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Moradores querem o fim da

violência na Rua José Narloch
Amorte de uma gestante atropelada na Rua

José Narloch, na semana passada, assustou a

população, Foi a segunda vítima de atrope
lamento no local, em 45 dias. AAssociação dos
Moradores doBairro TifaMartins encaminhou

Jean não. sai do PTB
Único vereador eleito pela Aliança Tra

balhista Liberal, Jean Leutprecht (PIB), rebateu
os boatos das últimas semanas e garantiu que
não vai sair do PTR Página 4

ofício ao prefeito, solicitando que sejam tomadas

providências para que os motoristas sejam
forçados a reduzir a velocidade. Moradores

prometeram trancar a rua se nada forfeito para
resolver o problema. Página 9

Acordo na construção civil
Patrões e empregados da construção civil

.

de Jaraguá do Sul e região fecharam acordo

salarial. A decisão saiu durante audiência de

conciliação entre as partes. Página 5
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EdsonJunkes/CP O condutorMarcelo Nardelliperdeu o controle do Astra, MAW-2121, e chocou-se contra
um poste (detalhe). O acidenteaconteceu na manhã de ontem, na Rua Ângelo Rubini. Página 10

Edson Junkes/CP Para receber as

Agora você tem uma linha
direta com as editorias do

Jornal CORREIODO POVO

cp.f(jdacao@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.geral@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.economia@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.cromoarte@jornalcorreiodopovo.com.br

Gapa
(Grupo de ,Apoio à

Prevenção da Aids)
Necessita de aiímentos para

doações. Telefone 275 ..0531 ou na

Rua Amazonas, 13 - antiga Scar

guloseimas, vale a pena

enfrentar fila

Dia das Crianças
com 8 mil pessoas

Pais e filhos compareceram
emmassa aoDia das Crianças
promovido na tarde de quinta
feira, durante a Schützenfest.

Brincadeiras, brindes e gulosei
mas serviram de atração.
Página S

Palmeira real

será atrativo no

turismo da região
Página 7

Futsal jaraguaense
enfrenta o Chapecó
no ArthurMüller
Página 12

Livro resgata
- história do tiro
e das sociedades
Lâmina

Soluções inteligentes para a indústria.de alimentos I Duas Rodas

Industrial.
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Pelas constantes distorções, em alguns casos, Justiça não
merece ser escrita com letramaiúscula. Os absurdos cometidos

pelos responsáveis pela garantia da justiça, amanutenção do
arbítrio, os privilégios assegurados em nome da justiça e outras

infinidades de abusos de integrantes do Poder Judiciário,
Ministério Público eOAB reforçam
a tese. Soma-se a isso o apadrinha
mento em concursos, auxilio-moradia

e a gatunagem dos recursos da viúva,
cujo exemplo mais aviltante é do

. TRT paulista, onde houve desvio de
R$ 169,5 milhões.
Além das injustiças, o sistema

.

judiciário-émoroso, às vezes ine
ficiente. Nódoas que persistem,
apesar das renitentes Críticas. Não
háum só dia em que não se apresen
tam denúncias de deformações
decorrentes das análises ou sen

tenças judiciais. A CPI revelou as

falcatruas e as artimanhas do Ju

diciário, que veio a tona com todo
aroma fétido de anos e anos de in

transigência, arrogância e incompetência. A reforma poderia
significar um avanço, mas "forças ocultas" a condenaram ao

ostracismo das gavetas do Congresso
Entretanto, não há nadamais injusto que a condenação de um

inocente. Em 1993, os irmãos Daniel e Natanael Alves foram
presos, acusados de terem participado do assalto à residência
deWigando Behling e damorte de Júlio CésarBehling.Mesmo
sem provas concretas, a Justiça de Jaraguá do Sul condenou os
irmãos a 23 anos de prisão. A única informação disponível foi
dada pelo "suspeito" JairRaulino que, submetido a torturas na

polícia, confessou os crimes e os envolveu no incidente.
Presos por crimes que não cometeram, passarammais de

ano no presídio; até que o verdadeiro criminoso, MárioSérgio
Pedro deSampaio, foi capturado. Todavia, o absurdomaior ficou
por conta do defensorpúblico que,mesmo diante das evidências,
do reconhecimento do erro judicial, não pediu a soltura dos

"clientes", o que foi feito um mês depois, por outro advogado
que se solidarizou com os irmãos.Muitomais do que negligência,
o defensor demonstrou falta de ética e de compromisso para
com aprofissão.

Rotulados como criminosos,mesmo não sendo, e como ex
detentos, os irmãos Alves não conseguem restabelecer-se em
nenhum lugar e buscam alternativas de sobrevivência. "Perdi tudo,
mulher, casa, filho, tudo que tinha. Fuimuito humilhado", reclama
Daniel, com razão. AmesmaJustiça que foi rápidana condenação
deles, há cinco anos se arrastaparajulgaro pedido de indenização
por danos físicos emorais. O processo perambulapelos tribunais
emBrasília e emFlorianópolis, sem uma decisão.

O Estadoprecisa o quanto antes resgatar a justiça e indenizar

os irmãos. A seqüência de erros na apuração dos crimes e o

precipitado julgamento contrastam com a concepção de justiça
defendida pelos órgãos responsáveis por ela: Enquanto apolícia
insistir nos métodos medievais de investigação e o Judiciário na
fé cega dos relatórios, possibilitará a repetição de episódios se
melhantes e o aparecimento de paladinos, expondo suas

contradiçõesmais recônditas, quemancham a imagem de todo o

País.
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Estamos às vésperas do

terceiro milênio. Descobertas·
científicas e tecnológicas for
mam um caldeirão e nos assolam
a cada dia em nosso mundo

hipoteticamente correto.

A busca frenética e des
cabida' do poder exarcebado não

poderia de forma alguma deixar
de estar atrelado a esse novo

milênio que já se vislumbra no

horizonte. Pessoas procuram,
buscam, descobrem, tratam de

conhecer, de obter, ter e ter, cada

vez mais o "poder". Poder, pala
vra que, de acordo com o dicio
nário significa ter direito de, a

razão de e o moti vo de.
Mal sabemos nós, cidadãos,

que ao votar estamos exercendo
de forma democrática um certo

tipo de poder do qual ninguém,
mas ninguém mesmo, pode nos

tirar, aniquilar, impor Oll sim

plesmente deixar de usar. Ao

exercermos este "poder do vo

to", temos que estar sufi
cientemente preparados e cons

cientes para escolher as pessoas

que realmenteestão capacitadas
para representar os cidadãos. seja
elede um determinado município,

o poder do voto
* Maristela Menel Roza

Estado ou a União. pensar em
votar com coerência e com

atenção nas pessoas que
merecem no�sa confiança faz

parte do "poder do voto".

Jaraguá do Sul, enquanto
Município, enquadra-se perfei
tamente neste contexto. Elencar
os fatores que norteiam a ação
do voto seria secundário na atual

conjuntura em que se apresenta
o quadro de edis eleitos para a

Câmara de Vereadores, pois a

eleição deste ano provou a

eficácia do voto coerente com os

padrões estabelecidos pelo bom
senso e pela ética. Salvo uma ou

outra possível distorção mínima.
Usar o "poder do voto"

significa, acima de tudo, ser um
cidadão presente, participativo,
preocupado com as causas

sociais e preparado democra
ticamente para exercê-lo.

Resta-nos, agora, honrar este

"poder do voto" que o povo se

utilizou de forma democrática e

coerente. Sem pressão psi
cológica, sem coerção e sem

autoritarismo.

Responsabilidade ínfima,
porém, responsabilidade com

consciência democrática ...

* Professora e vereadora
eleita por Jaraguá do Sul

Para exercermos plenamente
a democracia, será necessário
contar com o trabalho sério e

comprometido com a verdade

por parte dos veículos de co

municação.
O Jornal CORREIO DO POVO

exerceu um papel fundamental no
período eleitoral. Foi por ele que
grande parte do público eleitor
informou-se sobre as propostas
dos candidatos e ficou sabendo

de tudo que permeou o pleito.
Çorno prefeito e vice-prefeito

eleitos de Guaramirim, gos
taríamos de agradecer pelo tra

balho sério e verdadeiro desen
volvido por toda equipe do jornal.

* Mário Sérgio Peixer - Dêgo
Prefeito eleito de Guaramirim
* José Joaquim Fernandes -

Zezinho

"Vice-prefeito eleito de Gua
ramirim

Artigos para Carta do Leitor. devem ser enviados para Rua Walter Morquardt, /.180. As cartas (levem conter

no máximo 30 linhas. CO,,! 70 loques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto e [azer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

. CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial eOficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP á9259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC
Fones/Fax (047) 370-7919 - 3�0-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

Os lexlos e colunas assinados são de responsobilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal:
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"Será um governo mais enxuto. Nossa intenção é en

xugar todos os setores onde isso for possível." (Prefeito
reeleito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini - PMDB -. revelando

os projetos da próxima adrninistração municipal)

"Nunca disse que queria a expulsão do Duwe do par
tido. O que defendo é a reformulação do diretório." (De
putado estadual Ivo Konell - PMDB - negando declarações
atribuídas a ele de que estaria articulando a expulsão do vice

presidente do partido, Adernar Duwe)

"Em política só não vi boi voar." (Vice-governadorPau lo
Bauer - PFL - sobre a boataria de possíveis fusões do PSDB
com o PMDB e do PFL e do PPB)

Hertel descarta "caça às bruxas"
Schroeder - o candidato

derrotado a prefei to na ú Iti ma
eleição municipal Hilmar Hertel
disse ontem que o PFL não deve
r.i promover nenhuma "caça às
bruxas' para identificar pessoas
que não apoiaram o partido no

pleito de I de outubro. Referindo
s c ü situação, específica do

prefeito Gregório Tietz (PFL),
que aliou-se ao candidato Osval
do .J urck, da coi igação ad versá
ria. formada pelo PMDB. PPB e

.

PSDB, Hertel disse que é uma

circunstância que já não preo
cupa aos pcfelistas.

- O Gregório deve ter des-

DAlTERIA MANUTENCÃO
HIDRÁULICA LTDÁ.

I DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
I Muros -Cercas - Telhados

Manutenção em PVC

Rua: LJrubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

confiômetro e com certeza vai

sol iciiar o desl igameruo do PFL.
antes que o partido tenha que
fazê-lo -, comentou Hertel.

procurando. entretanto. minimi
zar a importância do assunto.

Hertel atribuiu a derrota. com
mais de 70% de votos favoráveis
ao adversário. à falta de recursos

e disse que. apesar do resultado
da eleição municipal, não irá

afastar-se da atividade política em

Schroeder. Segundo ele. em reu

nião realizada, no último dia 7 de

outubro. com os candidatos que

representaram o partido nas

eleições. o PFLjá lá uma avalia

ção preliminar dos resultados.
O número de representantes

do partido na Câmara de Verea

dores, a partir do ano que vem.

diminuiu de 3 para 2. (MR)

Leu reivindicamais verbas
,

e obras paraMassaranduba
Prefeito eleito
já fez contatos
com governos
estadual e federal

Massaranduba - o prefeito
eleito Dávio Leu (PFL) cumpriu
durante esta semana roteiro dc

audiências e contatos políticos em
Florianópolis. visa;,do assegurar
maior volume de obras e recursos

para o Município. No Tribunal de
Contas do Estado. obteve a infor

mação de que o órgão já iniciou a

fiscalização do cumprimento da

Lei dc Rcsponsabilidadc Fiscal

pelas adrninisiraçõcs municipais.
Na segunda quinzena do mês. ele

irá a Brasília. para tratar da ob

tenção de recursos federais,
Conforme Dávio. no Tribunal

dc Contas conscgu i u a i n formação
,de que Cl órgão far<Í o acompa
nhamento dos atos dos atuais

prefeitos. no que sc relaciona com.
a Lei de Responsabilidadc Fiscal.
Ele explicou o interesso pelo assun
to, dizendo estar preocupado cbm

a situação em que irá receber a

Prefeitura dc Massaranduhu. Leu
não descarta a possi hi I idade dc

solicitar uma avaliação cspccíficn
no caso. mas primeiro quer rccc

her o relatório da Prefeitura, "Espe
ro que não seja necessário", res

salta.

Rua Athanásio Rosal 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-070-3
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

DESPACHANTE
FREITAG

Veículos com
placa final 7 e 8

prazo para
licenciamento
até 30/91
IPVA com

placas finalss
até 30/9

Num colégio Marista, seu filh'O' recebe o mesmo ensino
de qualidade que está educando mais de meio milhão de
crianças em cerca de 80 países. Uma formação sólida e

integral da Educação Infantil ao Ensino Médio, para
desenvolver, de maneira equilibrada, os seus aspectos
físicos, morais, espirituais, intelectuais e artísticos. No
Marista, seu filho conta com a atenção e a assistência de :

profissionais treinados dentro da moderna tecnologia
educacional, e você conta com a segurança de 200 anos de
tradição em educação e um dos maiores índices de aprovação

SÃO Luís
COLÉGIO MARISTA

Dê o mundo para seu filho: dê a ele uma educaçãoMARISTA

Arquivo CPI Edson Junkes

h
� � J�; ��

Ação:prefeito eleitoampliou contatospolíticos em busca deapoiofinanceiro

Em audiência com o diretor do
DER ennenhei'ro Edsar Romant: t=

reivindicou a conclusão da Rodovia
SC-474. trecho que liga Cl São João
dc Itaperiú. obra que está pa
ralisada por falta dc recursos.

Roman prometeu. como providên
cia imediata. a colocação de maca

dame nos trechos ainda expostos,
para que os produtores rurais
lenham condições dc fazer o

escoamento da safra dc arroz, a

partir de dezembro.
Durante encontro mantido

com os deputados íederais do

Partido da Frente Liberal Antonio
Carlos Konder Reis e J� Carlos
Vieira Leu solicitou a inclusão de
emendas no orçamento federal

destinando recursos para o Mu

nicípio. Com o mesmo objetivo, o
prefeito eleito irá a Brasília nos

próximos dias, quando deverá

percorrer organismos do governo
em busca dc recursos. Ele solicitou
o apoio do senador Jorge Bor

nhausen para esses contatos ..

(MILTON RAASCH)

Dr. Kleber Lisboa Araúio
CRO-SC 5270

•
/\

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000
9104 4311

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

,
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Leutprecht pretende criar
pólos esportivos integrados
Pautado
vereador reúne
saúde, educação
eesporte

Jaraguá do Sul- Único ve

reador eleito pela Aliança Traba

lhista Liberal (PTBIPUPTN),Jean
Leutprecht (PTB), pretende reunir
num só projeto esporte, educação
e saúde. A proposta, em fase de

conclusão, pretende criar pólos
esportivos no Município, nos

moldes dos idealizados pela Escola
de SambaMangueira, no Rio. de

Janeiro, e pela Indústria Rexona,
em Curitiba. A idéia, segundo.

. Leutprecht, é integrar as três áreas,
possibilitando a prática esportiva
de crianças, adolescentes ejovens,
ass�gurando o acesso à educação
governamental e recebendo acom
panhamento de profissionais de

saúde.

Ex-presidente da FME (Fun
dação Municipal de Esportes) no
governo Durval Vasel (PSDB),
Leutprecht revelou que pretende
apresentar a proposta no plenário
da Câmara de Vereadores no início
da próxima legislatura. De acordo

com ele, o projeto incluirá incen

tivos fiscais às empresas que parti
ciparem do programa. "A intenção
é ampliar a parceria do poder
público com a iniciativa privada,
poss ibi I i tando o fortalecimento do

Comunicamos que
estaremos

homenageanc{o as
crianças de nossos
colaboradores neste

sábado (14/10/00) no
Ginásio Municipal de

Esportes de Guaramirim,
das 13:00 às 17:00.

ESTOFADOS MANNES LTDA.

ADiretoria

Arquivo/CP: Edson Junkes

Projeto: Leutprecht pretende criar escolinhas esportivas

esporte integrado às questões
sociais", declarou, garantindo que
o pfojeto é viável "desde que haja
vontade e compromisso dos

agentes responsáveis".
Leutprecht explicou que a idéia

é criar escolinhas das mais diferen
tes modalidades esportivas nos

bairros, orientadas por profissio
nais de Educação Física. e com

"monitoramento social", sob a

responsabilidade das respectivas
secretarias municipais. "Em

princípio, não haverá a necessidade

de muito investimento, porque já
existe a estrutura mínima, como
as áreas destinadas ao esporte das
escolas municipais e as secretarias

afins. A manutenção, sim, exigirá
recursos, que podem vir do apoio
das empresas ou dos programas

governamentais", argumentou.
Para reforçar o projeto, Leut-

precht lembrou que, a partir da

regulamentação do curso de

Educação Física. os profissionais
da área estarão mais ligados à saú

de do que à Educação, sendo ainda
orientados para a contribuição do

esporte nas questões sociais.

ATUAÇÃO - Leutprecht
informou que o partido se reúne

na próxima semana para traçar a

linha de atuação dele na Câmara e

as propostas a serem defendidas.
"Não é dependência, mas sim uma

questão de coerência. Fui eleito

pela aliança de três partidos e

estarei representando todos no

Legislativo. Por isso. nada ruais
natural do que discutir os projetos
a serem apresentados", justificou,
inforrnando que deverá se reunir

também com os dirigentes do PL
e do PTN para elaborar a pautade
atuação. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr, Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn ,Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - fone: 371-2480

A enxurrada de apoios que a candidata do PT, Marta Suplicy,
recebe em São Paulo e o isolarnento de Paulo Maluf fazern com

que a disputa do segundo turno reprise um momento histórico do

Brasil.
Em janeiro de 1985, com o fim do regirne militar, o ex

governador de Minas Gerais Tancredo Neves disputava com

Maluf a eleição indireta à Presidência da República.
Maluf era o candidato oficial, representando o regime, e

Tancredo a esperança. Uma onda antiMaluf varreu o Congresso,
dando uma vitória arrasadora a Tancredo.

Na época, o eixo era a redemocratização, hoje, a questão central

é a ética.

Mas o oportunismo está a todo vapor.

Câmara lenta

Como era de se esperar, a

Câmara de Vereadores de

Erramos

Di ferente do que
foi publicado na

reportagem sobre

a inauguração do

Supermercado Vitória, os
juros cobrados

no cartão de crédito Vitória/
Fininvest não são

semelhantes aos praticados
pelo mercado

- entre 12 e 15,5% ao mês

-, mas sim bem abaixo
deste

percentual.

,

Jaraguá do Sul, que já vinha
em marcha reduzida, pisou no

freio. Após as eleições, que
renovou mais de 60% da

Casa, o que era lento ficou

parado. Pelo visto, vai
arrastar-se até o final de
dezembro sern apresentar
nenhum projeto que auxilie o

Município, limitando-se a dar

nomes a ruas e mantendo o

assistencialismo.

Desejos
Corre à boca pequena que o ex-secretário da Casa Civil no

governo Paulo Afonso, Adernar Duwe, articula para ser expulso
do PMDB. Segundo fontes, a manobra justificaria CI saída da

legenda e o deixaria livre para filiar-se ao PFL.

Os mesmos boatos dão conta que o deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) tenta evitar a expulsão de Duwe do partido, mas
trabalha para a reformulação do diretório, onde o ex-secretário é

vice-presidente.

TV

O National Geographie Magazine terá seu próprio canal de TV

no Brasil, a partir de I de novembro, à disposição dos assinantes

da NET. E a empresa já mudou seus escritórios de Miami para
São Paulo.

ijADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os llOSSOS serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.

�O�Oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)f,� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

. ,
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Emp�etrabalhadoresdaconstruçãodvilselamaco�o
Reajuste salarial
será de 6,3%,
pagos em duas

parcelas

Jaraguá doSul-A audiência
de conciliação, realizada na tarde

de quarta-feira, na Junta de Jul

gamento e Conciliação, pôs tim ao

impasse entre patrões e traba
lhadores da construção civil. O

sindicato dos trabalhadores aceitou
a proposta do patronal para par
celar em duas vezes o reajuste
salarial reivindicado, e conseguiu
incluir no acordo coletivo algumas
cláusulas consideradas "importan
tes", além de aumento médio de

5,26% nos pisos da categoria.
Os trabalhadores terão reájuste

de 3,2% em outubro, retroativos
a 1 de agosto, e 3% em dezembro

para pagamento em janeiro. O piso
admissional foi reajustado em

10%, passando de R$ 200,00 para
R$ 220,00. O salário normativo

passa de R$ 245,00 para R$
252,00, em outubro, e para R$
260,50, em dezembro. Os pedrei
ros tiveram aumento de 2,94%,
passando a receber R$ 350,00,

Chico Schwammbach/CP

Negociação: patrões e empregados discutem pauta de reivindicação salarial exigida pelo sindicato

retroativos a 1 de agosto.
Nas várias rodadas de nego

ciação as partes não conseguiram
chegar a um acordo com relação
à pauta de reivindicação apresen
tada pelo sindicato de trabalha
dores. O principal obstáculo para
o "bater do martelo" era o reajuste
reivindicado. Os empregados
queriam aumento de 6,79% retroa

tivo a 1 de agosto - data-base da

categoria - para todos os pisos

salariais. Os patrões ofereciam

reajuste de 3%, no salário de ou

tubro, para pagamento em no-'

vernbro, e 3,2% em janeirQ,yara
pagamento em fevereiro.

Os trabalhadores rei vi ndica

varn ainda a volta do aviso prévio
indenizado, extinto em 1997, re

passe à categoria da participação
de lucros e resultados das empre
sas, a inclusão na convenção cole-.
tiva de trabalho de uma cláusula

exigindo que as empresas infor
mem ao sindicato as datas e prazos
das eleições da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção a Acidentes),
ou tra q ue trata do repasse das

mensalidades e contribuições assis
tenciais das empresas à entidade

sindical, "aprovado em assembléia
de trabalhadores", além de outras

reivindicações.
Na semana passada, patrões e

empregados voltaram a discutir a

pauta de reivindicação. Como o

impasse foi mantido, a decisão foi
à Justiça do Trabalho, que agen
dou audiência de conciliação na

Junta de Julgamento e Conciliação.
Dias antes da audiência, o presi
dente do Sindicato dos Trabalha

dores nas Indústrias da Construção
Civil e do Mobiliário, Riolando

Petry, acenava para um acordo,
mas impunha as condições.

