975-2773.

Vende-se um contra-baixo.
Samick. uma caixa Meteoro e um

pedal Zoom. tudo seminovo.
Tratar cl Vinícius - 370-2130.

pela manhã.

Vende-se Santana ano 88, 4

portas, ótimo estado. licenciado
até 03/01. Valor R$ 4.800,00,
pode financiar. Tratar 372-3922.

Vende-se CG Titan Okrn, cor. a
escolher. Valor R$ 2.500.00 + 20

parcelas ele R$ 89.00. Tratar
9973-8955.

Vende-se Fiorino picape, ano 96.

completa (ar-condicionado. ar

quente). Valor R$ 7.500.00.
Tratar 9997-9234, cl Vilmar.

Vende-se Del Rey ano 82, todo
reformado, motor novo. Valor R$
3.000,00. Tratar 371-6897.

Vende-se casa mista cl 54m2. lor.
Sto. Antônio - ótimo local. Valor
R$ 12.000,00. ou R$ 9.500,()() +
prestações de um salário mínimo.
Tratar 372-3922.

Vende-se sobrado de alvenaria, a
100 metros da praia, em ltajuba.
aceita-se proposta e financia
mento. Tratar 9975-077 T ou 372-
0096, cl Luciane ou André.

Vende-se terreno em Massarau
duba cl 450m2• ótima localização
(antes do trevo). Tratar 378-1831
Oll 9982-6313, após 14:30 horas.

ITransfiro R$ 30.000,00
! Para imóvel, caminhão
ou alienação de bens.

Peço R$ 4.500,00 .no
direito + 105 parcelas
de R$ 340,00 mensal.

Tratar: Londrina

(Oxx43) 9997-8220.

Manicure em domicílio
Manicure, pedicure e limpeza de
pele. Atendo também em minha

residência. .Ligue e marque sua

hora: 372-0582, horário
comercial; 9986-8935, à noite.

vezes,
até16 vezes

Rua Venâncio.da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno..com.br
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Intermediária

I
I

!I.

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
e! área 70,00m2• Residencial
Maguillú - IJptO. 05 - Bl. "A ':

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa Alvenaria e! .

165,00m2, terreno e! 371,00m2• Rua
Tomaz Francisco de Goes, 366 -

Nova Brasilia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE: Casa alvenaria c/ 170 m2,
terrenoc/ 600 ni2. Rua Guilherme

Weege (Centro). Preço:
R$ 150.000,00

ALUGA: Madeira, e! 3 quartos.
Rua Bahia, 109

R$.250,00

VENDE: Casa em alvenaria, c/ 60m2,
e terreno c/área de 600m2• Rua
Carlos Eggen; 763 - Schroeder

(Prox. Marisol) Preço:R$16.000,OO

VENDE: Alvenaria, cl 100m2, e

terreno cl área 480m2• Centro -

Guaramirim (Próx. Breithaupt}
Preço: R$ 45.0()O,OO

VENDE: Casamadeiro cl62,OOm2, terreno
cl 325,OOm2• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(Barra do Rio Cerro). Preço: 15.{)()(J,OO

ALUGA: Contendo 03 dormitó
rios. Ed. Vitória Régia - Apto. 204
"B" (Vila Lalau). R$ 300,O()

,

VENDE: Terreno e! 1.245,00m2•
Rua Fritz Hasse

(Práx. Verdureira da Raquel)
Preço: R$ 85.000,00

Casa alvenaria e! 200 m-, terreno
e! 350 mt. Rua: João Batista

Rudolf, 161 (Amizade). Preço:
R$ 30.000,00 + financiamento

\

VENDE: Terreno e! 833,00 m2.
RuaAmazonas (Centro)
Preço: R$ 85.000,00

Alvenaria e! 260 m2, e terreno e!
392 m2• Rua: José Emmendoerfer,

31 J (Nova Brasilia). Preço:
R$ 65.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

aprox. 72m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 10 andar
- Ed. Mário Tavares;" R$ 150,00.

dAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee

Engetee

ti-
Engetee

a.
Engefee

.

�.
Engetee Engetec

tl
Engt\tec

Engetee Engetee

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

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

GUARAMIRIM -

RUA' 28 DE AGOSTO

Engetec

tl
Engctec

tl
Engetec

fi
Engelee

.. ,

/Eng.etecEngetee
.'

CRECI934-J 'VENDE
OPORTUNIDADES DA SEMANA:

Rua Joinvitle - Próximo a APAE
Edifício com 900m2, contendo amplas salas comerciais no primeiro

piso e apartamento com 450m2, no segundo piso,.
Terreno com aproximadamente 1200m2,

Preço 350.000,00 em.condições a combinar

Centro - Excelente terreno
com frente 37,SOm frente
para 28' de Agosto (quase
de fronte ACIAG), com área

total de 1.987m2,
topografia plana, excelente

oportunidade.
Preço R$ 100.000,00
condições a combinar

Engt'tec

tl
Eng<\teC

1 -CENTRO

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

Edifício Menegotti - Apartamento grande, com suite cl closet, j qto com

bwc social, 3 salas c/1 sacada, lavabo social, cozinha e despensa, qto e

bwc de empregada e 'garagem. Valor R$ 80.000,00, condições a combinar

4 - JOÃO PESSOA
Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37.000,00

'.

NEREU RAMOS - Terreno, com aproximadamente
31.000,OOm2, fazendo frente paraZ (duas) Ruas, (Luiz

Sarti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com uma

.

casa em alvenaria em ótimo estado, .R$ 115.000,00 (Em
I

condições estuda-se propostas)

EngeíeC

'E�"ngetcc

aa:
Engctec Engetee Engetee

5 - RUA MAXWILHELM

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$ j 50.000,00
(Negociável)

EngeteC

a
EngcteC

J)

I3ngcfCC
-ft -h,iJ!� A.#( CnriCteC
EngdeC Engetee P'"õEngetee Engdec. Engctec

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J������. �� .��.�'.? �.�. ��.Y.���J�.? .C?�. ��?� coRREIo DO POV0 �.L.��.�I:J���?� .-.5

o
o

iii
C')
""

t-=
o
a:
Q.

Rua João lanuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo

371-6600
3'71-0725

Segunda a Sexta-Feira
08:30 as 12:00
13:30 às 18:30
Sábado 08:00'as 12:00·

Compra Vende
Aluga e Administra

REF. 1005 - VILA NOVA - Apto cl 3 darm.,
sacada, cl piso térmico, água quente, garagem
e demais dep. Ficam móveis sob medida, cozinha
e 2 roupeiros. R$ 45.000,00 ou entrada R$
22.000,00 + R$ 25.000,00 Feto C.E.F.

REF. 1006 - APTO NOVO, entrega em

flovembro/2000. Rua Jorge Lacerda, Centro.
Area 137m2, eil suíte + 2 darm, 3 sacadas,
churrasqueira privativa, garagem, elevador e

d�mais dep. R$ 65.000,00 sem acabamento
intéiro. Aceita carro ou ode ser areelado

REF. 1010 - VILA RAU - Res. Águas Claras.
Apto cl 2 dorrn, sacada, garagem, área de

terrreno e demais dep. Entrada �$ 10.000,00
+ R$ 116,00 mensais

REF. 1009 - VILA LENZI - Loteamento Pier
malln - Apto cl 3 derrn, sacada, garagem e

demais dep., piso cerâmico, acabamento em

gesso, fica móvels cozinha. R$ 48.000,00

REF. 3010,- NOVA BRASILlA - Região
Central, terreno cl 350m2, área residencial.

R. Thomas Francisco de Góes, no alto.
R$ 30.000,00, aceita carro ou terreno de

menor valor ou arcela.

REF. 2023 - Centro - R. Uruguai, 62 - Próx. Duas
Rodas, casa em alv. 120m2, 3 dorrn., sala estar,
sala jantar, cozinha cl móveis embutido, 2 bwc,

garagem - R$ 66.000,00

REF. 2030 - CENTRO - Av, Mal. Deodoro,' ao
lado loja Maeol Mat. Const., terreno cl 473m2,
com 2 casas, sendo 1 sobrado em tijolos à
vista, cl 192m2, em fase de acabamento (1

suíte, 2 darm., bwe, mezanino e demais dep. -

R$ 125.000,00

Loteamento Vila

próx. Igreja Rainha da Paz _ Terreno

cl 420m2 _ R$ 29.000,00

REF. 2028 - JARAGUÁ ESQUERDO _ R. São
Bento do Sul, 60 _ casa em alv. cl 280m2 (3

darm. 3 bwe, 2 salas, área de festa), Terreno
cl SOÓm2, fundos p/ rio, arborizado, excelente
localização, R$ 75.000,90. Aceita earr� .ou

.

imóvel (casa, apartãmento em Jaragua ou

Sehroeder até R 40.000 00

REF. 3020 - VILA NOVA _ Lto. Phoenix, próx.
Rádio Brasil Novo _ Terreno cl 880m2 _.

R$ 39.000,00

R.EF. 2015 - VILA NÓVA _ R. Brusque, casa
madeira com 60m2, 3 darm, sala, cozinha,

bwc, garagem, terreno Com 470m2 -

. R$ 18.000,00
'

. REF. 3018 .. ÁGUA VERDE - Terreno cl
400m2, pronto pI construir, próx. FERJ.

R$ 15.000,00. Aceito carro até
R$ 10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Apartamento com suíte mais 2 quurtos;

• Duas sacadas, uma com churrasqueira;
.

Condomínio aproximado de RS 64,00;

Somente um ou dois apartamentos por andar;

Área: privativa 107,12m2 / Total 173,30m2;

Pre�o RS 50.000,00 (entrada negociável)
e assumir parcelas de condomínio;

Elevador e piscina;
t>

Fase de acabamento.

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Te/.: 372-0657 /9973-5304 - Jaraguá' do Sul, SC - CREC/ 8469-1 - futuro@netuno�com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Sobrado - Vila Rau -

c/ 210m2 - suíte c/
sacada +- 2 dorm., 1
bwe social; sala em 2

ambientes, sala TV,
cozinha, salão de
festas cl ehurrasq.,
lavabo, mesanino,
jardim nos fundos e

na frente. $R
125.000,00

____-----""=�-_L...o_. Apto-301 -

No,!a Bra�ilia
eatr:

.' Hortência, c/
3 dorm., 2'
bwc, cozinha
c/ armarias'
emb., semi
mobiliado
demais

.

cõmoäos.s

Il:!...__....-I Apenas R$
68.000,00.

ITAIVAN' REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

E-mail: itaivan@netuno.com.br
* Estacionamento próprio

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

ao

Marcatto, cl
4 äorm. (1

••iIII suíte),cozinha,
sala, lav.,

1'!:�U7J.�l.Í.�fig;.IlL_-...J garagem. R$
L: 50.000,00

AGUAVERDE
Casa alv., c/
260m2, c/ 1 suíte
c/ c/oset + 2
dorm., bwe
social c/ hidro,
1 dorm, c/
móveis
embutido, sala
estarljantar
ampla, ·Iavabo,
escritório,
demais dep.,
garagem pl 2
autom. Apenas
R$ 85.00000.

CASA ALV. -

Czerniewicz,
com

195,73m2 -

suíte + 2
äorm. - 2 bwc
- terreno c/
371,25m2
R$25.000,00
+ financ.

GALPAOI
CENTRO
c/ 600m2 -

terreno cl
2.276m2,
parcela até
24x direto c/
proprietário

Apto - Centro -

Edif; Dona Hilda,
cl 1 suíte + 2

äorm., bwc, dep.
emprego c/ bwc,
garagem pI 2
auto-móv., salão
de festas c/ chur
rasq .. Por apenas
R$ 75.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ.IParc.

CZERNIEWICZ -

Sobrado, térreo,
sala TV, cozinha
c/ móveis, sala
jenter/ester, 2

despensa, bwe,
societ c/ sauna,
lavanderia,
garagem.2°
Piso - 1 suíte, 3
dorm., sala
estar, bwe
social, varanda
ampla. c/ Edíeu-'
Ia, dep. c/ chur
rasqueira.
R$110.000 00.

Casa Alv. c/
162m2 - Barra
- 4 äorm., 2
bwc. Demais
dependências
+ edícula nos

fundos cl
30m2 -1
dorm., cozinha,
bwc. - Terreno
c/ 777m2 -

apenas
R$ 53.000,00.

JOAO PESSOA
Casa Alvenaria
- cl 196m2, cl
1 suíte, 2
dorm., 1 bwc,
sala ester/
jant.ar,
lavanderia,
salão de festas
cl churrasq., e

garagem. R$
53.000,00.
Aceita-se imó
vel em Jaraguá
do Sul

SOBRADO -

Centro cl'
347m2, cl 2
resido + sala
comi. c/ 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
dorm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VILALALAU
- Casa alv. cl
223m2, Vila
Lalau - cl 1
suíte c/
banho hidro
massagem, 2
darm., c/
armários

••r/I!!I!i1emb. + 1
äorm., sala
TV, estar,
jantar,

REF 1748 . . lavabo, garg.
'-- ..._ "--"--"'J. pl 2 autom.
dep. empr., cl bwc, despensa, piseine e

'

eurrasq. - R$ 140.000,00 nego

Casa em

construção,
Lto. Blumen

garten cl
134m2 -

R$ 38.000,00
* negociável

J,tpto-103 -

Edif. Isabella
cl 1 suíte + 2
äorm, - sala

cl sacada,
mobiliado; cl
2 garagens,
piscina, salão
äe festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane';Pare.

Mansão cl
563,81m2 -

suíte c/
sacada, doset
cl armários

.

embutidos,
bwc c/
jardim de
inverno,
hidro- .

massagem,2
dorm.{ c/
saeaoa, .

suire/mester,
sata TIl, c/
lereire, salão

. de festas c/
mobi-lie, <:!rea serv.{ garagem pI 2
utomovets. consutte-nos

Sobrado c/ alto
padrão, c/ 580m2,
Vila Baependi -

sala c/ lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
eloset, hidromas
sagem +- sauna, 2
dorm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consult -n !ii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENOS
2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m2 - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$ 160.000,00
2112 - Barra _ .ct 300m2 - R$ 13.000,00 _ próx. Sup.
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 _ próx, Posto Mareolla
_ R$ 60.000,00

L T DA.

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

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

VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézi'a - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - surte, 2 qtos., dep. empregada.
R$ 80.000,00 - Aceita apto. menor valor.
3007 - Ed. Isabella - Apto cl suite, 2 qtos., 2 vagas
garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11 m2. R$
75.000,00.

'

3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

íinanc.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
suite + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si
aeab.
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suite + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas de qaraqern. R$ 92,000,00.
3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2 qtos, sacada com

churrasqueira - R$ 90.000,00
3030 - Ed. Otávio Corre'a _ com suite, 2 qtos, sala, 2

ambientes - R$ 50.000,00 +_finan.
3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, cl garagem � R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor -na praia de Barra - 147m2, suíte cl closed,
Itapoá 2 qtos., salas-conj., cozinha,
3041 - Ed. ,Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas cl lavanderia e garagem. Permane-
sacada, 2 vagas garagem. cem alguns móveis. R$
3050 - Cond. Novo Milênio - apto. novo e/2 quartos, 106.000,00. Aceita casa maior
sacada cl churrasqueira, 1 vaga garagem cl elevador. � valor cl isciria.
R$ 65.000,00.

' ,

,__--_........�"--""-"'-=........"""".....,_--��

3051 - Ed. Amaranthus - suite cl eloset, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem'. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwe, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ '33.000,00.

'

3217 - Ed. Horlência - 3 qtos, 2 bwes, cl garagem, semi
mobiliado.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + financiamento
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + finane.

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331m2, cl suite + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - ·Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,00m2,
edificado cl casa de alvenaria R$ 180,000,00
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto.
central.
1072 - Amizade - cl 200m2, cl suite, 2 quartos, terreno cl
1.140m2 - R$ 130.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121m2, cl suite +

2 quartos. R$ 69.000,00.
1214 - Nova Brasília - cl 230m2, cl suite, 2 quartos - R$
100.000.00
1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte» 2 quartos - R$ 49.000,00
1232 - Vieiras - 3 qtcs, 2 bwe, sala, copa, cozinha:
lavanderia e garagem - R$ 50.000.00. Aceita apto de
menor valor.
1233 - João Pessoa - 150m2, suite + 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 elosed, 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, cl 3 qtos, + edieula cl 78m2 -

R$ 42.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.
1984 - Corupá - cl 298m2, cl suite + 2 qtos; R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwe, terreno com

1.250m2 - R$ 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1,541.35m2. R$ 85.000,00. Aceita carro, terreno,
parcelamento.

Centro - Centro - 230m2, suíte + 2 Viia Lalau - 160m�, cl suíte +.3 qtos ..

RS 59'.000,00.

Figueira - 200m2, suíte + 3�qtos.,
escritório, sala TV, piscina R$
65.000,00 - Aceito apto. c�htral.

Jguá Esquerdo - 70m2, c/3

quartos. Terreno cl 450m2,
R$ 20.000,00 + financ.

Vila Nova - suíte -i- 1 qto., sala
, cl sacada e churrasqueira.

R$ 54.000,00.

Baependi - Apto. cl 134,47m2,
c/3 qtos, bwc, salas conj.,
copa, cozinha, lavanderia e

Barra - alv. cl 100m2, c/3 qtos,
2 bwc's, churrasqueira. Terreno

cl 420m2• R$ 65.000,00.

São Luiz - 70m2 cl 3
quartos.Terreno cl 420m2.

R$ 24.50000

Schroeder -. 286,25m2, c/5 qtos.,
salão de festas. Tereeno cl
1.541,35m2. RS 80.000,00 -

2175' - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
2177 _ R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2. R$ 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m' - R$ 30.000,00
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
2318 - Res. Piermann - 442.00m' (13 x 34) - R$ 17.000,00
2358 _ Vila Nova - Ci 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
2374 - Vila Rau - cl 337m2 - R$:·13.500,00 aceita pare.
.2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m2 - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
2980 - Guararnir irn - R. 28'de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00.
2982 - Rod. $C-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
298B - Guaramirim _ próx: Fábrica Elite _ 9.144,85m2 _

R$ 35.000,00
2990 - Sehroeder - cl 70d/OOm2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. 8$ 13,000,00 - Aceita carro.

, . -

4002 .,'Centro - Ed. Tower Center - 5° andar cl 2 garagens,
Entre'�a pl FevereirQ,12001 - R$ 28.270,00 - Entrada +

parcelas
' .

4004 .� Centro - Ed.' Market Plaee - 4º andar - 44,59m2 +

çaraqem - R$ 35.ÖOO,00
, .. 4010 - Centro - ao' lado Beo Brasil - Centro Comercial cl
.

i satas - R$ 350_000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv. cl suíte, 3 quartos, cozinha mobiliada,

churrasqueira 61 saläo-ce festas,' piscina, garagem pl
3 carros. Próx. Cal. Heleodoro Borges - Vila t.alau. RS

BOO,OO
605 - Casa de alv. para fins comerciais cl 12 cômodos
- Rua Barào do Rio Branco, 805. R$ 600,00
608 - Casa de alv. tipo meia-água - simples, cl 4

eômodos- Próx. Prefeitura. R$ 140,00
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. _ .próx.
Café Sasse. RS 600,00.
614 - Casa de alv. pl fins eomls, cl 100m2,
estacionamento - pró x. ao Jangada. RS 550,00.

Apartamentos
626 - Apto. novo cl suite tendo sacada, 2 quartos,
churrasqueira - Res. Ágata. R$ 450,00
633 - Apto, com z-quartos - Inicio do Jaraguá Esquerda.
R$ 270,00
635 - Quitinetes pequenas e grandes - Ed Marquardt. A

partir de R$ 180,00.
63B - Apto. cl 2 quartos- Próx. Caraguá. R$ 250,00.
639 - Apto. cl suíte. 2 quartos - Ed. Jaraguá. R$ 450,00
640 - Apto. cl 1 quarto - Próx. Weg II. R$ 230,00
641 - Apto. cl 2 quartos - Jardim Centenário. R$ 260,00
644 - -Apto. cl 3 quartos - Próx. Arroz Urbano. R$ 300,00.
645 - Apto. novo cl suite + 1 quarto - Res. Piermann. R$

330,00.
647 - Apto. cl 2 quartos - Ed. Papp. R$ 230,00,
659 - Apto, cl suite, 2 quartos - Ed. Carvalho. R$ 550,00.

Salas comerciais
66B - Sala cornl. cl 60m2 - (2 ambientes) - Centro. R$

280.00
670 - Sala comi. cl 70m2 (2 ambientes), recepção, 2

bwe's - Ed Chiodini. R$ 200,00.
675 - 2 salas eomls cl 40 m2, cada - Centro ComI. WV.

R$ 400,00 cada sala
I

6BO - 2 salas eomls. cl 75m2 cada - Centro Cornl. Vase.

R$ 250,00 .

692 - 2 salas eomls cl 35m2 cada, uma delas mezaninO
de madeira - Ao lado Foto Lass.

697 - Sala comi cl 70 m2 - Próx. Duas Rodas. R$ 290,00.

Galpões
B01 - Galpão cl 250m2. escritório em 2 ambientes

_

Rua Barão do Rio Branco. R$ 850,00
B02 - Galpão cl área de 210m2 (15 x .5 - na parte de

baixo + mezanino de 60m2) - Rua Bernardo
Dornbusch, 2355. R$ 990,00
B04 - Galpão cl 15 x 15 = 225m2, em. terreno cl

1070m2 - Antiqa Rozzaeo Pneus. R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• AI)MINISTRA

trPABX CRECI1741-J
E-mail-imoveis@netuno.com.br

LANÇAMENTO
.

Res. ANITAGARIBALDI
. O apartamento dos seus sonhos

Uma unidade por andar,
Três (3) vagas de garagem

Acabamento personaiizado
Area Privativa - 306m2

Totai - 392m2CENTRO - Rua Anita Garibaldi FINANCIAMENTO DIRETO

São Luiz - Alv. CI 120m2 - 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial -

R$ 50.000,00 Aceita carro ou

parcelamento

Cód 3017 VILA LALAU - Terreno com CENTRO - Casa Madeira - terreno c/

440 m2 (16 x 27.4) - Rua 928 - Próx. Salão 675m2 - Próx. das Indústrias Reunidas

Vieirense R$ 17.000,00 (oferta especial)
.

(final de rua) - R$ 48.000,00 (troca por
imóvel - valor) .

Nova Brasilia - Casa Alv. c/145m2 - 1
Suíte + 2 quartos - Rua Urbano Rosa

R$ 70.000,00

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
Frederico Todt
RS 50.000,00

Centro - terrenos de RS 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

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

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

Judas) - RS 15.000,00 (aceita carro - valor)

SANTA LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)
CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

45) Rua Ricardo Hass (parte alta)
R$ 38.000,00 (imperdível)

CENTRO - Casa mista (ponto comercial)
Rua Marina Frutuoso, 422 R$ 85.000,00

.

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

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2

quartos Rua Frederico Todt - 181

R$ 42.000,00

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

quartos c Rua Geraldo Harnack - Próx.
WEG II - RS 50.000,00

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o ENDEREÇO CERTO DO

INSTALAÇÕES (' !