- O sindicato aceita o parcela
mento do reajuste, desde que os

patrões concordem em pagar
3,2%, agora, retroativo a 1 de

agosto, e 3% em dezembro, para
ser incluído no 130 salário deste

ano -, avisou.
O presidente do Sindicato Pa

tronal, Blásio Mannes, também

apostava num acordo antes da au

diência. A opinião dele era que o

acordo estava para ser fechado a

qualquer momento. "Não há in

teresse dos empresários que haja
audiência para definir a situação.
Estamos tentando evitar que o

acordo seja feito na Justiça. Pre
tendemos pagar os 6,3%, corres

pondentes ao INPC do perí�o em
duas vezes, outubro e novembro",
disseMannes dias antes da audiên

cia, lembrando que houve reajuste
de 10% no salário admissional.

APTO. Cl2 DORMS: R. 50 - GuilhermeWeege, 34 - apto. 201 - 121,54 m2 de área útil
142,12 m 2 de área total - R$ 40.000,00.
CASA C/3 DORMS: R. 381 - Lourival ZacateHi, 168 - 178,11 m2 de área útil
420,00 m2 de área total - RS 50.000,00.

CREC106032·7

Banco Itaú S.A.

Tudo em Granitos e Mármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura e AJA promovem
campanhasdevenda dealevinos
Estão disponíveis
espéciesde
carpas, tilópias e,·
jundiós

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Agricultura e Meio Am

biente, em parceria com a Asso

ciação Jaraguaense de Aqüiculto
res. está promovendo duas cam

panhas paralelas de venda de
alevi nos L Uma delas, que encerra
em 7 de novembro, é exclusiva de
ti lápia tai landesa - fornecida pela
Aquabel, domunicípio paranaense
de Rolândia - que está sendo.

disponibilizada aos piscicultores de
Jaraguä do Sul a R$ 55,00 o

milheiro.
A outra campanha, prevista

para encerrar no dia lOde novem

.
bro, envolve as espécies: carpas
húngara, colorida, prateada, cabe
ça-grande e capim (a R$ 45,00 o

milheiro); tilápia revertida, a R$
36,00 o milheiro; clárias (bagre
africano),jundiás branco e rosado

(a R$ 63,00 o milheiro). De acordo
com o biólogo Ulises Sebastian
Sternheim, as carpas prateadas,
cabeça-grande e capim estarão

disponíveis também em sacos de
30 ou 20 unidades, enquanto que
a encomenda mínima das dernais

espécies permanece em cem

alevinos.
As reservas devem ser efetua

das na Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente, no horário normal
de atendimento da Prefeitura. A

entrega dos alevinos ocorrerá em

duas etapas, no Parque Municipal
de Eventos. No dia 9 de novem

bro, a partir das 9 horas, acontece
a entrega da tilápia tailandesa; as

'demais espécies serão entregues às
9h30 do dia 16 de novembro.

TILÁPIA - O biólogo Ster
nheim explica que a tilápia tailan
desa "é a própria tilápia nilótica

aprimorada geneticamente em

processo desenvolvido na Tailân-

dia, resultando no aumento de seu

potencial de crescimento. docili
dade (facilidade de manejo) e ren
dimento em carne". As rnatrizes

importadas pelo Brasil para a pro
dução de alevinos têm potencial ge
nético puro, evitando que eles so

fram problemas de consangüi
nidade, o que prejudicaria a pisci
cultura de engorda.

A expectativa de rápido cres

cimento (seis meses) e baixa re

produção (em alguns casos.

ausência completa) é baseada em

resultados obtidos por criadores de

municípios vizinhos como Join
viiie. por exemplo. Ulises Ster
nheim informa que esses pro
dutores conseguem duas safras ao

ano, porém, alerta ser o clima o

maior fator de influência: um

inverno muito rigoroso pode atra

sar o desenvolvimento das ti lápias.
Já quanto a perdas devido ao frio.
neste último inverno foram míni

mas, de acordo com relato dos

produtoresjoinvilenses ao biólogo
da Secretaria de Agricultura.

r-- ��[f©��� ��---"--------.
I
IDA Duas Rodas Industrial deve inaugurar em dezembro o

I Centro Tecnológico Administrativo, um investimento de US$ 8
I milhões.
I Lider no mercado nos segmentos de aromas, condimentos e

Imatérias-primas para indústria alimentícia, a empresa possui
I duas filiais na Argentinae outra no Chile.

: Exporta para 30 países europeus e das Américas do Norte e do

I
Sul, além de 8 mil clientes brasileiros.

. : O O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs (Associação
I Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promove, na

I próxima segunda-feira, no auditório do Senai, entre 9 e

I 17 horas, curso de Penteados, com os seguinte programas:

I Tendência �e penteados, Linha jovem moderna para salão

I e Penteados Linha Verão 2000/2001.

I O curso será ministrado pela cabeleireira Sônia Cândido,
I profissional que atua há 20 anos no setor, com aperfei
I çoamento na Alemanha, Espanha e Argentina.
L .

.

ClJZiMlaA 'Ma"f"riAt
SARIELLY

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos

Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luil

A TElTRON tem sempre as melhores opções para você.

• Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico
• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha, carbono e azul
• Peso: 96g

• 199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modem embutida
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

• Display Wáfico
• Placa de fax-modem embutida
• Interfaçe e navegação mais fáceis

Cores cobre, champagne, azul e preto
Vibra alert e flip ativo

• Identificação por grupo de charnadas
:

Ericsscn
T18d

(47) 3 9595
TELEFONIA E INFORMÁTICA Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
• Frentes coloridas removíveis

• Envia e recebe mensagens de texto
• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro
• Grupos de chamadas
• Design exthlsivo'e ínovador

'

• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

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

Armas e premios históricos
porWolfgang Weege. A sede
situava-se em frente f filial da
Firma Weege, que era
gerenciada por Frederico (Fritz)
Barg. Por este motivo, o salão
da sociedade ficou conhecido
como Salão Barg.
Com a 2$ Guerra Mundial, as
atividades sociais foram

proibidas e as armas da
sociedade, ,que tinham selo
alemão, confiscadas. Em 1944
ela foi reaberta, sob a

denominação Sociedade de
Oiversôes Rio da Luz. Em 1949

ganhou a denominação atual.
A coordenadora da exposição,
AlcioníMacedo Canuto, lembra
que no pavilhão B da
Schützenfest está retratada a

história de todas as ediçôessda
Schützenfest, através de
cartazes e fotos. Do mesmo
modo que a decoração do
pavilhão C, a mostra traz alvos
originais, que eram concedidos
como troféus aos melhores
atiradores, nas compeiiçôes,
além de objetos antigos.

Edson Junkes/CPFotos, cartazes, troféus, armas e

muita história. A exposição
montada no pavilhão B do

Parque de Eventos narra a

trajetória da Schützenfest,
explica as origens das
sociedades de atiradores e faz

homenagens aos que se

destacaram nestas
comunidades. São centenas de
peças catalogadaspela equipe
do Museu Municipal Emílio da
Silva e dispostas em exposição
aberta ao público, que encerra
amanhã, com a Festa dos
Atiradores.
Todos os anos, a coordenação
da mostra escolhia atirador de

.

destaque para contar a história
de sua participação nas festas
de rei e compeiiçôes de tiro.
Este ano, a homenageada é a·
Sociedade Recreativa Rio da Luz
(Salão Barg), tradicional em
faraquá do Sul. Um dos
pioneiros desta sociedade e

incentivador da Schützenfest,
Leopoldo Barg, faleceu este ano,
deixando vasto acervo em

o acervo da exposição inclui troféus, medalhas, fotos e cartazes

busca do rei. Em 1922, modifi
cam-se os estatutos da socie
dade, que teve o nome alterado
para Sociedade de Tiro Rio da
Luz. Podiam ser sócios maiores
de 1 7 anos e menores de 60. Em

1941, a sociedade inaugurou
sede própria, em terreno doado

troféus e medalhas.
A Sociedade Recreativa Rio da
Luz foi iundada em 1915, sob a

denominação de Tiro Nacional
Rio da Luz. Em 1916, os
componentes adquiriram 30
'armas de madeira, para usar
como adereços na marcha em

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e me\hor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5u\.

1Ii1i1111� Estofados.
.

.

ti .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belisstmos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- sC

Home page: www.estofadoskrause.com.br

� Mergu\he na natureza.
�
�

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agradecimento
o senhor Ronaldo
Raulino agradece a

todos, gaúchos ou

não, que colaboraram
e apoiaram seu

trabalho durante a

campanha eleitoral:

Informa que continua
à disposição para
qualquer
esclareciamento e/ou

orientação. Ronaldo,
como disse um sábio:
"
... e que Deus lhe dê

coragem para mudar
as coisas que você

- pode mudar, e,
serenidadepara
aceitar as que não

pode... "

Baile Gaúcho
o baile de sábado, no Rodeio do eTG Do

Trote ao Galope, será com um dos
"

melhores conjuntos da atualidade:
Grupo Portal Gaúcho

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTAR IAS- PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax: (0**47) 371-0330
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Cristiane P. Demarchi, esposa do patrão Ninho, coordenadora do
trabalho da artística do eTG Laço Jaraguaense, está orgulhosa
com a excelente classificação obtida de nossa equipe 110 concurso

regional de prendas e peões. Cris, divida entre os afazeres 110 lar,
empresa, eTG e cuidar do "Mala", renova suas energias curtin
do um final de �emana campeiro com familiares e amigos. Su-

cesso e conte sempre comigo.

MLrAM 7
DIAS 'ARA

O 2° RODEIO
CRIOULO

erG DO TROTE
AO GALO'E

Sueli e Cisinando do Carmo Neto,
I

cidade de Laurentino,
ele está entre os mais cultos e conceituados narradores de

rodeio gaúcho, ela, abre mão do conforto do lar e partici-
pa semanalmente das atividades artísticas do MTG-Se

IlOS quatro cantos do Estado. Sueli, simpática e segura, é

posteira da décima primeira região tradicionalista, profes
sora de dança, autora de muitos projetos e melhorias na

tradição gaúcha, veio a Iaraguá do Sul, avaliar e orientar
o concurso regional de prendas e peões. O eTG Laço

Iaraguaense agradece o trabalho desta familia
tradicionalista

Tcnê classificados
Vendo: Cela americana, nova, preço de ocasião. Tel: 371-1226,
com Bona.
Vendo: Carretinha para dois cavalos, excelente estado e

documentada. Tel: 370-2575, com Marli ou Vercilho.
Vendo: Trailer Karmann Ghia 330, ar-condicionado, geladeira,
chuveiro, banheiro, etc. Tel: 275-1818, com Marcon.

Ajuda: Se seu rebanho estiver com problema de verruga, procure
o senhor Jeferson Murara, popular Schroeder, que ele benzerá.
Tel: 276-0119

,-------------------1
I Agenda Gaúcha I
113 a 1; de outubro - Torneio de Laço - CTG Chão Campeiro - III Joinville .

'

I 20 de outubro - Baile - Grupo Rodeio e Cantos do Sul - CTG I
Do Trote ao Galope .

II 21 de outubro - Baile - Portal Gaúcho e Cantos do Sul - CTG

I Do Trote ao Galope I
I 20 a 22 de outubro - Rodeio Crioulo CTG Do Trote ao Galope I

- Jaraguá do Sul
I 29 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - I
I Massaranduba -

• I
I
18 de novembro Baile com Walter Morais e Grupo Criado em

IGalpão - CTG Laço Jaraguaense
�� J

,---,--------1

I Gaúcho(a) de I
I

.

idade nova I
I Francielle dos Santos (17), Paulo I
I César Soethe (21), Mário Eduardo I
I Raulino - Dudu (21), Paulo César I
I Soethe (21), Mário Eduardo I
I Raulino (21), Valeria Spézia (22), I
I Vitor Augusto Rau (22), Valdir I
I Demarchi (23), Murilo Cesar Rosa I
I Júnior (27), Franscisco José I
�__Candid�ilh�28).__ J

...
CARNES

I�

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes/CP
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illo reiunbo bo�

o folclore, a prática do

tiro, a música e as
.

comidas típicas. Os
traços .germânicos dos

imigrantes foram
conservados graça:s às
sociedades e clubes de

caça e tiro, que se

empenharam em

manter vi:va a tradição
dos antepassados.
Mas muito da história
dessas sociedades se

perdeu durante o

governo Getúlio

Vargas, com a

nacíonalizaçäo. que
tentou arrebatar dos

imigrantes todos os

traços de origem, a
começar pela língua. A
censura aos imigrantes
.e seus costumes

tornou-se ainda maior
com o advento da 2a

Guerra Mundial.
-- Precisávamos

assegurar que a

história das

sociedades de

atiradores seria

preservada --, diz o

presidente da ACSTVI

(Associação dos

Clubes e Sociedades

de Tiro do Vale do

Itapocu), Edelberto
Schwanz, anunciando o

lançamento do livro
Festas de Rei. Com

pesquisa histórica e

documental de Silvia

Regina Toassi Kitae

coordenação de

Arnoldo Schulz, a

edição registra o

histórico de cada uma

das 24 sociedades que

compuseram a

associação e deram

origem à Schützenfest.
O livro se baseia em

documentos e

informações de pessoas
que vivenciaram o

desenvolvimento das
sociedades de

atiradores. "é. história
das soc�dades soheu

grandes perdas
documentais durante a

Segunda Grande Guerra,
e muitos fatos jamais
foram reescritos. Os

personagens da época
trazem-nos gravados na

memória. Aqui encontra
se a principal razão a

motivar a presente obra:

a passagem desta

Edelberto Schwanz (C) lança o livro Festas deRei, na abertura da Schützenfest

história não escrita

(que facilmente seria

perdida) às páginas
deste livro", justifica
Schwanz no

prefácio da obra.

O livro traz o histórico
de todas as sociedades,
da própria associação e

da Schützenfest, além
de informações sobre as

diretorias da

ACSTVI, a.Comissão
Central Organizadora,
as rainhas da

Schützenfest,' os reis e

rainhas do tiro e os

números da festa, de
todas as edições.

Amarcha em busca dos reis e rainhas é cena tradicionalnas festas de sociedades

�� �uciebnbe� e

n� fe�tn� De rei
.

�

"As Sociedades de
Atiradore s. Schützen

vereine, hoje sociedades

recreativas, de esporte e

lazer, foram primeira
mente Corporações de

Atiradores, originadas
na Bélgica, Holanda e'
Norte da França, e mais

tarde, no século XlV, na
Alemanha. Tinharn por
finalidade a defesa, e

preparavam os seus

membros para o manejo
correto de armas em

caso de guerra", ensina
o primeiro capítulo do
livro.

O rei dos atiradores

surgiu no período entre

guerras, dos treinos e

disputas dos atiradores,
que buscavam descobrir

o mais hábil pela mira e

destreza no tiro. Pela
freqüência, essas com

petições acabaram tor
nando-se grandes festas

populares e· desenvol
vendo novas moda

lidades de tiro. "Com a

perda de seu caráter

militar, essas sociedades

passaram a atuar como

entidades esportivas e

recreativas. As festas de

Rei do Tiro se perpetua
ram, transformando-se
em grandes aconteci

mentos nas cidades ale

mãs, envolvendo diver

sas localidades. Ficaram

conhecidas por Schüt

zenfest (Festa dos Atira

dores), continua a autora.

A primeira sociedade

de atiradores de Jaraguá
do Sul foi fundada em

1906, a Schützenverein

Jaraguá. Depois dela sur
giram sociedades em

salões improvisados, ca
sas comerciais e ran

chos.
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Suelen, Daiane e Katiucia

Raquel, Desiree e Claudia

Byanca e Fabrycia

A festa está acabando, mas ainda se tem dois
dias para curtir o evento, então, aproveite bem,

porque agora só no ano que vem.
Confira as fotos:

.

.

, DIA 15/10 - Domingo

�_"'rv ,�---�. lOhs - Desfile dos Clubes e Sociedades de Tire

Marquardt

llhs - Apresentação da bandado Colégil

Ana Maria e Vera

Sabrina, Rute, Sandra eAdriana

PRINCIPArs BOXES

�CORREIO(
DIRETORIA REGIONAL DiE SANTA CATARINA

GUARDA-VOLUMES DA FESTA

SERVIÇOS PRESTADOS:
VENDA DE SELOS
CARTÃO PRONTO

CARTÃOPOSTALDA CIDADE
CARTÃO TELEFÔNICO

APOIO

N@ ,GER@L
WWW.NAGERAL.COM

�,;;;;;;,
SORVETE E GELO

DURANTE A
..

,
,

SHUTZENFEST E NO BOX
DOPINGÜIM!
,

VARIOS SABORES
NÃO PERCA TEMPO,

,

PASSE LA E CONFIRA!

Agenda

12hs - Início da apresentação das bandas no

22hs - Encerramento das festivídr

-. ,
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Carstens��
* 19 Anos de Sucesso *

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça: 07NOVEMBRO/2000 - às 13:00 horas

Dia do Leilão: 2I/NOVEMBRO/2000 - às 13:00 horas

Local: Rua Marina Frutuoso, s/no - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz, Juiz da Vara do Trabalho
de .laraguá 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 3°, da
CLT. no mesmo horário e local, cuja data, constante acima, já fica designada:

VT-AT 16/99

Exeqüente: CLEBERMARCHEZZI
Executada: GRÊMIOESPORTIVO JUVENTUS
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul, contendo a área de 462,SOm2,
sem benfeitorias, constante do Lote n° 46, do LOTEAMENTO JUVENTUS, localizado no

lado ímpar da Rua 79S-sem nome, esquina com a Rua 797-sem nome, fazendo frente em 18,SOm
com a rua 79S-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em

18,SOm com a área de uso especial público, lote n° 117, extrema do lado direito em 2S,00m com

o lote n° 39 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 2S,00m com a Rua 797-sem
nome coincidindo com o alinhamento predial. Com matrícula n° 29.S70 do C.R.I. da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$17.000,00 (dezessete mil reais). O terreno já foi penhorado
nos autos do processo n° 816/9S e Aps., 600/99 e 601/99.

VT-AT 23/99

Exeqüente: ELVIRA SABINO JUNG
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA SYSTEMES,
modelo F SOOO Séries, Scanner SHARP, modelo JX 4S0, n° de série 20100387, mesa digitalizadora
LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos, três teclados e três unidades
de processamento, razoável estado de conservação! avaliado em R$40.000,00 (quarenta mi I reais).
O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 2S2/99. Local p/ vistoria: Rua Domingos
Sansan n° ISO - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 24/00

Exeqüente: SAMUELWALDOW
Executada: MARCENARIA D&D LTDA. -ME.
Bem: Microcomputador, Notebook, HEWLETT PACKARD, modelo Omni Book 4000LT
486DX4, com 8 mega bytes de memória, 100MHz, bom estado, avaliado em R$l :SOO,OO (hum
mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Ervino Menegotti s/n" - Jaraguá do Sul/SC, com
o Sr. Cláudio Doege.

xeqüente: VALMIR DE LIMA
xecutada: METALÚRGICA RICO iNDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS (03)
em: Mesa vibratória para fabricação de lajotas, meio fio e palanques de concreto. com vibrador

.
feixe de molas, sern rnotor, NOVA, avaliada em R$I.336,00 (hum mil trezentos e trinta e seis
eais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 Km 80, Nereu Ramos - Jaragua do Sul/SC, com o Sr.
.uiz Mário Conrado.

eqüenie: JOLVANI MARCOS XAVIER
tecutada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.

'

�m: Máquina para corte de debrum, FIORAVANTE, modeloW 2000, n" de série 1364. razoável
i�do de conservação, avaliado em R$SSO.OO (quinhentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria:
Domingos Sansan n" ISO -Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.·

ÇJüente: ADEMIR FRACISCO BINSFELD

utad�: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
.: Oi) Máquina para corte de debrum, HOFMANN PANCOSTURA, tipo UFICA, n° de
129, razoável estado de conservação, avaliada em R$5S0,00; 02) Balança FILIZOLA,
do 160, com capacidade para 300 kg, razoável estado de conservação, avaliada em

0,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$900,00 (novecentos reais). Local p/ vistoria: Rua
ngos San son n° ISO - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

84/99
ente: HELIO JESUS DE OLIVEIRA
ada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 1000, de placas LXQ 9720.

9BWZZZ307RP306786, ano/modelo 94/95, gasolina, bege, estado geral bom, não
apresentando avarias aparentes, avaliado em R$7.000,00 (sete mil reais). O mesmo bem se

encontra penhorado nos autos dos processos 44/99 e 149/00. Local p/ vistoria: Rua

Domingos Sansan n° ISO - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 115/99

Exeqüente: VALDINEI KLEIN
Executada: DA VINCITÊXTlLLTDA.
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos,
três teclados e três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em

R$40.000,00 (quarenta mi I reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
2S2/99, 23/99. 250/99 e 818/99. Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150 - Jaraguá do

Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 117/99

Exeqüente: EDERLETEMENSTRINA GONÇALVES
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. VESTUÁRIO LTDA.

Bens: Duzentas e setenta e seis camisas confeccionadas em malha tipo Piquet, de fio penteado,
com gola tipo polo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, punho na cor

da gola, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$5.658,00 (cinéô mil
seiscentos e cinqüenta e oito reais). Local p/ vistoria: BR 280 Km 51 - Guaramirim/SC, com o

Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 141/98

Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE
Executada: VALETEMALHAS LTDA.