TELECOMUNICAçöB

Ven�a e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

PERFLEX CALHAS
�

..,

SCHI HEl
373-0325
9975/0781

VENDAS: CENTRAIS TELEFÔNICAS,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, ETC",

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas.
- Portões

olhas Industriais e Residenciais
376-1106

_gi&"7.
, Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua Francisco Hruschka, 1125 . São Luiz .

E·mail: jcc@netuno,com,br· Jaragua do Sul· sc

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

pintura na construção civil

(47)
�75-ll$iß
275-4102

Rua Fritz Bartei, nO 4'00 - Sala 05

,_!?_��i - .Jaraguá do Sul - SC

Comércio de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral / Dacar

RUA MAXWILHELM, 23 (PRÓX. HOTEL ETALAN

/(� 14Anos
I LUNELLI

••U'ii'....jii'ii'.
compromisso e sem custo

adicional ..Afinäl, "a arte da vida
consiste em fazer da vida uma

'lJecoração obra de arte". (M. GhanQi)

Y(ua Y(einofJo Y(au, 116, safa .ru (47)275-3374/275-2730

SERViÇOS PREDIAIS

593 • Vila Rau .�
Fone: (047) 973· 72-3500'
CEP: 89254-100 • Jaroguó do Sul - SC I

Rua Floriani Esthelin, 48 .

I�ão Luiz· Jaraguá do Sul· se
I

, .

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

j

Showroom .
Tel.: (47) 371·3511 - 'Imunizado!)

§Jaragt1_�
DEDETIZE SUA CASA ou INDÚl

Somos registrados no:
Química com 25 anos de

'�j�'tl
40 BairroC

Rua Antônio Gesser, : Sul-
,CEP 89255-470 - Jaragua do

-

'Cozinhas Berlim

Rua Reinoldo Rau, 815 . Salas O 1 e 02 - Centro· Jaraguá do Sul· SC
� .

•

K&B
CREA 12.745

K & B· Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

I
"

Rua Servidão - S. 104 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul- SC
Fax (0**47) 371-7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se título do

Baependi. Valor
R$ 380,00 + transferência.
Fone 371-3394, com Marise.

Vende-se telefone celular
Sansung voice, prata.
Valor R$ 200,00'.

Tratar: 370-7189 ou

371-1808, com Giseli.
Vende-se terreno em

Santa Luzia, ótima
localização, próximo à

Frigurilz, pronto para
construir, com 14x34m.

Valor R$ 7.000,00. Aceito'
proposta 371-8700.

Procura-se emprego na

área de escritório, sexo

masculino, 20 anos,
cursando faculdade de

Administração.
Tratar: 372-3734,

com Odirlei.
Vende-se terreno próximo

Lot. Ouro Verde e a

Malwee. Pronto para
construir, com 13x32m.
Valor R$ 7.000,00.
Aceito proposta.
Tratar: 371-8700;

Vendo ar-condicionado,
7.500,00 BTU's.

Valor R$ 500,00, novo,
na caixa.

Tratar: 376-0630, com

Sandro

VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes - Amizade

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

garagem. Terreno pe 450m2• Toda murada, com asfalto,
pronto e pago. Rua paralela 'ao conjunto Residencial Amizade,

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Milton) 371-7876 (Paula) ou

Rua Artur Guinter, 60 - Amizade

ENGENHARIA [ARQUITETURA
Projetos e Construções

ALUGA-SE

Centro � Casa em
,

alvenaria próx. Beira Rio
(Rua Errriel Burow, 272)
com 4 quartos, 3 bwc,
garagem pI 2 carros,
portão eletrônico.

,

Aluguel R$ 600,00

A�L�deO�CQEA JIQQ5·)

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 370-0919 ou

9101-4656

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK

'"

INFORMAÇOES?
l '

Então não perca tampo, Aproveite a oportunidade d�
movimentar seus negócios e faturar rnais. O Disk Informaçoes e

Um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Ielesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
�uando necessitar de seus produtos ou serviços. E, portanto, um

Investimento de retorno garantido, A publicidade recomendada para
Os 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 ínolusive sabados, domingos e

tenados, das 7:30 às 22:00 horas,
• Vendas direcionadas
Gratuidades:

Inserção do banco de dados de �nternet ,

Descontos especiais na aqursrçao de Mala Direta
15 dias por ano na página classlflcadC?_s prornocronas
Relatórios quadrirnestrars de indicaçäo 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

I
TERRENO

IVENDE - TERRENO COIll 2,4OOm2 (60X40) sito no bairro

Jaraguá Esquerdo - R$3(UHHI.HO

VENDE - TERRENO de esquina com4,200m2 - Fazendo
frente COIll a Rua Bernardo Dornbusch,

1
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

1Cristóvão II - Bairro Amizade R$ IO,OOO,HH,

VENDE - TERRENO com I ,OOOm2 de esquina ,- Rua
João Carlos Stein - Próx. .luventus.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

1
'Paula II - Lore n° I:') I - R$ 12.500,00,

1LOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES
Residencial Firense

1
Ouro Verde

1Cirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II

Condomínio Fechado Flamboyant

'CASAS

I
VENDE - CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a

IRua Horácio Pradi. :no - Jguá Esquerdo - R$32.000,OH, .

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.HHH.(}H,

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha � R$
12.(KHI,OO,

I' VENDE - CASA DE$�;:'D(I(EII(II�(IA
- Lote 91 - Lorea,

Liodoro Rodrigues - R.' I n.H , '

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82, Loteamento

Corupá - Chico de Paulo, R$ 23.(}H(),OO.

Informativo
Imobil iário
AIJS

AGENDA
No dia 27.08.00 estiveram
reunidos 90 corretores e

familiares na comemoração do
Dia do Corretor, em almoço

realizado na chácara do Posto

Mime. Estiveram presentes
como convidados o Vice

Presidente do CRECI -SC, Alceu
Valdo Juliani, e o Deputado
Federal. Vicente Caropreso.

Fizeram parte das

comemorações, o campeonato
de futebol, bocha, e

apresentação de canto em

vídeokê.

1
No final do mês de outubro
teremos eleições pa�a a nova

diretoria da A.IJ.S. uma chapa
com apoio da atual diretoria,
encontra-se em campanha,
tendo como candidato a

presidente o Corretor de
Imóveis D!eter Janssen, sócio

da Imobiliária Habitat.

Imobiliária Garcia Vende
275-00'19

CREC48SS-J

. '::"'v,:�::::::::<-:····>· ��::r�::::'::t: �t:;' A.

cód, OOSl - Casa de alvenaria cl 132m2 (11x12), contendo 5 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc's, lavanderia, garagem. Terreno c! 450m2 (14x25). Situada à Rua

Elpídio Martins (Rua Asfaltada), próxima ao Colégio Giardini Luiz Lenzi, Bairro Vila
Lenzi. Valor R$ 43.000,00

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

,

O INVE�'ílMENff(5!!Q'U'E'"
VOCE PRECISA!!!

cód. 0063 - Lindo lote de esquina cl
480m2 (20x24), ideal para moradia,

construção de galpão, etc., localizado
no loteamento Corupá, Bairro Chico de

Paula. Valor R$ 10.000,00 .

Aceitando-se entrada + financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1 -

Próximo a Caixa Econômica federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâmico, terreno 300m2,
Lot. Zanghelini. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 + Financ. Aceita-se carro.
Ref. 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, quarto, sala; cozinha, BWC,'
garagem, ótimo local, próximo da creche. R$ 12.000,00, ou R$ 9.500,00 +

prestações de 1 salário mínimo.
Ref. 113 - Casa alvenaria de 200m2, terreno 15x29, Centro, próx. Pama, 5
quartos, 2 BWC e demais dependências. R$ 88.000,00, documentação toda
Ok. Aceita terreno bem localizado no negócio.
Ref. 108 - Casa mista, 3 Quartos, cozinha, Lav., Bwc, Garagem, ótimo local
(Vila Rau) R$ 25.000,00
Ref. 302 - Terreno centro Schroeder, prox. Prefeitura 38mx90m 3420. rn?
R$ 35.000,00

.

Ref. 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua asfaltada.
R$ 12.000,00
Ref. 312 -'Terreno Três Rios do Norte, Tifa Schubert cl escritura, 3.750m2,·
30x125, cl casa de alvenaria inacabada. R$ 19.000,00.

Construímos sua casa em alvenaria
- Consulte-nos sobre nossos planos, a partir de

R$ 150,00 o rn>, através do Kit-Casa.
- Casa popular a partir de R$ 5.000,00

(financiada pela C. E. F.)

•••••••••••••••••••••••••
_ CRECI Nº 1589 J _

: FONE: (0**47) :
_ 376-0015 _

: BarraS 1
.

PLAN�ÃO :
: A imobiliária da Barra 9992-7919 :
__1I!iiiIiWJi iI&iI&'iiili

ffíiiiil&""VENDE
..&i i '1 jW&&

_
_ TERRENOS _
_ Terreno cl :197.501112. 'Ru" Constantino Rubini. na Barra· R$ 18.000.00 _
_

Terreno cl 325.001112. lor. Miranda. lotes n
o 6 e 7. R$ 9.000.00· cada em três parcelas.

_Terreno c/51'.001112(24x2:1.50) Rua Elizabeth Raboch. próx. Noviciado· R$ 20.000.00

_ Terreno cl :168.00 1112. Jardim Hruschka II. bairro Silo Luís· R$ 5.000.00 +:10 x R$ :100.00 _Terreno cl 510.00 m2. Residencial Imperador. Bairro Sôo Luís· R$ ISOOO.OO

_ Terreno ell.091.20m2. Residencial Imperador. RS '16.000.90
.

_
_

. SíTIOS _Chácara com 158.690.001112 edificado com uma casa alvenaria c/80m2. com águn e árvores frutíferas. Ribeirflo
_ Cacildu . Gnribaldi . R$27.000.00. _
_

Sítio cl 11.265.00m2 edificado com 11m galpäo de madeira com 140.00m2. moinho com rod" dágun. localizado._nn Estrada Ribeirão Aurora. Rio Cerro II. distaute do asfaltoJ km- R$ 15.000.00 � aceita terreno (lote) ou parcela

_ aSAS. _
_ �asa de alvenaria cl 160.00m2. 04 quartos, terreno cl :160.00m2. Rua Alfredo Behnke. 420. São Luís· RS

_
.

"6.000.00 .

I Casa alv. cI200,00m2, r suíte + � quartos sendo sLdte e quartos c/armários embutidos. escritório. garagem pnl"illdois carros. dependência c/BWC, lavanderia. despensa. churrasqueira, piseine. terreno c/552.75m2( 16.50x33.5ü).

I Run Pe. Aloisio Boeing. na Barra. - R$ 95.000.00 - aceita apto. e/dois quartos. gnragem como pane de pagamento.1
_ Casa mista cI60.00m2.terreno com 7.'S.00m2. localizada 11 Rua Júlio Pedri ·Vila Nov,,· RS 45.000.00· 5OCk_entrada saldo parcelado até 20 ·vezes.

I Casa mista cl 42.00'1112. 02 quartos. garagem. toda murada. terreno cl 450.001112. Rua Afonso 8. 8mbi. I{' 179 - R$I
_25.000.00.

.

_Casa alvenaria cl 70.00 1112. O� quartos. garagem. churrasqueira e ruais um puxado em construção mista cl IS.on

_ m2. murada. Rua .1050' Maass. lote 51.101. Ouro Verde - R$ 19.000.00 _
APARTAMENTOS:

I Apartamento cl 96.00m2, 2 quartos. gnragem e demais dependências. Run Egídio Busarello, áre,,··rlOhre. 11<1 I
_Barra. R$ .1:1.000.00 _
_ LOCAÇÃO _
_ Sal" comercial cl �4.62 m2. Rua Reinaldo R"u. esquina Guilherme Weege. Cenrro - RS ISO.OO (Primeiro mês clr_aluguei grátis) .

I

_ Sala comercial cl 47.001112. Rua Walter Marquardi. 645 . R$ 180.00 (Primeiro mês de aluguel grátis). _
_Sala comercial cl 8�.DO m2. Rua Pastor A. Schneider. 1187. na Barra· R$ 2�0.00 _Saia comerciai c/4).00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1270. na Barra· RS 1)0.00

._ Sala comercial e/IOO.OO m2. Rua Pastor A. Schneider. 1412. na Barra - R$ 270.00 _
_ Apartamento cl 03 quartos. garagem e demni.s depe.nd�nci.as. Run Wnl!�r. Mnrqunl"(�t. 2820 - R� :i20.00

_Apartamento ciO.' quartos. garagem e demais dependências. Rua Hercílio Berroldi. 66 . R$ 2.,0.00

I Apartamento ct 02 quartos. garagem e demals dependências, Run Angelo Rubini.. 880 - R$ 230.(JO
.

I
Apanameruo cl 02 quartos. garagem e demals dependências. Run Camilo Andreaua. 201 - R$ 2�O.OO

I Apartamento.c/ 02 quartos, garagem e demals dependências. Rua Hermann Schultz. 169. Vila Lenzi - R$ 250.00I
_ Apartamento el02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Pastor Albert Schneider, 688· R$l"O.OO (disp._15/(9)' r

I Apartamento cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Pastor.Albert Schneider. I 187 - R$ 2iilOO(disp.1
_'2/119) ,,'

_Casa de alvenaria cl O� quartos. garagem e demals dependências. Rua ßertha Weege. 699. na Barril - R$ )00.00

I Casa de alvenaria cl 03 quartos. garagem e demais dependências. Rua Adelllar Horongoso. sln 0. Ti fa Martins - R$I
260.00 .'

_ Casa de alvenaria cl O:1·quartos. 02 BWC. gal'3gem e demais dependênCias. Rua L.uiz Rosn. s/n o. R$ 2.50.00 I
I Casa de alvenaria cl 03 quartos. gmngem e demais dependências. Rua João Mpass. 122. Ouro Vereie - R$ 240.00I

Casa de madeira cl02 quartos e demais dependênei"s. Rua Bertha Weege. 767 (Fundos) . RS 180.00
_ Casa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependêneins. Rua Padre Aloisio Boing. sln 0. na Barra· R$ 240.00 _
_ Cas" de 'alvenari" c/ 02 quarios e demais dependéncias. Rua Abramo Pradi. 21.2. na B"rm . R� ISO.OO _Terreno cl 400.581112 (15.001112 de frente). na Run José Nm·loeh. Sôo Luís· RS 120.00

_ Terreno cl 1.044.50 m2 ( 28.00 x ,,730 ). Rua Angelo' Rubini .. esquina Run 750. na Barrn· R$ no.oo _
RUA ANGELO RUBINI, 1046
barrasul@netuno.com.br

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro ComI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-01.53 - 370-7238
9973-5097
CRECI 1762-J

�ef: 013 - Apto Edif. Florença: 114m2, 2 quartos, + dep. Centro - R$ 67.000,00
.Ref: 005 - Apto Edif. Morada do Sol: 79m2, 1 suíte, 1 quarto, + dep. - Vila Nova
- R$ 58.000,00
�ef: 020 - Apto.: Res. Águas Claras: 47m2, 2 quartos, +' dep. - R$ 10.500,00 ent. +
financ. - Vila Rau.

.Ref: 014 - Sobrado: 210m2, 1 suíte com hidro e closet, 2 quartos, + dep, - Vila

Lalau - R$ 128.000,00
.Ref: 042 - Sobrado.: 200m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Figueira - R$ 95.000,00.
.Ref: 078 - Casa alv.: 140m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Lot. Papp. Barra - R$
85.000,00
.Ref: 040 - Casa alv.: 157m2, 3 quartos, + dep. Chico de Paulo. R$ 64.000,00.
.Ref: 047': Casa alv.: 175m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. - Jguá EsqUerdo - R$
58.000,00
.Ref: 003 - Casa alv.: 63m2, 2 quartos, + dep. - João Pessoa - R$ 12.800,00.
.Ref: 020 - Terreno: 25.000m2: Rio Cerro II. Bom para Indústria - R$ 75.000,00.
.Ref: 007 - Terreno: 186.000m2• ai da WalterMarquardt-' R$ 50.000,00.
�ef: 036 - Terreno: 399m2• Centro. R$ 29.000,00.
�ef: 048 - Terreno: 758m2• Figueira. R$ 26.500,00 .

�ef: 001 -Terreno: 437m2• Jguá Esquerdo. R$ 4.000,00, entrada s- financ.

�SON

Ref 043 - Casa alv.:

314m2, I suíte. 3 quartos,
+ dep. Lot. Papp: Barra

R$125.000.00.

Ref. 058 - Casa alv.:

150m2, 1 suíte, 3 quar
tos, + dep. Vila Lalau.

R$ 53.000,00.

Ref. 037 - Casa alv.: 1

suíte, churrasqueira,
piscina. Lot. Papp.

Barra. R$ 48.000,00.

CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
Ref. 108 -

FIGUEIRA
- Alv., 3

qtos, bwc,
sala,

cozinha,
Mista, 2

qtos,
.

saia,'
cozinha,
bwc. Rua
913 - próx.

Parque Krause - R$ 27.000,00.
Ref, 602
CENTRO -

Prédio cl
240m2,
galpão cl
280m2;

Rua Procó
pio Gomes

- R$
220.009,00

------------CASAS-------------
'FIGUEIRA - Alvenaria, 3 qtos, sala, cozinha, bwc."""".".",,,.,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,, """ ...R$ 35,000,00
, RAU - Mista, 2 qtos, sala, cozinha,bwc, garagem .. "".""""."""",,,,.,. ,.,,,..,,,.,.,,,.R$ 25.000,00
'TRÊS RIOSN. - Alvenaria, 3 qtos + casa mista de 30m2" ...... " .... "" .. , ..... , :..... " .... """ .. ,R$12,000,OO

TERRENOS
'ANA PAULA - 350m2, Loteamento Firenze ",. " ,. ,. ,,, ,. .. R$ 9.000,00
, CHICO DE PAULO - 618m2, RLia 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$ 14.500,00 '

CZERNIEWICZ - 450m2, Rua João Dobrawa "' R$ 10.000,00
. LOCAÇAO

, VILA NOVA - Sala comercial com 25m2,. .. ,.,.,..,.,.,..,.,. ... ,."",. .•.• ,. ...• ,. ,. ,. •• ,.R$ 150,00
, VILA NOVA - Apto novo, com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem",.,. ,..· "" .. R$ 250,00
, VILA LENZI - Sala comercial com 53m2 ... ,..,. ...... " ... ,.,.,.,.,,, •••.••• ,, ...• ,.,,,. ,,, •••••. ,,,,R$ 230,00

ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 tos sala cozinha bwc . ara em .. ""R 200

Ref. 150 -

ANA PAULA
- Casa em

alv.,140m2, 3

qtos, sala,
cozinha, bwc,
garagem.
Rua Adenor

Horongoso,
277 - R$

35.000,00,
aceita carro ou caminhão

Ref. 145 -

FIGUEIRA"
2 qtos, sala
cozinha,
BWC. Rua

Brumüller -

R$
32.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VT-AT 88/96 (Apensados: 1113/96,94/96,100/96,95/96,90/96,99/96,104/96, 97/96, 96/96,
92/96,417/96. 101196,93/96, 102/96, IH7/96, 106/96)
Exeqüente: MAURO CORREA DE SOUZA

\IT-AM 47/99 Executada: ESPÓLIO DE BLÁSIO KAMER

ExeqUente: JOLVANlMARCOSXAVIER Bem: Imóvel constituído de: parte ideal. correspondente a 10% do imóvel de matrícula n"

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. 31.835 de propriedade de ARYMORELLY MACEDO.sendo referente, o imóvel correspondente
Bens: 01) Uma máquina de costura industrial. JUKI, modelo LK232, n" de série A-232-1 0339. 11 sala comercial n" 02 do Edifício Florença. n° 429. situado em Jaraguá do Sul. na Av. Marechal

lipo travette, com rnotor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$I.300.00: 02) Deodoro da Fonseca. situa-se pane no andar térreo ou 20 pavimento e parte no 10 andar ou 30
Lima máquina de costura industrial, UNION. SPECIAL, modelo 39600 A. n" de série 917911. pavimento. com uma área privati va de 248.37m2. uma áre; comum de 36,51 m2, e uma área

lipo ovenock, com motor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$650.0: 03) construída de 284.88m2, correspondente à unidade autônoma á fração ideal de 4,024%. O
Lima máquina de costura industrial, PFAFF, modelo 481-731/01 '6/0 l-AS, n" de série 488123, referido edifício achá-se edificado no terreno situado nesta cidade, na Av. Marechal Deodoro'
lipo refiladeira, com motor e mesa. regular estado de conservação, avaliada em R$630,00: da Fonseca. no lado ímpar, contendo a área total de 1.048,00m2, fazendo frente em 22,00m
fl4) Um container para transpolte de malha, de metal, com cesto aramado. com rodas. sendo com a Av. Marechal Deodoro'da Fonseca. travessão dos fundos em 4,00m com a Rua 65- Josef
duas fixas e duas giratórias, medindo 1.30m x 0,65m, altura I ,65m. regular estado de Fontana, extremando pelo lado direito em 64.00m com terras de Guilherme Splenger e pelo
conservação, avaliado em R$ó50,00. TOTAL DA AVALIA çÃO: R$3.230.00 (três rni I duzentos lado esquerdo em três linhas. a I a de 44.00m com terras da Adrninistradora de Bens J araguá
e trinta reaís). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n" 150 - Vi Ia Lalau . .I araguá do Sul/ Ltda .. a 2" dc 18.00m com terras de Heinz G. Leitzke e a :l" de 20,00m com terras de Heinz G.
Sc. com o Sr. Nivaldo Petry.

_- Leitzke. avaliado a parte ideal em R$20.000.00 (vinte mil reais).

Carstens��
* 19 Anos de Sucesso *

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça: 03/0UTUBRO/2000 às 13:00 horas

Dia do Leilão: 17/0UTUBRO/2000 às 13:00 horas

Local: Rua Marina Frutuoso, s/n" - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exrno. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz da Vara do Trabalho
(Ic [araguâ 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
)". da CLT. no mesmo horário e local. cuja data, constante acima . já fica designada:

I'T-CPE 37/99

Exeqüente: ANTÔNIO LIMA TAVARES

Executada: LUC ENGENHARIA ECONSTRUÇÃO LTDA. AlC GILBÉRTO FAGUNDES
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 5.073.000,00m2. sem benfeitorias. localizado
110 município de Schroeder/SC, Comarca de Guaramirim/SC, nos fundos dos lotes da estrada

Duas Mamas, lado ímpar, distante 15km do centro de Schroeder, fazendo frente em 890.00m
com os lotes da estrada Duas Mamas, travessão dos fundos em 890,00m com os lotes do

Rancho Bom, extrema do lado direito em 5.700,00m com terras do Domínio Dona Francisca
Lida. e do lado esquerdo em 5.700,00m com terras de Domínio Dona Francisca Lida .. sendo

pane do imóvel com matrícula n° 10.111 no e.R.I. de Guaramirim/SC, avaliado em R$80.000.00
(ouenta.rnil reais).
Ilhs: O imóvel acima foi penhorado nos autos dos processos CPEx. 135/96, CPEx. 195/97,

.

CPEx. 137/97, CPEx. 242/97. CPEx. 103/98 e CPEx. 175/98, CPEx. 280/98. CPEx. 870/98.
CPEx. 872/98, CPEx. 873/.98, CPEx. 867/98 e CPEx. 37/99.

VT-AM 44/99

Exeqüente: ADEMIR FRANCISCO BINSFELD
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Veículo VOLKSWAGEN. modelo GOL 1000, placas LXQ-9720. chassi

')BWZZZ307RP306786, ano 94. modelo 95. à gasolina, bege, estado geral bom. não

apresentando avarias aparentes, avaliado em R$7.000,00 (sete mil reais). Local p/ vistoria:
Rua Domingos Sansan n° 150- Vila Lalau, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

FT-AT 47/97
Exeqüente: FRANCISCO LEITHOLDT

Executada: MEIER TRANSPORTES LTDA.
Bem: Direitos de uso e gozo de linha telefônica de prefixo e n" (47) 370-7700, avaliada em

R$200.00 (duzentos reais).

\IT-AT 51/98
ExeqUente: LTSIANE SCHENKEL
Executada: LEONE SILVA - ME

ßc�]s: OI) Um aparelho de som, AIWA: modelo HSX 3.300, com CD. duplo deck. duas caixas
'Il'usticas PIONEER. 30 wats/cada. bom estado, avaliado em R$350.00: (2) Um televisor

�()Ioriclo, SANYO, 20 polegadas. com controle remoto. 181 canais, bom estado. avaliado em

$250.00: 03) Um vídeo cassete, SANYO. com quatro cabeças, bom estado. sermnovo. avaliado
CIl] R$330,00; 04) Um receptor de antena parabólica, POLO SAT, bom estado. avaliado em

R$150.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$I.080.00 (hum mil e oitenta reais). Local p/ vistoria:
Rua PaUlo Hafermann n" 170 _ Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Leone Silva.

I'T-AT 54/97
ExeqUente: TÂNIA MARIA REBELATIO . .

Executada: MARLI A.PARECIDA RODRIGUES - ME .

Il�ns: i) Máquina de costura indústrial. tipo quatro agulhas, SUNSHINE, modelo DB78704P.

IlUlllero de série 96121410, completa. com motor, estante e mesa, em bom estado. avaliada em

R$2.000.00; 02) Máqui�a de costura industrial. tipo quatro agulhas. KANSAI SPECIAL.
l1]ol!elo DFB 1404P. número de série KS 763224M, completa, com motor; estante e mesa. em

bom estado, avaliada em R$2.400,00. TOTAL DA AVALlÇÃO: R$4.400,00 (quatro mil e

quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua Emilio Prusse n° 157 - Jaraguá do Sul/SC, com o

SI: João Cavioquioli Filho.

VT-CPE 54/97

Exeqüente: EDI SEBASTIÃO MULLER

Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.

Bem: Imóvel constituído de um terreno com área de 20.270,25m2, situado à Estrada Schroeder

I. lado ímpar; distaute 4 km do centro de Schroeder, fazendo frente em 64,40m em linha inclinada

com a Estrada Schroeder L e 58.50m em linha reta. travessão dos fundos em 70,85m em linha

inclinada com terras de Aldo Romeo Pasold e 58.50m em linha reta, extrema do lado direito

em 380.00m com terras de Adernar Jahn e do lado esquerdo em 313,00m com terras de Aldo

Romeo Pasold. Edificados: um prédio em alvenaria. paredes com tijolos à vista, com laje e

cobertura com telhas romanas, piso térmico, aberturas com esquadrias de alumínio e vidros,
com aproximadamente 150,00m2; um galpão industrial piso cimentado, paredes com tijolos à

vista, cobertura em fibrocimento, aberturas com esquadrias de ferre, com instalação hidráulica·
e elétrica. com aproximadamente 900.00m2; uma balança RINNERT, série 10883, com

capacidade para 60 toneladas, com abrigo de 12,00m2 em tijolos à vista, piso cimentado,
cobertura em calhas de fibrocimento e base de estacionamento cimentada; uma rampa de

lavação e lubrificação, com base cimentada, abrigo de 6,00m2 para equipamentos, em

alvenaria, com cobertura de chapas de fibrocimento; tanques cimentados para tratamento de

efluentes industriais: quatro tanques confeccionados em metal, para armazenamento de óleo,
com capacidade de 290 mil litros/cada. com tubulação: dois tanques confeccionados em metal.

para armazenamento de óleo. com capacidade pára 50 mil litros/cada: um lago para retenção
de águas naturais. Registrado no e.R.I. da Comarca de Guaramitim sob n° 11.436 em nome de

RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA .. avaliado em R$330.000,00 (trezentos e

trinta mil reais). * As edificações mencionadas não estão averbadas. ** Consta cédula de

crédito industrial em favor do BADESC de Florianópolis e hipoteca ao Banco do Brasil. ***

O mesmo hem se encontra penhorado nos autos dos processos 4Ó8/96 e 331/98.

VT-AT 76/91

Exeqüente: SILVÉRIO STENGER

Executada: WIGANDO MEIER

Bens: OI) Caminhão SCANIA/T1l2, HW 4X2. tipo caminhão trator (cavalo), a diesel, verde,
fabricação 89. modelo 90. potência 303, placas BS-I 003 - Jaraguá do Sul, chassi

89BSTH4X2ZK3236493, RENAVAM 556975510. razoável estado, avaliado em R$48.000,00;
02) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n" (47) 371-0763, avaliada em

R$500.00: (3) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n° (47) 376-0614, avaliada
em R$I.OOO.OO: 04) Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul/Se, no lado par
da Estrada Ribeirão dos Húngaros, distante 18 km do centro de Jaraguá do Sul/SC, com a

á rea de 44.000,00m2. edificado com uma casinha de rnadeira, construída em i940, fazendo
frente em 200.00m com a Estrada Ribeirão dos Húngaros, travessão dos fundos com terras de

Wigando Meier; extremando pelo lado direito em terras de Douglas Stanger, e pelo lado esquerdo
em terras de herdeiros de Manoel Pacheco: rnatrlculado sob n" 36.145 do e.R.I. da Comarca
de Jaraguá do Sul/Se. avaliado em R$25.000.00; 05) Um veículo GMIMONZA SLIE EFI, a'
álcool. ano/modelo 93, azul. placa BDB-9800 - Jaraguá do Sul. RENAVAM 611 094428, chassi
9BGJK695PPB055401, bom estado. avaliado em R$9.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$83.500.00 (oitenta e três mil. e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Bertha Weege n"

3.314 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Wigando Meier;

VT-CPE 96100

Exeqüente: SiNDICATO DOS TRAB. NAS IND. DE FIAÇÃO, TECEL. E DO VESTUÁRIO DE
R10 DO SUL E ALTOVALE DO ITAJAÍ
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bens: OI) Três máqui nas de costura industrial. overlock, UNION SPECIAL. modelo 39500QA.
razoável estado, avaliadas em R$500.00/cada. total R$I.500,00; 02) Duas máquinas retas,
costura industrial. JUKI. razoável estado. avaliadas em R$500,00/cada, total: R$I.OOO,OO.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.500.00 (dois mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua
Bernardo Dornbusch n° I 568/fundos - Jaraguá do Sul/Se. com o SI: Roberto Barros Leite.

VT-AT 1/9/99

Exeqüente: GILMAR RICARDO ALBERTONI
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e outros

Bem: Imóvel constituído de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sern benfeitorias,
situado no lado direito da Servidão dc Passagem. distante 408,60m da esquina com a

Estrada Francisco de Paula. fazendo frente com a Servidã-o de Passagem em duas linhas,
sendo uma de 2m.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,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



c do lado esquerdo com terras de Menegotti Adrninistradora de Bens Ltda. em seis linhas:

19.20m; 65,27m; 16, 10m; Menegotti Adrninistradora de Bens Ltda. em seis linhas: 19.20m;
65.27m; 16, 10m; 34.20m; 14,40m e 23,00m, registrado no e.R.I. desta Comarca sob o n°
I fi.979. avaliado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). * O mesmo bem se encontra

arrestado nos autos do processo 795/98, e penhorado nos autos do processo 9fiO/98 e

959/98.

\iT-A T 120/98

Exeqüente: JOSUÉ DA SILVA
Executada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E1P LTDA.
Bem: Veículo, GM/CHEVROLET D20 CUS, ano/modelo 90, branco, a diesel, RENAVAM
556979400, chassi 9BG258RNLLCO 14606, placa MBK-3590 Jaraguá do Sul/SC, bom estado,
de propriedade de Elacir José de Paula, avaliado em R$18.000,00 (dezoito mil reais). Obs:
Alienação Fiduciária - BCO MERC FINASA' S. A. Local pl vistoria: Av. Getúlio Vargas n° 689
- Centro, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Elacir José de Paula.

li
1

\iT-AT 134/99

Exeqüente: ANTÔNIO DA SILVA

Executada: A. ZINDARS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Bens: Imóvel constituído de terreno com área de 12.000,00m2, localizado na margem direita
da Rua Emílio Mahnke Júnior, na cidade de Guararnirirn, com as seguintes confrontações:
fazendo frente com a referida rua com 117,50m, travessão dos fundos com terras de Rudolfo

Krueger, extrema de um lado com terras de Emílio Horinieke, com ;78,00m, e do outro lado
com terras de José Amin, Estrada Itapocu e Rio Itapocu, medindo com aquele 53.30m.
Edificados e averbados: Uma casa de madeirá com' 162,45m2, que recebe o n° 894: um

açougue em alvenaria com 274,35m2, um matadouro de madeirá com 125.70m2 e um

defumador em alvenaria com 5,44m2. Edificados e não averbados: uma residência em

madeira com aproximadamente 100.00m2, que recebe o n° 878; uma residência em

alvenari a C0m aproximadamente 100,00m2, que recebe o n° 934: uma residência em

madeirá com aproximadamente 80,00m2, que recebe o n° 944; uma residência em madeirá
com aproximadamente 80,00m2, que recebe o n° 958; uma residência em madeira com

aproximadamente 70,00m2, que recebe o n° 972; um r'a nch o de madeira com

aproximadamente 100,00m2 e um chiqueiro em alvenaria. As benfeitorias são antigas e se

encontram em precário estado. A parte dos fundös do terreno é baixa, serve de pastagem
e é alagável. Registrado no C;.R.I. sob o n° 596, avaliado em R$130.000,OO (cerno e trinta
mil reais).

I

I

,>

\iT-AT 152/99

Exeqüente: LILIAN VIVIANE BIANCHINI
Executada: DA \iINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: OI) Uma máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463·34/0IAS, n°

de série 1256476, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; (2) Uma

máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/0IAS, n° de série 1262727,
razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 03) Uma máquina de costura

industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463·34/0/AS, n° de série 1256471, razoável estado
de conservação, avaliada em R$600.00; 04) Uma máquina de costura industrial. PFAFF,
tipo reta, modelo 463·34/0/ BS, n° de série 1244875, razoável estado de conservação,
avaliada em R$600,00; 05) Uma máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo

463-34/0/AS, n" de série 1253104, razoável estado de conservação, avaliada em R$óOO,OO;
(6) Uma máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo' 463·34/0/AS. n° de
série 349551, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00: (7) Um aparelho
de tingir. tipo Air Flow, WUPPERTAL, modelo AFW 2, ano 87, n° de série 2934. regular
estado de conservação, avaliado em R$3.000,00; 08) Um aparelho de tingir, tipo A i r FlOH',
WUPPERTAL, modelo AFW 2, ano 87, n° de série 2885, regular estado de conservação,
avaliado em R$3.000,00; 09) 'Urna máquina de costura industrial, UNION SPECIAL,
tipo overlock , modelo,39600 A, n" de série 917911, razoável estado de conservação,
avaliada em R$800,00; 10) Uf1.1a máquina de costura indústrial, PFAFF. tipo travette,
modelo 3334-3/H, n° de série 6624536, razoável estado de conservação, avaliada em

R$2, I 00,00; 11) Uma máquina de costura indústrial, BROTHER, tipo travette, s/ modelo,
s/n" de série, razoável estado de conservação, avaliada em R$I.800.00. TOTAL DA

A\iALlAÇÃO: R$14.300,00 (catorze mil e trezentos reais). Local p/ vistoria: Rua Max
Nicolau W. Schmidt n0371, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

\iT-AT 218/98

Exeqüente: VALDECI FERREIRA
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO \iESTUÁRIO
Bens: Quinhentas e doze camisas confeccionadas em malhas tipo Piquet, fio penteado, com
gola tipo polo, em cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, com punho na

cor da gola, de primeira qualidade, avaliadas em R$20.50/cada, total: R$I 0.496,00 (dez mi I

quatrocentos e" noventa e seis reais). Local p/ vistoria: BR 280 Km 51 - Guurarniriru/SC. com
() SI: Célio Cristóvão.

VT-CPE 229/00

Exeqüente: CRISTIANE MULLER
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
Bens: Oitenta quilos de malha confeccionada. de primeira qualidade, cores sortidas. tamanhos
P. M. G e GG, de fabricação da executada, avaliadas em R$55,OO/kg, total: R$4.400.00.(quatro
mi I e quatrocentos reais). Local pI vistoria: Rua Antônio Machado

-

n° 126. Nereu Ramos -

Jarnguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-AT 302/97 (Apensados1173/97)
Exeqüente: MARINO TERHORST
Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICAE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.

Bens: Cinqüenta e nove mil tijolos de barro, tipo seis furos ..tamanho 9x 13x l Scrn, de tabricação
da executada, avaliados em R$120.00/milheiro, total: R$7,080,00 (sete mil e oitenta reais).
Local p/ vistoria: Rua Estrada Schroeder 1. s/no - Schroeder, com o SI: Lindornar Kinbunde.

-

\iT-AT 339M?

Exeqüente: SILVIO DORINI
Executada: CENTRAIS ELÉTRICÁS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
Bens: OI) Caminhão MERCEDES, modelo L 1//3, ano/modelo 79, de placas LZP-2744
chassi 34403312443465, branco, a diesei. com carroceria de madeirá, cabine alongada:
equipada com guindaste MADAL, modelo MD 8500, bom estado de conservação, avaliado
em R$35.000.00; 02) Automóvel CHEVROLET, modelo Kader Ipanema CL, ano/modelo
96; de placas' LYA 6458, chassi 9BGKZ35GTT8445095, branco, à gasolina, de quatro
portas, com ar condicionado, travas elétricas, alarrne, limpador e desembaçador traseiro
bom estado de conservação, avaliado em R$12.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO.:
R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Local p/ vistoria: Rua Presidente Epitácio Pessoa
n" 172 - Centro. Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Luiz de Freitas Melro Neto.

- \iT-AT 378/95
, Exeqüente: VALDIR ANTÔNIO ENGEL
Executada: COZINHAS BERLIM LTDA. \

Bem: Uma cozinha ATENAS. composta com 16 modulados, branca, com pia inox uma cubae
um fogão BOSCH, com quatro bocas, NOVA, avaliada em R$3.500,00 (três mil e quinhentos
reais). Local p/ vistoria: Rua Athanásio Rosa n° 1475 - Guararnirirn/SC, com a Sra. Irene
Hanemann.

\iT-AT 406/9/1

Exeqüente: GlANE PISKE
"

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.
.

Bens: Seis quilos de malha confeccionada. de primeira qualidade, cores sortidas, tamanhos P,
M, G. e GG. de fabricação da executada. avaliados em R$55,00/kg, total: R$330,00 (trezentos
e trinta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do

Sul/Se, com o SI: Afonso José da Cunha.

\iT-AT 485/97 (Apensado 853/97)
Exeqüente: MARÇIA NAIRA .lOST LANGER e outra

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

Bens: OI) Um tear Circular, MAYER DO BRASIL, üpo'MHII, n° 92284, diâmetro 30, finura
28,2640 agulhas, razoável estado, avaliado em R$12.000,00; 02)Trezentos e cinqüenta quilos
de malha confeccionada de primeira qualidade, tamanhos P, M, G, GG, cores diversas, avaliados
em R$55,00/kg, total: R$19.250,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3L250,00 (trinta e um mil

.

duzentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126 - Nereu Ramos.

Jaraguá do Sul/SC, com oSr; Afonso José da Cunha.

\iT-AT 530/99

Exeqüente: ROSE APARECIDA DACRUZ. '

"

Executada: CHARLES MENECOTTI R(iCHÁ
Bens: OI) Um microcomputador processador CX 486 DX2, memória RAM p40Kh, exrended
memorv 3328 Kb, coche memorv 256�h .. gabinete tipo-mini torre, drive de�3 W', mOlJitor.
mono de I T, teclado Five Star, e estahiliz.ador Brasvoltec JP 800, regular estado de

.conservação, avaliado em' R$400,00; (2) Um aparelho de som NATIONAL, tipo 3 em 1-

rádio. toca fitas e loca discos - modelo Stereo Music Svstem MS 9900, com duas caixas,

acústicas NATIONAL, razoável estado "de conservação, avaliado em R$90,00; 03) Uma

máquina de costura tipo manual, VIGORELLI. modelo Robot; com pedal metálico e mesa

de macieira. razoável estado de conservação. avaliada 'em R$180,00; 04) Uma antena

parabólica. TOTAL SAT, com controle Plasrnatic. modelo RP 505 Receptor de Satélite.
razoável estado de conservação. avaliada em R$21 0.00; 05) Um rádio relógio, PHILlPS,
modelo MB AS 330 FTD Eletronic, cor metálica, razoável estado de conservação, avaliado
em R$30,00: (6) Um aparelho de ar condicionado, GENERAL ELETRIC, modelo Siien'

Line. de 10.000 Btus, série GK 153609, 2.750 Kcal, razoável estado de conservação,
avaliado em R$400.00; 07) Uma máquina de lavar roupas, ßRASTEMP, modelo Luxa

Automática. branca, razoável estado de conservação, avaliada em R$420,00; 08) Um

fogão a gás. DAKO, modelo CoI Super. tipo Autolimpante, de seis bocas, bege, com frente
"

preta. razoável estado de conservação. avaliado eril R$170,00; 09) Um depurador de ar;
,

SPRINGER. modelo Naul ilus 1//. hege. razoável estado de conservação, avaliado em

R$90,00; JO) Um refrigerador. BRASTEMP, tipo biplex, modelo Frost Free, caram.elo,
, bom estado de conservação. avaliado em R$SOO,OO; 11) Dois aparelhos de teldone

convencional. com teclas, :SIEMENS. branco. razoável estado de conservação, avaliadOS
em R$IO.OO/cada, total: R$20,00; 12) Uma churrasqueira elétrica, FISCl;IER, modelo
()9·03-01, cor metálica, regular estado de conservação, avaliada em R$25,00; 13) Um

aparelho de relefone, tipo sem fio, SECTOR, com conversor, branco, razoável estado ��
conservação, avaliado em R$,50.00; 04) Um forno de microondas, SANY_
P�OSDÓCIMO, modelo EM9003B. marrom mesclado, régular estado de conservaçao,
avaliado em R$90,00; 05) Um ventilador, BRITÂNIA, branco com pás vermelhas,
a presentando corrosão na proteção metálica. aval iado em R$IO,OO; 16) Um ventil�d�r,
FAET. modelo 1048, branco com pás marrom. razoável estado de conservação, avalia

o

em R$15,00: 17) Um grill automático. GENERAL ELETRIC;modelo HCW-lO.12-X'I��;
metálica, regular estado ele conservação, avaliado em R$15:0,0; 18) DOI� apareo de
e steri lizadores de ar, STERILAIR. modelo ST 25. cor metál ica , regulai estad

'0'
conservação. avaliados em R$25.00/cada. total: R$50,00. TOTAL DA AVALlAÇ� ;
R$3,065,OO (três mil e sessenta e cinco reais). Local p/ vistoria: Rua Frederico Barte n

200· .Jaraguá do Sul/SC, com o Sr, Charles Menegotti Rocha.

\iT-AT 532/95 (Apensados 536/95)
Exeqüente: AFONSO KRlSANSKI
Executada: ALDO RIETMANN Rua
Bem: Imóvel constituído de terreno em formato retangular, situado no lado par �a SC.
João Tosini - fundos, município de Corupá/SC, fazendo frente em 37,00m na estra d do
301. travessão dos Iundos em 37.00m com terras de José Piontquevicz, extreman .0 ue.

, ,

d J
- Hennq ,

lado direito ,cm 67.57111 e do lado esquerdo em 67.57m. com terras e. oao
íO,OOIfl.

contendo a area c1e 2.500,OOm2, sern benfeitorias. que dista do Posto Tplranga I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



com matrícula n° 6.771 no e.R.1. de Jaraguá do Sul, avaliado em R$35.000,00 (trinta e reais). Local p/ vistoria: Rua Otto Hillberdt n° 160 - Corupá/SC, com o Sr. Jorge Correa.

l'inco mil reais). Obs: Imóvel de propriedade de Aldo Riedtmann e Otto Riedtrnann Júnior.

I'T-AT 629/97 .

\iT-AT 880/98

Exeqliente: EMILIA OCZINSKI' Exeqüente: SINARA CLEIDE PERSUHN

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. Executada: ADHERENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHASLTDA.
Bem: Uma máquina bordadeira, MARCO-STICKAUTOMAT, com seis cabeçotes. classe Bens: OI) Sessenta e dois coletes em moletom, tamanhos PMG, uso adulto, cores sortidas,
156A-SK, n° 8813, razoável estado, avaliada em R$5.500.00 (cinco mil e quinhentos reais). avaliados em R$8,24/cada, total: R$510.88: 02) Quarenta e oito camisetas em meia malha de
Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/Se. com o --manga longa. tamanhos PMG. uso adulto, cores sortidas, avaliadas em R$8,24/qlda, total:
Sr. Monso José da Cunha. .

.

R$395.52: (3) Oitenta e oito blusas básicas. uso feminino, tamanhos PMG, manga longa,
.

tecidos diversos. cores sortidas, avaliadas em R$IO,J8/cada, total: R$913,44; 04) Setenta e

nove calças em cotton, uso feminino. tamanho PMG. cores sortidas, avaliadas em R$13,58/
.
cada, total: R$I.072.82: OS) Trinta ecinco blusões. LISO masculino, tamanhos PMG, tecidos
di versos, cores 'sortidas, manga longa. avaliados em R$17,20/cada, total: R$602,OO: 06)
Quarenta e cinco blazers, tamanhos PMG. tecidos diversos, cores sortidas, avaliados em

R$16.53/cada. total: R$743.85; 07) Um balcão em fórmica branca, medindo 2,50xO,60m,
altura 1.00m. com quatro portas e três prateleiras, bom estado de conservação, avaliado em

R$450.00; OS) Uma escrivaninha com três gavetas. em madeira maciça, medindo I ,50xO,70m,
altura O.13m, bom estado de conservação. avaliada em R$12Ö,00; 09) Um balcão em fórmica,
creme. medindo 2.50xO,60m. altura 1.00m. com uma prateleira em cerejeira, bom estado de

conservação. avaliado em R$450,00: 10) Uma balança, FILIZOLA, capacidade 20kg, tipo
prato, n° de série 527787, em bom estado de conservação, avaliada em R$320,OO; 11) Um
compressor de ar; SCHULZ, pressão 120 libras/polegada quadrada, bom estado de

conservação. avaliado em R$300,OO. 12) Trezentas camisetas de manga curta, em meia malha.
cardada. tamanhos PMG, em cores sortidas. avaliadas em R$8,00/cada; total: R$2.400,00.
TOTAL DA A \iALiAÇÃO: R$8.278.51 (oito mil duzentos e setenta e oito reais, cinqüenta e

um cenravos), Local p/ vistoria: Rua Domingos Rodrigues da Nova n° 306 - Centro, Jarazuä
do Sul/Se. com o Sr. Paulo Roberto da Silva.