Bens: Oi) Máquina para confecção de debrum FIORAVANTE, modelo W024, avaliada em

R$SSO,OO; 02) Aparelho para corte de enfesto, FIORAVANTE, classe 101, avaliado em

R$140,00; 03) Balança FILIZOLA, capacidade máxima 30 kg, avaliada em R$190,00; 04)
Balança eletrônica, URANO, capacidade máxima 25Kg, avaliada em R$290,00; 05) Calculadora
OLIVETTI. modelo Logos 41 PO, avaliada em R$60,00; 06) Cento e quarenta e três conjuntos
infantis, confeccionados em malha tipo moletom flanelado, de uso unissex, tamanhos diversos,
cores sortidas, de I a qualidade, avaliados em R$ll ,00leada, total: R$I.573,00; 07) Sessenta e

quatro blusas. confeccionadas em malha tipo moletom tlanelado, de uso infantil, tamanhos
diversos, cores sortidas, de 1 a qualidade, avaliadas em R$6,80!cada, total: R$435,20; 08)
(SO.34Skg) Cinqüenta quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas de confecções diversas, em
malha tipo moletorn, de uso adulto, tamanhos diversos, cores sortidas, uso masculino e feminino,
de I a qualidade, avaliados em R$28,00/Kg, total: R$1.409,66; 09) Direitos de uso e gozo da
linha telefônica de prefixo e n° (047) 370-2646, avaliada em R$800,00.TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$S.447,86 (cinco mil quatrocentos, e quarenta e sete reais e oit�.ta e seis
centavos). Local pl vistoria: item O I ao 08 - BR 280 Km 62 Bairro Centenário - Jaragilä do Sul/
SC, com o Sr. Antônio Marcos de Souza.

VT-CPE 162/97

Exeqüente: KARL TRABI
Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bem: lmóvel constituído de terreno com área de 100.300,00m2, sem edi ricações, situado no

município de Schroeder, lado ímpar, distante 32 Km do centro de Schroeder, fazendo frente em

850,00m com lotes da Estrada Duas Mamas, travessão dos fundos em 850,00m com terras de
Domínio Dona Francisca, extrema do lado direito 'em 118,00m com terras de Domínio Dona
Francisca e do lado esquerdo em 118,00m com terras de Domínio Dona Francisca. Registrado
no C.R.l. da Comarca de Guaramirim sob n° 10.592 em nome de RESIVALE LTDA., avaliado"
em R$13.000,00 (treze mil reais). '

VT-AT 213/97 (Apensado 212/97)
Exeqüente: FERNANDO JOSÉ FRANCA (menor) representado (a)/ assistido (a) por
�RANCJSCO DE FRANCAe OUTROS (02)
Executada: EVAMAR PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. - ME, de JOSÉMENEL e OUTROS (02)
Bens: Oi) Máquina de costura industrial. overlock, WILLCOX & GID13S, com motor e mesa,
razoável estado, avaliada em R$500,00; 02) Duas máquinas de costura industrial, Overlock, JUKI,
modelo .152, n° de série N7876 e H 16069. com mesa e motor, em razoável estado, avaliadas em

R$SOO,OO/cada, total: R$I.OOO,OO; 03) Balança eletrônica, URANO, bom estado, capacidade 15Kg,
avaliada em R$500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.000,00 (dois mil reais). Local p/ vistoria:
Rod. BR 280 Km 74 - Próx. ao Autódromo - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. José Menel,

r
VT-AT 21 7/98

Exeqüente: CARLOS RENATO.AVELINO
Executada: SAMUEL TÊXTiL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bem: Tear circular PAOLO ORIZIO. modelo JRS 0/2, série 5765600, feeds 44, diâmetro 30",
18 agulhas por polegadas. com 1740 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em

R$16.000.00 (dezesseis mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
241/98. Local p/ vistoria: BR 280 Km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT l'JO/98
Exeqüente: VALDECIR CORREIA (menor) representado/assistido por SANTINA R. CORREA
Executada: BARRA COMÉRCIOMATERIAL CONSTRUÇÄ,O TERRAPLENAGEMLTDA.
Bens: Oi) Máquina de costura industrial, overlock, 3.500 pontos, modelo TI03, razoável estado,
avaliado em R$400,00; 02)Máquina de costuraSINGER, modelo PRETCHA POINTER 18, razoá
vel estado, avaliado em R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$700,OO (setecentos reais). Local
p/ vistoria: Rua Walter Marquardt n° 2.270- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Adernar Braz Winter.

VT-AT 250/99

Exeqüente: MOlSES GALVÃO
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Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bem:' Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20 I 00387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos,
três teclados e três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em

R$40.000,00 (quarenta mil reais), O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
252/99, e 23/99: Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Nivaldo Petry.

FT-AT 252/99

Exeqüente: GUILHERME LICINEYMOHR
'Executada: DA VINCI TÊXTILLTDA. e OUTRbs (03)
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos,
três teclados e três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em

R$40.000,00 (quarenta mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansonn° 150 - Jaraguá do

Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

FT-AT 272/99

Exeqüente: JULIO CESAR BARTEL
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno contendo a área de 15.283, 14m2, sem benfeitorias, situado
no lado direito da Servidão de Passagem, distanre 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 36,40m, travessão dos fundos com terras de Ângelo Detofol em I OO,OOm., extremando
do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado esquerdo com terras de

Menegotti Administradora de Bens Ltda., em seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16,1 Om; 34,20m;
14,40m e 23,00m. Registrado no c.R.I. desta Comarca sob o n° 16.979, avaliado em R$45.000,00
(quarenta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/

98, e penhorado nos aútos do processo 900/98, 959/98, 119/99 e 1266/98.

VT-AT 277/99

Exeqüente: JOSCELINOWILL

Executada: MÓVEIS KANCHENLTDA.•'

Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul, no lado ímpar da Rua 25 1- João
Wiest Júnior, bairro Água Verde, constante da parcela n° 03; com a área de 598,81 m2, fazendo

I
frente em 13,75m com a Rua 25 I-João Wiest Junior, coincidindo com o alinhamento predial,

iI, travessão dos fundos em 15,70m com terras de Álvaro Bertoldi.iextrerna do lado direito em

Iii

il/!::ii

47,20m com terras de Roberto Luiz Lazzarotti, casa n° 1.889 e do lado esquerdo em 39,90m
com a parcela n° 04 de Construtora e Incorporada Jaraguá Ltda., com matrícula n° 27.031 do
C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sobre o terreno há construído uma casa com 108,37m2,
averbado no mesmo Cartório, de propriedade de Rudiberto Busch, avaliado em R$48.000,00
(quarenta e oito mil reais).

VT-AT 308/97

Exeqüente: MARGARETE BARRETO
,

Executada: CAXAMBU TECIDOS LTDA.
Bens: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano desta cidade, no lado ímpar
da Rua 472- Exp. Ewaldo Schwarz, com a área de 74.043,97m2, sem benfeitorias, Bairro Três
Rios do Norte, fazendo frente em três linhas: a primeira em 32,00m, a segunda em 13,40m,
ambas com a Rua 472- Exp. Ewaldo Schwarz, coincidindo com o alinhamento predial e, a

terceira em 238,32m, sendo 26,00m com a Rua 472-Exp. Ewaldo Scharz, coincidindo com o

alinhamento predial e 212,32m com terras de Vendelin Fischer, casa n° 821, extrema do lado
direito em 250,00m com terras a requerer por quem direito, lado esquerdo em duas linhas, a

primei ra em 207,00m e a segunda em 44,45m, ambas com terras de Bruno Ziehsdorff e travessão
dos fundos em 305,32m-com terras de Reinaldo Krutzsc. Que sobre o imóvel acha-sé projetada
a Rua 847- Emilio Butzke. Matriculado sob n° 35.603 no Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul. Obs: Sobre o terreno há um loteamento ainda não regularizado
junto à Prefeitura Municipal, com as seguintes edificações, no lado esquerdo da Rua 847-
Emílio Butzke: Casa de alvenaria em construção, com aproximadamente 100,00m2; Casa de
madeira com aproximadamente 60,00m2; Casa de alvenaria com aproximadamente 6Ö.00m2,

III, semi-acabada; Casa de alvenaria em construção, com aproximadamente 50,00m2; Casa de

II/ alvenaria de aproximadamente l20,00m2, acabada, serninova; Casa de alvenaria com

II'
aproximadamente 70,00m2; .Casa de madeira com aproximadamente 40,00m2; Duas casas de

alvenaria, uma com aproximadamente IOQ,00m2 e outra nos fundos com aproximadamente
60.00m2; Casa de alvenaria com apro�imadamente 80,00m2; Casa de alvenaria com

II! aproximadamente 70,00m2; Casa de alvenaria com aproximadamente 120,00m2, acabada.'
serninova. No lado direito da Rua 847 -Emilio Butzke: Prédio em alvenaria, em dois pavimentos,
semi-acabado, com aproximadamente 200,00m2; Casa de alvenaria com aproximadamente
100,00m2; Casa de madeira tipo meia água, com aproximadamente 30,00m2; Casa mista com

aproximadamente 50,00m2, semi-acabada; Casa de madeira com aproximadamente 60,00m2.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

I

/':
I
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I

III

VT-CPE 419/99

Exeqüente: JORDANIA FERREIRA DA PAIXÃO
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMALHAS LTDA.
Bens: Cinqüenta e duas camisas, Pala, tamanhos e cores diversas, de I' qualidade,
confeccionadas com fio 30 x I, avaliadas em R$17,00, total: R$884,00 (oitocentos e oitenta e

quatro reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/

SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-AT 435/95 (Apensados: 437/95, 438/95, 436/95, 439/95)
Exeqüente: JONAS HILLER
Executada: PRÉ-MOLDADOSAGHA LTDA.

J

Bens: 01) Cinco formas metálicas para confecção de colunas pré-moldadas com leitos metálicos

para 7m de pé direito, usadas, razoável estado, avaliadas.em R$2.000,ÖO/cada, total:
R$I 0.000,00; 02) Duas formas metálicas para confecção de vigas braços para vãos de até 12m,
usadas, razoável estado, avaliadas em R$2.000,00/c_ada, total: R$4.000,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$14.000,00 (quatorze mil reais). Local p/ vistoria: Rua 907 s/n° - Jaraguá do

Sul/SC, com o Sr. Gi lmar de Souza.

VT-CPE 526/00

Exeqüente: SALETE DE OLIVEIRA VENERA

Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bem: Máquina de costura industrial, Overlock, NISSIN, razoável estado, avaliada em R$600,00
(seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n° 1568 - Jaraguá do Sul /SC,
com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 533/95 (Apensado 534/95)
Exeqüente:.ALTAIR QUINTINO
Executada: BASÍLIO LOPES - ME e OUTROS (02)
Bem: Imóvel constituído-de terreno com área remanescente de 290.320,00m2, situado no

município de Jaraguá do Sul, no lugar Pedras Brancas, sem benfeitorias, fazendo frente no

Ribeirão das Pedras Brancas e com terras de Carlos F. Vasel e Rudolfo Zimmermann; travessão
dos fundos com terras de Constantino Rocco Rubini e Bertholdo Bachmann. extremando pelo
lado direito com terras de Ricardo Gonçalves e pelo lado esquerdo com três linhas em terras de
Luiz Hilleshein, Carlos F. Vasel e devolutas; terreno este cortado pela estrada Pedras Brancas,
dista 6km do centro de Jaraguá do Sul, cadastrado no INCRA sob n° 801.062.026.093, com
matrícula n° 3.234 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, avaliado
em R$50.000,OO (cinqüenta mil reais).

VT-AT 548/99

Exeqüente: RENATO DA ROSA
Executada: DA VINCI TÊXTIL,LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Máquina para estampar, MHM, modelo 2000, Dryer Sisterns, tipo IRK 7, de 380V, 50
Hz, 20 KW, fabricação Kufstein - Áustria, com doze chapas removíveis adultolinfantil, com
cinco secadores, sendo somente três em funcionamento, com seis braços para estampar cores
distintas, sendo somente quatro em funcionamento, avaliada em R$60.000,00 (sessenta mil

reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos 325/95, 1264/98,840/99,
308/00,331/00,305/00,81/99, 1337/99,82/99, e 133'9/99. Local p/ vistoria: Rua Domingos\Sansan n° 150, Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 557/95

Exeqüente: JAIR CIPRIANO
Executada: LEOPOLDO ERNESTO WALTER

Bem: Imóvel constituído de terreno em formato retangular, situado no lado ímpar da Rua 1 ° de

Maio, em Corupá/SC, nesta Comarca, fazendo frente com a referida rua com 19,00m coincidindo

com o alinhamento predial, travessão dos fundos com 19,00m em terras a requerer por quem de

direito, extremando do lado direito com 42,53m em terras de Leopoldo Ernesto Walter, e do

lado esquerdo com 42,53m em terras de Evaldo Duve, contendo uma área de 808,00m2, sem
benfeitorias. Dista da esquina com a Rua Roberto Seidel, 200m. De propriedade de Leopoldo
Ernesto Walter. Com matrícula n° ,19.648 do c.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul, avaliado em

R$6.500.00 (seis mil e quinhentos reais).

VT-AT 609/98

Exeqüente: MARILENE OSS- EMMER
Executada: LEHMANN& CIA LTDA. (RESTAURANTEE PIZZARIA PERTUTTI), A/C SI:

NELSON LEHMANN

Bens: 01) Reboque, de fabricação própria, placa LYT 0299, RENAVAM 543653501, chassi
9EZSC I OPCTC020781 , ano/modelo 1996, azul, de propriedade de Humberto Lehrnann, bom
estado, avaliado em R$I.200,00; 02) Veículo FORDIESCORT 1.0 HOBB, a gasolina, cinza,
placa LWT 1659 - Jaraguá do Sul, ano/ modelo 1994, RENAVAM 625834453,. chassi
9BFZZZ54ZRB606467, proprietário atual FILIPE MATIAS DA COSTA, avaliado em

R$6.500.00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Local p/
vistoria: Rua Arthur Muller n° 50 - Jaraguá do Sul/SC, item O I - com o Sr. Humberto Lehmann,
e ilem 02 - com o Sr. Luiz André Laurinda.

VT-AT 626/96

Exeqüente: ARNOLDO JUNG

Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOMBACK LTDA.

Bem.Máquina lixadeira, OMIL, verde, tipo LX2500, série 286, n° de fabricação 25 II, completa,
junto um motor WEG, modelo 100L 386, HZ 60, 5CV, RPM 3510, 360/660V, bom estado de

conservação, avaliada em R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Lócal p/ vistoria: Rua 13 de

maio s/n° - Massaranduba/SC, com o Sr. José Ingo Back. '

VT-AT 675/94
,

Exeqüente: VENCESLAU TIBURCIO PINHEIRO-eOUTROS (02)
Executada: WIGANDOMEIER

Bens: 01) Direitos de uso e gozo da linha telefônica n° 366-2176, avaliada em R$500,00; 02)
Micro trator TOßATA. com enxada rotativa, com arado e roçadeira, modelo TR-9, razoávej
estado de conservação. avaliado em R$2.000,00; 03) Enxada rotativa, LAVRALE, modelo

41060855, do tipo para engate em trator de pneus, razoável estado de conservação, avaliada
em R$600,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$,3.1 00,00 (três mil e cem reais).Local p/ vistoria:
item 02 e 03 - Rua Bertha Weege n° 3514, com o Sr. Wigando Meier.

VT-AT 701/99

Exeqüente: INDIANARA DE SOUZA
Executada: RUBEM FONSECA FLEXA

Bens: Máquina de costura indústrial, RIMOLDI, modelo 263.34.3DR 1.6, n° de série 794273.
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tipo pesponto, completa, com motor, mesa e estante, razoável estado, avaliado em R$650,00
(seiscentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Reinoldo Rau n? S6, sala 06 - Jaraguá do

SuIISC, com o Sr. Rubem Fonseca Flexa.

VT-AT 803/92

Exeqüente: MARIO PAULO TOMAZELI
Executada: TOMASELLI S/A
Bem: -Irnóvel constituído de terreno situado à Estrada Duas Mamas, fundos, na cidade de :

Schroeder, fazendo frente com terras de Valdemar Lange, com 21 O,OOm, travessão dos fundös
com terras de Tomaselli SIA onde mede 21 O,DOm, extrema pelo lado direito com terras de
Dionísio Nardelli, em 75,00m, extremando pelo lado esquerdo com terras de Harry Mundt,
medindo 75,00m, contendo a área total de 15.750,00m2, localizados a 6km do centro do

município. O imóvel contém uma área de reflorestamento em pinus com aproximadamente
nove anos, sendo cerca de 3.500 árvores. Registrado no C.R.I. da Comarca de Guaramirim sob
n" 9,S15 em nome de Tomaselli SIA, avaliado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

VT-AT 818/99

Exeqüente: NORBERTODO ROSARIO
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA;
Bem: .Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo IX 450, n° de série 20 I 003S7,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos,
três teclados e três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em

R$40,000,00 (quarenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
252/99,23/99 e 250/99. Local pl vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do SuIISC,
com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 836/98

Exeqüente: WALDEMAR BEHNKE
Executada: LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.

Bens: 01) Balança, modelo 2124, capacidade 1 OOkg x 20g, com colunas e rodas, série 304606,
bom estado, avaliada em R$2.500,00; 02) Balança eletrônica, modelo 2124, capacidade 250g x

SOg, com colunas e rodas, série 304619, avaliada em R$I.SOO,OO. tOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Local pl vistoria: Estrada Itapocu sin° - Corupá/SC,
com o Sr. Ricardo Lúcio Simon,

VT-AT 837/98

Exeqüente: RAUL FRIEDEL
Executada: LUNEPRIS BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.

Bens: Ol) Máquina de costura industrial, cverlock; RIMOLDI, n° 9346, razoável estado, avaliada
em R$600,00; 02) Duas infestadeiras para malha tubular, sistema coxo, bom estado, avaliadas

.

em R$J.700,OO/cada, total: R$7.400,00; 03) Balança OHAUS TS4KD, Série 6977, avaliada em

R$2,700,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$10.700,00 (dez mil e setecentos reais), Local pl
vistoria: Estrada Itapocu sin° - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

VT-AM 838/99

Exeqüente: LEILA DOS' ANJOS ESPINDOLA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: Ol) Máquina de costura industrial PFAFF, tipo reta, modelo 3116-1/04 - 30-A, n° de
série 134 R SO, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em

R$600,00; 02) Máquina de costura industrial RIMOLDI, tipo bordadinho, modelo 262 10 3
MD. n° de série S559S6, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada
em R$I.I 00,00; 03) Aparelho de ar condicionado CONSUL, modelo Air Master: de IS,OOO

BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$900,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$2.600,00 (dois mil e-seiscentos reais). Local pl vistoria: Rua Domingos Sansen n" 150-

Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Nivaldo Petry.

\IT-AT 856/98

Exeqüente: ELISANGELA PEZZUTTI BINI
Executada: EMPRESA JORNALÍSTICA PERFIL LTDA.

Bens: OJ) Microcomputador 4S6 DX2-66, HD 540cg MB RAM - monitor 14" color, gabinete
mini torre, com mesa e teclado, razoável estado, avaliado em R$400,00; 02) Microcon;putador
Pentium 100, 32MB memória RAM, CD ROM SX-HD 1,7GB - monitor 14"color, gabinete
mini torre, com mesa e teclado, razoável estado, avaliado ein R$700,00; 03TMicrocomputador
Pentium 100,32 MB memória RAM, CD ROM SX-HD 2, 1GB - monitor 14"color, gabinete
mini torre, com mesa e teclado, razoável estado, avaliado em R$900,00; 04) Impressora HP

GL Laser Jet, razoável estado, avaliada em R$600,00; 05) Impressora, jato tinta, EPSON
STYLUS color 600, razoável estado, avaliada em R$200,00; (6) Impressora EPSON LX 300,
razoável estado, avaliada em R$120,00; 07) Condicionador de ar, móvel com rodas, MÓBILE.
,I 0,000 BTU's, razoável estado, avaliado em R$300,00; 08) Aparelho de ar condicionado,
CONSUL, 10,000 BTU's, razoável estado, avaliado em R$350,00; 09) Aparelho de Fax,
ITAUTEC 1000 IFAX, razoável estado, avaliado em R$200,00; 10) Frigobar, CONSUL TOP,
razoável estado, avaliado em R$200,00; 11) Calculadora, DISMAC, com visore bobina, razoável

estado, avaliada em R$SO,OO; 12) Máquina de escrever elétrica, OLIVETTI TEKNE 3, razoável

estado, avaliada em R$SO,OO; 13) Três arquivos de aço com cinco gavetas, razoável estado,
avaliados em R$40,ÓO/cada, total: R$120,00; 14) Três escrivaninhas em fórmica com três gavetas,
razoável estado, avaliadas em R$40,00/cada, total: R$120,00; 15) Estante em fórmica com

duas portas na parte inferior e duas prateleiras na parte superior, razoável estado, avaliada em

R$40,00; 16) Cadeira tipo diretor com rodas, razoável estado, avaliada em R$40,00; I7) Duas
cadeiras de ferre, com braço, sern rodas, razoável estado, avaliadas em R$25,00/cada, total:
R$50,00; 18) D�as escrivaninhas, ein cerejeira, com três gavetas, razoável estado, avaliadas
em R$40,00/eada, total: R$SO,OO; 19) Duas escrivaninhas, em madeira.rnarrom, com três gavetas,
avaliadas em R$30,00/cada; total: R$60,00; 20) Três cadeiras com rodas, sem braço, razoável
estado, avaliadas em R$25,00/cada, total: R$75,00; 21) Três cadeiras sem rodas, sem braço,
razoável estado, avaliadas em R$20,00/cada, total: R$60,00; 22) Armário com duas portas, em

fórmica, razoável estado, avaliado em R$40,00; 23) Mesa de reunião, aproximadamente 2,00
.

x I ,00m, razoável estado, avaliada em R$25,00; 24) Sofá com três lugares, listrado, branco e

preto, razoável estado, avaliado em R$40,00; 25) Televisão colorida, TELEFUNKEN 14",
não funcionando, avaliada em R$40,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.920,00 (quatro mil

novecentos e vinte reais). Local pi vistoria: Rua Ida Bona Rocha, Centro - Jaraguá do Sul/SC,
com a Sra. Jane Teresinha Ochher Gonçalves.