�

IiT-AT 599/96

Exeqüente: HEINZI STRELOW
Executada: DILSON WOLTER - ME

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Massaranduba, contendo a

área de 744,93m2, sem benfeitorias, fazendo frente na Rua II de Novembro, medindo
16.00m, travessão dos fundos com, terras de Dilson Wolter, medindo 11,30m. extrema do

lado direito com a Rua VL-28, medindo 53,40m e do lado esquerdo com terras de Lauro

Delling, medindo 53,40m; edificado uma casa de madeira com aproximadamente 100.00m2,
não averbada; matriculado sob n° 12.435 do C.R.1. da Comarca de Guararnirirn/SC. Sobre

.
(l imóvel há USUFRUTO VITALÍCIO, sendo usufrutuários: Stefano Szczepnaski e sua

mulher Olga Kluck Szczepanski e, os nu proprietários: Di Ison Wolter e sua mulher Valt raude

Ana Wolter. TOTAL DA A \iALlAÇÃO: R$30.000,OO (trinta mil reais).

1fT-AT 602/93

Exeqüente: LUCIANE PEREIRA

Executada: DALMAR TEXTIL LTDA.

Bens: OI) Um microcomputador PRESÁRIO 460, processador 486. memória RAM 20

Mb. gabinete tipo desk top, drive de 3 W' , monitor colorido de 14 polegadas Cornpak ,

teclado Compak, mouse Compak, estabilizador Power Sistern, equipamento em razoável

estado de conservação, avaliado em R$400,00; 02) Um microcomputador PRESÁRIO
460: Processador 486, memória RAM 12 Mb, gabi nete ti po desk top, dri ve de 3 W·. moni tor
colorido de 14 polegadas Compak, teclado Compak, mouse Compak, estabilizador Power
Sistern. equipamento em razoável estado de conservação, avaliadoem R$400.00: (3) Um
microcomputador processador PENTIUM 120 MHz, memória RAM 10Mb, disco rígido
1.2 Gb, gabinete tipo desk top, drive de 31//', com CD room IBM Aptiva, com duas caixas
acústicas IBM e microfone, monitor colorido de 14 polegadas IBM G40, teclado IBM,
mouse e estabilizador Power Sistern, equipamento em razoável estado de conservação,
avaliado em R$700,00; 04) Uma impressora HEWLETT PACKARD, modelo Deskjet
600, razoável estado de conservação avaliada em R$200,00; 05) Dois aparelhos de ar

condicionado, CONSUL, modelo Air Master, de 10.000 BTU's, razoável estado de

conservação, avaliados em R$400,00/cada, total: R$800,00: (6) um aparelho de ar

condicionado, CONSUL, modelo Air Master, de 21.000 BTU's, razoável estado de

conservação, avaliado em R$l.l 00,00; 07) uma mesa para estamparia fix a, com 20 chapas
térmicas, de largura 41cm e comprimento 44cm, razoável estado de conservação. avaliada
cm R$1.200,00; 08) Uma mesa para estamparia fixa, com 50 chapas térmicas. largura
.\ 1 cm e compri rnenro 62crn, razoável estado de .conservação, avaliada em R$2.800.00: (9)
uma máquina fotocopiadora, MITA, modelo DC 2355, serninova, avaliada em R$9.200.00.
TOTAL DA �M��.JIAÇÃO: R$;16.80Q,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Local p/
vistoria: Rua Domingos Sanson, 150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

I'T,CPE 614i98
EXtlqüente: MARIA CELlA DA SILVA
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA .:
Bens: Trinta e nove camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet ; fio penteado. com
gola tipo polo, em cores diversas, tamanhos P, M, G, de manga curta. com botões, com
Pllnho na cor da gola, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$799,50
tsetecentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos). Local pl vistoria: BR 2RO km 51
- Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

"T,AT 625/98
Exeqliente: MARIA SALETE ITTNER BLANSKI
Executada: SAMUEL TÊXTiL IND. DO \iESTUÄRIO LTDA.
Bens: Trezentas e oitenta camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado,
gola tipo polo, cores diversas, tamanhos PMG, manga curta, botões, punho na cor da

gola, ele primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$7.790,OO (sete mil

setecentos e noventa reais). Local pl vistoria: BR 280 Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr.
Célio Cristóvão. .

"T'AT 711/97
Exeqliente: ANIBAL DOS SANTOS
Executada: DA'LMAR TÊXTIL LTDA.

.

Belll: Um microcomputador com processador 486, de 60 MHz. memória RAM 6 MB. disco
IiglUO de 467 MB, gabinete, tipo mini torre. drive de 5 1,4" e I 1,4". monitor ALFA DIGITAL.

tel'lauö Sic Liteon, mouse Genius e estabi lizador de 0,5 KVA, equipamento em razoável

estado de conservação, avaliado em R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais). Local p/

1:lstoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Vila Lalau, Jaraguá do Sul/Se. COIll o Sr. Nivaldo
1 etry.

I'T-CPE 741/98
Exeqliellle: FERNANDO JOSÉ DA SILVA SOBREDA
Executada: ANA MARIA JUDACEFSKI CORREA e outros (02)
Bem: Um gerador estático no-break , potência de 2 Kva, totalmente estático isolador de
hh Ild .

d
.

d I I'
.. - .

I
'

I
n

agem eletrostática, comutação de tri stores, tipo de on a senoi a. requenqa (e sare a

O Hz. tensão de entrada 115 ou 220V. proteção eletrônica contra sobre,carga, autonomia
IrgUladll pelo banco de baterias, usado, bom estado, avaliado em R$20.000,OO (vinte mil

\iT-AT 776/97

Exeqüente: ANDRÉIA DA SILVA

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

Bens: Cento e sessenta e quatro quilos de malha confeccionada de primeira qualidade,
tamanhos P. M. G. GG, cores diversas, avaliados em R$55,00/kg, total: R$9.020,00 (nove mil

e vinte reais). Local pl vistoria: Rua Àntônio Machado n° i 26 - Nereu Ramos - Jaraguá do

Sul/Se. COIll o SI: Afonso José da Cunha.

\iT-AT 846/99

Exeqüente: JUÇARA MARIA SOARES FLACH

Executada: DA \ilNCI TÊXTIL LTDA. e outros (03)
Bens: OI) Uma máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo.463-34/0IAS, n° de
série 1251837. razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 02) Uma maquina de

costura indústrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/0IAS, n° de série 1256466, razoável

estado de conservação, avaliada em R$600,OO; 03) Uma máquina de costura industrial,
RIMOLDI, tipo overlock, modelo 028-00-03, n° de série 445823, razoável estado de

conservação, avaliada em R$550,00: (4) Uma máquina de costura industrial, RIMOLDI,
tipo overlock, modelo028-00-03. n° de série 588549, razoável estado de conservação, avaliada
em R$550.00; OS) Uma máquina de costura industrial, RIMOLDI, tipo overlock, modelo

028-00-03, nOde série 586950, razoável estado de conservação, avaliada em R$550,00; 06)
Uma máquina de costura industrial, RIMOLDI. tipo overlock, modelo 228-10-04, n" de série

581248. razoável estado de conservação, avaliada em R$ 550,00. TOTAL DA A \iALlAÇÃO:
R$3.400.00 (três mil e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150-

Vila Labu . Jaraguá do Sul/Se. com o Sr. Nivaldo Petry,

VT-AT 856/99

Exeqüente: CLAUDEMIR CUBOSKI
Executada: PRÉ-MOLDADOS AGHA LTDA.

Bem: Aparelho de ar condicionado, CONSUL, de 10.000 BTU's, bom estado, avaliado em

R$380,00 (trezentos e oitenta reais). Local pl vistoria: Rua 907 nO 102 - Bairro Rio Cerro -

.Iaraguá do Sul/SC, com o.Sr, Gilmar de Souza,

VT-CPE 879/98

Exeqüente: VALDOIR BRAZ SEBASTIÃO LANGNER

Executada: FRIGUMZ AGROPECUÁRIA LTDA.

Bens: Veículo. TOYOTA, modelo Bandeirante. carroceria aberta, placas MAC-8326, ano/
modelo 94, chassi 9BROJ0080RLORL024956. branco, bom estado de conservação, não

apresentando avarias aparentes; avaliado em R$15.000,00 (quinze mil reais). Local p/ vistoria:
Rua Tecílio Denrarchi n° 182. Bairro Santa Luzia - Jaraguá do Sul/SC com a Sra. Dolores

Tomaseli Gurnz.'

VT-A r 879/99

Exeqüente: ELlZANE APARECIDA ALVES FERREIRA FERNANDES
Executada: DA \iINCI TÊXTIL LTDA. e outros (03)
Bens: Oi) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 487-2/77 900/01-AS, n"
de série 355555. razoável estado de conservação. avaliada em R$600,00; 02) Máquina de

costura indústrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01-AS, n° de série 1251833, razoável
estado de conservação, avaliada em R$600.00; (3) Máquina de costura industrial, PFAFF,
ti po reta. modelo 463-34/01-AS, n° de série 1257041, razoável estado de conservação, avaliada
em R$600.00; (4) Máquina de costura industriàl, PFAFF, tipo reta, modelo 463-6/01-8S

900/57, n° de série 1268017. razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; OS)
Máquina de costura indústrial, PFAFF. tipo reta, modelo 463-34/0IAS, n" de série 1256465,
razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 06) Máquina de costura industrial,
PFAFF. tipo reta, modelo 463-34/01AS. n° de série 1257046, razoável estado de conservação,
avaliada em R$600,00; (7) Máquina de costura indústrial. PFAFF, tiporeta, modelo 463-34/
O IAS, n° de série 1261387, razoável esiado.de conservação, avaliada em R$600,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: RM.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Local pl vistoria: Rua Domingos
Sanson n° 150 _: Vila Lalau, .Iaraguá do Sul/Se. com o SI: Nivaldo Petry..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VT-AT 894/98

Exeqüente: GEOVANI APARECIDO KOCHELLA
Executada: INSTALADORA BERTOLDI LTDA.

Bens: 01), Um televisor colorido. SANYO. modelo Svstem Memory. controle remoto, 14

polegadas, razoável estado de conservação, avaliado em R$180,00: 02) Um aparelho de
a r condicionado, CONSUL, de 10,000 BTU's, tipo quente/frio, razoável estado de

conservação, avaliado em R$380,00: 03) Um refrigerador, CONSUL, tipo Biplex, branco,
regular estado de conservação, avaliado em R$350,00; 04) Um freezer, METALf.RIO,
modelo Double Action, branco, tipo horizontal, com duas tampas, capacidade aproximada
de 400 litros, não funcionando, avaliado em R$250,00; 05) Um forno de microondas,
SHARP, modelo Carousel SM, bege, não funcionando, avaliado em R$80,00: (6) Uma

máquina de lavar roupas, BRASTEMP, modelo Qual itv II, tipo seis ciclos, branca, não

funcionando, avaliada R$150,00; 07) Urna lavadora de pressão, WAP, modelo 4100,

amarela, razoável estado de conservação, avaliada em R$180,00; 08) Uma secadora de

roupas, CONTINENTÀL, modelo Evolution, com gaveta de distribuição, branca, regular
estado de conservação, avaliada em R$350,00; 09) Um televisor, PANASONIC, de 29

polegadas, modelo Panablack Stereo Sap, com controle remoto, bom estado de conservação,
avaliado em R$550,00, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2,470,00 (dois mil quatrocentos e

setenta reais). Local p/ vistoria: Rua Manoel Luiz da Silva n" 174 - Vila Nova, .Iaraguá do

Sul/SC, com o Sr., Alvacir José Bertoldi,

VT-AT 977/98

Exeqüente: ERALDO ZIMDARS
Executada: A. ZIMDARS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., de ARNO ZIMDARS
Bem: Imóvel constituído de terreno de 5.180,50m2, sern edificações, localizado em arnbos os

lados da Estrada Bananal do Sul, sendo 247,50m2 do lado esquerdo e 4.933,00m2 do lado

direito, sendo parte plana e parte em terreno irregular, distaute 52,00m da esquina com a Rua
Emílio Manhke Junior, fazendo frente com o rio Itapocu, travessão dos fundos com terras de

Eugênio Socreppa, extrema do lado direito-com terras de Lilian Danket Muller, e lado esquerdo
com terras de Arno Zimdars. Registrado no C.R.I. sob n" 4.911, tratando-se de área

remanescente, de uma área total inicial de 33.333,00m2. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

\lT-AT 1161/98 (Apensados 1157/98, 1158/98, 1160/98)
Exeqüente: ALFREDO TOMASELLJ e outros (09)
Executada: TElATEX COM. E INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. e outros

�
'.'

.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no município de Schroeder, contendo .a área de

7I.ROO,00m2, localizado no lado ímpar da Estrada Si Ivado na localidade de Duas Mamas,
distaute 7 km do centro de Schroeder, fazendo frente em I 25,00m com à Estrada Silvado,
travessão dos fundos em I 24,73m comterras de Eugênio Wudke, extrema do lado direito em

574.00m com terras de Arno Karsten e do lado esquerdo em 576,00m com terras de Teodoro
Tornaselli. Edificado: Um galpão indústrial com área de 750,00m2 tipo pré-moldado, cobertura
em fibrocimento, piso cimentado, paredes de tijolos não rebocados, à 'exceção da área de

'

escritório, dispondo o prédio de instalações elétricas e hidráulicas; um abrigo para caldeira
a óleo com área de 130,00m2; um depósito de produtos químicos com área de 31.00m2: um

abrigo para caldeira à lenha, de madeira, com área de 130,00m2; uma residência em alvenaria,
'

com área de 170,00m2, piso cimentado, cobertura de telhas de barro; um depósito em madeirá
com área de 13,00m2; um depósito em madeira com área de 140,00m2. e um depósito em

alvenaria com área de 49,00m2; as edificações não encontram-se averbadas; registrado no

CR.I. de Guaramirun sob o n" 11.698 em nome de TE.lATEX COMÉRCIO DE PRODUTOS
TÊXTEIS LTDA., avaliado em R$170.000,00 (cento e setenta mi I reais).

\lT-AT 1183/98

Exeqüente: VALDECIR PEREIRA (menor) representado (a)/assistido (a) ror LUc':IA A, S.
TOMAZELLI
Executada: .CARLOS NATALINO LEMOS DO NASCIMENTO

Bens: Oi) Um refrigerador, CONSUL, modelo Essencial, marrom claro, razoável estado de

conservação, avaliado em R$180,00; (2) Um fogão a gás, DAKO. modelo Polace. cinza,
regular estado de conservação, avaliado em R$50,OO; (3) Um televisor colorido. SAMSUNG.
modelo Bio vision, 14 polegadas, sern controle remoto, razoável estado de conservação,
avaliado em R$120,00; 04) Um aparelho de som, FRAHM, tipoS em I (toca discos, toca fitas
com duplo deck e rádio), modelo HS 5800. com duas caixas acústicas de fabricação Frahm.
modelo HT 806, avaliado em R$70,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$420.00 (quatrocentos e

vinte reais). Local p/ vistoria: Rua Rio de Janeiro s/n° - Schroeder/SC, com o SI: Carlos Natalino.

VT-AT 1225/99

Exeqüente: LUCIANO GILLI

Executada: METALÚRGICA CO�TA LTDA.

Bens: OI) Um forno de microondas SHARP, modelo lnteractive Advanced Sensor. branco.
bom estado de conservação, avaliado em R$200,00; (2) Um aparelho de vídeo cassete

PHILIPS, modelo VR 354, quatro cabeças, razoável estado de conservação. avaliado em

R$250.00: 03) Um televisor PHILIPS. modelo Speaker Sistem, com controle remoto: duas
c a i xas laterais, razo ãve l estado de conservação. avaliado em R$2l\O.OO: (4) Um
condicionador de ar SPRINGER ADMIRAL. de 7.500 BTU's, tipo quente/frio. razoável
estado de conservação, avaliado em R$350,00; 05) Uma prensa excêntrica. se m

identificação de fabricante, com motor de 1,5 CY, pintada' na cor verde. regulär estado de

conservação, avaliada em R$I.500,00; 06) Uma lixeira manual BOSCH. modelo (i03 253

078. de 660 W, de 220 V, regLdar estado de conservação. avaliada em R$250,OO: (7) Uma
furadeira manual, BOSCH. modelo CBH2-24 DSE, de 620 W 0-870 min. regLdar estado
de conservação, avaliada em R$280.00: (8) Uma furadeira manual. BOSCH. modelo IFI
500 2V, de 500 W, aço máx 13/6mm, razoável estado de conservação, avaliada em

R$250.00; 09) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n° (47) 372 3207.
avaliada em R$200,00; 10) Um compressor de ar DOUAT, pressão máxima 120 lihras.

XOO rpm, com motorelétrico de I CV. cilindrada 17 cm3, tipo CDV-J40/130. regLIIar estado
de conservação, avaliado em R$360.00: JJ) Uma furadeira de bancada WANKE. modelo

FB 0100, pintada na cor verde, com motor elétrico, razoável estado de conservação,
avaliada em R$250,00; 12) Um aparelho de solda elétrica, WHITE MARTINS, tipo
retijicodor, modelo Soldare RS 300 NM. razoável estado de conservação, avaliado em
R$800.00: 13) Um aparelho de solda elétrica WHITE MARTINS, tipo rei(ficador, modelo
Super .WO, razoável estado de conservação, avaliado em R$800,00; 14) Um moto esmeril,
sern identificação, COIll dois rebolos. COIll motor elétrico, regular estado de conservação,
avaliado em R$40;00; 15) Um aparelho policorte, para corte de metal, 'FERRARI, Com

pedestal de metal, com motor elétrico, regular estado de conservação, avaliado em

R$250.00: 16) Uma furadeira de bancada, sem identificação de fabricante, tipo PB /6/
(iN, pintada na cor verde, com moror elétrico, regular estado de conservação, avaliada
em R$230,00; 17) Um aparelho policorte. para corte de metal, MOTOMIL, com pedestal
de metal, moror elétrico. razoável estado de conservação, avaliado em R$250,00.TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$6.540.00 (seis mil quinhentos e quarenta reais). Local p/ vistoria:
Rua Campo Alegre n" 127 - Ilha da Figueira. Jaraguá do Sul/SC; com o Sr. Nilton Costa.

VT-AT 1247/98

Exeqüente: RUBENS CARLOS DE SOUZA
Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICA E ARTEFATOS DE CiMENTO LTDA.
Bens: OI) Cinco mil tijolos de barro. seis furos, tamanho 9x 13x 18 cm, de fabricação da
executada, avaliados em R$120,00/milheiro, total: R$600,00; (2) Um aparelho de fax,
PANASONIC, modelo KX-F90, preto. regular estado de conservação, avaliado em R$200,OO;
(3) Um refrigerador, CONSUL, tipo [rigobar, branco, apresentando sinais de corrosão,
avaliado em R$140,00; 04) Uma rnáquinade escrever rnanual, OLIVETTI, modelo Linea 98,
regular estado de conservação, avaliada em R$II 0.00; 05) Uma calculadora OLIVETTI,
modelo Logos 49, tiro com bobina. preta, razoável estado de conservação, avaliada em

R$120.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.I70.00 (hum mil cento e setenta reais), Local pl
vistoria: Estrada Schroeder I. s/n" - Schroeder/SC, com o Sr. Lindomar Klabunde,

FT-AT 1266/98

Exeqüente: REGTNALDO PANSTEIN

Executada: MENEGOTTI VEíCULOS S/A e.outros

Bens: Imóvel constituído de um terreno contendo a 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 uma

de 203,80m e outra de 36,40111. travessão dos fundös com terras de Ângelo Detofol em 100,OOm,
extremando do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado esquerdo
com terras de Menegoui Adrninistradora de Bens em seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16,IOm;
Menecoui Adrninistradora de Bens LIda. em seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16, 10m; 34,20m;

�
.

14,40m; e 23.0nm. Registrado no C.R.I. desta Comarca sob o n° 16.979, avaliado em

R$45.000.00 (quarenta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do

processo 795/98 e penhorado nos autos do p�cesso 960/98, 959/98 e 119/99.

VT- 1330/98

Exeqüente: AIRTON SUDBRACK -r- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Executada: ADEMAR DE SOUZA - ME

Bens: Seis quilos de malha confeccionada, tecidos diversos, uso adulto/infantil, cores sortidas,
uso feminino, primeira qualidade, avaliados em R$21 .Oü/cada, total: R$126,00 (cento e vinte

e seis reais): Local p/ vistoria: Rua Walter Marquardt n° 818 - Vila Nova, Jaraguá do Sul/Se.
com o Sr. Gi lmar Menel,

UT-AM 1337/99

Exeqüente: RENATO VIEIRA

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.

Bem: Máquina pura estampar, MHM. modelo 2000, Dryer'Sistem, tipo IRK 7, de 380 V, 50Hz,
20 KW. fabricação Kufstein Áustria, com doze chapas removíveis adulto/infantil, com cincO

secadores. sendo somente três em funciol�amento. com seis braços para estampar cores distintaS,

sendo somente quatro em funcionamento. avaliada em R$60.000,00 (sessenta mil reais). O

mesmo bem se encontra penhorado nos autos dós processos 325/95, 1264/98, 840/99,308/00,
331/00.305/00 e 81/99. Local p/vistoria: Rua Max N, W. Schmidt n° 371- Jaraguá do Sul/Se.
com o Sr. Nivaldo Petry,

VT-AT 1615/98

Exeqüente: SÉRGIO CRISTIANO ULLMANN
,

Executada: RODOLFO lAHN e CIA LTDA.
.'

Bens: Oi) Aparelho de ar condicionado. CONSUL, modelo 2500, de 10.000 BTU's, ripo rne,

razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00; (2) Aparelho de ar condiciona�o,
CONSUL, modelo Ai,' Master de 1O.0no BTU's._tipo frio, razoável estado de �onservaçao;
avaliado em R$400.00. TOTAL DA AVALlAÇAO: R$800,00 (oitocentos reais). Local P

vistoria: Estrada do Sul - Km 28 - Guaramirim/SC, com Sr. Rodolfo Jahn Neto.

ÔNUS * Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TELESC S/A, a serem

comunicados nas datas de Praça/Lei Ião.

Os hens objeto ele Leilão, serão arrematados medianie sinal de 20% (vinte por cenlO) �o a:
da arrematação e saído em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Ledot\
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remissão Oll adjudlcaçam
e correrá por conta do comprador; remitente ou adjudicante. Caso os executados não se.1�va
encontrados ou cientificados pnrqualquer razão, quando da expedição da respec'�ece
not i ficação. valerá o presente como Edital de Notificação dePraça/Leilão, segL�ndo est�be IfaX
o Artigo 687, Parágrafo 3° do CPC. Maiores informações no escritório do LeIloeIro tO��ail
(O**47l422-RI41 e/ou pelo .endereço· www.leiloeiro.com.br ou pelo e

carstens@ lei loei ro.com.br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro Público Oficial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas
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Hidraulicas, Sanitárias
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275-3123
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Jaraguá do Sul - SC
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DEFRONTE AO FÓRUM .: CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

:'�.: .C:.����If.I���?� , eORREIO DO POVO··· : ���.��.�� .f??� �.��:.? .I?� .��!�.���� .�.�.����

Parecer Comercial
Vende'-- Administra .

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

Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920
- 275-2777

'Elevador- i·'

entrêlde gá�
"parabÓlicácol
íde()'porteir()t
ãQ!jeletFônic

.. ,

..Gar • m C0oerta",exc
............nlizaçã5? pr!;�ilegi.�da CP!;"<:)x

! !\:rPlay;groun9·
;�h��l1'asqu7.ira nai?élca

Áreac:lE1;tf�?tas .çt;qm c�ul1'rcr!sFiri�nciameot{).�g�yantic:lO(dirêtoÇ.\·.

....•.•..... ·�ÚltirTlél.ê'u nidéld�
Aca.Q.amer"lto emg�

Apto. 1

Apto. 1 suíte +,

Apto. 1 suíte
.J�JTDADES***
NIDADES***

.

Imobiliária .Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIN"572-J,

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

VILA LALAU
- Ed. Vitória

Régia,
apartamento
(semi-novo)

.

cl 111m2.- 3
quartos, sala,
cozinha, área

de serviço,
BWC, sacada, garagem pl 2 carros, salão
festa· (Próx. Marisol). Valor R$ :13.000,00

(entrada) + fino R$ 370,00

BARRA
RIO
MOLHA -

Casa alv.
c/ 150 m2 •

3 quartos,
sala,
cozinha, .

capai
cozinha, BWC , área de serviço, garagem.
Valor: R$ 55.000,00 (Próx. Galeria Vasel)

VILA NOVA
. Sobrado
em alv, cl
345m2.
suite cl
closet + 2
quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina·
terreno 900m2 ·'Valor:
R$ 250.000,00 (Próx. Forum)

VENDAS
GIARDINE
LENZI . Casa'
em alv.

(semi-nova)
cl 210m2 •

suite cl hidra
+ 2 qtos,
sala, cozinha,
2 bwcs, área

de serviço, garagem pl 3 carros cl
portão elel. . Terreno cl 450m2. Valor R$
60.000,00 (Frente ao colégio)

.W!:;;;;;:---II CENTRO· Casaem Alv. cl

'j 150m2• suite +

2 qtos, 2 salas,
cozinha cl
armário sob
medida, área
serviço,
garag,em pl ,3
carros. Valor
R$ 130.000,00.

CENTRO·
-Sobrado
em alv. cl .

2100m2,
suite, + 2

'quartos,
sala,
cozinha
sob

medida, 2 bwc's, área de serviço,
garagem pl 2. carros, Terreno: 380m2,
Valor: R$150.000,00

CENTRO - PONTO COMERCIAL -

Excelente prédio comercial, com
várias salas c/138m2 + casa 140m2

e terreno c/377m2•
Valor R$ 250.000,00 (neqociávell

Rua Getulio Vargas

CENTRO - PONTO COMERCIAL -

.

Lanchonete na Rua Reinaldo Rau toda
equipada, c/ moto p/ disque entrega,

(15 anos no mercado).
Valdr: R$ 70.000,00 (aceita no

negócio carro/terreno/apto. no valor
até R$ 20.000,00)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLl - 3 dorrn, cl 2.bwcs, c/ garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO. STA, TERESINHkI'- 2 dorrn. c/ garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - 'ED. ITÁLlA,'+ 2 dorrn., c/ garagem - R$ 280,00
04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorrn, c/ garagem - R$ 230,00
os - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorrn. + dep, emp., garagem - R$ 350,00
06 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorrn. c/ garagem - R$ 400,00
07 - VILA LAI,.ÀU - APTO. ED, VITÓRIA RÉGIA - 3 dorrn. c/ garagem p/ 2,carroS
- R$ 350,00

LOCAÇÃO CASAS

01 - CENTRO" CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas c/ estacionamento
- R$ 250,00 .

02 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO - PRÓX. POSTO PÉROLA: 3 dorrn- cl

garagem - R$ 330,00 .

03 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorrn. - c/ garagem
- R$

1.200,00
04 - CENTRO - casa alv. (próx, Mec. Rabock) - 2 dorrn, - c/ garagem' R$

700,00 O
OS - CENTRO· Casa Mista (próx. Papagaio) 3 dorrn. - c/ garagem - R$ 300,0

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas pl venda=.
seguintes bairros: próx. Centro até R$ 85.000,00 - Champagnat ate
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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APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
>LQão Marcatto. esquina com

Clemente Baratto
" Apto. nQ 703 e 1163: suites +

1 qto e demais' dep. com 1

vaga de garagem
Preço: R$ 65.000,00, sern

acabamento
. Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:'
R$ 38.000,00, sem

acabamento

Condomínio Residencial
Sunfiower-RuaJosé
Emmendberfer (Próx.

Marechal)
'. Aptos. nº" 101 e 106 cl suite + 1

qto. e demais dep. Entrada de R$
9.841,49 Ei assumir parcelas de R$

756,73 corriqidas peloCub.

Residencial Amaranthus

Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

. Apto cl 306,00m2, com suite + 2

quartos, dep. empregada com

pleta, e demais dep., cl 2 vagas
de garagem. EdifiCio com grande
área social {plscinas térmicas,
salões de festas, sala de jogos,
quadra de esportes, quiosques).
Valor R$ 135.000,00 (Sem acaba-

,

mento) e R$ 180.000,00 (com
acabamento)

,

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

. Apto (tipo 2), cl suite + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem· Entrada de
R$ 44.316,43 e assumir

parcelas de condominio de

construção. R$ 1.000,26.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
. Apto. nº 102, cl 181,60m2
(com 2 vagas de garagem) -

Entrada de 50,211 Cub's
(R$ 25.432,37) Ei assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1'.281,47
(corrigidas pelo cub)
até fina! de obra.

---------------------------�-7-

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
Churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + í quarto
e demais dep., R$
54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua

Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

CASADE
MADEIRA

no loteamento

Juvcntus.B
quartos, sala,
cozinha, área

serviço.
R$ 19.00000

CASAS E APTOS
AVENDA

- Ed Dianthus - Rua Marina Fru
tuoso eSQ com Ângelo Schio
eher; Apto 303 - cl 219m2 - suíte
+ 2 quartos, dep. empregada,"
sacada cl churrasqueira, 2 vagas"
de garagens, salão de festas/
piscinas - Preço total sem acaba
menta R$ 100.000,00.

'

.; Apto com 3 quartos, 2 bwc e

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00

Casa em alvenaria ct :

181,00m2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwc social, sala e

cozinha) + edícula de 61,00m2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewicz, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,00.

Casa em alvenaria cl
.

212,OOm2, num terreno cl
420,OOm2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquer
do - R$ 120.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais

dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590,'Vila Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 3 quartos e demais
dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
250,OOm2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj ,- R$ 85.000,00,
- Casa em alvenaria cl 140m2,

,

3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pkol!i - R$ 50.000,00 - Aceita
sítio Jaraquá do Sul ou região.
- Apto. ct suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demals dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área talai de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
75.000,00'.
- Casa elTl alvenaria cl 2 quartos
e demals dep. (Terreno cl área
total de, '342 rn") Estrada Nova -

R$ 39;000,00
- Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas el vaga de garagem,
(área total de 185m2 e área útil
de 153m2) ..Rua Barão ido Rio

Branco, 'Ed.. Sehchioehet - R$
75.000,00. .

- Casa em alvenaria' com "�
quartos e ,demais ,dep. (terreno
com área total dE" 342m2),
Estrada Nova - R$ 39.000,00

TERRENOS/SÍTIO,
- 2 terrenos com 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Pícolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,OOm2 na Rua
Martin Stahl, próx, ao fó-rum -

R$ 42.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro - -R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Pres, Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,QOm2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.

Casa em alvenaria cl

suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de

serviço, garagem, lateral
da Rua Augusto
Dernarchi, próximo ao

Rodeio. R$ 30.000,00.

CREC11873-J

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 497,68.h12,� Rua
Amáöile Teeila Pradi - Jeraquá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Tetreno cl 78U,OOm2 - Condo-,
mínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 35.000,00,.
- Terreno .el área total de
2.00'0,OOm2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Rêjmos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de
6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiran-ga
- R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
'terreno com área de

102.752,OOm2 - Rua Walter Mar
quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 250.000,00.
- Terreno c/40.000,OOm2 - Barra
do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Terreno cl 62.500,OOm2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$

,

50.000,00
- Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo à
Serra de Po rner

ö d e c R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto. cl suíte + 2 quartos, dep,
empregada completa e demais
dep. - Rua Epitácio Pessoa - R$
450,00.
- Apto. com 1 quarto ou 2 quar
tos e demais dep. - R. Jos.é Em"

rnendoérfer, 1533.
- Galpão Industrial com 750,001112
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Arnarvllis, Rua

Ângelo rorinelli, Vila .. Nova (1 a

locação), suíte + 2, quart.os e

demais dep., sacaqa c/churras
queira, garagem ei'box para de-
pósito - R$·350,ob.

'

- Aptos. 60vos,"cl suíte + 1

quárto e demats dep., (1
locação, prédiO com salão de
festas" 1 vaga de gara-gem e

box para depósito) - Rua Padre
'Pedro Franken.

Galpão Industrial com

'�00fOOm2 - Rua João Januário
Ayroso, 2700 - R$ 1.400,00.

-e Casa em alvenaria cl
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep.
- - 'Rua Jaraquá, 100, Corupá -

R$ 650,00.
- Casa' cl 3 quartos e demais
dep, Rua Anna Mülle'r Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e .dernais
dep. - Rua Epitácio Pessoa - R$
450,00.
- Apto cl 1 quarto ou 2 quartos
e demais' dep. - R. José Em
mendoerfer, 1533.
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IMOBILIARIA

'MENEGOTTI :i

CRECI W 550-J

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

Barão do Rio Branco,
esquina com Ferdinando

Pradi, com 1 suíte, 2 qtos,
demais dependências,

churrasqueira individual na
sacada e coletiva> Entráda

+ parcelamento direto
com a construtora; Ou

financiamento pela C.E.F.
ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

EDIFICIO MÔNACO.
Edificio central - Rua

João Marcatto, próximo
Posto Mime/Reinoldo Rau
com O 1 e 02 dormitórios
e demais dependencias.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora.

:?: .C?��.��I:'I����� CORREIO DO POV0········· }.�.�����. �� .�,�'�'.? ��� ?�������. ��.?���
CRECI612-J VENDE

� .

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

Edifício Mathedi
II - Rua João
Planinscheck -

Bairro Nova

Brasília, com 3

qtos, demais
dependências'. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Ou financiamento pela
C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

PLA...I'ITA...<> I>E 'VEI'II>A...S - 9975-2.58 <>..... 9975-0900

Imobiliária Menegotti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

, '"

CASA EM ALVENARIA TERRENOSCASA EM ALVENARIA

CENTRO - 01

SUÍTE, 02

QUARTOS E
DEMAIS

DEPÉNDÊNCIAS.
'

R$ 95.000,00

03 QUA�TOS
E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS

,

LOCAL:
VILA LALAU

R$ 48.000,00

TERRENO DE ESQUINA

03 SUÍTES E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
ÁREA
CONSTRUÍDA DE

440,00 M2 -

CASA COM
PISCINA
R$ 260.000,00

LOCALIZADO
NA R. JOÃO
PLANINSCHECK

ESQUINA COM
RUA
AMAZONAS
ÁREA DE

275,00 M2

(25,00 M X

ll,OOM)
R$ 30.000,00

CASAEMALVENARIA

. TERRENO" LOG�UZADO NA B�RRA
o,' Dq,.�tÇl�,'!CSRRO,.
AREA DE:·2.092['OO -M2

R$ �,�.OOO,OO

TERRENO LOCALIZADO NA BARRA
DO RIO CERRO

ÁREA DE 2.800,00 M2

R$ ao;poo,OO

LOTES FINANCIADOS

LOCALIZADOS NA BARRA DO RIO

CERRO PROXIMIDADES DA

CHOCOU:ITE

PEQUENA ENTRADA E o SALDO EM

Ar:É 4HJY1ESES.
',:� ;f
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arquitetura moderna, 2

vagas de qaraçern
(tercei ra opciona I).
Tratar: 372-0657 /

371-0696

���!::?�� .�.? ���:.?.?.� .��!.������.�.� .���� ·CORREIO DO POV0········· �����.I:!���.?� .. �?

PROCURO EMPREGO DE
.

SECRETÁR�A
TENHO CURSO DE

DATILOGRAFIA,
APERFEIÇOAMENTO EM

INFORMÁTICA
Tratar: 370-0336 OU

275-1035

Procu'ra-se ANALISTA
DE CRÉDITO

TENHO EXPERIÊNCIA À
+ DE 10 ANOS. RAMO

\ METALURGICO
ATUALMENTE (5 ANOS)
E TEXTIL EM TORNO DE
7 ANOS. CONTATO POR

FONE APÓS
18: OOHORAS.

Tratar: 370-8145 /
372- 2688

Aulas de trico a

maquina, como

manejar e como tecer
blusas em trico, entre
outas coisas ... entre
em contato pelo
telefone 372-2773

Vende-se SERVIÇOS EM
GERAL Estou

oferecendo serviços em

geral, como capinar,
plantar, limpeza de caixa

de gordura, vigia
noturno, lavação de'
carros, tambem

desenvolvo sistemas e

faço Home paçes. Me

liguem
Tratar: 376-1651

Procura-se Serviço
Faço instalações de

programas para micros

computadores, dou
aulas particulares de

word,exel e

manutenção em geral
d@ micros.Tudo por um
preço bem acecivel.
Tratar: 9992-7279

Procura-se Estáqio
Me formei na Escola
Técnica Federal de
Pelotas/RS no Curso
Técnico em Edificações
em 08/01/98, mas

para obter meu diploma
de Técnico preciso ter
720 horas de estágio,

aceito qualquer
proposta.

Tratar: 370-8636

Ofereço-me
Est?u a disposição para
a�Slnar responsábilidade
tecnica perante o CREA

pare firmas de
manutenção de

computadores, tratar
após horário comercial.

Tratar: 276-0294

Procura-se
desenvolvimento de

Home Page
faço desenvolvimento

de home page
interresados em

contruir um home page
entrar em contato

comigo atravez do meu

e-mail ou telefone.
Otimos preços.

Tratar: 370-0518

Vende-se Terreno
Lote em Nereu Ramos -

Loteamento Zanghelini,
lote n0150. Tratar no
local após as 18horas

ou no telefone
Tratar: 275-0911

Vende-se Terreno em

Schroeder situado na

cidade de Schroeder,
valor R$7.000.00 ou

troca-se por carro de
mesmo valor.

Tratar: 372-3053

Vende-se SE LER ... VAI
COMPRAR

Vende-se casa de
alvenaria de 110 m2 na

Br 280, km 73, com
dois quartos, sala ,copa

cozinha, garagem,
varanda e banheiro. O
terreno mede 800 rn>.
O terreno está situado
num nível mais elevado

que a rodovia,
proporcionando um

excelente visualização
da casa, Vendo por
R$24.000,00. Aceito

uma entrada de

R$15.000,00 e financio
o restante. Só faço
esse preço porque

tenho outro
investimento a fazer no

momento. Tratar:
370-1164 ramal 25

Troca-se Negocio da
.

china - Casa de
alvenaria c/200m2, c/
5 domrs, 2 salas, 2

BWCs, copa, coz., lav,
canil, garagem p/ 5

autosn e área de lazer.
Paredes internas

totalmente revestidas
com cerâmica até o

teto, inclusive dormts.
Parte da frente c/ 1

pavimento Parte poste
rior c/ 2 pavimentos
Terreno de 380m2,

totalmente murado,
com pátio em

brita e calçadas.
,
Tratar: 9104-3526

Vende uma chacará em

Massaranduba com

20.000m2, uma casa
antiga de alvenaria, na
Rua Campinha à 3 km

do centro. falar com Isaí
fone 379-1223

VENDE-SE CASA EM
GUARAMIRIM,CENTRO,VINTE
MIL REAIS.LOCALIZADA
NA RUA PEDRO FRAN-'
CISCO KLEIN,377
Tratar: 3731744
deixa r recado

Vendo terreno +ou-

450 metros, murado, '
.

portão eletronico, cerca

de aluminio, RUA
ASFALTADA, com casa

,

mista, de 84 metros.
ILHA DA FIGUEIRA -

ÁGUAS CLARAS.
Tratar: 9975.2773

Vende-se 'um
apartamento no Edificio '

Porto Belo, Sito Rua
Julio Pedri, 231, VILA _

NOVA, em construção.
Faltando, acabamento,
previsão de entrega

março a maio de 2001.
Contendo 1:86.62 m2 :

4 Quartos, sendo uma

suíte 1 Sala de Jantar,
Cozinha, Lavanderia, 1

BWC, 1 Lavabo, 2
, Sacadas, Sala de TV, 2

, Garagens TRATAR APÓS
AS 18:00 HORAS OU
HORÁRIO €OM,ERCIAL

NO TELEFONE
370-4135 C/ OSMAR.

PREÇO A COMBINAR.

Vende-se Terreno no

Centro, na Rua Emilio

Stein, 335. Em frente
ao .Inti - Liceu de Vida!
Maiores informações

ligue! Tratar: 370-0082

Vende-se Casa de
Alvenaria com 188m2
com 03 qtos + 01 suite
03 WC, cozinha sala de

estar, sala de tv,
lavação, sala comercial
com 6 x 3,5, garagem
para 02 carros, casa

pronta para morar, já
pintada com muro,
calçadas; valor

R$ 70.000,00. Aceita
se terreno na troca

(dependendo da

localização) Rua Camilo
Picolli 189 B. Estrada
Nova a 100 metros da
Creche. Falar com

Zenilda.
Tratar:3716614

Vende-se BARBADA
Vende-se casa, 54m2 2

quartos, cozinha e

banheiro. Cond. Águas
Claras, Vila Rua.

13.500,00 + 4.500,-00
finac. ou 17.000,00 a

vista. Tratar: 99754280

. Vende-se LANÇAMENTO
� RESIDENCIAL
ESMERALDA

Aptos. com suíte e 1 ou

,2 quartos. Sacada com

churrasqueira, rua João
Picolli. Edifício com

elevador e salão de
festas. SISTEMA DE

CONDOMÍNIO FECHADO
A PREÇO DE CUSTO -

SEM ENTRADA.
Tratar: 372-0657 -

371-0696

Vende-se Apto. 101 no

RESIDENCIAL ÁGATA
,

Com suíte mais 2 quar
tos, varandão com

churrasqueira, água'
quente/fria, banheira de
hidrornassaqern. Edifício
com elevador, piscina,
jardim de entrada e

apenas 2 aptos. por
andar. Condomínio de
apenas R$ 64,00.
Tratar: 372-0657 /

,371-0696

Vende-se Apto. 501 no

RESIDENCIAL ÁGATA
Com suíte e 2 quartos,

varandão com

churrasqueira, cerâmica'
Eliane e decorflex tipo
madeira nos quartos.
Edifício com piscina,

elevador, salão de festas,
jardim de entrada e

apenas 2 aptos. por
andar. Condomínio de

R$ 64,00.
Tratar: 372-0657 /

371-0696

Vende-se LANÇAMENTO
- 1 POR ANDAR. Com
suíte master, 2 suítes,
quarto, sala de tv/som,
sala de estar, sala de
jantar, lavabo, sacada,
sala de churrasqueira,
apenas 1 apto. por

andar - rua João Picolli.
Edifício com elevador,
piscina, salão de festas,

,
'

Vende-se Apto. 302 no
,

RESIDENCIAL TAUSMÃ
Com suíte mais um

quarto, massa corrida
com pó-de-mármore,

água quente/fria,
cerâmica Eliane. Edifício
com apenàs 1 ou 2

aptos. por andar,
elevador, salão de
festas e piscina .

Condomínio de
R$ 40,05.

Tratar: 372-0657 /
371-0696

Vende-se Apto. 101 no

EDIFÍCIO PÉROLA
NEGRA - Com suíte e 2

quartos, duas sacadas,
em fase de

acabamento. Edifício
com elevador, piscina e

apenas 1 ou 2 aptos.
por andar. Condomínio
estimado em R$ 64,00.
Tratar: 372-0657 /

371-0696

Vende-se Apto. 202 no

EDIFÍCIO TOPÁZIO
Com suíte e 2 quartos
ou suíte e 1 quarto - EM

CONSTRUÇÃO - no
,

Centro de Guaramirim
com sacada e

churrasqueira. Edifício
com elevador, piscina e

salão de festas.
Tratar: 372-0657 /

371-0696

Vende-se Apto. 102 no

RESIDENCIAL JADE
Com suíte e 1 ou 2

quartos. Localização
nobre, na lateral da
Reinaldo Rau. Edifício

com elevador,
piscina,salão de festas e ,

apenas 1 ou 2 aptos.
por andar - EM

CONSTRUÇÃO.
Tratar: 372-0657 /

371-0696

Vende-se Apto. 101 no

RESIDENCIALTALISMÃ
Com suíte e 2 quartos,
cerâmica Eliane, lavabo,
móveis de banheiro.

Edifício com 7 andares,
somente 1 ou 2 por

andar, elevador e piscina.
Condomínio de R$ 68,50.
Tratar: 372-0657 /

371-0696
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�LEIER371-g ,'F""p_doro_-
5 IMOB,ILIÁRI,A 16S carro,financ.parcelas-

,

�

são fonnas de pagamento"

ALUGA' Rua: Walter Marquardt· em frente a Lonirnar
Lindos lotes com pagamento parcelado
Excelente investimento

Exemplo: Lote nO 03 frente pI Walter Marquardt·
com 653,09m2•
Lote nO 01 frente pI Walter Marquardt •
com 371.04m2; outras com 360.00m2.'

- Apartamentos,
* Suíte + 2 dorms e demais dep., na Av. Marechal Deodoro - R$ 450,00
* 3 dorms., Ed. Dona Alzira, lat. Barão do Rio Branco/Centro - R$ 280,00
* 2 dorms., garagem, próx. Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - R$ 250,00
* Suíte + 2 dorms, 2 garagens, 2 bwc, Ed. Res. Dona Hilda - R$ 550,00

, ,

* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. Marechal/Calçadão - $R 33�00
* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. Ed, Mattedi II - R$ 280,00
* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. Irmãos Leandro - R$ 330,00
* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. João J. Ayroso, 1089 - R$ 280,00
* 2 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. Lateral Reínoldo Rau - R$ 280,00

- Casas
* alv., 3 dorms. - R. 25 de Julho, 941 - R$ 350,00
* alv., 3 dorms, - R. Marechal Deodoro, 1594 - R$ 400,00
* mad.,3 dorrns, - R. Henrich A, Lessmann, 352 - R$ 180,00

Bairro: São Luis
..ry, LOTES com: 325.00m2 375,OOm2

350.00m2 402.50m2
,� PARA PAGAR EM AtÉ 60 VEZES
"� Bairro com toda infro-estrutura,órea oe lazer,

farmácia, supermercadO.
Direto com imobiliária

- Salas Comerciais
* Sala comercial c/ 200,00m2 - R. Cabo H. Hadlich - R$ 560,00
* Sala comercial c/ 130,OOm2 - R. Marechal Deodoro - R$ 450,00

,:-.
.