VT-AT 862/98

Exe9üente: ROSALIA GUESSER

Executada: MARINES FERNANDES PRESTINI

Bens: 01) Secadora de roupas, de parede; ENXUTA, modelo Sec ,Plus II, com ciclo amaciante,
branca, razoável estado de conservação, avaliada em R$70,00; 02) Televisor colorido, PHILCO
HITACHI 20", sem controle, razoável estado de conservação, avaliado em R$200,OO; 03)
Estante em vidro, medindo 2,00m de comprimento por 1 ,00m de altura, profundidade 0,40m,
tendo sete divisórias na horizontal etrês divisórias na vertical, razoável estado de conservação,
avaliada em R$I 00,00; 04) Máquina de lavar roupas, ELETROLUX, modelo 7000 RPM,

capacidade de Skg, branca, bom estado de conservação, avaliada em R$550,00; 05) Aparelho
de vídeo cassete, BROKSONIC, modelo HQ 4 HEADIONSCREEN PROGRAMMING, razoável
estado de conservação, avaliado em R$ISO,OO; 06) Freezer, CONSUL, capacidade 170 litros,

tipo horizontal, com uma tampa, branco, bom estado de conservação, avaliado em R$3S0,00;
07) Refrigerador CONSUL, modelo Contes! 28, marrom claro, razoável estado de conservação,
avaliado em R$220,00; 08) Forno de microondas, PANASONIC, com auto descongelamento
e sensor de autocozimento, marrom claro, razoável estado de conservação, avaliado em

R$ISO,OO; 09) Forno elétrico CONTINENTAL, modelo Avance Turbo, tipo autolimpante,
marrom claro, razoável estado de conservação avaliado em R$90,00; 10) Televisor colorido
BROKSONIC, modelo Analog Mode 14", com controle remoto, razoável estado de

conservação, avaliado em R$160,00; 11) Dois ventiladores de pedestal, ELETRIC FAN,
modelo Super de Luxe, com três velocidades, sendo um verde e outro roxo, bom estado de

conservação, avaliados em R$20,00/cada, total: R$40,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$2, 170,00 (dois mi I cento e setenta reais). Local pi vistoria: Rua Vergílio Moretti n° 105 -

Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Marines Fernandes Prestini.

\lT-CPE 941/98

Exeqüente: KATIA BEATRIZ SOUZA CORDEIRO
Executada: DARFE INDÚSTRIA E COMÉRICODEMALHAS LTDA.
Bens: Duzentas de dez camisas Polo, de malha confeccionada de 1 a qualidade, tamanho e

cores diversas, avaliadas em R$17,00/cada, total: R$3.570,OO (três mil quinhentos e setenta

reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Afonso José da Cunha.

'

\lT-CPE 954/99

Exeqüente: ERNESTINA GOMES DA SILVA

Executada: REI DOS BOTÕES COMÉRCIODEAVIAMENTOS LTDA.

Bens: Quatrocentos cones de linha, com 5000.iardas, CORRENTE, n° 50, cores sortidas, de
Ia qualidade, avaliados em R$S,OO/cada, total: R$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Local
pl vistoria: Rua Adolfo Tribess n" 400 - Jaraguá do SuIISC, com a Sra. Daniela Mathias.

VT-AT 96J/98

Exeqüente: IRINEU DE SOl(ZA FILHO
Executada: MENEGOTTI VEICULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total de

26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do PostoMarcolla, fazendo frente em 62,50m
com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha quebrada de
76,00m; 32,00m; 60,00m; 3S,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um caminho

projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com uma linha seca de
376.00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de
telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de madeira, não averbados.
Contém também duas lagoas desti nadas à criação de peixes. Registrado no CR.I. da Comarca
de Jaraguá cio Sul/SC, sob O n° 12.70S, avaliado em R$SO,OOO,OO (oitenta mil reais). O mesmo

bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/9S e penhorado nos autos do processo
963/9S,

VT-AT 963/98

Exeqüente: JAMILE SCHMIDT
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total de
26.700,00m2. de forma irregular, distante 2,00m do PostoMarcoIla, fazendo frente em 62,50m
com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em unia linha quebradade
76,00m; 32,00m; 60,00m; 3S,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um caminho

projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com uma linha seca de

376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de,
telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de rnadeira, não averbados,
Contém também duas lagoas destinadas à criação de peixes. Registrado no C.R.I. da Comarca
de Jaraguá do SuIISC, sob o n° 12,70S, avaliado em R$SO.OOO,OO (oitenta mil reais). O mesmo

bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/9S.

VT-AT 964/98

Exeqüente: ARNO SCHWIRKOSKI
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído ele terreno contendo a área de I 5.2S3, 14m2, sem benfeitorias, situado
no lado direito da Servidão de Passagem, distante 40S,60m da esquina com a Estrada Francisco
de Paula, fazendo frente com a Servidão de Passagem em duas linhas, sendo uma de 2m,SOm
e outra de 36,40m, travessão dos fundos' com terras de Ângelo Detofol em I OO,OOm., extremando
do lado direito COIll terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado esquerdo com terras de

Menegotti Administradora de Bens Ltda., em seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16,1 Om: 34,20m;
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14,40m e 23,00m. 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 processo 960/98, 959/98, 119/99; 1266/98 e 272/99.

VT-AT 965198

Exeqüente: EDSON JOSÉ GAEDKE
Executada: MENEGOTTI VEICULOS SIA e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total de

26.700,,oOm2, de forma irregular, distante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em 62,50m
com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha quebrada de 76.00m;
32,00m; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com umcaminho projetado a ser

aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com uma linha seca de 376,00m com

terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de telhas de barro,
antiga, em precárias' condições e dois ranchos de madeira, não averbados. Contém também'
eluas lagoas destinadas à criação de peixes. Registrado no c.R.I. elesta Comarca sob o n° 12.708,
avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos elo ,

processo 795/98 e penhorado nos autos dos processos 963/98 e 961/98.

VT-AT 1054199

Exeqüente: NIVALDO LUIZ HINTZ
Executada: INDÚSTRIA DE AR,TEFATOS DE BORRACHA BM LTDA.
Bens: Imóvel constituído de: Ol) TERRENO situado nos funda's da Rua Apiúna, no município
de Schroeder, fazendo frente com terras de Ind. de Artefatos de Borracha BM Ltda., com 43,48m,
fundos com terras de HeinzWilly Ziebell com 43,48m, extremando do lado direito com terras
ele HeinzWilly Ziebell com 23,00m, e do lado esquerdo com terras de Egon Mass com 23,OQm,
contendo ii área de 1.000,00m2, localizado nos fundos do lado ímpar da mencionada rua e a

115.00m damesma rua. Eelificaelo um galpão em madeira, piso cimentado e coberto com telhas
ele fibra cimento, com aproximadamente 120,00m2, servindo de refeitório. da executada, não
averbado. Cadastrado no C.R.I. da Comarca de Guararnirim sob n? 9.670, avaliado em

R$8.000,00; 02) TERRENO situado nos fundos da Rua Apiúna, sem benfeitorias, no município
'

ele Schroeder, fazendo frente com terras ele Ind. de Artefatos de Borracha BM Ltda., com 23,00m,
fundos com o prolongamento da Rua Dom Pedro com 23,00m, extremando elo lado direito com

terras de HeinzWilly Ziebell com 64,20m, e do lado esquerdo com terras de Raulina Krueger
Voelz ,com 64,20m, contenelo a área de 1.476,60m2, localizado a III ,25m da esquina com a

Rua Presidente Costa e Silva, existe uma lagoã no centro do terreno. Caelastrado no C.R.1. da
Comarca de Guaramirim sob n° 11.637, avaliado em R$12.000,00; 03) TERRENO situaelo no

lado ímpar da Rua Apiúna, sem benfeitorias, no município de Schroeeler, fazendo frente com

terras de Márcio Buzzi, com 25,00m, fundos com terras de Heinz Willy Ziebell com 25,00m,
extremando do lado direito com terras de HeinzWilly Ziebell com 112,00m, e do lado esquerdo
com terras de Ind.de Artefatos de Borracha BM Ltda. com 112,00m, contendo a área ele 2.800,00
m2. localizaelo nos fundös elo lado ímpar da mencionada rua e a III ,25m da esquina com a Rua
Presidente Costa e Silva, existe uma lagoa elestinada à criação de peixes no fundo do terreno.

Caelastrado no c.R.I. da Comarca de Guaramirim sob n° 11.259, avaliado em 'R$23.000,00.
TOTAL DA AV4LIAÇÃO: R$43.000,00 (quarenta e três mil reais).

VT-CPE 1173199

Exeqüente: ANTÔNIO SEABRA DE LIMA
Executada: MARQUES E FILHOS LTDA. - S&PERMMARFIL
Bem: Automóvel CHEVROLET, modeloMONZA SLE 2.0, dé placas AES 9697, ano 91 moelelo

92, azul, chassi 9BGJK69SNMBO 14487, não apresentando avarias aparentes, registraelo em

nome ele CIZESKI AUTOMÓVEIS LTDA., figura no documento como a álcool, inforrnando o

proprietário.que houve conversão para gasolina. Avaliado em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais). Local p/ vistoria: Rua Joinville n" 1878, com o Sr. Moacir José Cizeski.

VT-CPE 1260199

Exeqüente: CARLA PATRÍCIA ZEFÉRINO DE CASTRO
Executada: ANA MARIA jUDACEISKI CORREA
Bem: Microcomputador de daelos para sistemas ATM, duas portas de comunicação assíncrona
serial 232C e uma síncrona RS 422C, COMPAQ, modelo Prolínea 4/33S, razoável estado,
avaliado em R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Otto Hilbercht n°
160 - Corupá/SC, com o Sr. Jorge Correa.

VT-AT 1339198 (Apensados: 684196,770196, 769196, 772196, 773196, 767196, 766196, 757/96,
756/96,760/96,763/96; 863/96,603196,752/96,761/96,762/96,754/96, 759/96, 751/96, 764/
96, 765/96, 758/96, 753/96,988/97,1331/98,1340198, 1341/98, 1343(98, 1344/98, 1345/98,
/346/98,1347/98,1348198,1349/98,1352/98,1353/98, 1354/98, 1355/98, 1356/98, 1357/98,
/358/98,1359/98,.1360/98,1361/98,1362/98,1364/98, 1365/98, 851/99)
Exeqüente: HARRY GUSTAVO ROBERTO RUSCH e OUTROS
Executada: MASSA FALIl)A DEMÓVEIS KOHLS LTDA.

Bens: 01) Imóvel constituído de terreno situado no município de Corupá, contenelo a área
ele I 54.000,00m?, sem benfeitorias, fazendo frente com o Ri9 Humbolt.travessão dos runelos
com terras de Willy Funka, extremando elo lado direito com terras de Alfonso Rutsarz, e do
lado esquerdo com terras de Gerhardt Hafemann. O terreno descrito dista 8km do centro

ele Corupá, cortado pela Estrada Bomplandt, cadastrado no INCRA sobn° 801.038.001.570-
O. Sobre o terreno há uma plantação de pinus de aproximadamente 12.000 pés. Com
marrícula n° 1.887 no C.R.1. desta Comarca, avaliado em R$30.000,00; 02) Imóvel
consrituído de terreno em formato irregular situado nos fundos do lado ímpar da Estrada

Bornplandt, em Corupá, fazendo frente em 180,00m em terras de Evaldo Huttl, travessão
dos tundos em 180,00m com terras de Helena Funcka, extremando do lado direito com

206,'25m em terras de Adolfo Rothsal e Evaldo Huttl, e do lado esquerdo com 206,25m em

terras de Eric Kohls e Fábrica de Móveis Kohls Ltda., com área de 37.125m2. sern

benfeitorias, dista do centro de Corupá 13,00km. Cadastrado no INCRA sob n°

801.038.009.741-3. Registrado no C.R.I. desta Comarca sob n° 17.980, avaliado em

R$7.000,00; 03) Serra fita para torras de madeirá, fabricação Metalúrgica Turbina, modelo
SFl)c2, n° 319, ano 12/80, com cavalete de quatrocolunas, com molar de 50CV, avaliado

em R$15.cioo,00; 04) Aparelho para afiação de serra fitas, fabricação Metalúrgica Turbina,
modelo BBT. n° 230, ano 77, avaliado em R$I.300,00; 05) Equiparnento para solda de
serra fitas manual, máquina SOT, n°'213, ano 77, avaliado em R$I 00,00; 06) Laminadora
de fitas, n° 547, fabricação 95, máquina CH, avaliada em R$I.500,00; 07) Afiadora de

precisão, manual, para serra fita, com mesa de madeira, avaliada em R$I 00,00; 08) Aparelho
para ondulação de serra fita, com motor e mesa de madeira, avaliado em R$I.300,00; 09)
Travadeira de fitas, manual, avaliada em R$I 00,00; 10) Aparelho para corte de metal, com
motor, avaliado em R$150,00; 11) Esquadrejadeira com mesa de aço, com motor, modelo

4,2 x 80, n° 125, fabricação Metalúrgica Triângulo, avaliada em R$1.1 00,00; 12) Dois
carrinhos com quatro pneus de borracha, tampo de madeirá, avaliados em R$30,00/cada,

.

total: R$60,00; 13) Dois jacarés com quatro rodas de borracha, avaliados em R$80,00/
cada, total: R$160,00: 14) Lixadeira de contato SOLIMAQ, n° 329-238, 5HP, modelo 1300,
avaliada em R$40.000,00; 15) Máquina de pintura WASTER, tipo MWE C500, série 152,
ano 93, avaliada em R$8.000,00; 16) Guilhotina pneumática para recorte de molduras,
avaliada em R$I.OOO,OO; 17) Caldeira BENECKE, n° 24, fabricação 07/84, capacidade
400kg/h, área 20m2, avaliada em R$5.000,00; 18) Três vagonetes de ferro de 6m de

comprimento com seis rodas de 'aço, avaliados em R$200,00/cada, total: R$600,00; 19)
Compressor tipo parafuso SCHULZ, modelo SRP 1040,380 V, avaliado em R$17.000,00;
20) Serra circular para desdobramento de rnadeira, com mesa e carrinho de rnadeira, com
motor, avaliada em R$500,00; 21) Prensa para rnadeira, METRISA, com seis fusos, com
compressor Mannesmann, avaliada em R$40.000,00; 22) Exaustor industrial BRANDT,
com motor de 40 CY, com tubulação, avaliado em R$3.000,00; 23) Transformador de alta
tensão de ISO KVA, com disjuntor, avaliado em R$2.500,00; 24) FuradeiraMELA, modelo
FMP 35S, série B92, avaliada em R$13.500,00; 25) Furadeira de bancada WETZEL,
capacidade 5/8", avaliada em R$I 00,00; 26) Afiadeira de facas para piai na, INVICTA,
avaliada em R$700,00; 27) Dois aparelhos de ar condicionado, CONSUL, de 10.000 BTU's,
avaliados em R$350,00/cada, total: R$700,00; 28) Duas escrivaninhas com três gavetas,
avaliadas em R$20,00/cada, total: R$40,00; 29) Duas escrivaninhas sern gavetas, avaliadas
em R$I O,OO/cada, total: R$20,00; 30) Escrivaninha com onze gavetas, tipo colonial, avaliada
em R$60,00; 31) Dois arquivos de aço com quatro gavetas, avaliados em R$15,OO/cada,
total: R$30,00; 32) Duas c�deiras com rodas giratórias, avaliadas em R$7,00/cada, total:
R$14,OO; 33) Quatro cadeiras estofadas, sendo duas com braço e duas sem braço, avaliadas
em R$5,00/cada, total: R$20,00; 34) Cofre de I m de altura, avaliado em R$120,00; 35)
Central telefônica MULTITEL, com cinco aparelhos, avaliada em R$40,00; 36) Calculadora
OLIVETTI, modelo Divisuma 812, avaliada em R$6Ö,00; 37) Calculadora OLIVETTl,
modelo Logos 40A, avaliada em R$60,00; 38) Dois armários de com duas portas de vidro,
avaliados em R$15,00/cada, total: R$30,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$190.964,00 (cento
e noventa rni I novecentos e sessenta e quatro reais). Local pí vistoria: Rua João Tozini n°
650 - Corupá/SC, com o Sr. Adernar Klemms.

VT-AT 1398/98

Exeqüente: JOÃO HENRIQUE FERREIRA (menor) representado/assistido por VERA LUCIA
MAXIMO FERREIRA
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS SIA e.OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total de
26. 700;00m2, de forma irregular, distarne 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em 62,50m
com terras de A I berto Schroeder, ex tremando pelo lado di rei to em uma I i nha quebrada de 76,00m;
32,00m; 60,OOm; 38.50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um caminho projetado a ser

aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com uma linha seca de 376,00m com

terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de telhas de barro,
antiga, em precárias condições e dois ranchos de madeira, não averbados. Contém também

duas lagoas destinadas à criação de peixes. Registrado no C.R.I. da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC, sob o n" 1'2.708. avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra

arrestado nos autos do processo 795/98 e penhorado nos autos dos processos 963/98, 961/98,
965/98 e 1400/98,

VT-AT 1400/98

Exeqüente: lLSON DE SOUZA
_

Executada: MENEGOTTI VEICULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área talai de

26,700.00m2. de forma irregular, dtstante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em 62,50m
com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha quebrada de 76,00m;
32,00ni; 60,00111;- 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um caminho projetado á ser
aberto e terras ele José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com uma linha seca de 376,OOI_l1 com terras

de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em
precárias condições e dois ranchos de madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas
à criação de peixes. Registrado no C.R.I. ela Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob o n° 12.708, avaliado
em R$80.000,00 (oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/

98 e penhorado nos mitos cios processos 963/98, 961/98 e 965/98.

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

comunicados nas datas ele Praça/Lei Ião.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (vinte por cento) no ato da

arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro

será ele 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remissão ou adjudicação e

correrá por conta do comprador, remitente ou adjudicante. Caso os executados não sejam
encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da expedição da respectiva notificação,
valerá o presente como Edital de Notificação de PraçaILei/ãt;, segundo estabelece o Artigo
687, Parágrafo 3° cio CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0**47)
422-8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.coriÍ.brou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br.

PAULO MARIO LOPES MACHADO

Leiloeiro Público Oricidl
Matrícula AARC-029/99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sala, garagem e demais

dependências e cl telefone.
Terreno cl 400m2, murado. Valor
R$ 23.000,00, negociável. Rua
dos Escotei ros, 114, próx imo

Posto Marcola,

cl 282m2. Valor R$ 45.000,00.
Aceita veículo ou imóvel. Tratar

370-7441 ou 9973-5354.

cimente de águaern toda casa, 2

bwc e I suíte, garagem, churras

queira, 02 salas, 05 quartos,
cozinha grande e móveis sob

medida, lavandeira e demals

cornodes. área total construida
250m2 e terreno com l500m2
local maravilhoso. OBS: Água de

poço. Valor R$ 160.000,00
Aceita-se casa ou terreno no

negócio- estuda-se propostas.
Interessados entrar em contato

com Alexandre pelo fone
9·103-6151

Vende-se sobrado semi- acabado
na vila nova, garagem cl

churrasqueira, + OI garagem,
suíte, 2 quartos, ampla sala cl

sacada, cozinha, etc. Aceita-se
carro ou terreno

Fone 9962-0139

Vende-se sorveteria completa, 10
frezeres, liquidificador industrial,
02 carrinhos novos, sabores com

protocolo, registro, com 05

pontos fixos, por R$ 12.000,00.
Troca-se por carro e uma parte
em dinheiro, aceitaq-se çontra
proposta. Fone 371-9457 cl

Antônio ou Lucimara

Vende-se terreno pronto para
construi r em Santa Luzia, com
14x34 metros, próx. Friguns.
Valor R$ 7.000,00. Tratar 9103-
21160u 371-8700.

Vende-se uma impressora Xerox
DOC Print C4, semi-nova (com
garantia de 32 meses). Tratar
371-5512.

Procuro uma sala comercial no

calçadão ou naAv. Getúlio Vargas,
cl área, aprox imudamente, de

50m2, para alugar. Tratar 376-
0049, cl Roselene.

,

Vende-se terreno cl 13x32 metros

próx. Malwee. ValorR$ 6.000,00
+ financ. Tratar 9103-2116 ou

371-8700. Estuda-se proposta e

aceito carro no valor do negócio.

Vende-se terreno na área central,
lateral de Marechal Deodoro, cl
375m2• Valor R$ 55.000,00.
Tratar 9975-2164.

Vende-se terreno cml, próximo
Metalúrgica Trapp, após Weg II,
cl 420m2, livre de enchente, com
casa mista de 3 qtos., garagem e

demais dependências, com planta
e escritura. Tratar 371-6112.

Vende-se casa em Guaramirim,
situada a rua 28 de agosto, próx.
Prefeitura, 2077- Fundos casa

toda em alvenaria, com aque-

Vende-se Freezer 180 L, Consul,
vertical, semi-novo. Valor R$
250,00. Tratar 376-0049.

Vende-se sobrado misto em Barra

Velha cl 3 quartos, sala, cozinha,
2 bwc, e churrasqueira completa,

Vende-se casa próx. aMarisol, cas
mista, cl 3 quartos, 2 banheiros,

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece.

-

REFRIGERAÇAO II
AR CONDICIONADO

• PROJETO • CÂMARA FRIA
• MANUTENÇÃO • AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT
• INSTALAÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

AMBIENTE 'CLIMATIZADO
Você e seu cliente merecem sentir-se bem.

Tel/Fax: 47 275-2004 CeI.: 9975-0528
e-mail: belfrio@netuno.com.br

"Versátil, o Split é uma
solução estética para
diversos ambientes"

f,LORBIIEQUIPAMENTOSPARA ESCtUTÓRIO
20 anos atendendo bem para atender sempre

Computadores
com IS,64;9002 para
psofessores e
profissionais liberais
em até 36 vezes,
outros. ém até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

- Móveis para escrltôrto em geral
- Com,putad)9fe�h;,impli"essoras
- Fax"- "Máq,llIila,a�e ..cupom ·t;i'scal
- Relógios de Ponto
... Etiquetadora·s - Scanner
- Check Pronta - Retroprojetor
- Calculadoras/Máquinas de escrever
- Suprimentosípl informática
- Papelaria e acessórios em geral

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Construtora e Imobiliária
Engeec

o-
Engetee

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Franckeri, 253

·Engetec.

CRECI 934-J VENDE
OPORTUNIDADES. DA SEM'ANA:

ALUGA
CENTRO - Rua Emil Burow,
272 - Próximo ao Beira Rio.
Casa com 4 quartos, 3 bwc,
garagem para 2 carros,
churrasqueira. ALUGUEL
R$ 600,00, com bônus de
R$ 50,00 nos 6 primeiros

meses.

CENTRO - Rua Florianópolis,
242 próximo a Marechal

Deodoro, casa com suíte, 2
qtos, dep. empregada, com

piscina e demais
dependências.

ALUGUEL R$ 600,00

1 - ESTRADA NOVA (BARBADA)
Terreno com 450m2, casa em alvenaria com 80m2. Preço R$ 8.000,00
entrada + 60 prestações de R$190,00.

2 - GUARAMIRIM
Próximo a Weg Química - Bairro Corticeira, terreno com

690m2 e casa com 110m2 - use seu FGTS. Preço R$ 12.000,00 + 50x R$190,00.

'3-CENTRO
Edifício Menegotti - Apto. grande, com suíte cl closet, 1 qto com bwc social,
3 salas ct 1 sacada, lavabo social, cozinha e despensa, qto e bwc de

empregada e garagem. Valor R$ 70.000,00, condições a combinar

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

Rua loinville· - 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

.. �
Engetee Engetee Engetee

5 - VILA NOVA - PROX. AO FORUM - (OPORTUNIDADE)
Excelente terreno com 600m2 (15x40), por apenas R$ 37.000,00.
Aceita-se carro até 50% do re o .

6 - CENTRO

Ed, Argos - 2º andar - Rua Jorge Lacerda, apto, com 1 suíte

+ 2 quartos, demais dependências e garagem. R$ 75.000,00

7 - CONDOMíNIO AMIZADE - 2 APARTAMENTOS

Apto. com 3 quartos: Preço R$ 33.850,00, e com 2 quartos: Preço R$ 27.000,00
- Totalmente quitados (Aceita-se carro)

8 - CONDOMíNIO AZALÉIA
Excelentes lotes na parte de cima do lote_amento, o 1 º com 700m2:

Pre o R$ 32.000,00, o 2º com 1.200m2: Pre o R$ 65.000,00

JOÃO PESSOA / VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

asfalto (BR-Schroeder/Jaraguá),
totalizando +- 2.S00,OOm2• Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

colégio, creche, ponto de ônibus,
supermercado e creche.

Preço: R$ 8.000,00 de entrada e saldo em
.

até 50 parcelas de R$ 220,00 mensais.

Engetc<

E1Jngete<

Enge c(

o
Engetv

II
EngeteJ

Bnge ,(

a-o-o
Engetee Engetee Engere(

�� .. ,

Engt�tcc Engetee Engetee
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Rua João 'anuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início Iaraguá ESQuerdo

o

�.
C"')
r-,

!-=
o
c:
o,

Compra Vende

Aluga e Administra

REF. 1013 -

Amizade - Cond.
Res. Amizade - Apto
cl 2 dorm.; reforma
do, cl piso térmico.
R$ 35.000,00
quitado, pode ser

financiado até 15
anos e entrada cl
fundo de garantia\

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

371-6600
371-0725

�
�
�(

�
�
�(

REF. 3009 - Rio
� Cerro Pequeno
(

- Terreno dee
esquina com

t 450m2, R$
6.500,00, pode

�( .

ser financiado
direto com o

proprietário.

I
�
:(

�
(
(

REF. 2035 -

Chico de
Paulo - R.

Joaquim Fco
de Paulo, 279

- casa alv.
200m2 4 .

dorm, 2 banh.,
salajantar;
sala TV, COZI

nha, lavançl.,
churrasqueira.

Terreno
527m2 R$
93.OOÖ-O-O.

REF. 3023 -

Jaraguá
Esquerdo -

Terreno cl
375m2.

R$ 11.000,00

REF. 3000 - Vila
Nova - R. Artur

Gumz, terreno.
cl 507,50m2,
todo murado,

rua com asfalto.

R$ 29.000,00.
. Aceita carro

menor valor.

REF. 2034 - Vila Nova
- R: Eusebio de Poi,
125 - casa alv. 270m2,
1 suíte, 2 dorm., sala
estar/jantar, cozinha,
banh., área de festa c/
churrasqueira, sala TV
c/ lareira, área superior
p/- escritório. R$
87.000,00, aceita
casa até R$ 40.000,00
em Jguá ou casa até R$ .

30.000,00 na praia
(exceto Barra Velha e
Barra do Sul) ,

REF. 2027 - Agua Verde - R: Paulo Kraemer,
175, lugar alto, rua asfaltada - Casa em alv.

70m2, 'cl 3 dorm., 'sala, copa/cozinha. Terreno c/
392m2, todo murado. R$ 43.000,00.

REF. 3032 - Estrada Garibaldi - Próx. Salão
25 de Julho. Terreno cl 412m2. Entrada R$
2.000,00 + R$ 152,00 mensais.

REF. 3029 - Tifa Martins - Ana Paula,
próx. Posto Mime. Terreno 'cl 350m2, c/
fundamento pronto para casa de 100m2,

planta aprovada. R$ 14.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 078 - Casa alv.: 140m2; 1

suíte, 2 quartos, +dep. Lot.

Papp - Barra - R$ 100.000,00
r,

o

i

),

n,

j" "

l(

Ref. 004 - Casa alv.: 130m2, 3

quartos, + dep. Jaraçuá
Esquerdo - R$ 23.000,00,

próx. ao Juventus

rJ

Ref, 091 - Sobrado: 240m2, 3

quartos, dep. + sala cml.

Figueira - R$ 60.000,00
2

:11

: J� �;

:c

n'

UI'

Ref. 037 - Casaalv.: 1 suíte, cl
hidro, chur., e piscina. Terreno:
651m2. R$ 48.000,00. Lot.

Papp Barra.

a
4 quartos, 3 saias',

BWC, cozinha, dispensa, área
de serviço, gar., chur., Rua Adel
o Putjer, 409. Próx. Prefeitura.
R$ 350,00.
- Casa de madeirá: 3 quartos,
BWC, sala, copa, cozinha, gara
em. R. Adolfo Putjer, 409. Próx.
Prefeitura, fundos. R$ 270,00.

,
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Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4 - Centro Comi. Carlos Vasel - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 071 - Casa alv.: 240m\ 1 suíte,
2 quartos, +dep. Figueira

R$ 90.000,00

Ref. 061 - Casa alv.: 210m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Czerniewicz

R$ 8S.000,00

Ref. 033 - Sobrado: 246m2, 4

quartos, dep. Vila Nova - R$
60.000,00 à vista ou financiado

Ref. 002 - Casa alv.: 100m2,3
quartos, + dep. Vila Rau -

R$ 53.000,00

Ref. 013 - Casa alv.: 134m2, 2

quartos, +dep. João Pessoa.

R$ 40.000,00.
Ref. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

quartos, +dep. Ana Paula.

R$ 21.200,00
Ref. 046 - Terreno: 392m2. Centro.

R$ 38.000,00
Ref. 036 - Terreno: 399m2. Centro .

Ref. 046 2 casas de alv.: 10) 115m2,
3 quartos. 2°) 65m2, 2 quartos.
Água Verde. R$ 63.000,00.

Ref. 022, - Casa alv.: 120m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Czerniewicz

R$ 70.000,00

Ref. 047 - Casa alv.: 175m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Jguá Esquerdo -

R!p 58.000,00

Ref. 028 - Casa alv.: 134m2, 3

quartos, dep. Figueira -

R$ 50.000,00'

R$ 32.000,00
Ref. '053 - Terreno: 338m2• Vila
Nova. R$ 27,000,00
Ref. 048 - Terreno: 758m2• Figueira.
R$ 26.500,00
Ref. 008 - Terreno: 539m2• Jguá
Esquerdo. R$ 25.000,00
Terreno: 330m2. Próx. Prefeitura.

R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2. Chico de Paulo.

Ref. 053 - Casa alv.: 270m2,
6 quartos, dep., Vila Nova -

R$ 100.000,00

Ref. 079 - Casa alv.: 115m2, 1

suíte, 2 quartos, + dep. Barra -

Lot. Satler. R$ 45.000,00

Ref. 051 - Casa alv.: 129m2, 3

quartos, + dep. Figueira -

R$ 53.000,00

Ref. 015 - Apto: Res. Aguas
Claras: 47m2, 2 quartos, +dep.

Fica tel. Vila Rau - R$
13.000,00 + R$ 135,00jmês.

R$ 16.800,00. "

Ref:'Ó43 - -Terreno: 329m2• Lot.
Satler. Barra. R$ 11.500,00.
Ref. 005 - Chácara:216,665m2,
casa alv.: 2 suítes, 2 quartos, 2

salas, copa, cozinha sob medi

da, +dep. Casa pana caseiro.
32.000 pés de banana, galpão
de 150m2, -teletone e parabóli
ca. Rio Cerro lI.

R$ ],40.000,00.
. SI:; ,
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Creci 1749-J

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIAIRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS
275-3136

E-mail: itaivancsnetuno.com.br
* Estacionamento próprio

lTOA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA ALV.
- VILA BAEPENDI -

cl 145m2, 3 dorm,
2 bwe, sala ester/
jantar, cozinha cl
mobilia + edícula
c/ dep. de empr.

i cl bwe, escritório,ehurrasq., gara
gem pI 2 carros.

R$ 80.000,00.

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - c/
220m2, el4
dorm., 2 bwe,
garagem pl 2
carros, terre
no cl 930m2•
R$110.000,OQ

Sobrado - Vila Rau -

c/ 210m2 - suíte c/
sacada +- 2 äorm., 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

Apto-103 -

Edif. Isabella

c/ 1 suíte + 2
dorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, c/
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.�'
Finane·IPare.

� -,-____"....,....,....-_.._, Apto-301 -

Nova Brasiiia
Edif.
Hortência, cl
3 äorm., 2
bwe, cozinha
cl armários
emb., sem i
mobiliado
demais
cômodos.
Apenas R$
68.000,00.

VENDE - Sobra
do - Amizade -

c/ 260m2• R.
Emílio
Hornburg, 2
suítes, + 2
äorm, 2 bwe,
,cl sacadas.
Terreno cl
727m2• Aceita
imóvel menor
valor. R$
120.000,00.

- casa alv. cl
90m2,3
dorm., bwe,
cozinha,. lav.,
garagem.
R$ 38.000,00
- Aceita FGTS
- finane.

VENDE-VILA
LANZI - Casa
alv., cl 125m2,
el1 suíte + 2
dorm., 1 bwe
social, cozinha
ampla, sala
em 2
ambientes -

defronte ao

Colégio
Giardine
Lenzi.
R$ 68.000,00.

VENDE - Edif.
Adrielli - Apto.
201 - próx Cal.
Alberto Bauer, c/
96m2• Área útil- 1
suíte + 2 dorm.,
sala c/ sacada,
garagem, portão
eletrônico,
interfone. R$
22.000,00, sinal
+ finane. R$
305,00, pI mês

VENDE- VILA
LENZI - Sobra
do de a/v. c/
340m2,1 suíte +

2 äorm., bwe,
cozinha,
lavand., sala,
varanda, c/ 1
sala comI.
térrea - 1 apto
c/ 2 äorm.
térreo.
R$ 85.000,00

VENDE- SÃO LUl
- Casa a/v. c/

,

150m2, 5 äorm.,
....M.........� 2 bwe, c/

gàragem, rua
calçada, lugar
alto. Próximo
Arroz Urbano,
terreno c/
430m2• R$
35.000,00

, VILALALAU
- Casa a/v. c/
223m2, Vi/a
Lalau - cl 1
suíte c/
banho hidro
massagem, 2
dorm., cl
armários
emb. + 1
äorm., sala
TV, estar,
jantar,
lavabo, garg.

.._ -'- ---l pI 2 autom.,
dep. empr., c/ bwe, despensa, piseine e

eurrasq. - R$ 140.000,00 nego

VENDE
Terreno comi.
cl 832m2, ao
lado da ponte
Vai/atte - Loja
Bonatti Mat.
Constr. Por
apenas
R$ 45.000,00.

SOBRADO -

Centro cl
347m2, c/ 2
resido + sala
comi. c/ 100m2
- acabamento
de 1a Suíte + 4
dorm, e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão'
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

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

sala c/ lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
c1oset, hidromas
sagem +- sauna, 2
äorm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

VENDE
IMÓVEL
COMERCIAL-

garagem da
Canarinho. Por
apenas R$
38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

Irolla
IMÓVEIS LT DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3007 - Ed. Isabella - Apto cl suite, 2 qtos., 2 vagas garagem,
MOBILIADO - Área total de 132,1lm2. R$ 75.000,00.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

financ.
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 acabo
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte + 2 quartos, dep:
empreg., 2 vagas de garagem. R$ 92.000,00.
3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep. de
empregada e 2 vagas' de garagem. R$ 75.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl 2 quartos, bwc, sala cl
sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e garagem.
R$ 65.000,00.
3051 - Ed. AmarantlÍus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 33.000,00.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwclV garagem - R$
22.000,00 + f.inanciamento
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suite + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento
com construtora.

3351 - Res. Anna Cristina, condominio fechado. Apto cl
suite + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3352 - Res. Amarylis, suíte + 1 quartos, cl 1 vaga de

garagem. R$ 54.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1007 - Centro - cl 300m2, suíte + 2 quartos, sala conj.,
dep. de empregada, garagem pl 2 carros. Terreno cl 700m2•

R$ 140.000,00 - aceita apto ou casa menor valor.
1016 - Centro - cl 331 m2, cl suíte + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwc, salas, cozinha,'.
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. cen
traI.

1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. R$ 180.000,00.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem 'pl 2
carros. Terreno cl 450m2. R$ 59.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121 m2, cl suíte + 2

quartos. R$ 69.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira.
R$ 85.000,00.
1198 - Barra - 150m2, suite + 2 qtos. R$ 85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl suíte + 2

qfos. Terreno medindo 609m2. R$ 65.000,00.
1178 - R. Guanabara - 200m2, suíte + 2 qtos, bwc social,
sala coj., copa, cozinha, lavanderia e garagem. R$.
75.000,00 - entrada de R$ 30.000,00 e saldo em carros

ou terrenos.

1214 - Nova Brasília - cl 230m2, cl suíte, 2 quartos - R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m2, suite + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m2: suite com closed, 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 + financ.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, cl 3 qtos, + edicula cl 78m2 - R$
42.000,00

.

1377 - Vila Rau - 90m2, cl 2 quartos. R$ 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.
1984 - corupä - cl 298m2, cl suite + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2 - R$ 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m2, c/5 qtos, amplas salas,

.

copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541.35m2. R$ 85.000,00. Aceita carro, terreno,
parcelamento.

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - R$ 85.000,00.
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70). R$ 17.500,00
097 - Próx. tutura Prefeitura cl 1.018m2 - R$ 160.000,00

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

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

Centro - 203,95m2, suíte cl hidromassagem, 2 qtos
cl sacada, sala intima, salas conjugadas, bar,

cozinha mobiliada, garagem pl 3 carros.

R$ 150.000,00.

Jguá Esquerdo - 70m2; cl 3
quartos. Terreno cl 450m2.
R$ 20.000,00 + financ.

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

R$ 54.000,00.

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. R$ 80.000,00 -

2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcoll
- R$ 60.000,00
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 t.enzl - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m'(13 x 34) - R$17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum - R$
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2• Loteamento Real Park.

R$ 45.000,00
.

2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 15.000,00
2374 - Vila Rau - cl 337m2 - R$ 13.500,00 aceita parco
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina -ct
581 ,85m2 - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,QOm2 - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00
2990 '" Schroeder - cl 700,00m2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz -. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv. cl suite, 3 quartos, cozinha mobiliada,
Churrasqueira cl salão de festas, piscina, garagem pl 3
carros. Próx. CoI. Heleodoro Borges - Vila Lalau.

R$ 660,00
603 - Casa mista cl 3 qtos - Rua Jorge Lacerda - Centro
- R$ 350,00
605 - Casa de alv. cl suite + 2 qtos - Rua Leopoldo
Mahnke - Centro - R$ 700,00
606 - Casa de alv. cl 3 qtos, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. (fundos da Bretzke). R$ 420,00.
607 - Casa de alv. cl 2 qtos (próx, Colégio Alberto Bauer).
R$ 280,00.
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx. Café
Sasse. R$ 600,00.

Apartamentos
624 - Apto. cl 2 qtos. (próx. Colégio Alberto Bauer).
R$ 210,00.
625 - Apto. cl suite + 1 qto na Ilha da Figueira - R$ 250,00.
629 - Quitinete cl 30m2 cl bwc na Vila Lenzi. R$ 120,00
(somente pl 1 pessoa).
631 - Apto. cl 2 qtos, cl garagem - Ed. Floresta. R$ "250,00.
633 - Apto. cl 2 qtos no final da Mal. R$ 250,00.
642 - Apto -.

cl 2 qtos cl garagem no Czerniewicz. R$
220,00
643 - Apto. cl 3 qtos, cl garagem. (em cima da

Transportadora Mercúrio). R$ 280,00.
647 - Apto. cl 2 qtos na Barra. R$ 230,00.
648 - Apto. no Centro cl suite + 1 qto (fundos do Posto

Mime). R$ 300,00.
'

649 - Quitinete cl 1 qto, (próx. Canarinho). R$ 130,00.

Salas comerciais
663 - 2 salas comi - Próx. Samae - R$ 190,00.
665 - Sala comI. CI 60m2 - Próx. Divina - R$ 280,00.
667 - Sala comI. em Guaramirim cl 60m2. R$ 300,00.
668 - Sala comI. cl 60m2 - (2 ambientes) - Centro. R$
280,00
672 - Sala comi. Rua Reinoldo Rau. R$ 1.100,00'-
675 - Sala,coml cl 40 m2 - Centro Cornl. WV. R$ 400,00.
679 - Sala-cornl.' próx: Col"égio Jangada. R$ 230,00.
685 - Sala comI. Rua Jorge Lacerda cl 45m2. R$ 200,00.
691 - Sala comI. Rua José Emmendoerfer cl 75m2. R$
240,00.
692 - 2 salas comls cl 35m2 cada, uma delas mezanino

de, madeira - Ao lado Foto Loss.

Galpões
802 - Galpão cl área de 210m2 (15 x 5 - na parte de

baixo + mezanino de 60m2) - Rua Bernardo
Dornbusch, 2355. R$ 990,00
803 - Galpão cl 240m2, terreno cl 939,43m2, todo
murado - Barra Rio Cerro. R$ 590,00
806 - Galpão de alvenaria cl 150m2 + mesanino cl

50m' (próx. ao Colégio Alberto Bauer). R$ 750,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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li/TaSSO/
IMÓVEIS

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

LANÇAMENTO
Res.�NITAGARIBALDI

O apartamento ,dos seus sonhos

Uma unidade por andar,
Três (3) vagas de garagem
Acabamento' personalizado
Área Privativa - 306m2

Total - 392m2

AMIZADE - Casa Alv. c/160m2
3 quartos + 2 gar - Terreno c/
420m2 - Troca por casa ria Vila
Nova/Vila Lalau - R$ 55.000,00

AGUA VERDE - Sobrado cl 245m2 - suíte
+ 2 quartos + 2 garagens + móveis sob
medida. R$ 130.àoo,00 (Aceita aparta

mento cl parte pago)

FIGUEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450
m2. Rua 915 - Lot. Divinópolis.

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

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

BAEPENDI - Apto c/3 quartos (1 suíte)
Espaços amplos (Aceita troca por casa)
R$ 55.000,00

VILA LENZI - Casa alv. cl 127 m2 - 4

quartos - Terreno cl 700m2 - Próx.
Mercado Lenzi - R$ 68.000,00

. FINANCIAMENTO DIRETO

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar
tos, 2 vg gar, fundação para + 80m2.

R$ 21.000,00 (Aceita'carro no negócio)

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
Frederico Todt
R$ 50.000,00

SANTA LUZIA - Lotes com financiamen
to DIRETO ou pela CEF (prestação a

partir de R$ 7�,00)

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2 quartos
Rua Frederico Todt - 181

R$ 42.000,00

SÃO LUIS - Casa alv. cl 70m2 - 1 suíte +

quarto (casa nova) - Rua Maia Nagel.
- R$ 30.000,00.

Cerr(ro - terrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

CENTRO - Casa mista (ponto cornercial)
Rua Marina, Frutuoso, 422 R$ 75.000,00.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

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)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V'ocl qiO:.,' tacUliltlf' II'UI. l#'idl'
C'.!I'te'rHoQse tl!ciUt.a pilfllOcl I
Temos todos os proflsslonals no ramo IMOBILIÁRIO
em um só lugar.
'Projetos - Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico

GonstruçãO'·ewReforma
Forneclmento«e'Montagem>de"EstruturaS"MetáHcas
@l:egalização"de«lmóveis - junto aos órgãos competentes
-imobiliária - Compra, Vende, Aluga, Admlnlstra

ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!
,

O ENDEREÇO CERTO DO

°K·.
'

.. �
::J
UI

/'

�����;���I���'
.

PERFLEX

(f)
LUNELLI

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas

�..
..

HET
3 73�0325
9975/0781

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

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

rdàiíeJiM",ãÔG.f�"�ª�íl�çiPort9é�\EletrôniCO.�,
. º,tçit;º;;:ClICI�,l'!lÇS sem 'Iio!,e .interlones
;;;:'_>".". _-.- "-,,;,,,-:.>,<.,,',', "-'---"":':::':'::::'::�;::::��:::i;

. -4;t'6-
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua Francisco HruschKa, 1125 - São luiz .