.

* Sala comercial c/ 90,OOm2 - R. José Emmendoer;fer - R$ 200,00

Temosoutrasopções � consulte-nos! �
.!!!
.E

.§
oq

Vende

)lo
E'
ca
QI

• Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799RANCHO
IMOVEIS

BARRA DO RIO CERRO
Cód. 366 - Sobrado novo de alv. cl 180,00m2, cl uma

suíte + dois quartos e demais dependências, terreno

medindo 600,00m2. Fica linha telefônica.Bi
55.000,00. (Aceita terreno ou carro até R$ 10,000,00).

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

TRÊS RIOS DO NORTE
Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,00m2, três quartos e

demias dependências, terreno cl 580,00m2, Bi
38.000,00 (Aceita troca cl imóvel ou veículo).

ir 373-0283
Uma parceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIMra nc hoi moveis.com .br

JOÃOPESSOA
Cód, 487 - Casa de alv. cl dois dormitórios, bwc,

sala, copa-cozinha, área de serviço e varanda,
área total construída de 63,OOm2, terreno cl

392,OOm2,
R$ 11.000,00 entrada + financiamento.

NECESSITAMOS DE IMÓVEIS I
RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J

, PARA LOCAÇÃO. TEMOS I

��C�O�N�S�U�L�TE�N�O�S�S�A�C�A�R�TE�/�R�A�D�E�/M�O�-�VE�/�S�S�O�B�R�E�O�U�T�R�A�S�O�P�Ç�O�E�S�,�A�S�U�A�E�S�C�O�LH;A�.��������CêL�IêE�N�T�EªS�·�C�A�D�A�.�S�T�R�A�D�O�S��j

TRÊS RIOS DO NORTE
Cód. 491 - Casa de madeira cl 80,OOm2, contém
três quartos, bwc, sala, copa-cozinha, area de

serviço e garagem, terreno cl 324,OOm2,
R$ 11.00Ó,00 entrada + financiamento.

VILA LENZI '

Cód. 478 - Casa de 'alv, cl 73,OOm2, dois quartos,
sala, cozinha, bwc área de serviço e garagem,
terreno medindo 570,OOm2, Rua asfaltada,
R$ 9.000,00 entrada + financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se cama tubular Vende-se ESTEIRA captadores, chaveta de ICS (ÓTIMO �ARA de tvm (para assistir Tv

semi-nova. Podendo trocar MECANICA (nova) e controle individual de INTERNET)'- VARIOS no micro, , funciona com

por outra coisa. BICICLETA ERGOMETRICA - captador, com capa : ou SOFTWARES. até í

ôcanais simultaneos
Tratar: 3711665 R$ 180,00. troco por violão elétrico ou Tratar: 99522047 Hd em perfeito estado

, Tratar: 473792173 outro em ótimo estado com 2,1 GB, Dois pentes
Vende-se LAVADORA também. Tratar:371-5511 Faço Gravação de cd's,o de memória Edo ram 72

BRASTEMP (modelo antigo) Vendo uma mesa de ping- melhor preço da região vias, marca Itaucom ,

Tratar: 99522047 pong marca Hobby, pernas Vendo TÍTULO patrimonial entrega em no máximo 24 processador pentiun 200
dobráveis por R$ 180,00 (n.o,2464) do CLUBE horas preço R$5.00 e/co mmx. Tratar: 3723664

Vende-se APARELHO DE
,

Tratar:371-6740 ,ATLETICO BAEPENDI (sony). Tratar: 376-1651
SOM CD PLAYER, TOCA totalmente quitado e com Vende-se MONITOR
FITAS, GRAVADÇ)R, 3X ESTOU VENDENDO as mensalidades em dia Vende-se Placas e COLORIDO 14

50,aO OU 150,00 A VISTA FILHOTES DE GATO RECÉN (pagas até setembro/ processa d o res vendo monitor colorido 14
Tratar: 370-0336 NASCIDOS,PREÇO A 2000). Valor 480;00 reais Dois processadores Tratar:370-0156

COMBINAR.ME LIGUEM!! para pagamento em até 3X pentium 100 e dois
Compra-se playstation Tratar: 372-2168 (1 + 2 com cheque-pré). pentium 75. Os 75 têm Vende-se Impressora

usado. URGENTE. Pago até Estudo desconto para placa mãe com chipset Impressora LX-300 com

220,00 reais.
'

Vende-se teclado pagamento à vista (taxa intel e 8mb de memória. muito pouco tempo de uso,
Tratar: 372':'3066 TECLADO YAMAHA PSR 75, de transferência por conta um dos pentíum tOü tem troquei somente duas

100 VOZES" 100 RITMOS, do comprador). placa mãe com chipset vezes a fita.
Vendo Violão eletro- 40 MU$ICAS. Tratar: 372-0657 intel e 16mb de memória. O Tratar: 2750018
acústico Hyundai, com Tratar: 275-1420 outro pentium 100 é só o

capa, em ótimo estado de Aluga-se VESTIDO DE processador. Preço a Saudade cadê porkys????
conservação. Tratar: Compra-se GELADEIRA PREDA com ou sem combinar. Tratar: 3721773 Ei, porkys, cadê aquele tal

275-3555, ramal 28 usada em bom estado, armação, São todos de clube do computador que
Tratar: 9991-9938 . microfibra que nao precisa Vendo Computador Pentium tu ia fazer parte? Çomo

VENDO CONSÓRCIO DE CG passar. Tratar: 370-8299/ 233 (1 ano de uso) 64 MB faço para me associar?
125 TITAN (NÃO CONTEM- Vendo mesa redonda c/04 9997-5561 Ram HD 1,2 Gb. Multimídia Tratar: 371-4211
PLADO)COM 33 PARCELAS cadeiras. Preço: R$ 50,00. Completo (cd-rom 32 x)
PAGAS OU TROCO POR Tratar:047371.5731 Compro impressora LX300 Placa mãe compatível com Vende-se dois hds de 4.3

AUTOMÓVEL em bom estado memória EDO e DIMM. qb um da marca

Tratar: 047-99933187 Vendo armaria americano Tratar:9952-2047 ' Acompanha escrivaninha quantum e outro seagate
c/03 portas. Dois meses de em ótimo estado. ambos em perfeito

Vendo aparelho de CD uso. Valor R$ 50,00. Vendo 486DX4100 - 20MB Valor 950,00 estado, cada
Player Sony tipo Carrousel Tratar: 047371.5731 RAM - MONITOR SANSUNG Tratar: 371-5511 R$ 180,00 'a vista.
para 5 discos. Com centro- COLOR - HD 2.5GB - KIT Tratar: 99691385
Ie remoto. Aparelho em Vende-se Guitarra Elétrica MULTIM!DIA (SOM-DRIVE Vendo as seguintes peças

ótimo estado. em ótimo estado de CD - CAIXAS para computador 1- PLaca Vende-se H,D
Valor: R$ 250,00 - conservação. Guitarra ,AMPLIFICADAS) - FAX/ mãe para pentiun MMX de 1,7 GB por 125 reais.
Tratar: 372-2813 Vermelha Strata, com 3 MODEM 33.600 US ROBOT- 133, 166, 200,233 2- Placa Tratar: 99522357

eendimento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 9 DE SETEMBRO DE 2000
.............................................

_ -: . SERVIÇOS
FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Su}

Programa de Saúde Integral na Empresa
As principais atividades:

Levantamento de Riscos Ambientais
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional
PCG - Prevenção do Câncer GinecolÓgico
PCP - Prevenção de Câncer de Próstata
Audiometrias
Censo Visual
Cursos de CIPA
Exames Laboratoriais

Fisioterapia
Lazer ativo

Proqrarna Ginástica na Empresa
Ergonomia
Programa de gerenciamento do Estresse Ocupacional
Programa de Prevenção ao Uso 'Abusivo de Drogas
Programa de Prevenção à AIDS

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899'RA,MAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259 ..700 - Jßraguá do Sul - se

E.. .

....
.. . l

Bandas e Grupos Musicais em g.eral, que
estarão participando desta grande festa
em comemoração aos 54 anos do SESC.
A partir das 15h estaremos com várias.
apresentações culturais no Praça Angelo
Piazera, finalizando com o Show do Bando

Bavária, até as 22h.

AULAS DE YOGA - Início 05/09/00

Professora: Iise Fischer Hasse
Aulas uma vez por semana.

Escolha seu horário:

Segunda-feira Terça-feira
8h-9h30 14h às 15h30

9h45 às lIh15 18h45 às 20h14

ensalidades:. Com
ependentes R$
onveniadosl Em
Sinsep e Sinte
suários Comu

ter Breithaupt.
ro, dos lOh dos 19h
Gratuitos

pilar, Verificação
Pressõo Arterial.

araguaense de
.

Farmácia
et - Shopping

opping Center Breithaupt
embro , às 19h

alidade: Prazer e Desprazer
: Dra. Odenite Cardeal de

agalhães
Entrada Franca

Acontecerá durante o di
a cidade apresentação de GrU Mll1���lí!íl:J�Teatro, Música, Artes Circenses, A :$

Plásticas, Fotografia, Fanfarras, Corais,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
'Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

.............................................. :<;'������I.Ç.�POS - 20
.

.

.JEt

SENAI
JARAGUÁ DO SUL

FIESC
SENAI

SEJA UM PROFISSIONAL;PREPARADO
PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO

MERCADO DE.TRABALHO ..

FAÇA CU'RSOS'NO SENAI.

..,

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

MOPE (Curso de Treinamento Especializado
em Condução de Veículos Rodoviários
Transportadores de Produtos Perigosos)

INSCRIÇÕES ATÉ: 14/09/00

SENAI - CET Jaraguá do Sul .

.

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/F�: 47-370,;..7722
E-mail: jaragua@senai-sc-ind.br

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE
VENDA NA INDÚSTRIA

ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA

OBJETIVO -

Reciclagem e atualização da Legislaçao
Trabalhista de forma prática.

PROGRAMAÇÃO -. _ meS
· "ROTINAS DE ADMISSAO" (Exa)'
Médicos, Registro, CHGED, fGTS, p�õ'Ni�CA:
· "ROTINAS DE ELABORAÇAO DO

. ado
TO" (Prazo Determinado, Indetermln ,

Parcial); - '. _ TO'
· "ROTINAS DA DURAÇAO DO CONT�:rias,
(Jornada de Trabalho, Intervalos, DSR,
130 Salário, RemuneraçãQ, etc);. prévia,
· "ROTINAS DE RESCISAO" (AVISO rego,
Verbas Rescisórias, Se çuro Des�mgausa,Adicional, Ação Consignaçao, JUs a

Normas Hornçloqação, etc); ALHISTA5":· "PRESCRIÇAO E MULTAS TRAB

OBJETIVO
Apresentar de forma prática' e dinâmica, as bases
técnicas e conceituais de estabelecimento de preços
em empresas industriais dentro das modernas
'técnicas de precificação.

PROGRAMAÇÃO
· Conceitos de Custos •

Objetivo s
.

"

Enfoque flsoal
· Oiaçrama Básico de Custos
· Componentes do Custo.
Matérias-primas (.MP)

.
Produtos para Revenda (PR)
Custos das Matédas-primas e Produtos para
Revenda
lnipostos RecuperáveiS
Critérios para Avaliação de Estoques
Perdas de Materiais e Subprodutos
· Mão-de-obra Direta (MOD)
· Custos Indiretos de Fabricação (CIF)
· Ficha Técnica de Produto
· Sistemas de Custeamento Real
· Custos para Controle
· Relação Custo/Volume/Lucro
Classificação des Custos
Margem de Contribuição

· Preço de Venda
· Ponto de Equilíbrio

�PRESENTAÇÃO
Carlos Eduardo Friedrich
Administrador de Empresas. Pós-graduado em

Recursos Humanos.
Consultor com 14 anos de experiência em

estruturação de Empresas.
Idealizador e administrador do Curso d e
Gerenciamento de Empresas.
Diretor e Sócio da F & F Consultcrla e Treinamen
to Empresarial. Já ministrou treinamento para
mais de 500 proprietárias de empresas de Micro.

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 14horas/aula
PERÍODO: 19 a 22/09/00
HORÁRIO: 19h às 22:30hs
INVESTIMENTO: R$ 85,00 (Oitenta e cinco

reais)

APRESENTAÇÃO '. ito col11
Gilson Gonçalves - Bacharel em Dlre

especialização em Direit09 PubTIIC0tialhista e

Consultor do Grupo lOB (Area ra

Previdenciária) por 9 anos. do lOB
Palestra nte e Instrutor de CU?nOs1rutor de
Cursos (PR e SC) por 9 anos.

re (TodoS
Cursos e Palestras do Grupo. Infor;r: cursos e

os Estados do Brasil). InstrutorRS)Palestras CRC (Pr - Sc - SP e .

- Autor des Livros:
Resumo Prático de

. _ uá
Direito do Trabalho - 3a Edlçado J�;gamentOResumo Prático de Folha, e

(cálculos) - ,3a Edição .iurua, de contratO

�Resumo Pratico de ResclS,ao
(cálculos) - 2a Edição Jurua

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 09horas/aula
PERÍODO: 21/09/2000 .

HORÁRIO: 08: 00 às 18hs
(N venta e altO

INVESTIMENTO: R$ 98,00 o

reais)
"

s entre e�
Inscrições ou rnaíores inform�b��251 e 37�r
contato atraves dos fones. 3 atrix.CorTl. s
1251 ou e-mail: sen,acjgS@Jgsb,,; mensage�a
Se você não quiser mais recefermar-nos v

de cursos do Senac, favor In o

e-mail.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ROTA

C:l1R6- '>�

Colôriial:
Atendemos Jaragüii do SI:JI""e região

-����
Funciona junto ao Hotel Barra-Velha Wille

l:..i9JLI;e e; �ª,�qISIda. €/MC0Pm<8.fí).4'I-ªt 31'1i�6/1i"l
'

SOBREMESA
'ZÁS-TRÁS

INGREDIENTES

1kg de morango
6 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite
3 folhas de gelatina incolor
100g de suspiro

Aberto diariamente, 7 7 :OOhs, com almoço
Aceitamos reserva para festas

TUTTI
�STAURANTE
&LANCHONETE

MODO DE FAZER
Lave bem e esmage os morangos,

reservando alguns inteiros para decorar.

junte com o açúcar, o creme de leite e a

gelatina dissolvida e misture bem.
Quebre alguns suspiros e misture ao

creme. Numa saladeira profunda,
\ acomode uma camada de suspiro e

\ .despeje o creme por cima. Decore
\ com os morangos inteiros e os

M*�, suspiros restantes. Deixe gelar�í'. , por 4 horas �." Rendimento: 8 a .�.
'10 ,�
�s

,-"

k "\".

Rua Procó io Gomes de Oliveira, 227 - Centro � Jara

-

371-7133 I 9992-2164
Atendemos diariamente para almoço
com bufê e jantar à Ia certe e lanches.

Toda quarta-feira videokê

RODÍZIO DE MASSAS
A partir do dia 20/08/00, o BREGA &

CHIQUE passa a ter uma ótima opção aos

DOMINGOS à noite. É o Rodízio de Massas
com 5 tipo� de íazanhas, 3 de canelones, 3

de panquecas, 3 de beirutes, 2 de nhoques,
.

2 de frangos e saladas.

VENHA CONHECER A CANTINA
ITALIANA FELICITÀ.

Jaraguá do S.ul já tem uma autêntica
Cantina Italiana.

Servindo 18 pratos da culinária
Italiana, no estilo Santa, Felicidade de

Curitiba, R$ 7,00 por pessoa.

275-2923 ALMOÇO
de terça a domingo servindo o delicioso

Rodízio de Carnes Nobres

", De terça a domingo no almoço e jantar,
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.277

- próx. Verdureira da Raquel -

Jaraguá do Sul - S.e. .

disk-brega
371-6727 Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul- sc

•

1 i gue· 3707919para anunciar,

Aceitamos reservas para festas

Lanchonete diariamente 5:00h
ma'ls de 50 variedades· Jantar de Segunda a sext f

'

'Almoço a· eira

Rua Walter Marquardt 470
..

Vila Nova,
Jaraguá do Sul,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se cama tubular capa, em ótimo estado Telefone: 371-6740
semi-nova. Podendo de conservação. Tratar:
trocar por outra coisa. Eduardo. Telefone: 275- Vende-se teclado Yamaha

Tratar.Luciana, Telefone: 3555, ramal28. PSR 75, 100 vozes, 100
371-1665. ritmos, 40 músicas. Tratar:

Vende-se ou troca-se José Carlos Da Silva.
Vendo lavadora brastemp consórcio de CG Titan Telefone: 275-1420.

(modelo antigo). tratar: (não contemplado), com
Sido. Telefone: 9952- 33 parcelas pagas ou Compra-se Geladeira
2047. troco por automóvel. usada em bom estado.

Tratar: Marcelo. Telefone: Tratar: Jocemar José
Vende-se aparelho de 047-9993-3187. Freire. Telefone:

som, CO player, toca 9991-9938

fitas, gravador. 3xde R$ Vendo aparelho de CD

50,00 ou R$ 150,00 à Player Sony tipo Carrou- Vendo Guitarra elétrica
vista. Tratar: Simone. sei para.5 discos. Com em ótimo estado de
Telefone: 370-0336. controle remoto. Aparelho conservação. Guitarra

em ótimo estado. Valor: Vermelha Strata, com 3

Compra-se playstation R$ 250,00. Tratar: Célio. captadores, chaveta de
usado. URGENTE. Pago Telefone: 372-2813. controle individual de
até R$ 220,00 reais. captador, com capa; ou
Tratar: Rodrigo. Telefone: Vendo umamesa de troco por violão elétrico ou

372-3066. ping-pong marca Hobby, outro em ótimo estado

pernas dobráveis por R$ também. Tratar: Junior.
Vendo Violão eletro- 180,00. Tratar: Fábio. Telefone: 371-5511.
acústico Hyundai, com ri»

Precisa-se
'Engenheiro Alimentar

especializado em Drundaie.
Tratar: Coinmil Com. lnd. de

Milho Ltda .. Fone 043�422-4106
cl Fátima - Apucarana PR.

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
TI'CI'I.ÀO

- /I\'OU(iUI'IIW
- CONFUTI'IIW
-!!/llll'.IIW
- VI:NI11':I)OR IJI: 1:I.LTIWI)OMt"·:STICOS
- IlI:SI,NHIST/I I'RO.lI:TIST/I
- C(lSTURI:IR/I iI:XI'I:RIt":NCI/I I:M MÁ(JUIN/I
ur: C(lßI'lnUR/I I: OVU{UIQUI' ou
Sm-JI'NTI': OVI:RU l(Jur:1
- COSTUREIR/lII:XI'I'RIt"'NCI/I I:M
M/I()UIN/IS DI: COßERTU1{/lE O/llNHAl
- RI:J'IH:SI:NT/lNTI': COMERCI/lI.(VLicUI.O
I'Rt"lI'RIO. CONHI:ClMLNT( I /lMI'1.0 I'M
INHlRMÁTIC/I � 1-IARIlWilRI:. SOITW/lRI'..

INTI'RNI:TI
- DESENHIST/I DI' I:TI()LIJ-:T/IS m: ROUI'/IS
(COM 110MiNIO DO CORI'1. IlR/lW.
INTLRj\f]':T
- /lUXII.IAR DI' CO/.lNH/I (COM
I'XI'UHt":NCIA. 2" (iRAUCUI,S/\NIH I OU
COM I'I.ETOI
- RH.O.IOUIW (COM I:XI'ERIt"NCI/l1
- DI'I:R/lllOR DE MÁ()LlIN/I DI'
TIN(iIMENTIl Dl'rIT/lI:I.ÁSTIC/I <COM

EXI'I:RII':NCIA)
INTERESSADOS. CO�lPA RECER ,\
HlIl\JANA URGENTE. �llINIDOS DE

DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czernlewicz. 1245 - (Rll,a do Hospital
Jaragllá) - C'x , Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-431J - FAX (OXX)47 372-

1091 hunlana@hun-.ana.con-..br

'�'ww.hulnana_con-._br.

Vende-se Lanchonete
Mac Male Lanches, na
Rua José Theodoro
Ribeiro, 688. Preço a

combinar, aceito carro.

Tratar 370-4887.

CE�TRO DE EDutAçio
MiUSICAL

ulas de:
.

Técnica vocal
- Cavaquinho

. Flauta Transversal
- Musical ização (3 anos ele

elaele)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

Vende-se ou aluga-se um
completo equipamento de

um Restaurante,
Galeteria, Costelaria e

Churrascaria. Preço a

baixo do custo. Tratar pelo
fone (Oxx41)442-6620-
Guaratuba-Pk. Favor ligar
a noite, aos domingos em

qualquer horário.

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, 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:

Adilio lnacio Arnold ME - R. Pedro Avelino Fagundes, S/FIo. Vila
Rau - Nesta;
Adolar Horwath - R. Germano Stricker, 406 - Nesta..
Aldo de Souza Lida. - R. Walter Marquardr, 2.300 - Nesta;
Aldo de Souza Oficina Mecãnica - R. Walter Marquardt, 2.320
- Nesta;
Ana Maria Carvalho Nunes - R. CeI. Emílio Carlos Jourdan, 41
- Nesta;
Ana Nazaria Romanovitch - R. Roberto Seidei,.816 -'- Corupá;
Celina V Baumann - R. 737. João Mass - Lote 14 - Nesta;
Cino Schrnitd - R. João Marcatto. 40 - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Carni lo Picolli, 100 - Nesta;.
Comercial Osnir 1. Andreazza Ltda. - R. 833, Ermelina T. Minei,
110·- Nesta; ,

Condutron Ind: Eletrônica Ltda. - R. Maria Umbelina da Silva,
232 - Nesta;
Conservas Adi! Ind. Com. Representações Ltda. - R. Emilio

Prusse, 231 - Nesta;
Conservas Adil Ind. Com. Representações Ltda. - R. Emilio

Prusse, 231 - Nesta;
Conservas Aelil Ind. Com. Representações Ltda. � R. Emili

Prusse, 231 - Nesta;
.