E·mail: jcc@netuno.com.br - Jaraguá do Sul· sc

Regina

• Meia-cana "Malduras"Corticeiias
• Sancas c/ Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
,Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz Bartei, ri? 400 - Sala 05

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

Af'l\@' '<e P�si'I:Q eU}
C�SsOi e ';iO'l)tJ.i1738

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

pintura na construção civil

QrSQijl�ntQ' S,�lTh CQmiHQmi$&Q
..,.,.. (47) 275-3184
.. 9973-9713

Comércio de materiais de construçãß em geral
Revendedor de Tintas Coral / Dacar '

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118 - JaragtJá do Sul - SC
Rua Minas Gerais, 1134 - sala 05 - Joinville - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Joirwille - SC

•,0.110,'"'"'"'.

lsclnas em
lorae vinil
• Banhelras
• Móveis

CREA 12.745

Disk Calhas
'.•,/\.. ': �·.�··I·'.".41....

;., "-'
. .I .. E· \.I .. < .. '- • .�iDoraAL

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitários

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

SERViÇOS PREDIAIS '''IIJf••;,jllllll••'j;'@I••'

IfiVIIIItM/.f_VII.f81;,
Rua Filipe Schirnidt, 279 - Centro'

Jaraguá do Sul - SC

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

. lmunizsdore
,

.

Taraolla (047'}371-1558
J 4 l!1- (047)975-1771

DEDETfZE SUA CASA ou INDÚ.STRIA (com baixo teor tóxico)

Somos registrados no ConserhoRegional de
QuímicCl com 25 anos de experiência comprovada

275-3123
275-3544

Rua Antônio Gesser, 40 • Bairro Czerniewicz (defronte posto de saúde)
.
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAl0ENTO SEM Cm,�PRO',1ISS0

R. Bernardo Dornbusch, q90
Vila Boepenql

Jaraguá do Syl : sc

Fax (0**47) 371-7818

,

IMEI���_!f�(A FLORIDA LTDA.
, Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

""'''"'W�'�<I'��úba :'���-;�b'�'%< ._".

"".
'\ Financlamentos :.,. /"'»

,,,...
,,,, "'"'"A;;�;'i;h'�';��';{"F�$;;õs�;"""%'.

»>" ",,,%.,,.,,�!�!!!,��!.��,,:�!!!!,�;�,�..,,,y,,,,.,,,,�f. " . . . .��i.�� ���.���'���.�. ��.��t.r�.c,à.r�, . .

1\.,,,,,,,,..,,,::,,�,,,,,.,�!.�,�!,��,�;�"!,:,.,.!,���!.!,".�,.,{'P.?
.

'----
�<Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio MQlha / Tel. (47) 370-7393 - Iaragúá do' Sul

• -... ti! '

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

Rua _Servidão - S. 104 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

- 275-2920
e Realizando seu sonho imobiliario

_ 275-2777eM
CaD 285 -

Casa em al
venaria me

d i n d o

181 ,00m2 -

3 quartos, 3
salas, 2 ba

nheiros, la

�-��������vanderia,
garagem para 2 veículos, área de festas - Vila
Nova - R$ 80.000,00

CaD 321
- Casa em

alvenaria.
medindo

150,00m2
- 3 quar
tos, sala,
cozinha,2
banheiro,
garagem, dispensa. - Rua Antônio C. Ferreira

- Vila Lenzi - R$ 60.000,00

CaD
308 -

Prédio
comerci
ai e resi
dencial

363,00m2
- Rua
Bernardo

Dornbusch - Vila l.alau - 90% pronto -

R$ 120.000,00

CaD 225-
Casa em

alvenaria
medindo

90,00m2 -

2 quartos,
copa, cozi

nha, lavan
deria, garagem, 2 banheiros, portão eletrônico
com vídeo, toda murada - terreno medindo

762,00m2 - Vila nova - R$ 78.000,00

C O' D
110
Sobrado
e m

alvenaria
medindo
105,OOm2
-1 suíte,

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2

banheiros, sacada, garagem - Rua Sergipe
- Ilha da Figueira � R$ 55.000,00

CaD 097
Casa em

alvenaria
medindo

143,00m2
- 3 quar
tos, sala,
banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem, varanda - Rua
Avelino F. Borba - Ilha da figueira - R$ 54.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

ILHADA
FIGUEIRA

, - Casa em

alvenaria
cl 100m2,
3 quartos,
sala,
cozinha.

area e serviço, e garagem. Terreno
cl 420m2. Rua José Theodoro Ribeiro.
Valor R$ 37.000,00.

BARRARia
CERRO
Lot. Ouro
Verde -

casa madei
ra cl 63m2 -

2 quartos,
sala, cozi
nha, BWC,
área de serviço',' murada. Terreno: 325m2.
Valor: R$ 16.000,00 (Aceita proposta).

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)

BARRARia
MOLHA
Casa de
madeira cl
70m2, 3

quartos.
Terreno cl
350m2.

����_�Valor R$
26.000,00 (negociável). Rua Angelo
Menel (próx. Prefeitura).

.

CENTRO - Casa
em Alv. cl
150m2 - suite
+ 2 qtos., 2.
salas, cozinha
cl armário sob
medida, área
serviço,
garagem pl 3
carros. Rua

Jorge Lacerda. Valor: R$ 130.000,00.

CENTRO
Sobrado
em alv. cl
210m2,
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 CENTRO - PONTO
COMERCIAL - Lanchonete na COMERCIAL - Excelente

Rua Reincido Rau. Toda prédio comercial, com várias

equipada. cl moto pl disque salas cl 138m2 + casa cl
emreaa. (15 anos no mercado). 140m2 c terreno cl :'77m2
Valo� R$ 70.000.00 (aceita no Valor R$ 250.000.00
negócio carro/rerreno/apto no (negociável). Rua Getúlio

valor até R$ 20.000.00) Vargas

APARTAMENTO
(BALNEÁRIO CAMBURIÚ) -

Ótimo apartamento cl 130m2,
'suíte + 2 quartos, sala jantarl
estar, cozinha mobiliada, dep.

empregada. garagem pl 2 carros.

Valor R$ 80.000,00. Rua: 1.800

(área nobre. quadra do mar)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS

01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI -- 3 dorrn. cl 2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. ED SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem -

R$·250,00
03 - JARAGUÁ ESQUERDO - APTO - PRÓX. CONF. MÔNICA - 3 dorrn. + 2 bwe's - cl
garagem - R$ 300,00
04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorrn, cl garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 darm. + dep. emp., gê'lragem -

R$ 350,00
06 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
07 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorrn, cl garagem pl 2 carros -

R$ 350,00
08 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - suíte + 2 dorrn. + dep. - cl garagem -

R$ 450,00
10 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 darm. + dep.empr. - cl garagem -

R$ 380,00
11 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 darm. c/garagem' - R$ 330,00
12 - CENTRO - APTO - ED SAVI - 2 darm. + 2 bwe's - cl garagem - R$ 300,00

LOCAÇÃO CASAS
01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento -

R$ 650,00
02 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorrn. - cl garagem -

R$ 150,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. MEC. RABOCK) - 2 dorrn. - cl garagem -

R$ 325,00
04 - CENTRO - CASA ÓTIMA (PRÓX. DISAPEL) - suíte + 2 dorrn. + dep - cl vaga pI
dois carros - R$ 600,00.
05 - GIARDINE LENZI - CASA MADEIRA (PRÓX. COLÉGIO) - 2 quartos - cl
ara em - RiSO 00

'

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREC11873.J

"ENDE - A.LUc::iA. - A.DNlINISTRA.

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

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

João Marcatto. esquina com

Clemente Baratto
. Apto, n° 901: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de

garagem·
Preço: R$ 98.000,00, sem

acabamento
. Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

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

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
e demais dep., R$
54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

.. 'no_" &7-' -

_

Condomínio Residencial
Sunftower-RuaJosé
Emmendoerfer (Prõx.

Marechal)
. Aptos, nQ 101 e 106 cl suíte + 1

qto, e demais dep. Entrada de R$
9.863,44 e assumir parcelas de R$

756,73 corrigidas pelo Cubo

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

. Apto cl 306,00m2, com suíte.+ 2

quartos, dep, empregada com

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

menta) e R$ 180.000,00 (com
acabamento)

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909
Centro - R$ 53.000,00

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

. Apto (tipo 2), cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem· Entrada de
R$ 45.684,43 e assumir

. parcelas de condomínio de

construção. R$ 1.013,53.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
. Apto. nQ 102, cl 181 ,60m2
(com 2 vagas de garagem) .

Entrada de 52,741 Cub's

(R$ 26.773,44) e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.284,33
(corrigidas pelo cub)

.

até final de obra,

APTO

CENTRAL,
• cl 3 quartos, 2
bwce demais

dep. - Rua Mal.
Deodoro da
Fonseca -

R$ 38.00000

CASAS, E APTOS
A VENDA

- Ed Dianthus - Rua Marina Fru
tuoso esq. com Ângelo Sehio
chet; Apto 303 - cl 219m2 - suíte
+ 2 quartos, dep. empregada,
sacada cl churrasqueira, 2 va

gas de garagens, salão de fes

tas, piscinas - Preço total sem

acaba-menta R$ 100,000,00.
- Apto com 3 quartos, 2 bwe e

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00.
. Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. - Rua Urubiei,
118 - R$ 38.000,00.

Casa em alvenaria cl
181,OOm2, .sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwe social, sala e

cozinha) + edícula de 61,OOm2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewiez, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,00,
- Apto cl 3 quartos, sala, cozi
nha, bwe, área de serviço, 1

vaga de garagem (Prédio cl
salão de festas e churrasquei
ra, portão e portaria eletrônica)
- R. Pedro A. Fagundes, 45 - R$
54.000,00 (entrada + assumir
finaoeiamentos CEF).

Casa em alvenaria c]
212,OOm2, num terreno c]
420;00m2 - 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.
- 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, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita
sítio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e '1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio
Branco, Ed. Sehioehet - R$
65.000,00,
- Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de 342 rn-) Estrada
Nova - R$ 39.000,00

Casa de nadeira no

Loteamento Juventus, 3 quar
tos, sala, cozinha, área de ser

viço. R$ 19.000,00.
TERRENOS/SÍTIO

- Terreno com 399m2• Rua
Arthur Gumz, Vila Nova. R$
37.000,00.
- 2 terrenos com 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Píeolli - 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,OOm2 - Rua

Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.
- Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joinville. em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno cl 780,OOm2 - Condo
mínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 35.000,00.
- Terreno cl área total de
2,000,OOm2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor tocai
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 cl 40.000,OOm2 - �r-
ra do Rio Molha, a 500 metros &
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 Pomerode - R$
120.000,00
- Terreno corn 399m2 - Rua
Arthur Gumz, Vila Nova - R$
37.000,00
LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,OOm2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (P
locação), suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/churras
queira, garagem e box para de
pósito - R$ 350,00.
- Aptos. novos cl suíte + 1
quarto e demais dep., (1
locação, prédio com 'salão de
festas, 1 vaga de gara-gem e

box para depósito) - Rua Padre
Pedro Franken.

Casa em alvenaria cl
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00.
_. Casa cl 3 quartos e demais
dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto cl suíte "I- 2 quartos, dep,
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa - R$
450,00.
- Apto ellquarta ou 2 quartos
e demais dep. - R, José Em

mendoerfer, 1533.

Casa em alvenaria cl
suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de

serviço; garagem, lateral
da Rua Augusto
Demarchi, próximo ao

Rodeio. R$ 30.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHave
LOCAÇÃO

Casa de alvenaria para tins comerciais - c/ amplo estacionamento. Rua Procópio Gomes de
.Oliveira, 1.089 - Centro. Valor a nego.
, Sobrado pI tins comerciais cl diversas salas - Rua Jorge Lacerda, 542 - Centro - com amplo
estacionamento. Valor R$ 350,00.
Salas Comerciais - Av. Marechal Deodoro, 1.085 - Centro. Valor a nego
Salas Comerciais - p/ consultório e outros. Rua Barão do Rio Branco - Centro. Valor a nego
Sala Comercial - Rua João Marcatto, 13 - 40 andar/Centro. Valor R$ 250,00.
Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro, Ed. Menegotti - Sala 102, 10 andar. Valor R$ 200,00.
Obs. antigo cons. dentário.
Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch, 2.155. Valor R$ 400,00.
Apartamento c] 3 quartos - Ed. Mattedi. Rua João Planischeck, 1.045. Valor R$ 250,00.
Aluga-se na Ilha da Figueira escritório montado juntamente c/ confecção,' máquinas e outros. Valor
a nego
Casa mista cl 2 quartos - Rua José Theodoro Ribeiro, 371 - Ilha da Figueira. Valor R$ 260,00.
Casa mista c] 3 quartos - Rua Padre Mirandinha - Água Verde. Valor R$ 230,00.
Casa de alvenaria para tins comerciais ou residencial - com suíte e demais dep. com
amplo estacionamento - Valor R$ 550,00

o

Sobrado com diversas salas indo para clínica, laboratório e outros. Rua Barão do Rio
Branco, 134 - Centro. Valor a nego

� o
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CRECI612-J

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

EDIFICI
MÔNACO.
Localização
centralle 2
quartos, salão
de festas com

churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a

construtora

EDIFICIO KLEIN - Localização
central - Apto de 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem
privativa, churrasqueira na

sacada, salão de festas com

churrasqueira, salão de festas
com churrasqueira, playground,
portão eletrônico. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Pronto para morar.

IMPERDÍVEL
Troca-se apto de 1
suíte, 2 qtos, sala,
copa, cozinha,
lavanderia, bwc,
garagem privativa,
porteiro eletrônico,
churrasqueira
sacada. Localização
central. "Por apto de
2 quartos".

ef. 1500
- Casa
Lot.

o Santo
Antonio -

Nereu
Ramos cl
70m2,3
qtos, de
mais dep. R$ 10.000,00. Aceita carro como

parte pagto, entrada + parcelas de um
,. " I

�

EDIFICIO MAi'HEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto com 3
quartos,demais

dependências, garagem,
churrasqueira,play ground,

o portão eletrônico.
Pagamento: entrada + 24
pàrcelas direto com a

construtora. Pronto para
morar.

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

IMOSILIARIA

MENEGOTTI

,

Imobiliária Menegotti Ltda.

COD:5120 -OTIMA CASA DE ALVENARIA -

ILHA DA FIGUEIRRA
DEP: 1 SUíTE,3 QUARTOS,SALA, COZINHA,02

BWG,LAVANDERIA, GARAGEM
,ÁREA CONSTRUíDA: 252,00M2 ÁREA DO
TERRENO: 450,00M2. VALOR: R$ 120.000,00.

C:511'7 - CASA NA VILA LENZI
DEr': 03 QUARTOS, SALA,COPA,COZINHA,02

BWC,LAVANDERIA,GARAGEM
VALOR: R$ 47.000,00.

FONE: (047) 371-0031

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Oficina Mecânica completa, com ferra

mentas e galpão. Valor R$ 7.000,00, troco por
carro. Tratar 371-4284.

TEO,DORO
IMOVEIS

Uma opção na compra
ou n venda de seu

imóvel.

Ligue 371-3724
Corretor CRECI 8054
Rua Jorge Lacerda,166
- Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Proletos e Construções

��L�MOt.CREA:4199�3

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul - SC

••••••••••••••••••••••

I I

: FONE: (0**47):
I Barrao 1 376-0015 I
I A imobiliária da Barra I
I I�:jN�&1�;mm@u��mW&.'tti{*$&w�1���M1<)j{i:.,�mmW1'%mW$�mWMMM:&����K1Wi.tl{w::j:.t.:g.r:Jl�$*m,<{iim1::1:N
I I
I VENDE I
I TERRENOS I
ITerreno cl 397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00 I
ITerreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n º 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três pareelas'lTerreno cl 595,00m2(13,50x44) Rua Camilo Andreatta R$ 25.000,00

ITerreno cl 368,00 m2, Jardim Hrusehka II, bairro São Lu�s - R$ 5.000,00 + 30 x R$ 300,00ITerreno cl 510,00 m2, Residencial Imperador, Bairro Sao LUIs - R$ 15.000,00

ITerreno e/l.091 ,20m2, Residencial Impe':,ador, R$ 16.000,00 I
I SITIO� I
ICháeara cl 20.000,00m2, cl água para lagoas, 50% área plana, com casa alvenaria de I100,00m2, localizada na Tifa Javali, Rio Cerro - II, distante 1,5km do asfalto - R$

140.000,00 : aceita troca por casa na Barra e carro até R$ 5.000,00. I
Sitio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com

Iroda d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 kmI
1- R$ 15'.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela. ICASAS
Icasa de alvenaria cl 160,00m2, 04 quartos, terreno cl 360,00m2, Rua Alfredo Behnke, I
1420, São Luis - R$ 26.000,00 I
Icasa de alvenaria e/200,00m2, 1 suite + 3 quartos sendo suite e quartos elarmários

Iembutidos, escritório, garagem para dois carros, dependência eIBWC, lavanderia, des

Ipensa, churrasqueira, piscina, terreno e/552.75m2(16,50x33,50), Rua Pe·. Aloisio Boeing, I
na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. c/dois quartos, garagem como parte de pagamento.

ICasa mista e/60,00m2, terreno' com 718.00m2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova -I
IR$ 45.000,00 - 50% entrada saldo parcelado até 20 vezes. ICasa mista cl 42,ÖOm2, 02 quartos, garagem, toda murada, terreno cl 450,00m2, Rua

IAfonso B. Barbi, nº 179 - R$ 25.000,00. I
I APARTAMENTOS: I
IAPartamento cl 96,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio IBusarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00

IAPartamento cl 87,36m2, 02 quartos, sendo um suite, copa, sala, cozinha, lavanderia, I
garagem, térreo, Rua Bahia, n s 170, próximo do centro - aceita terreno ou casa como

Iparte pagto. R$ 40.000,00
_ I

I LOCAÇAO: I
.

ISaia comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro -

R$I180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis)
ISaia comercialc/ 72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00 I
Sala comercial cl 45,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra - R$ 150,00

ISaia comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,00 I
IApartamento cl 03 quartos, 02 BWC, 02 vagas de garagem e demais dependências, Rua IJoão Picolli, 165 - R$ 300,00 . .

IApartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 I
1-

R$ 320,00 IApartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertbldi, 66 -

IR$ 230,00 I
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hereilio Bertoldi, 66 -

IR$ 200,00 (disp. 08/10) I
IAPartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Girolla, 2101' R$ 250,00

IApartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880 - R$I
230,00

IAParta.mento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 I
1- R$ 230,00 IApartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz, 169,

IVila Lenzi - R$ 250,00 I
IAPartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert Schneider,

I1187 - R$ 220,00

ICasa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n Q 72 - R$I250,00 .

ICasa de madeira cl 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos) I
1-

R$ 180,00
Casa de alvenaria cl. 02 quartos e demais dependências, Rua .Padre Aloisio Boing, sln º, I

Ina Barra - R$ 240,00 ICasa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25 de

IJUlho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00 I
ITerreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloeh, São Luis - R$ 120,00

ITerreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra

1- R$ 230,00 I

RUA ANGELO RUBINI, 1046
barrasul@netuno.com.br

Informativo
-Imobiliário

AIJS

I
TERRENO

IVENDE - TERRENO com 2.400m2 (60X40) sito no bairro

Jaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina com4.200m2 - Fazendo

frente COIll a Rua Bernardo Dombusch.

I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

ICristóvão II - Bairro Amizade R$ 10.000,011 .

VENDE - TERRENO com I.OOOm2 de esquina - Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
Paula II - Lote t�O 15 I - R$ 12.51111,110.

ILOTEAMENTOS
�

FINANCIAMENTO PROPRIO
ENTRADA + 50 MESES

Residencial Firense

I
Ouro Verde

ICirilo Zanghelini
Campo Samplero I

Campo Sampiero II

Condomínio Fechado Flamboyant

CASAS

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

IRua Horácio Pradi. 330 - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,1111.

VENDE'- CASA DE ALVENARrA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.01111,011.

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12.000,00.

I VENDE - CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lorea.

ILiodoro Rodrigues - R$ 18.01111,1111.

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82. Loteamento

Corupá - Chico de Paulo. R$ 23.11110,00.

COMUNICADO

A Delegacia do CRECI de
.

Jaraguá do Sul - SC, situada a

Rua Guilherme C.

Wackerhaqen, 110 defronte ao

Fórum comunica a todos corre
tores de imóveis e imobiliárias
de nossa região, que em virtu
de das qrandes festas que são
comemoradas neste período,
como também o 9° ENCONTRO
DOS CORRETORES DE IMÓ

VEIS DO ESTADO que será Rb
próximo mês de novembro do
corrente ano, o encontro de

Delegados e comissões de
Ética que estava previsto para
os próximos dias 20 e 21/101
2000, foi transferido para os

dias 23 e 24 de março de
2001.

Jaraguá do Sul, 03 de outubro
de 2.000

Adejair E. Balsamelli

Delegado

IlTIobiliária Garcia Vende
275-0019

Cód. 0052 - Terreno residencial cl 400m2 (16x'25) lo�ali'�'âdo.no
Bairro Nova Brasilia, (Rua José Menegotti). Valor R$ 40.000,00.

CRECI1541-J

LOTEAMENTO ADELINA
Cód. 0087 - Lotes c/450m2, com

toda infra-estrutura, livre de
enchente, próx. à escola, mercado,
ponto de ônibus, etc. Situado na

Guilherme Bauer, Bairro Centro
Norte-Schroeder S/C. Valor
R$ 1.000,00 de entrada +
financiamento pelo salário

mínimo em 60 ou 100 vezes.

Rua ..João Planinscheck, 302 - ..Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIGUEIRA - Casa em alvenaria em

construção com aprox. 50m2,
dormitório, sala, cozinha e BWC.
Terreno cl 475m2 - Rua Carlos
Oeschler - próx. a Pedreira.

R$ 8.500;00.

Ret. 521 - BARRA DO RIO CERRO
Sobrado cl 180m2, 3 dormitórios,
2 salas, copa, cozinha, 2 BWC's.
Terreno cl 600m2, todo murado -

Rua Pastor Alberto Schneider -

próx. Tritec. R$ 55.000,00.

LOCAÇÃO
ReI. 2000 - VILA RAU - Terreno cl 630,72m2 (23,36x27). Próx. ao Cabelereiro

João - R$ 100,00.
ReI. 2200 - RIO MOLHA - Casa de madeira cl 90m2, 2 dormitórios e demais

dep., com garagem + edicula ci 24m2 - próx. ao Cabelereiro Dida - R$ 160,00.
ReI. 2500 - CZERNIEWICZ - Apto. cl 2 dormitórios e demais dep., com
garagem - 1º andar - Rua Jorge Czerniewicz - próx ao Pama. R$ 350,00. (')
ReI. 2501 - CENTENÁRIO - Apto. cl 3 dormitórios e demais dep., com o

garagem. 1º andar. Rua Prefeito Waldemar Grubba, próx. a Weg II - R$ 380,00. �
� ..

CL ReI. 2602 - BAEPENDI � Galpão cl 403m2, BWC - Rua Fritz Bartel - Valor à III

E
o
o

.
'

negociar.
ReI. 2603 - ILHA DA FIGUEIRA - Galpão cl 750m2, 2 BWC's - Rua José

Theodoro 'Ribeiro, próx. Móveis Tironi - Valor a combinar.
ReI. 2604 - ILHA DA FIGUEIRA· Galpão cl 2.000m2, c/3 pisos - Rua José

� Theodoro Ribeiro, próx. Móveis Tironi - Valor a combinar.
.!!! ReI, 2700 - BAEPENDI - Sala Comercial cl 150m2, mezanino, BWC e
.5 estacionamento - Rua Fritz Bartei, ao lado da CenterHouse - Valor a :to

� 'combinar 1Q1lli:� �--------------------------------------------------------�

Aluga

TERRENO COMERCIAL - galpão/aptos.,
c/ 1.4361112, Rua Frederike Bohmann Enke.
Vila Rau. R$ 40.000,00, estuda propostas.

TERRENO COMERClAL - ideal r/ galpão
- c/ I 0.027m2, Rua Germano Wagner,

Centenário. R$ 65.000,00.

Rua Reinoldo Rau, 144

Vende . Aluga . Administra . Compra • Vende •

Cód. 499 - Excelente casa de alv. cl aprox. 246,OOm2, contendo uma

suíte, dois quartos, dois bwc, lavabo sala de estar e jantar, cozinha,
churrasqueira e duas vagas na garagem, Terreno cl 392,OOm2 - Chico
de Paula - R$ 75.000,00 (Aceita carro cl parte do negócio).

CENTRAL DE VENDAS

---

.. 371-8799RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Cód. 491 - Casa de madeira cl 80,OOm2, cl três quartos, bwc, sala, copa
cozinha, área de serviço e garagem, terreno cl 324,OOm2, R$ 11.00,00 de
entrada + Financiamento

Uma parceria correta. V 373-0283 , Cód. 367 - Duas casa de madeira cl 72,OOm2 cada num terreno de

esquina cl 375,OOm2, Rio da Luz - R$ 26.000,00ra nchoi m o v e l e c c o m . br
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
Cód. 492 Casa de alv. cl 82,OOm2 contendo três quartos, bwc, duas
salas, cozinha. area de serviço, garagem e churrasqueira, terreno cl jardim
e horta com área total de 469,77m2 - -João Pessoa. - R$ 26.000,00

VILA NOVA
Cód. 148 - Casa de mista cl 11 0,72m2
contendo três quartos, sala de estar,
TV, copa-cozinha, bwc e despensa,
área do terreno cl 340,80m2. R$
30.000 ,00 (aceita carro até R$
8.000,00).

Cód. 495 - Terreno com 362,50m2 - Amizade - R$ 13.000,00

Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,OOm2, três quartos, bwc, sala, copa
cozinha, despensa, área de serviço, varanda, garagem e churrasqueira,
terreno medindo 580,OOm2 - Três Rios do Norte - R$ 38.000,00 (Troca por
imóvel elou veículo até R$ 8,000,00)

�4R��"NN!'J�1
Nf���CO_M�_J
�����.
g�I/!.'fi'l"�__1Jl1fI)

, 'fQII�.c�/RO��!'JB�
�

YlMIiI'M.
.

B�P!..ooo�gM�.f?
�
A�glJffA ffBiO�A 9085

IbOffg

FAÇA UM BOM INVESTIMENTO!!!
Cód. 489 - Excelente terreno de esquina com
451,50m2, todo murado contendo uma casa de
madeirac/ 60, 00m2 .

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
Barra do Rio Molha
Próx. à Prefeitura

IMÓVEL DE R$ 26.000,00 POR

APENAS R$ 23.000,00

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendeo ou troco (por terreno
até R$ 14.000,00 ou casa até

22.000,00) Apto com 3

quartos, sala, copa cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada,

piso cerâmico e 1 vaga de

garagem. Fica banheiro

completo (box de vidro,
balcão branco laqueado).
Valor R$ R$ 48.000,00 ou

entrada de R$ 22.000,00 + Vende-se Fusca ano 72, cor Vende-se Omega GLS ano

saldo financiado. Tratar 371- verde, com aro esportivo. 94, completo, com compu-
4425. Valor R$ 2.500,00. Tratar tador de bordo e teto solar.

9103-0991. Valor R$ 15.000,00. Em bom
Vendo ou alugo bar com estado. Tratar 275-3248.
cancha debocha na Barra do Vende-se bar e lanchonete no
Rio Cerro. Valor a combinar. centro de Jaraguá do Sul,já Compro casa ou apartamento
Tratar 275-0051. com boa clientela. Valor R$ até R$ 40.000,00. Pago à

5.000,00. Tratar 372-0161. vista. Tratar 275-0051 ou

Vendo terreno com 325m2 no
. 9102-1110.

loteamentoMiranda. Valor Vendo Corsa ano 96, com
R$ 8.000,00. Tratar 275- ar-condicionado, Alugo casa na Barra próx. ao
0051. desernbaçador traseiro, Botafogo, com 4 quartos, 2

quatro pneus novos, cor salas, 2 banheiros, churras-
Vendo terreno com 368m2 no roxo. Valor R$ 9.500,00. , .queira e área de serviço.
loteamento Roeder. Valor R$ Tratar 370-4826, com Vani. Valor R$ 250,00. Tratar 275-
6.000,00. Tratar 275-0051. 0051 ou 9102-1110.

Vende-se Fusva ano 77, cor
Vende-se casa em construção branca, superlindo. Valor R$ Compro RondaBiz em bom
com 80m2, no loteamento 1.000,00 + 8x R$ 320,00. estado, pode ser entre os

Versalhes. Valor R$ Tratar 372-1327. anos 95 e 98. Tratar 9991-
45.000,00. Tratar 275-0051. 5557, com Adamo.

VENDO OU TROCO Aumente sua Transfiro R$ 30.000,00Ótima casa de renda Para imóvel, caminhãoalvenaria cl 160m2
em Curitiba - Pinhais. Você tem algumas horas ou alienação de bens.

Tenho interesse por livres no dia ou na Peço R$ 4.500,00 no

uma casa em Jaraguá semana e quer obter de direito + 105 parcelas
do Sul Tratar cl o 30 a 50% de lucros de R$ 340,00 mensal. .

proprietário: Ligue 372-0494, para Tratar: Londrina
9993-3777. marcar entrevista. (Oxx43)9997-822�

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

Ref. 110 - VILA LENZI - 3 quartos, sala, cozinha, 2
bwc's. Rua Marcelo Barbi. R$ 65.000,00.

-

LOCAÇAO
'VILANOVA - Apto novo,mm 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem ..R$ 250,00
'VILA LENZ! - Sala comercial com 53m2 R$ 230,00 .

'VILALENZI- Salammercialcom 120m2 · R$280,OO
ESTRADANOVA-Casaalve1ariamm3qtr:6,saIaCDZinha,bv\c,garagem..R$200,OO
'ESTRADANOVA - casa alvenariamm 2 qtos, sala cozinha, bwc..R$160,OO

Sabe aquela casa
A •

que voce vive

sonhando?

Você encontra aqui!
370-7919/370-8649

APTO BARRA VELHA
Vende-se situado no Conjunto Balneário Barra

Velha, Bloco B, apartamento grande, com garagem,
2 sacadas, 1 suíte, mais 2 dormitórios, 2 banheiros,
sala de estar e jantar, cozinha, dependência empre
. gada e lavanderia. Frente para o norte, situação
previlegida. Tratar: (.17)422-6430 ou 9971-1797.

Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâmicoJ terreno
300m2, Lot. Zanghelini. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 + Flnanc.
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 m2 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 NO"rte, 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 ela C. E. F.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Q1flii/15ala
iifb"fe,(iali�
Rua Reinoldo
Rauí - Centro.
ÁFe$J: 1 05m,�.

Valor a
combinar.

Sala
Come[cial
Rua Reinoldo
Rau - Centro.
Área: TI:
450m2•
Valor a

combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CUSCUZTENTAÇAÇ>

Atendemos diar:iamentefpara almoço
com bufê e j;;mtar à Ia certe e lanches.

Toda quarta-feira videokê

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 666 - Centro - Jaraguá do Sul- (ao lado do Divina)

INGREDIENTES
1 kg de farinha de milho
2 latas de sardinha
2 latas de atum
1 vidro pequeno (200 g) de azeitona sem caroço
1 vidro médio de palmito
1 vidro pequeno de leite de coco'
2 ovos cozidos

_.a._.lfil.,II.,.,:ii_1/2 xícara (chá) de água rr'""TSJ '?,,� .� .\tas2 colheres (sopa) de margarina dO,�" \ �JIJßJJ"
1 concha (feijão) de óleo
7 tomates grandes
1/2 maço de salsa picada
1 dente de alho amassado
1 cebola grande picada
Sal, pimenta, óleoe azeite a gosto

MODO DE PREPARO
1) Corte os tomates e os ovos em rodelas. Junte a

água com os tomates e ferva. Depois, peneire-os .

. Refogue a cebola e o alho no azeite e misture esse

suco de tomate e a salsinha. Cozinhe em fogo baixo,
até engrossar. Em seguida adicione o sal, a pimenta, o
óleo e a margarina. 2) Acrescente a farinha d'e milho,
bem devagar e mexendo sempre, até formar uma massa

uniforme. Junte o leite de coco e misture bem. Unte
uma forma com óleo e comece a arrumar os

ingredientes em camadas. 3) Coloque parte dos ovos,
do atum, das azeitonas, da sardinha e do palmito.

Adicione um pouco da massa, apertando-a bem. Repita
a operação até encher a forma. Cubra com papel

alumínio e cozinhe, em banho maria, por cerca de 1h.

RENDIMENDO:
12 PORÇÕES

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 tipos de lazanhas, 3 de canelones, 3
de panquecas, 3 de beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas.

275-2923 ALMOÇO
de terça a domingo servindo o delicioso

Rodízio de 'Carnes Nobresdisk-brega
371':'6727 Barão doRio Branco, 58 - Jaraguá do Sul - SC-- Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 14 - Edifício Market Place - Jaraguá.do Sul- SC

•

1 i gue: 3707919para anuncrar,;/

Aceitamos e""',,,,. ..........

\
festas

Lanchonete diariamente 5:00h
als de 50 variedades· Jantar de Segu"'d

\

Almoçom· .

1'1 a a sexta.feira

ii._'

Rua Walter MCJI!,quardt 470
.Vila Nova

o�

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NUMA.NA URGi:NT$E
A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
- CONFEITEIRO
- PADEIRO
- VENDEDOR(MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO)
- MODEI,..ISTA (COM 2 ANOS DE
EXPERIENCIA) ,

- C;OSTUREIRA (EXPERIENCIA EM
MAQUINA DE COBERTURA,
OVERLOQUE E BAINHA)
- REPRESENTANTE COMERCIAL
(VEíCULO PRÓPRIO.
CONHEC[MENTO AMPLO EM.
INFORMATICA)

- RELOJOEIRO (REPARADOR)
- FERRANENTEIRO (COM
EXPERIENCIA) .

,

- VENDEDORES (COM EXPERIEN
CIA. PARA TRABALHAR EM
GUARAMIRIM
- CORTA,DOR DE TECIDOS (COM
EXPERIENCIA)
- CORRETOR DE SEGUROS (COM

EXPERIÊNCIA)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CO
NHECIMENTO EM SOLDA MIG)
- CORRETOR DE IMOVEIS (COM
CRECI)
� AUJ:(ILIAR DE ESCRJTÓRIO
(FLUENCIA EM INGLES)
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA
(EXPERIENCIA EM

.

EMPILHADEIRA ELETRICA)
- CASAL DE CHACREIROS (PAR6
RESIDIR EM CAMPOS DO JORDAO/
SP)
- VEI)IDEDOR (COM EXPERIÊNCIA
EM OTICA)
- AUXILIAR DE COZINHA (COM 20
GRAU COMPLETO OU CURSANDO.
EXPERIENCIAl ,

INTERESSADOS COMPARECER A
HUMANA 'URGENTE, MUNIDOS
DE DOCUMENTOS,

Rua Jorge C'zermfewf cz , 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-
1091 hun'lana@hun-.ana.colu.br

'W'W'W.hun'lana.cOHI.br

EMPRESARIO!
1\ I

VOCE JA SE FlelOU AO DISK
""

INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais, O Disk Informações é
um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria' com a

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessitar de seus produtos ou serviços, 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 inclusive sábados, domingos e

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

Vendei Terreno medindo
20X21 metros. Situado na

Rua Manoel Francisco da
Costa, próximo Comercial
Lino, no Bairro João Pessoa,
pronto pl construir. Valor R$
6,000,00, a combinar. Tratar

c/Inês: 374-1724.

Vendo uma moto CB 450,
DX, ano 88, Preço à

combinar, Tratarei Silvio:
9962-2071,

VENDE-SE
LANCHONETE
MAC MALE

LANCHES,
DEFRONTE AO

COLÉGIO
HOMAGO.

TRATAR 370-4075.

Vende-se ou aluga-se um
completo equipamento de

um Restaurante,
Galeteria, Costelaria e

Churrascaria. Preçoa
baixodo custo. Tratar
pelo fone {Oxx41)442-
6620 - Guaratuba-PR.
Favor ligar à noite, aos
domingos em qualquer

horário.

•.•.•....•......... �.'''.í�., CEN'I'R.0....
·

'
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Aulas de:
� Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão,
- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

P-ROCLAMAS DE. CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lebmann. Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguri do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram nesie Cartório exibindo seus documentos 'pela lei, a fim de se habilitarem pura casar os seguinres:

EDITAL N9 22,950 de 09-10-2000
ADAIR URBANSKI E MARILDA ULlANO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico químico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Augusto
Germano João Henamenn, 345, nesta cidade, filho de Felix Urbanski e Alzira Urbanski.

Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Rio Waldrich - Rio do Campo, neste estado, domiciliada e

residente em Rio Waldrich Rio Campo, neste Estado, filha de João Uliano e Ana Uliano.
.

IS, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

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:

Patricia Tavares da CunhaMello
Tabeliã Designada

Academia Boa Forma Ltda, - R Reinoldo Rau, sinD - Nesta;
Academia Boa Forma Ltda. - R Reinoldo Rau, sinD - Nesta;
Angeia Schrauth - R, Germano Marquardt - Vila Lalau -

Nesta;
.

Anori Santo Benetti - ME - Estrada Garibaldi - Nesta;
, Anori Santo Benetti - ME - Estrada Garibaldi - Nesta;
Antonio Carlos Hammes - R, José Theodoro Ribeiro, 4.271 -

. Nesta;
Barbi Maq. e Equip. Ltda. - Av, Pref. Waldernar Grubba, 885
- Nesta;
Bombas Diesel Paraná Ltda. - Jaraguá do Sul - Água Verde
- Nesta;
Charles Jean Schwartz - R, Walter Marquardt, 139 - Nesta;
Claudio Alberto de Castro - R. Germano Horst, 100 - Nesta;
Condutron Ind. Eletrônica Ltda, - R. Maria Umbelina da Silva,
232 - Nesta;
Deise Marguid Muller - R, 857, sinD - Estrada Rio da Luz
Nesta;
Elemar Baumann - R Bertha Weege, 3.460 - CP 1650 -Nesta;
FH Construtora e Incorporadora Ltda, - R. 1.500, 200 - Edifício
Ana Cristina - Nesta;
Gilmar de Souza da Silva - R Lauro Buzzi, 14 - Nesta;
J,D, Pisos Rev. Acab, pl Construções Ltda. - R João Picolli, 149
- Nesta;
Jair dos Santos - R Karla Rubia Drosse, 88 - Vila Rau - Nesta;
Jaison do Amaral - R. Loureno Kanzler, 99 - Vila Lenzi -

Nesta;
Marmoraria e Pedras Jaraguá Ltda. - R, Waldernar Grubba,
4,133 - CXP. 1602 - Nesta;
Mauro Bolduan - R, Henrique Jahn, 174 - Nesta;

,

Neuza Zano Vargas Morais - R Rio de Janeiro, 666 - Nesta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R, Clara Hanernann, 120 - Nes
ta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R, Clara Hanemann, 120 - Nes
ta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R, Clara Hanernann, 140 - Nes
ta;
Proma Construções e Planejamento - R, Pres. Epitácio Pes

soa, 421 - S"I 02 - Centro - Nesta;
Protetores Jaraguá Ltda. - R, João Wiest Junior, s/n" - GP 02
-, Nesta;
ProtetoresJaraguá Ltda. - R. João Wiest Junior, sinD - GP 02
- Nesta;

,

Raider Plásticos Ltda. - R. Clara Hermann. 900 - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R, Epitácio Pessoa, 566 - Conj.
9 - Nesta;
Vilmar Marindo de Souza -Estrada Ribeirão Grande do Norte
- Nesta;
Volnei de Andrade - R. Ribeirão Cavalo - Lot Gadotti - Nesta;
Walmor Bueno da Silva - R. Emilio Stein, 153 - Centro -

Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ouse
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interrné
dio do presente Edital, para que os mesmos compare

çam neste Tabelionato na Rua: .ArthurMüller, n° 78, no
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar 9
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referi-

9'dos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Carolina e Karlo

Ross, Marcia e Marcos

Iosí e amigas
VEM AÍ UM EVENTO QUE VAI PARAR

JARAGUÁ DO SUL!

IluaWalter

Luís

Ihão "A"

gito e todas es

guaense você só
lem:

CD's - DISCOS - FITAS

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

�----------------------------�

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: PingüimBar

No final de semana naNotre, Chopp & Club e

Café Confusão.

Vírus Ready infecta documentos
do Excel e destrói arquivos
Infoexame Um novo vírus de macro
acaba de ser descoberto. Trata-se do

\

X97M_ReAdY.
Para ser infectado, basta abrir um

arquivo contaminado, que pode chegar
por e-mail ou disquete.

-

SUPERNOVAS

Brad Pitt e Jennifer Aniston

planejam adotar um filho
Os atores Brad Pitt e Jennifer Aniston,
casados recentemente, planejam adotar
um filho em um futuro próximo, segundo

informações divulgadas pelo site
Hollywcodêossip.com. O site divulgou
que Aniston, atriz da série de TV

. Friends, convenceuPitt a adotar um filho
no lugar de esperar que acabe seu

contrato para engravidar.

Ford iniciQ vendça do Fiesta
Street pela Internet

'De acordo com o diretor de vendas da
Ford, Ricardo Strunz, o modelo vai

custar entre R$ 13,7 mil e R$ 13,8 mit
com o frete nacional incluído. Na

concessionária, o modelo 2001 custa R$
14.100,00. Strunz salientou que a

.

. principal novidade do site
www.forddirect.com.br é a possibilidcde
de o pagamento ser realizado on-Iine, por
meio de convênios com OS bancos Itaú e

Bradesco.

CINE 3
EU, EU MESMO E IRENE
14 anos. 14:30 - 16:45 - 19:00 e' 21:15

CINE 1
TODO MUNDO EM PÂNICO
14 anos. 15:00 - 17:00 - 19:00 e 21:00

CINE 2
O AUTO DA COMPADECIDA
Livre. 16:30 e 20:45
O HOMEM SEM SOMBRA
16 anos. 14:15 e 18:30

!KIBARATO

Av. Mal. Floriano, 35

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Dra. 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
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jackeline Aparecida Gretter

Mayara Cristina Vogel
Martin Guilherme Vogel
lucas Besen
Ivan Gabriel Lopes
Bruno César Gottardo
Gabriel Velho
Guilherme Corrêa.

_6._C_OrumIO_D_O_P_OV_O ���--c:P c:RI��Ç;��---------------S-á-ba-d���1-4-d-e-ou-tu-b-ro-d-e-2-0-0O
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A gatinha Hellen Caroline de Oliveira, de um

ano e um mês, comemorou o Dia das

Crianças com a vovó, Terezinha, e os pais,
José e Iosiane

Realizou-a primeira Comunhão Letfcia V.

Prado, para a felicidade da mamãe, Rita

A bela Pamela Gabriela Possamai Nunes,
filha de Juarez e Laucimara Nunes, .

completa amanhã 1 aninho, e recepcionará
os familiares e amigos na sala 1 da

Recreativa Duas Rodas

A linda Milena Roberta

Nagel Ertal, de 1 ano e 8

meses, é a paixão da

mamãe, Cristiani Nagel,
que deseja iJ."f.itha um

feliz Dia das,k:l'ianças

Aniversariou no último dia 9110 o gatinho
Gustavo Lemke, filho de Waldecir e

.Glorinha Spézia Lemke, com linda festa no

Instituto Educacional Jangada. Parabéns,
gatinho, pelos seus 5 a�lOs

1/10
1/10
1/10
2110'
2/10
2/10 I

2/10
3110
3/10
3/:10
3110
4/10
4/10
4/10
5/10
5/10
6/10
6/10
7110
8/10
8/10 '�,

8/10
9/10

"

. Karol Rozza
,

Nicolas do Amaral Costa Gonçalves :
Nicoli Lange·
Jenlter Lorayne Velasco J

Maysa Eduarda Hübner
Alexsandro. Felipe Moreira
S'ara Pollyana.Balvatti
Gabrlella- Moraes
Eliezer Vieira de Aquino
Helton Tümmler
Kassandra Cristina Chaves
André Felipe Pereira
Luana Paula Arl
Otávio Bonetti Fernandes
Ana Caroline dos Santos

\._-"

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�R'
.

elezand� a nossa coluna o 0j;mão de Gustavo, o gatinho
iel Lemke, filho de Waldecir e Glorinha Spézia Lemke

Marlene Cabeleireira homenageia a

todas as crianças de Jaraguá do Sul, inclu
sive suas netas, pela passagem do Dia das

Crianças, COll1 111UitO aluor e carinho.
..