Daniel Veteranyi Campos, - R. Emil Burow, 223 . ap. 402-

Nesta;
Estela C. Kucarz - R. São João Batista, 88 - Vila Amizade
Schroeder;
Fábrica ele Cadeiras Vila Amizade Ltda. - R. Exped. Fidel Sting
Rua 741. It. 23 - Nesta;
Gilberto Martins � R. Expedicionário E. Schwarz - Nesta;

Heloisa Caetano ME - R. José Pavanello. 287· Ilha da Figueira
Nesta;
Ilse Kuesier Bloeelorn - Estrada Rio Cerro;- Nesta;
Marco Antonio Cecchini - R. 945, lote 46 - Nesta;
Marcos Alencar Ribeiro - BR do Rio Branco, 58 . Centro

Nesta;
Marcos Ferreira Gaudar - R. 636, Loteamento Picoli - Nesta;

Maria Jovita Knitts Daniel ---'- R. Guilherme Wackerhagen, 641-

apto I 02/B - Vi I a Nova - Nesta; .

-

Reni Hermínio Rezende - Av. Mar. Deodoro da Fonseca, 776·

apto 306 - Nesta; .

.

.

Reni Hermínio Rezende _:_ Av. Mar. Deodoro da Fonseca, 776-

apto 306 - Nesta:
.

Rita de Cassia Leutprecht- R. Bernardo Dornbusch, 605 _Nes

ta;

Rosane Barbi - R. Qui lombo dos Palmares, 58 - Vi Ia Rau - Nesl�:
Rosane Barbi - R. Qui lombo dos Palmares, 58 - Vila Rau - Nesta,

Sebastião Ferreira Campos (Box 21) � R. Reinoldo Rau. 60-

Nesta;' ,

TVL Terraplanagem Ltela. - R. Major Julio Ferreira, s/n° - Nesta:
�

R M·· J I' F
.

/ o Nesta,TVL Terraplanagem Ltda. -

. a10r u 10 . errelra, s n -
.

M··
.

J I' F
.

/ o Nesta,TVL Terraplanagem LIda. - R. ajor LI 10 erreira. s n -

Wanderlei Gori�ch -,- R. José Kn�use, 212 - casa Vira Nova
-

Nesta
Wanderlei Gorisch - R. José Krause. 212 . casa Vila Nova-

Nesta se
E, como os ditos devedores não foram encontrad,os o�lé.
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por JOterçaflldio do presente Edital, para que os mesmos comparerazo
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, nO_78, no Pazão
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou entao, ��r: pro'
por que não o faz, sob a pena de serem os refen o

testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 30 de Agosto de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vestindo Toda a Família

*

Confecções em geral
;;
* Cama - Mesa - Banho

Com _o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

{�

�i;��;+\� Av. Mal. Deodoro da

�e� Fo",oca,1699

�1�1�. � /\� Fone:3!1-7847
! dXL. ••.•.•••. -. ,Jaragua do Sul - SC

DIREÇÃO

O'Boticári

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649
370-7919

DISQUE·
LANCHE
71-5309

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
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
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esta gracinha é a Bruna Barbi da
Silva. A mamãe, Rosane, e a vovó,
Marlene, te amam muito

A linda Gabriela Fodi completa hoje 3

aninhos, os pais, Raul e Salete Fodi, lhe
mandam um beijão

Diandra Cesconeto recebe hoje, às 16
horas, a Eucaristia, na Igreja Matriz São
Sebastião. Seus familiares lhe desejam
parabéns!

o gatinho Gabriel Alexandre de Souza

completou 3 aninhos dia 5/9. Os pais,
Alexandre e Adriana, e o irmão, Lucas, lhe

desejam felicidades!

Aniversariou no dia 26/8 a bela Nâtali
Francine Gehrke, completando 6 anos,
sendo motivo de muita alegria para os

familiares

öe você. tem até IJ anos e desej a ver
sua foto pub\icada nesta coluna,

mande-a poro RuaWalter Marquardt,
1180, Cep:8Q J5Q-700 - Rio Molha

Jaraguá do 5 ul

BABÁDAHORA

� Mamãe �
Temos agora a solução permanente para seus

problemas temporários.
Sempre que precisar de babá por nora

(dia e noite), entre em contato com Elvira n
.A '8

Luçoli, pelo telefone: 372·2057 - expenenc�
no ramo - ótimas referências:

Isabel Kikue . 371·9325/ Elizete Fluck .

371·7012/ Débora Ceola: 371·6644/
Rejane Rocha· 371 1270

Maiara Sasse Scherer recebe a Eucaristia no

próximo domingo, 10/9, na Comunidade São
Francisco de Assis. Os pais, Sérgio e Marisa,

sentem-se orgulhosos

Dr, Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284 1
Fones: 371·0101 .371·061

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pós-Graduação abre

inscrições para novos cursos
A COOFdenação de Pós

Graduação do Centro Univer

!ltário de Jaraguá do Sul abriu esta
remana inscrições para dois novos
cursos: Mestrado em Engenharia
deProdução e Especialização em
"O Currículo Escolar na Educa

�o Infantil e no Ensino Funda

mentalporProjetos de Trabalho" .

O curso de Mestrado em

Engenharia de Produção, que tem
como área de concentração a

Gestão do Design e do Produto,
estáse�do oferecido em convênio
com a Universidade Federal de
�antaCatarina e está voltado aos

profissionais de indústrias e da

área de serviços que estejam
envolvidos na gestão de produtos
e processos. Ele está previsto para
começarno dia 27 de outubro
sendo que as inscrições vão até 29
de setembro.
,

Já o curso "O Currículo
Escolarna Educação Infaritil e no
Ensino FundamentalporProjetos
de Trabalho" é voltado a pro
fessores e profissionais ligados à

educação infantil e de ensino fun
damental com graduação plena.
Seu início está previsto para o dia
6 de outubro sendo que as ins

crições encerram-se no dia 27 de
setembro.

Curso de idiomas no
Centro Universitário

. .

A Coordenação de Letras do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul oferece Cursos Extra
curriculares de Idiomas, perniitin
do a participação de pessoas da
comunidadeem geral. Os cursos,
ministrados e .certificados pelo
Centro Universitário de Jaraguá
doSul, oferecem aulas com a uti
lização de moderno Laboratório
Multimídia de Línguas, único em
eu gênero na região.
As inscrições estão abertas

paraos cursos de Língua Inglesa e

de Língua Espanhola (do Básico ,

ao Avançado). A duração de cada
curso é de aproximadamente três
meses e as vagas são limitadas a

quinze alunos por turma.
Maiores Informações: Centro.

Universitário de Jaraguá do Sul
Curso de Letras

Endereço: Rua dos Imigrantes
500 - Bairro Rau.

Fone: 371-0983/ ramal208.
Laboratório ele Línguas (Bloco

D, Piso Superíorj.Evmail:
linguas@ferj.rct-sc.br.,.

C�ntro Universitário promove
Semana de Administração

Depois do sucesso da Semana

�Adrninistração (Semad) no ano
passado, o Departamento do
Curso deAdministração do Cen
tro Universitário de Jaraguá do
iul e o Diretório Acadêmico de
Ad ..IlUnistração (Daca) promovem
nos dias 13, 14 e 15 de setembro,
no auditório da Sociedade Es-

0rtiva e Recreativa Vieirense, nal�a LalatJ., a II Semad, cujoQbJetivo principal é possibilitarulll p
,

enodo de estudos envol-

�end? Os acadêmicos e a comu

,

dade em geral, proporcionando
nhecimento e atualização de

S discutidos em sala de aula
,em alguns casos, vividos dentro
em.presa.

.

An Semad começa no dia 13,
19h30min, com uma palestraAlfredo Rocha, que tratará do
a "TOdos a c�minho da li
ança", que tem por objetivo
pertar novas formas de buscar
� .

ança dentro das empresas
estabelecer conflitos e di-

vergências.
No dia seguinte, também às

19h3Qmin, o Técnico em Vendas,
Maurício Góis, abordará o tema

"Técnicas de vendas de alto

impacto". O foco de sua apre

sentação está direcionado às novas
técnicas que produzem resultados
imediatos na competitividade e

produtividade dos talentos

humanos dentro das empresas.
A economista e pós-graduada

em Comércio Exterior, Maria
Tereza Bustamarte, será a

primeira a falar no dia 15 de

setembro, às 19h30min. Ela, que
é representante filiada ao Livre

Comércio das Américas (Alça),.

explanará sobre os "Desafios do

Comércio Exterior - infra

estrutura básica". Às 20h30min,
encerrando a Semad, a Gerente de

Negócios Internacionais do Banco
do Brasil em Santa Catarina,
Terezinha Trentini Lang, co

mentará os "Incentivos a ex

portação".

Palestras movimentam,
o Centro Universitário

Duas palestras movimen
taram o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul no final de agosto.
Com uma palestra proferida pelo
médico oncologista Luís Stoer

bel, o Dia de Combate ao Taba

gismo não passou em branco no

campus. Segundo o mé-dico, a

campanha desenvolvida pelo
Governo Federal contra o cigarro
busca conscientizar os fumantes

para osmaleficios do cigarro. Para
ele, conscientizar é o caminho

para que as pessoas não venham a

Cláudio Thomas
falou aos alunos de

Administração -

Habilitação em

Marketing

adquirir o hábito. Ele também fez
um alerta sobre os riscos do

tabagismo e as doenças freqüente
mente relacionadas ao fumo. Citou
como exemplo a gestante que, ao

fumar, desconhece os danos que
pode causar ao feto. Lembrou
ainda que cerca de quatro milhões
de fumantesmorrem anualmente
em todo omundo emostrou que o
fumo é a causa de 90% dos casos
de câncer de pulmão.

Em outra palestra, O Diretor
de Redação do Diário Catarinense

de Florianópolis, Cláudio Tho

mas, esteve analisando o papel do
jornal no-século 21 e os objetivos
do jornalismo no mundo glo
balizado junto aos estudantes do
curso de Administração - Ha

bilitação emMarketing. Durante
. sua explanação, Thomasmostrou
a preocupação do profissional de
im-prensa na sociedade e' a im

portância de sua constante atua

lização como forma de fornecer
ao leitor uma informação precisa
e fidedigna.

o médico oncologista
Luís Stoerbel proferiu
palestra no Dia Mundial
de Combate ao Fumo

I

!

bre o tema, superando o discur
so sobre o que se pensa e o que
se faz. Os artigos na primeira
parte da revista - Seção Sabe
res - buscam fundamentar al
ternativas para o processo
educativo, ressaltando a certe

za. de que não se deve iludir
com a concepção de uma edu-

Lançada a segunda edição da Revista Saberes
Foi lançada no final de

agosto a segunda edição da
'Revista Saberes, uma publica
ção quadri-mestral do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul. O terna eixo deste exem

plar é Educação e-o objetivo
da edição é o de contribuir pa
ra um debate construtivo so-

cação "salvadora", reafirman
do que a sociedade não evolui
sern uma boa educação. Na
Seção Fazeres são registradas
ações positivas que estão acon

tecendo mostrando que não se

justifica o desânimo e a sesação
de impotência instalada em al

guns meios educacionais.

EDUCAÇAoPERMANENTE
INSCRiÇÕES ABERTAS

. elNFORMÁTICA BÁSICAJEH .FRANCÊS"eNoçÕES BÁSICASDE
ESPANHOL e ARTE E CULTURA DO BRASIL

e RELAÇÕES HUMANAS e CERÂMICA e ATIVIDADE FíSICA
e MEIO AMBIENTE NO NOVO MILÊNIO e ATELIER EM MADEIRA

INSCRiÇÕES NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JA�AGUÁ DO SUL

R�A DOS IMIGRANTES, 500 - MAIORES INFORMAÇOES: (Oxx47) 371-0983

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Noite Alemã
o Lions Clube Centro de Jaraguá do Sul há 15 anos realiza a "Noite Alemã ",

uma promoção de muito sucesso, que neste ano teve lugar mais uma vez no Clube
.

Atlético Baependi, dia 1 de setembro, a partir das 20 horas. Os convidados
foram brindados com camiseta, canecos, couvert, deliciosos pratos típicos, muito
chope e a animação da Manchester Band, de Joinville. Com a renda líquida de
R$ 30 mil, foi adquirida uma moderna ambulância para o Corpo de Bombeiros,

instituição criada pelo Lions Clube, há 34 anos.

SÓ ALEGRIA: Eduardo, Stephen, Luciana,
Carol, Ramon, Solon e Norma Schrauth,
Diana e Danian

Sassi, o colunista, Juliana Botelho, Mônica
. de Souza e Maria Gonçalves

� A Weg realiza no dia 17
de setembro, das 9h30 às
16 horas, a 5� Ação Cotnu
nitária, no Parque Municipal de
Eventos. Serão oferecidos cortes
de cabelos, exames de· acuidade
visual, avaliação da capacidade
pulmonar, orientações sobre

higiene bucal, avaliação nutri

cional, confecção de documen

tos, dentre outros.

� O DCE· (Diretório Cen-tral dos
Estudantes) do Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul
confirma para o dia 12 de

setembro, às 21 horas, no audi
tório do Bloco E, debate entre
os candidatos à Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Os candidatos
não farão perguntas entre si,
sendo apenas questionados
pelos estudantes.

� O 9!2 Encontro Sul-brasileiro
de Motociclistas movimenta a
cidade neste final de semana.

Neste sábado, início das ati
vidades a partir das 9 horas; ao

meio-dia almoço na Parque
Malwee, às 14h30 início das

apresentações na Praça Ângelo
Piazera e, à noite, jantar festivo'
no Parque de Eventos .

-

Sábado, 9 de setembro de 2000

VOLUNTÁRIAS em pé:Eliete, Rosane, Silvana, Silvia, Zilda, Zilca e

Carla. Sentadas: Lilian, Iaisa, Márcia e Téli.

A equipe de Vôlei Najas (Não atice jamais as serpentes),
inspirada no programa de Ana Maria Braga: "Quadrinhos do
amor", confeccionou quatro colchas, doadas a pacientes em

tratamento de quimioterapia, através da Rede Feminina de
Combate ao Câncer. O entusiasmo foi tanto que o tútbalho
continua e os próximos serão destinados a crianças recém

nascidas.

.. Shopping Center
T10 BREITHAUP

275-1122

i' fl.oricultura
florisa

1if (047) 371-8146
1if (047) ,371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

..

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 qeral, De 2a a 2a 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

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grito dos excluídos pede
mais dignidade à população
Jaraguá do Sul - Em horá

roe dia pouco favoráveis à con

centração de gente, a Igreja Ca

tólica não conseguiu mobilizar a

ropulação para o Grito dos Ex

cluídos, realizado a partir das 18

horas de quarta-feira, na Praça
Ângelo Piazera. Cerca de Cem

ressoas participaram do movi

mento, uma campanha nacional

�ue tem tema aliado às dis- ,

cussões da dívida externa: "Pro-

1resso e vida, Pátria sem dí

vidas".
Os manifestantes fizeram

rrocissão da praça,até a Igreja
Matriz, onde o padre Irineu Vitor
coordenou celebração, às 19h30.
O Grito dos Excluídos é

realizado em todo o Brasil no dia
) de setembro. A Diocese de
loinville decidiuantecipá-lo para
não haver confusão nas come

morações cívicas. "Mas os que
vieram estão motivados. Estamos

noanojubilar, é um momento de

I

I,

Rua Argenfin
I,

�
.,. _ (�a�e�a!_,d,� ��, w,

reflexão e denúncia", diz um dos
coordenadores do movimente,

, Raul Larsen. Ele ressalta que, de
maneira geral, a maior parte da

população brasileira é excluída da

sociedade de consumo.

As faixas dos participantes
pediam justiça, moradia, comida,
trabalho, saúde e educação para
todos. "O nosso desejo é ser so
lidário com o sofrimento e de
nunciar aquilo que fere o ser

humano na sua dignidade",
lembra o padre Vítor.

Os coordenadores de grupos
de reflexão e as Missionárias da
Mãe Peregrina, movimento da

Igreja, lideraram a manifestação, '

carregando imagens. "Cada.urna
dessas imagens visita mais de 40
famílias. É por elas que pedimos.
porque falta emprego, falta
médico e até comida pro nosso

povo", diz a coordenadora de

grupo de reflexão da Vila Lalau,
Maria Venturi. (LC)

do Sul - SC
-

uas Rodas)
�� hW, ,""Y "" ,.".... "'" "'" "'" """ ........ Wh �_� "''' v. __ "'" _v.,

Classificados

CORREIO DO POVO
371-1919/370-7919/370-8649

ijac@netunofcomfb�

"
LABORATÓRIO JARAGUAE�
DE ANÁblSfS:CLíNICAS.LTOÁ,

Edson Junkes/CP

Participação: escolas, clubes e serviços de utilidadepública saudaram a Pátria noDia da Independência
r

Desfile de 7 de setembro leva
a comunidade para a rua

Participaram do
evento30·
entidadese

I' clubes de serviço

Jaraguá do Sul - Público
estimado em 10 mil pessoas (a
maior participação popular dos
últimos anos) acompanhou quinta
feira o Desfile Cívico de 7 de se

tembro, que teve início às 9 horas.

Passaram pela Rua Reinoldo Rau

30 entidades, representando a se

gurança, as instituições de ensino,
esportes, clubes e serviços de utili
dade pública.

- Essa data nos desperta o

sentimento patriota, que anda tão

esquecido. Não devia serassim.

deveríamos nos lembrar da Pátria

todos os dias e cultuar rnais cis

símbolos nacionais -, opina o

comandante da Polícia Militar,
capitão Amari Ido de-Assis, O ponto
alto do desfile da PM, que partici
pou com representantes das diver

sas modalidades de policiamento
e grupo de operações especiais, foi
a passagem de cerca de 40 estu-

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DI: MarIo SousaJI:
Rua Dr. Waldomiro Mezureehen. 67 - Ao lado do Hospital São José

dantes formados pelo Proerd (Pro
grama de Educação e Resistência

às Drogas). ,

As escolas municipais e, os

centros de educação infantil foram
representados pela Escola Mu

nicipal de Ensino Fundamental
Renato Pradi, o Caie. "Em 1997,
fizemos uma pesquisa para saber

se deveríamos 'continuar fazendo
o desfile de 7 de setembro. As
escolas disseram que sim. 'Então

, escolhemos um representante por
ano, os demais participam
das atividades do Dia da

Escola, que abre a Se
mana da Pátria". explica
asecretária de Educação,
Isaura Silveira. Além de

mobilizar a comunidade,
através da família, a

secretária acredita que o

desfile provoca reflexão

porque abre espaço à

participação desde a

criança até O idoso;
Em nome das escolas

estaduais (que tiveram

representantes), desfi lou
o Colégio Estadual Lilia

Ayroso Oeschler. O
ensino de adultos também

foi representado no desfile que teve
ainda a participação das escolas

particulares, de entidades de uti
lidade pública e clubes.

NOS BASTIDORES - Bus

cando espaço durante a celebração
cívica, os coordenadores do ple
biscito da dívida externa espalha-
'ram urnas pelas calçadas da Rua
Reinoldo Rau, para coletar os últi

, mos votos da consulta popular que
encerrou às 17 horas de quinta
feira. (LISANDREA COSTA)

Atendemß;!�\�Ó;k
de:Convê
'" :;',:' :::e.(�-·

J

?A?

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Portadores conquistam espaço
nomercado de trabalho

Entidade possui
mols de 200
associados

naregião

Jaraguá do Sul - Os asso

ciados da Ajadefi (Associação
Jaraguaense de Deficientes

Físicos) estão cada vez mai s

conquistando espaço no mercado

ENQ�

de trabalho. O presidente da

entidade, Afonso Petri, destaca
que a Ajadefi tem convêniocom
diversas instituições. "I:- Pre-.
feitura nos repassa R$ 550,00 pa
ra transporrar Os estudantes até

as escolas, mas a gente gasta R$
1.330,00, porque também os le

vamos para o trabalho", explica
o presidente.

Petri destaca que fecharam
convênio com a rede de farrná
cias Farrnais, onde os assoei-

ados da entidade receberão
de s c o n t o s n a aquisição de

remédios. "Também recebe
mos doações de algumas em

presas, com cadeiras .de rodas.

muletas", comenta o presiden
te, que enfatiza o uabalho e

colaboração do Rotary.
No total. são 207 associados

que trabalham em cancelas de

estacionamentos, agências dos
Correios. entre outras empresas.
(FABIANE RIBAS)

-+ "Quando eu ficava
só em casa, eu não me

sentia útil, estava quase
entrando em depressão.
Agora faço parte da

sociedade, tenho meus

direitos e deveres, tenho
meu prõpnio salário",
Rosane Massaia, 25
anos, funcionária do
estacionamento do

Hospital São José.

�
"Trabalho aqui há quatro meses, é meu primeiro emprego e

estou gostando muito. As empresas maiores não IlOS dã»

espaço, a Ajadeji foi a única entidade que tne deu opor
tunidade de crescer. Agora tenho meu dinheiro e compro as

coisas que preciso", C/eber Beckhauser, /9 anos,

funcionário do estacionamento do Hospital São Iosé..

"Eu ainda estou em fase de

experiência, comecei há três
meses. Logo que me associei à

.

entidade.já consegui esse
emprego. É bom trabalhar

aqui, o dinheiro que eu recebo

ajuda 110 orçamento da cl;lsa 110

fim do mês", Ivone Martins, 37
anos.funcionária do estaciona-

mento do Hospital e
Maternidade Iaraguá",

� "Eu tne sinto completamente discriminado e

humilhado. Eu sou concursado, mas ninguém me dá

oportunidade de mostrar que sou eficiente, porpuro
preconceito. Parece que estamos sempre
mendigando", Osmarino de Oliveira.funcionário do
estacionamento do Hospital e Maternidade Jaraguâ.

ras{suli�OgadOS Associados

, . ".u .. __ ,_ ' __ " __ .. '�' __ "' __ ._.,_

,

1960 - ano a serlembrado pelos
reservistas do 62°·Batalhão

Já se vão 40 anos e os reservistas
de ·1960 se lembram com saudosismo
o importante ano de história desse

País, em que serviram à Nação com
muito civismo e orgulho, no então

130 BC ele Joinvi lle, O grupo se reúne

anualmente, desde 1980, senelo que
este ano o encontro será realizado
no dia 30 de setembro, cuja recepção
no Batalhão, na vizinha cidade de

Joinville, dar-se-á pelo seu coronel
comandante. No referido evento,
será apresentada aos presentes pela
Banda cio 620 BI, a canção do Reser
vista e o Hino Nacional, com o res

pectivo hasteamento ela Bandeira

Uma cerimônia religiosa marcará
o momento, uma homenagem a 41

companheiros já falecidos, em um

grupo na época formado por 440

soldados, vindos de Jaraguá elo Sul,
RioNegrinho, Itajaí, Corupá, Guara
mirim. Massaramduba, e outras

cidades da região.Após a solenidade.
será servida uma feijoada, a fim de
que, com des-concentração, todos
possam lembrar os bons e, às vezes.
difíceis momentos que passaram
juntos."O fato de termos vividoem
relevante momento políticoaserviço
cio Brasil, muito contribuiu para nos

so amadurecimento como homense
como cidadãos. Inferimos desta
experiência que cada um de nós
constrói a história de seu País, e fazê
lo mais forte e melhor, é umamissão",
comenta Raul Drissen.

O grupo se empenha paraqueeste
possa ser o maior de todos os

encontros, razão pela a qual convidaa
toelos os reservistas de 1960, classe
1941, a tomaremparte da reunião.cuas
informações complementares nesta

cidade poderão ser obtidas junto a um

dos integrantes do grupo, Renato

Steilein, pelo telefone 372- ) 603.

INFORMATIVO PAROQUIAL� 8 e 9/91200fl
MISSAS

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha

.

I OhOO - Perpétuo SOCO'l'o/ Festa
I OhOO - são Benedito/ Festa

NOSSA MENSAGEM

Jesus abre nossos ouvidos para ouvir,
e nossa boca para proclamar sua palavra

O desânimo de nacla fruti ficamos, não se casacom experiência da presença
de Deus que cria ânimo.

.

Se provamos essa presença, vivemos uma transformação interior: d�
deserto, símbolo do povo desanimado, "brotarão águas", ele se transfonnara
em fontes d'ásua . Jesus entra na vida do surdo-mudo, e "seus ouvidos se

abriram, sua lingua se soltou". Se valorizamos o rico, desprezamos o pobre,se
não somos fontes d'água para quem ruais necessita de vida, continuamos

surdos, cegos à presença salvadora ele Jesus entre nós!

Apoio:

Sábado
15hOO -Malriz

J 9hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
17h30 - Perpétuo Socorro/ Festa
19hOO - São Benedito/ Festa

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessorin Comercial.
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Filial- Fone: (047)371.731�
Rua Walter Marquardt, 11

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - I" andar

Fones: (047)J71-19W e 275-3125

SEJA COMPETITIVONE§�tE='MEReAf)o�6b-ÖBALi-ZADQ�'�":-
.

.

.... . FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIü
. ,

.

. , -- _. . _ _ .. - _ .. , , ._. _ ,

�
- _ - _ .. _ .. , .. _ - -._ .. _ , -_

..: �
_.-_.'.'

·-820
-

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 -GEP8925-l-470 - ..Fone:-(047) 371-7511IFax:· (047) 3:2:1_.... -

.

Jaraguá do Stil - sc _ HÖfiie'J>age:'·��casstdi.êóm�bt·-_;"t'HnaiI:cässuli@Cássu11.Cotn.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROMOÇAO DE ANIYERSAR.I
Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso

A partir do dia 7(8(00 até '3(9(00 ,

praticamos preço especial tim:- '

Serviço '_ Valor Hora R$ ..20,,00-

Peças _ Desconto�''d�' 20�/ô
A Emmendörfer agradece a ;tbdos os dient

e amigos,:�_e!ay-�e!�ê_ncia. _

,
.

Atendi
2a a 6a feira

das 7:30 às
e das 13:30 à

sábados
das 8

'

I
, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ladrões com uniforme da
Celesc enganam aposentado
Fa.rsantes atuam

centro idosos

quemoram
sozinhos

Jaraguá do Sul - o apo
sentadoWilly Uttpadel, 74 anos,

caiu no golpe de homens que
fazem se passar por funcio
nários da Celesc. Os dois

homens chegaram na casa do

aposentado, localizada na Rua

Marajó, afirmando que pre
cisavam consertar o relógio
medidor, "supostamente ins
talado de maneira errada",
conta o aposentado. Solicitaram,
os documentosde Uttpadel que,
além de entregá-los, assinou um
papel. Como não sabe ler nem

escrever, não sabe o que assinou,
ou o que estava escrito no papel,
disse o aposentado na Dele

gacia de Polícia.

Um vizinhodeWilly Uttpadel
viu os homens entrando na casa

e anotou apenas os números da

placa do Fiat Prêmio utilizado

pela dupla de estelionatários. A
placa é 9946, de Curitiba. O

delegado de plantão, Ilson José

da Silva, cuida do caso. "Acre

ditamos que a placa seja fria,
mas mesmo assim está sendo

investigada", relatou. "Quando
alguém bater na sua porta di

zendoser de alguma empresa,
, peça identificação e, se des

confiar, acione a_ polícia", orien
tou o delegado.

O gerente regional da

Celesc, Luis Melro Neto, relata

que em "nenhum momento

funcionário nosso vai mexer no

medidor sern comunicar antes,
ou sern ser solicitado.

Caso isso aconteça, ele
estará unifçrrnizado, com cra

chá da empresa e com carro

caracterizado da Celesc", i n

forma.

Os estelionatários preferem
aplicar o golpe em pessoas ido

sas, que -rnorern sozinhas.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
,

Sociedade João Pessoa é
arrombada novamente

Jaraguá do Sul - A Socie-
'

dade João Pessoa. localizada na

Rua Manoel Francisco da Costa.
no Bairro João Pessoa. foi arrom
bada na madrugada da última

quarta-feira.
O registro da Delegacia de

.
Polícia, assinado por Roni Olmar
Preus. 46 anos. relata o ar

rombamento da porta dos fundos

da sociedade. Roubaram, cinco.
caixas de cerveja. três caix-as de

refrigerante, um esmeril. um

pulverizador costal, um facão,
.

uma ponteira para quehrar cal
çamento. um alicate e um botijão
de gás.

A Sociedade João Pessoa já
foi arrombada em outra opor
tunidade. '

Arrombaram
Towner

Jaraguá do Sul "- o mo

torista Luis Henrique Tomazelli,
24 anos, estacionou a sua

Towner na Rua Martin Stall, às
22 horas de terça-feira. Con
versou com seu irmão por
alguns instantes, enquanto
assistiam uma partida de utebol.
Quando retornava para o

veículo, seu celular tocou e um

homem avisava que havia
encontrado sua carteira com

documentos ali próximo. Foi

quando percebeu que ar

rombaram a Towner, furtando
do porta-luvas sua carteira
contendo Carteira de Iden

tidade, CNH, CPF, Título de

Eleitor, Certificado de Cursode

Cargas Perigosas e R$ 60,OOem
dinheiro.

Rifle é furtado de residência
Jaraguá do Sul - A resi- ,Francisco de Paulo. arrombando

dência do motorista autônomo a janela lateral. Furtaram de sua

Márcio Melchioretto de Paula. 32, propriedade um Rifle CBC, n."
anos. foi arrombada na terça- 'E027996, de um cano. 406 mm.

feira. Segundo relato de Mel- com dois pentes desmuniciados,
chioretto, entraram em sua casa, com capacidade para 10 car-

lOcalizada na Rua Joaquim tuchos.

OFICINA MECANICA
BAUMA'NN

FORD - FIAT -CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

,

370-7919

Dispomos dos sequlntes serviços:'
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
, nos seguintes serviços:

'

- Geometria - Balanceamento ,- Toda linha de escapamentos.

TUDO
* 'pil11'e·t:I5
*,;:. Re·dàs>\E's.:pl:

'*itii�)\\B;a\rla'I1!'eet

':i*'!!n'Geom,et�;ia
.* Pasti Ihas;idei!::Fre'io
'* Molas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL NO SBT
Estréia hoje, no SBT Joinville,

WogramaEXPRESSÃOEMPRE

!ARIAL, uma realização da Léi

�éias Comunicação e Produções,
�ue será veiculado todos os

lábados, das 13h30 às 13h45, e

�ol1lingos, das I Oh20 às IOh35.

Seguindo a proposta de divul-
1aro potencial sócio-econômico e

industrial de Jaraguá do Sul, já
Illahelecida pelo. programa Informe
Empresarial, veiculado duas yezes
ror semana, no Canal 21, da Net

laraguá do Sul, a equipe de pro

�ução e direção agora expande os

Irahalhos para um público maior,
apresentando o programa Expres
ião Empresarial no SBT (Sistema
imsileiro de Televisão) de Joinville.
A cobertura da em issora se es

lende,em 15municípios, atingindo
um público de mais de 700 mil

�ssoas. A proposta do programa
ide firmar parcerias com empresas
�e cidade e da região para darem

subsídios informatives para as

malérias e apoiarem a iniciativa.
De acordo com a coordenadora

doprograma, Irléia Reiter, o "pro-

BAllE DE REI E RAINHA
A Sociedade Vitória, Ilha da Figueira, realiza sábado,
dia 16/9, mais um tradicional Baile de Rei e Rainha.
A programação começa às 17 horas, com a busca do

Réi,Ademir Zanatto, 'e Rainha, Célia Paiva Lopes, e
segue a noite com baile, que será animado pelo grupo

Banda Paisagem, do Rio Grande do Sul.

Equipe do Expressão Empresarial (da esquerda): Mônica de Souza;
produção e reportagens; Marcos, edição; Leonardo Flores' Marotte,
direção e produção de imagens, e Irléia Reitel; coordenação-geral e
apresentadora.

grama Expressão Empresarial desta
cará notícias, fatos, curiosidades e

o potencial econômico e industrial
de Jaraguã do Sul. A nossa pro

posta é aproximar as empresas da

comunidade. Jaraguä do Sulé
reconhecida no cenário nacional e
internacional pela sua riqueza
industrial e econômica. É conside
rada a cidade commaior desenvol-

vimento social de Sc. Através do

Expressão Empresarial. vamos

valorizar e divulgar paraas pessoas
da nossa região, que fazem parle
dessa história, notícias positivas
através de um conteúdo infor
mauvo,

O apoio das empresas nesta

iniciativa demonsfra a atenção. e o

carinho pela nossa comunidade.

JEEP,CLUB
1) Recebemos correspondência da Secretaria de Cultura,

-

Esporte e Lazer sobre o Desfile Cívico, onde participamos,
2) Na próxima semana, o responsável pelo bar será o 'Cebola',
Antônio Hessmann, e pelo jantai', Airton Strelow.

3) O senhor Gilmar Anacleto, convidado do Alexandre, foi o
responsável pelo jantar do dia 5.

4) Neste final de semana tem Raid nacapital da 'erva' -mate.
Nossos jipeiros estarão lá em Canoinhas em busca de troféus.

5) O tesoureiro, Valderes, apresentou 'O balancete do mês de

agosto.
6) O presidente, Silvino, trouxe os numerais de 1 a 150,já
para o Raid do ano 2001.
Uma preocupação a menos para a nova diretoria.

Julho/2000 Acumulado/2000

755.202.072,79
525,039,228,87
230,162.843,92
75.677.371,76
47.631.118,84
24.477.366,20
1.281985,92
2.286,900,80

206.934.594,93
31.424.136,18
22,923994,03
5.411.654,05
1,964.257,82
1124230.28

89.681.535,00
57,107.756,73

'

7.576.390,13
4605.144,87
20:392 243,27
16.239.154,49
10.896,107.43
1.307.497,92
.731,656,57
3303892,57

46.463.040,50
27.946.487,49
3.697,288,80
2.423.622.40

12,395,641,81
23.126.728,76
12,134.379,07
1.510.455,19
1J32.722,52
7.749.171,98

11.705.300,45
28.774.128,70

87.178.382,72

200:393.510,43
20.133.932,79

195.907.506,48
154.487,597,17
41.419,909,31

Saldo de Aplicação Financ�ira . 6.787.935,47 6.787.935,47

18.900,145,16
1.600.806.946,21

SaldoemC/C ", " .. 500.492,58 500.492,58
50.000.000,00

64.951.141,73

Provisãol3"
, Necessidade de provisão para pagamento do
13'salário do ano de 2.000 .. 8.846.448,88

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábü)'
NOTAS EXPLICATIVAS .Julho/2000 Acumulado/2000

Secretaria de Estado
da Fazenda'

SSalldo inicial ' .

ado de Provisão do 13' Salário .: ..

�AalLdo Inicial de Aplicação Financeira .

SOO EM C/C· RECOLHIMENTO
ALDO EXERCícIO 1999

1.479.012,93
40.000.000,00

700.832;69

16.670.600,26

18.561.102,44

�ITASPRÓPRIAS 177.199.221,30 1.252.744.708,39

:��S,,:'1 H 142.490,209,00 994.103.891,92

LlC:M,\) Iii 7'720160,.339168',6786 47958442,29
, .. 3,941.523,07

TAXAS 141 331.921 :30 2,482556,66
OUTROSiSi 608.387,29 4152.673,72

6�����;�sJüÖldAIS�icMSi7i 24.692.950,90 192.516.160,85

FADESC / BADESC 18)
, . . .

�abilidade de Aplicação Financeira "1.. 1,159,037,37 7,589.459,88

�ASDETRANSFERÊNCIA 42.267.726,01 294,868.686,32

i:�'IEj,'1'101 10,539.491,37 89,280.484,19

SI' ,
'HH 8.798.531,24 59945,758,07

L:i��������:�n�;�ç�iidOI C MS j;ji .;m ���:�� �� mm:6i
�to de Rend.a 1141

H' 8,081,700,85 55,371.325,45

�SVINCULADAS 12.588.159,75 75.250.276,85

[���y,?ES.�EC�ÉDITOSllSI.. � 1j� i§�:;� 1�:��� m:��
��'��t() SäldoE;êrcício 1999"61...... 6.209.25�,95 46·��i.���:f�
� , 232.055.107,061.622.863.671,56
���ONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
�ENTOS do Mês ano até o mês

.

na Gestão
'eSSoal -=.::.::_-----���-__!�::.!"-::..:::""----,,..,.,.""'::,:=:::;;:.::-:-
DN'd

" 142 152604,85 992848,859,57 2,624,573,569,00
I CUSle� P�blica 1 Flutuante 20,849,153,29 216.041.439.27 516,557 288.78
'.

o os Poderes 663643550 44,965,1.79,91 93,685.742,84

;;c:��OS Gerais e Manutenção
'"

�>t�s er Executivo 35.402,129.22
1��los

a �agar Antenores a 1999 1.577.710,12
!.IUR

a agar . 761,643,18

COVE���ATRASADOS PELO
�[SlE PE

ANTERIOR PAGOS
, RIODO
��RIOS ATRASÀ'DÖS"PÉ'LÖ"

.... 8545,571.76

�RIORNO ANTERIOR PAGOS NESTE

113ii��2:,��NSIONISTAS 00 IPESC

IOIAl.
'

...

............................ , ... 216,946.524,63

219,293,655.59
11,705.300.45
28.774 128.70

457,446,686,92
38,033,612.86
28,774128.70

Roberto Henrique Lichtentelz
Gerente de Programação Financeira

78,987,114,23 147,857,072,93

FOLHA,DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1171 107.867,883,98
ATNO ",.

"
,,, : ,... 73.663.283,03

INATIVO .. . , .. , '''' '"

'T'
34.204 600.95

FOLHA OE PESSOAL· EMPRESAS DEFtcrTARIAS,lBl 10.332.272,91
EPAGRI.. 6,577.461,88
elDA"C .. 3,262,680,40
&W1UL 165.348,16
leEPA . 326.782.47

REPASSEAOS PODERES "91 30.588.883,46
MinistérioPúblico"""" ...... "............ ......... 4.980,000,00

Folha de Pessoal , 3.501.828,95
Regularizaçãode Impostode Renda, 832.041.80

RegularizaçãodoIPESe.. 274.733.89
Outros . 371.395.36

Tribunal de Justiça .. " .. ""......................... 12.799,155,35
Folha de Pessoal líqUida .. . 8428.547,81
Regularização de lmposío de Renda . , 1.122,608,88

Regularização do IPESe .... 676.546,47
Outros ' 2,571.452,19

Tribunal deContas , .... , ,., , .. " , .. '""" , .. '",'.'" 2.589.491,20
Folha de Pessoal" . 1.840.22741
Regularização de Imposlo de Renda , 260.551.45
Regularização do IPESe .. 128.939.75

. OUtros . . 359.772.59
AssembléiaLegislaliva .. :"" .. """ .. " 6.645.236,91

Folha de Pessoal", 3,851,627,95
Regularização de Imposto de Renda 530,665,18
RegularizaçãodolPESC .... . '"'' '''''''�,

_- 314.571.73
Outros. , 1,948.372.05

lffSC .. """" ... "", ",,, .. ,, ".............. 3,575,000,00
Folha de Pessoal" " 1.762,198.79
Regularização de Imposlo de Renda ' 217.048,90
Regularizaçãodo IPESe.. 210.309,00
Outros, . 1.385.443,31

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999"01.. . 1.577. 710,12
RESTOSAPAGARDEl999"" '" . 761,643,18
SAlÁRIOSATRASADOSPELOGOVERNO
AtmRIOR PAGOS NESTE PERíODo"'1 .

REPASSEAOS ÓRGÃOSHNT..
PODER EXECUTIVO /EGEE TGE '''' ,

DíVIDA FLUTUANTEmi , .

DíVIDA PÚBLICA "" " . ,

Dívida Inlerna '" ,

Dívida Externa '

9.566,848,47

35.402.129,22
283.421,85

20.565.731,44
15,334.911,84
5.230.819,60

Devolução Saldo Exercício 1999"" .....

RECEITAS
1 • ICMS· Imposto sobre Circulação de Mercadorias 'e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF
2· IPVA • Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores, deduzida a cota municipal

de 50%,
.3· ITCMD • Imposto oe Transmissão "Causa Mortis· e Doações,
4· TAXAS, Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5· OUTROS· Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda, Receilas Extra-Orçarnentártas, Restituições. Convênio
com a Aqência Nacional de Petróleo etc),

6 • FUNDEF . Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Vatorlzação
do Magistério· Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamenlai pelo Governo do
Estado,

7 • DEPOSITOS JUDICIAIS· ICMS· Levantamento de valores deposilados iudicialrnente em
conta poupança por contribuintes diversos,

'.

8· FADESC 1 B'ADESC • Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina,
seiere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC. na
sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.

9 . RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA • P�sullado de aplicação financeira no mês,
10· F, p, E, • Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1 % ao PASEP.
11 • L P, I, • rrnposto sobre Produtos Industrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNDEF.
12· SALÁRIO EDUCAÇÃO· Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação

cios recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13· LEI KANDIR - A Lei Complementar n- 87. de 13 de setembro de 1996. desonerou as

,

exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas
da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e inlermunicipal e de comunicação
(ICMS) . Deduzido 15% do FUNDEF, '

,

14· IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE· Valor relido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes,

15· OPERAÇÕ�S DE CREDITO· Financiamento de contratos de Operações de crédito internas'
e externas.

16· IPESC -Instituto de Previdênciano Estado de Santa Catarina- Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC,

24 • RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO· Referente a recolhimentos efetuados no dia 301121
1999 pelos órgãos da Administração Publica conforme Decreto n- 426/99,

1.021.276.71 8,191.268.49

mTAl. ' , , 216.946.524;63

DESPESAS
17 • FOLHA DE PESSOAL·PODER EXECUTIVO· Valor da folha liquida mais encargos de Pessoal

Ativo dos órgãos da Adminístração Direta, Autárquica. Fundacional, Pensões Especiais e
Serventuários da Justiça inativos, o IPESC etetuou, em Outubro O pagamento dos INATIVOS,

18· FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor liquido mais encarcos.
19,' REPASSE AOS PODERES· Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal

e outros.
20 • RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 • Valores pagos relativos a dividas efetuadas em

exercícios anteriores a 1999.' ,

21 • REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO IENCARGOS GERAIS 00 ESTADO
E TGE . Valores repassados para manutenção I investimentos de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

22 • DiVIDA F�UTUANTE • Valor reterente a pagamento de dívida de curto prazo,
23· DIVIDA PUBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Dívida Publica vencível em Julho

de 2000 o montante de RS 20,565.731,44,
25 • SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO· Salários brutos

até de RS 550,00 do mes de Dezembro de 1998, pago no mês, Folha de Dezembro198 Ativos
RS 5,200.834.15. Dezembro/98 Inativos R$ 4,366,014,32,

27.• DEVOLUÇÃO SALDO EXERCícIO· Referente a devolução de recolhimenlos efetuados no dia
30/12/1999 pelos órgãos ela Administração Pública conforme Decreto n- 426/99,

28· RESTOS A PAGAR DE 1999'· Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exercício de
1999.

Observação: O pagamento a oensionistas é efetuado pelo IPESC. não sendo detalhado neste
balancete.
Márcia Baldança Silveira

Diretora de Administração Financeira
Antônio Carlos Vieira

Secretário de Estado da Fazenda

603,072.411,15

ProvisãodoDécimoTetteiro .. 50.000,000,00

Alcioneu otílio da Silva Filho

Gerente de Tesouraria
Acioli Vieira Filho

Diretor de Gont. Geral- Contador GRG 5,339

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Velocidade: Grupofará diversas apresentações sobre duas rodas

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 9 DE SETEMBRO DE 2000

Mais de 2.ßmilmotos estarão no

Sul-brasileiro de Motociclismo
Clube Motogiro,
do Município,
está organizando
oevento

.Jaraguá do Sul - A Pra

ça Ângelo Piazera será palco
novamente das atenções neste

final de semana, durante o 9°
Encontro Sul-brasileiro de

Motociclismo. Ali acontecerá a

programação do encontro, que
contará, a exemplo dos demais

anos, com a organização do Clu
beMotogiro,de Jaraguá do Sul.
As inscrições iniciaram ontem.

A programação do encontro

será a seguinte:
Dia 9/9/00 (sábado)
9 horas - Inscrições e

recepção. Local: Praça Ângelo
Piazera (antiga Prefeitura) -

Centro.

12 horas - Saída em grupo

para almoço. Local: Parque
Malwee.

14h30 - Saída do Parque
Malwee com retorno à Praça
Ângelo Piazera. Durante todo

o dia apresentação ao público
na praça como: ShowWeeling,
Zerinho, manobras radicais,
shows musicais, brincadeiras
sobre duas rodas, exposição e

venda de motos e acessórios.
20 horas - Jantar festivo no

PavilhãoMunicipal de Eventos,.
onde acontecerão as ho

menagens, com a distribuição
de brindes e sorteios, integra
ção entre os clubes repre
sentados, música, animação e

descontração.
O presidente do Clube Mo

togiro, Volnei Paulo Zonta,
acredita na "participação de 2

mil a 2,5milmotocicletas. Zonta

informa que "será feito o sorteio
de duas passagens aéreas com

destino ao Rio de Janeiro, para
assistir oMundial500Motove.
locidade, entre os inscritos", Pa.
ra isso, é necessário que o piloto
"se faça presente no jantar
deste sábado, com a iden
tidade". O valor da inscrição é
de R$ 25,00, com direitoauma
camiseta do encontro, um cha

veiro, um almoço e um jantar.
Paralelo ao encontro sul

brasileiro, o Eco Radical2000

realizará a 2a Exposição de

Ecoturismo, o Eco Radical, no

Shopping Breithaupt. NaPraça
Ângelo Piazera estará fazendo

demonstrações de bungee jump
e parede de escalada, hoje e

amanhã. Ainda hoje acontecerá
às 17 horas, o Festival Eco

Rock. O encerramento do Eco

Radical acontecerá amanhã; às

18h30, com show.

E aí, galera! Voltei!

Lembram de mim? SOU. eu

mesmo, o Plácido. A partir
desta edição estarei

marcando presença todas
as semanas no Jornal
CORREIO DO POVO

pare falar com vocês
sobre. trânsito, meio

ambiente e outros

temas interessantes.
Tenho certeza' que
você vai se ligar e

passar em frente: pra
família, pros amigos,
pra quem pintar.
Então, fique esperto!
Avise a galera e vamos

nessa... vai ser bom à

beça!

.

OLHa Só qlJe
a

Wii.
q'ransformaná� energta

em so{uçoes
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