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLfNICA�an/a �

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

. Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E�mail: brasil@netuno.com.br

. PUBLICIDADE . CORREIODOPOVO-710 Sábado, 14 de outubro de 2000
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, A Brincadeira de vestir

Cargas aéreas nacionais e internacionais

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Está chegando a hora... Mauricio

Ramos,
Roberto

Breithaupt e
Dieter
Janssen no
lQEncontro
de Jovens

Empresários
deSC,na
SERMerisol,
no último final
desemana

,

A 12ª Schützenfest vive seus últimosmomentos, hoje e amanhã, após 8 noites de
muita animação, alegria e confraternização. Intensa programação a peitir das 10
horas deste sábado, o desfile, às 10horas, na Rua WalterMarquardt, e o show de
luzes, domingo, às 22horas, marcam o encerramento das festividades

Foto Nilto

LIÇÃO
O resultado das urnas em

1 de outubro comprovou o

que o eleitor já sabia:
muitos candidatos a

.

prefeito estavam blefando.
Do alto de sua arrogância,

um deles chegou a

comentar com figuras
conceituadas e formadoras
de opinião, que estava tão

tranqüilo da vitória que
"havia solicitado" ao
instituto de pesquisa

contratado para baixar um
pouco seus elevados
Índices de aceitação,
"pere não humilhar os
adversários". Acabou
derrotado. Drama!

A CCO, Rainha e Princesas da festa rr,_cepcionaram a imprensa esta semene para
uma confratemização

Albino Flores

ODiretor da Studio FM,
José Wodzinski, o Zeca,
reuniu a equipe de
funcionários no dia 6 de
outubropara comemorar o
aniversário. A animada festa
teve como pano de fundo o

paradisiaco "Lago dos
Cisnes". Totalmente demais.
Parabéns!

XistoAlves de Souza e saUyEliza Trapp rece
beram a bênção nupcialno último dia 30

.Sébedo, 7/10, foiodiado
"sim" deDirceu Luis
Rausisse e Thaisa Mara
Bertoldi.
Após a recepção, no Clube

.

Atlético Beependi, os
noivos partiram em lua-de
melnas cidades deNatal e
Fortaleza

SOCIEDADE HÍPICA

A Sociedade Hípica Jaraguá inaugura, neste sábado, a sede própria,
às 13h30, na Rodovia BR-280, ao lado da Recreativa Menegotti. Em

.

seguida serão realizadas as provas da terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Hipismo Rural, organizado pela Liga dos Cavaleiros de
Hipismo Rural de Santa Catarina. O convite é do presidente Anselmo

.

Ramos. Prestigie!

- ---- - --- -�---- -- - - - -- -".,

�•.::!!!!'•.--=-RESTAURANTE· CLUBE ALEGRE jIl Floricultura

� Florisa
.

o Restaurante Clube Alegre apresenta
"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira Rio ..
As noites de Sexta-feira vão ganhar mais

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

·requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

As noites de sexta vão mudar a partir do
dia 29 de setembro, às 21 horas.

O Restaurante Clube Alegre traz até você
a "SEXTA SPECIAL", no Clube Beira Rio.

Mania de vender barato
'ir (047) 371-8146
'ir (047) 371-0515 ,

calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Atendimento para
festas em geral.

Fone 275-0980
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraquá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradores reclamamdaviolência
no trânsito da Rua José Narloch

Teatro ensina como o

cliente deve ser tratado
seus funcionários.

A peça' teatral que será re

alizada no dia 7 de novembro.

às 20 horas. no Baependi, conta
com o apoio da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) e da CDL (Câ
mara dos Dirigenies Lojistas) de

Jaraguá doSul- A Câmara

da Mulher Empresária de Jaraguá
do Sul promove, em parceria
com Rosani Promoções. e

Eventos. no dia 7 de novembro.
a peça teatral "Corra que o cliente

vem aí. .. ". com o grupo Lanieri.

de Curitiba. A peça teatral tem'

Edson Junkes/CP

População espera
instalação de
redores ou
lombadas

como objetivo promover o de- Jaraguá do Sul. Os ingressos
senvolvimento dos empregados . custam R$ 15.00. Será con-

cedido desconto de 20% para
associados da Acijs e CDL e

mais 15% para grupos acima de

dez pessoas. Inscrições c

informações pelos te lefones

371-7310 ou 371-1044.

para o contexto da organização e

da importância do cliente para a

empresa e dernonstrar a postura
de uma empresa que agrega valor

aos seus produtos pela qualidade
dc seu atendimento e preparo de

.laraguá do Sul - O atro

pelamento de um a mulher

grávida. na semana passada,
provocou no va revolta dos

moradores da Rua José Narloch,
no Bairro Tifa Martins. Eles
reei amam de a bu sos dos
condutores. que pass am pelo
local em alta velocidade. O

presidente da associação de

moradores, Manoel Sahei,
encaminhou ofício à Prefeitura.

em nome da população. so

licitando providências. O prefeito
prometeu que até o final do mês

começam a ser instalados os

radares. de-acordo com licitação
feita pela administração muni

cipal. que devem coibir o excesso
ele velocidade.

A professora Mariza ele Souza.
Sabei. esposa do presidente da

associação. diz que a morte da

gestante deixou os moradores
truu m at i zados. "Mas esse é

apenas um elos acidentes que ja
aconteceram aqui". lernhra. A

Rua José Narloch dá acesso à

escola elo bairro. "Dois dos meus

alunos ja foram atropelados".

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamentoe conserto de motores elétricos.

Compramos
'suçata
de cobre

Rua BerthaWeege, 2094
Barro do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 37.6-0193

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

Excesso de velocidade: região tem histórico de atropelamentos

fazer muito. A rua faz pane do
roteiro diário de vigilância da PM.
mas o comandante, capitão
Amarildo Alves ele Assis, diz que
não é possível controlar �caleliuturnamente. Além disso, a PM
não dispõe de radares móveis para
controlar a velocidade dos veí
Sculos.

A pedido da associação. os

moradores mais exaltaelos
concordaram em esperar pelas
providências da Prefeitura até o

final do mês. Eles marcaram

reunião para o dia 20 e esperam
que as autoridades municipais
compareçam. (L1SANDREA COSTA)

lamenta Mariza. Há 45 dias, um

garoto morreu atropelado na

mesma região.
Os moradores já fizeram

proci ssão, eI istri bu i ndo pan netos
c pedindo cautela aos motoristas.
"No trânsito não corra. não mate

c não morra". dizia o panfleto. que
parece não ter surtido efeito. "Eu

queria que a polícia se escondesse

aqui à noite para ver o que acon

tece nessa rua". convida a diarista
Geni de Oliveira, que reside no

local há cinco anos. Ela diz que
o s abusos começaram com a

implantação do asfalto na via.
A Polícia Militar não pode

Familiares de José Osni Xavier,
morto no acidente da

madrugada de sábado (7/10),
precisam da colaboração da

comunidade jaraguaense para
localizar o Fiat Uno que pode ter

sido o causador do

incidente. Estima-se que o

automóvel seja de cor preta.

,

AGUA ALTRADiA Dill: BOA QUAUDADE
O F1LTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

Instale o filtrão na entrada da casa, prédio. escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do tíl-trão, a caixa
d'água receberá água liltrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com água
suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construido por uma camada de carvão ativado e porvárias
camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construido em aço inoxidado .

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: t .000,3.000,5.000 e 10 -,000 litros por hora.
. Qualquer informação:
376-0632/376-0193

Paga-se ótima recompensa

Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

ItlZão J. (I(}() JitmsJ/lOlTI

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes

DISQUE-FILTRÃO:
(OXX47) 435-4725/9984-7075

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DI: Mario Sousa jl:

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Dia de diversão: palhaços, brincadeiras e brindes conquistaram pais e filhos na na Schützenfest

Público recorde comparece ao

DiadasCriançasdaSchützenfest
Doces, música
e brincadeiras
atraíram mais
de 8 mil pessoas

Jaraguá do Sul - Mais do

que celebrações religiosas em

honra à Nossa Senhora Apa
recida, a padroeira do Brasil, o

dia 12 de outubro foi come
morado em função do Dia das

Crianças. No portão de acesso ao

Parque de Eventos, pais e filhos
formaram fila até a metade da
tarde de quinta-feira, esperando
a vez para participar da Festa das

Crianças. Cerca de oito mil pes-

soas compareceram ao evento,

organizado pela coordenação da

Schützenfest e a Secel (Se
cretaria de Cultura, Esporte e

Lazer).
Na Rua Emílio Carlos

Jourdan, em frente ao Shopping
Breithaupt, a diversão começou
de manhã com a Rua do Lazer,

promoção conjunta do Sesc,
shopping e Secel. Houve música,
brincadeiras, distribuição de

guloseimas e brindes.
Passaram pelas catracas da

Schützenfest, na tarde de quinta-
. feira, 8.533 pessoas, entre.

crianças, pais e visitantes. As

primeiras duas mil crianças ga
nharam refrigerante, picolé,
pipoca e algodão-doce. As

e
Prazer em

"atender bem.

�a,�
371-'655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90

R$ 13,90
R$ 13,90

Cigante -

Calzone

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do SLiI

atrações mais disputadas eram a

maquiagem e a cama elástica.
, "Fazemos questão de trazer a

cama elástica porque ela é muito

disputada pelas crianças", disse
uma das coordenadoras do even

to, Mara Bini Prada.
No palco do pavilhão C, dois

palhaços faziam a alegria da

garotada, com distribuiçãc de

brindes, brincadeiras e karaokê.
No pavilhão A, a Banda Po

merana cantou no ritmo das

crianças. "A tarde das crianças
foi realmente um sucesso.

Tivemos 1,5 mil pessoas a mais
do que no passado", diz a se

cretária da Comissão Central

Organ i zadora, Henrietta Neves.

(LiSANDREA COSTA)

PRECE PODEROSA PARA
PROSPERIDADE

Óh! Criador do mundo, tu que
disseste: "Peças e recebereis",
embora esteja nas alturas em

vossa divina glória, inclinai seus ,

ouvidos a essa humilde cnoturo
para satisfazer-me o desejo,
Ouve minha prece. Óh! Pai
amado, fazei que por vossa

vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo (fazer o
pedido). Deus supre agora

todas as minhas necessidades,

segundo as suas riquezas,
sempre ativas, presentes,

imutáveis e abundantes em

minha vida, E que isso seja feito

pelo poder em nome do vosso

adorado filho Jesus (citar esta
prece pela manhã, 7 vezes,

juntamente com o Salmo 23 e

o Pai-nosso, Mandar publicar
no 3 o dia e observe o que
acontecerá no 40 oio). Em

agradecimento, S.R.H.

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE OUTUBRO DE 2000
/

�n CP .. ··· .. ·· .. · ··· · .. ·· ..

···:·
· · .. · · ..

� '\J (Q)lJ��
Capacitação

De 16 a 20 de outubro, em Balneário Camboriú, vai acontecer
a última etapa da Capacitação Descentralizada, programa da
Secretaria Estadual de Educação. Participam desta etapa 65

professores jaraguaenses, totalizando 200 profissionais capacitados
pelo programa.

Concerto
O trio da Suíça "Fantasi a tre" apresenta-se amanhã, a partir

das 20 horas, na Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul. O
trio é integrado por Luís Henrique Bedusqui (flauta), Man1ia Vargas
(canto) e Marie Nischima (harpa)� dois brasileiros e umajapo
nesa, que estudam música na Suíça. No repertório, música
renascentista inglesa.

Descontos
A regional de Jaraguá do Sul do Sindicato dos Jornalistas Pro

fissionais de Santa Catarina fechou convênio com a Farmácia ]dos Sindicatos, que vai oferecer 20% de desconto aos associados
da microrregião na compra de medicamentos à vista. Para usu

fruir do convênio, basta apresentar a carteira da Fenaj ou doeu- t

mento de identidade. ]

:s

Formação.
A Aciag (Associação Comercial,' Industrial e Agrícola de f

Guaramirim) realiza curso de atendimento, no período de 16 a ] 9 I
de outubro, das 19 às 22 horas. O curso é dirigidoa atendentes,

(recepcionistas e vendedores. As inscrições custam R$ 40,00, para
associados, e R$ 50,00, para não associados. 1

GD) 9lJv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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 - Ed. Maximunn Center

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760
* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

v 372-0582

JV 'Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Iretores- Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes/CP

er

a

Sem uso:prédio dafutura central turística tem vidros quebrados e sinais de abandono Enganoso: o porte suntuoso da placa indicativa contrasta com a situação do prédio

a Palmeira Real será usada no li INFORMATIVO.PAROQUIAL -14 e 15/10/2000;

MISSAS

incentivo à atividade turística Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

Sábado
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

, Proposta foi,
,

levantada pelo
Conselhode
Turismo

técnicos da Epagri em Guara

mirim, que apontou nova al

ternativa de aproveitamento
dessa planta, originária da

Austrália, que até então vinha

sendo usada na ornamentação
de jardins e projetos de reflo
restamento. Atualmente, cerca
de 50 produtores rurais culti

vam a palmãcea, que também

encontra grande acei tação em

outras regiões do País.

Ainda conforme o professor
Ti to, foi apresentada sugestão
de que seja utilizada o slogan,
citando Guaramirun como sen

do o berço da Palmeira Real no

Brasil, nas divulgações que
forem feitas acerca do Muni

cípio. Em reunião prevista para
o próximo dia 22 de novembro,
o conselho pretende apresentar
estas sugestões ao pre f'e i to
eleito Mário Sérgio Peixer, que
deverá comparecer ao en

contro.

O conselho está propondo
também que seja feito o plantio
de árvores c flores ao longo da

BR-280. desde a divisa com

Jaraguá do Sul até o trevo do

entroncamento com a BR-l O I,

para o embelezamento do

trecho. "A intenção é devolver

ao trecho as condições que os

tentava nos iempos em que era

conhecido como Rodovia das

Flores", destaca Tito.
ABANDONO - Outra pro

vidência será agi lizar o fun

cionamento da Central de

Informações Turísticas na BR-

280. que deverá funcionar num

prédio construído pela Prefei

tura em estilo enxaimel, ao lado

da rodovia (perto do Posto da

Polícia Rodoviária Federal),
mas ai nda não preparado para
uso. Com vidros quebrados nas

janelas, o prédiojá dá sinais de

abandono. Nesse local haverá

distrihuição de material de di

vulgação da cidade, serão pres
tadas informações aos visi

tantes e comercializados arte

sanato e alimentos fabricados
com produtos típicos da região.
(MILTON RAASCH)

NOSSA MENSAGEM

Só Jesus pode Libertar-nos da
escravidão das riquezasGuaramirim - o cultivo

da Palmeira Real terá maior di

vulgação, preferenci aimente re

lacionada com a atividade tu

rística do Município. A propos
ta foi levantada na última reu

nião do Conselho Municipal de
Turismo, realizada quarta-feira.
A idéia é aproveitar o pio
neirismo de Guaramirim no

aproveitamento dessa palmácea
como substituto do palmito na

tivo, que está tendo grande
aceitação em todo o País, diz o

secretário-executivo do Conse

lho. professor Tito Flávio Tei

xeira da Fonseca.

A utilização da Palmeira Real

em escala comercial iniciou a

partir de um seminário rea

lizado em 1995, por empresá
rios do setor de conservas e

O Reino é o dom total que Deus faz a nós, de si mesmo e de

tudo o que Ele criou. Acolhemos esse Reino se vi vemos essa atitude

de total desprendimento de nós mesmos e de tudo o que Deus

colocou em nossas mãos. Assim somos sinais transparentes desse

Reino. Seguimos Jesus Cristo, o "Único Tesouro", se deixamos
tudo por causa dEle: não é possível, com o mesmo coração, servir
ao senhorio do poder, da posse e do prazer e ao mesmo tempo
servir a Jesus.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047),371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessorin Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença. I" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO-�GLGBALIZADO
\ FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

rassuli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-B

-_ .. -
--.- -

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
,

Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassulí.com.br - e-mail:cassu1i@cássuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acidente de trânsito fazmais uma vítima
Veículo chocou-se
contra poste e
e o condutor teve
morte instantânea

Jaraguá do Sul - o condu
tor Marcelo Claudino Nardelli, 18
anos. perdeu o controle do Astra,
MAW-2121, e chocou-se centra

um poste, na Rua Ângelo Rubini,
próximo à ponte da Argi. O
acidente aconteceu ontem. por
voltá das 6h30. O motorista. que
dirigia na direção Barra-Centro,
teve marle instantânea. e o

passageiro José Eduardo Born
hausen Dernarchi, 19 anos. sofreu
tcrimentes leves.

A Polícia Militar e o Corpode
Bombeiros foram acionados às
6h40. Os: bombeiros retiraram o

corpo de Nardelli das ferragens e

encaminharam Denrarchi ao

pronto-socorro do Hospital São
José. onde ele se encontra in

ternado, em observação. A família
solicitou que não fossem dadas

informações sobre o caso. Extra
oficialmente, a versão que circula

Edson Junkes/CP

Choque: o veículo foi guinchado e chama a atenção da população
é de que os rapazes vinham de uma

festa, em Blurnenau, cm alta
velocidade. Bombeiro. que prefere
não se identi ficar. revela que roi
encontrado um copo de chope no

interior do veículo.
A Polícia Militar informa que

este ano o número de acidentes

aumentou. em comparação com o

mesmo período do ano passado. e
a única arma centra as imprudên
cias é a conscientização. "Ninguém

respeita as placas. O limite dc vc

lpcidade nas ruas de Jaraguá do
Sul é. no máximo. 60 quilômetros
por hora", diz a tenente Arlene
Vi leia. As altas velocidades são

também responsáveis pela elevação
dos índices dc atropelamento. Em
setembro. a PM realizou blitzc cdu

cativas, distribuindo material para
tentar conscientizar os motoristas.
Esse trabalho continua com pales
tras sobre trânsito nas escolas.

AUT ENTER

Desaparecido
VILMAR JURK, 1B

anos, está

desaparecido desde o

dia 24/1 de sua

residência, em
Massaranduba, Rua
Ribeirão Irma. Vilmar é
moreno claro, olhos
verdes, 1,BOm de altura
e na mão esquerda o

polegar cortado. Se

alguém tiver alguma
pista sobre o paradeiro
de Vilmar, entrar em
contato pelo telefone
9979-3231, falar cl

! IIdemar Jurk

OFICINA MECANICA

BA'OMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes 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.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

Silenciador
Traseiro para Uno

R$ 28,00
-

Amortecedor
Dianteiro para Gol

R$ 47,50
a

ai

o
Li

o

Silenciador
Traseiro para Corsa

R$ 26,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alessander Lenzi luta pela
conquista do título mundial

Campeonato de Asa-delta
"

acontece este fim de semana
,

Jaraguá doSul- A 3" etapa
do Campeonato Catarinense de Asa
-delta vai acontecer nos dias 14 e

IS de outubro, a partir das 11 ho

ras, noMorro da Boa Vista. Cerca
de 45 pi lotos de todo o Estado, en
tre 18 a 55 anos, irão participar.
Um dos integrantes da comissão

organizadora do evento, ValdirStel-
,

zer (Zulu), explica que sábado será
realizada a prova Cross Country,
onde vence o piloto que faz vôo
mais longe, e, no domingo, será
realizada a prova de triangulação,
onde o piloto deve seguir até o

ponto obrigatório e retomar para
o pouso oficial, na Escola Muni-

cipal Waldemar Schmitz.
- O joinvilense Antônio

Weiwfurter (Toninha Bambu) é o

recordista do Cross Country,
voando 88 quilômetros, de Jaraguá
do Sul a Lontras _:___, diz Stelzer, \

I

que espera novos recordes nas

provas do fim de semana. Ele

informa que os três primeiros
colocados receberão troféus e

valor em dinheiro.
As primeiras etapas foram

disputadas em Canelinha e Tirnbó,
respectivamente. A quarta etapa do

campeonato será realizada em

Tangará, no próximo mês, em data

a ser definida. (FABIANE RIBAS)

Divulgação

Piloto vai

disputar na
categoria
Freestyle

Jaraguá do Sul - O piloto.
jaraguaense e vice-campeão mun
dial, Alessander Lenzi, estáem La
ke Havasu, Arizona (EUA), onde
disputará, dia IS, o Campeoanto
Mundial de Jet Ski, categoria

_ Freeestyle. Lenzi confia na con

quista do título. "Para isso estou

treinando em dois períodos, no
local onde as provas acontecerão.
Estamos aqui para ganhar o,
campeonato, para ser o .número

I", diz Lenzi otimista. O piloto
brasileiro terá como grande con

corrente o norte-americano Erick '

Malone, atual campeão mundial e
campeão do Aberto dos Estados

-

Unidos.
Para esta prova, Lenzi contará

COMUNICADO
Despachante 'lanluca coraunica aq,stf:a.rnigosjÊ'e
clientes que já está atendendo em seu novo

endereço: na Rua Ângelo Rubini, 617, sala 03,
Barra do Rio Cerro, em frente à Secretaria de
Obras da Prefeitura.

\\.." :"- ''''

Atenciosamente, Despachante Zanluca e

funcionários
Telefone: (47) - 376-0011

Fax: (47) - 370-1272

JetSkytjaraguaensenadisputa comErickMalone,atualcampeãomundial
com um Jet Ski desenvolvido pelo
projetista Hamilton Teixeira, que
residia em Tubarão/SC, e agora
está radicado nos EUA. "O novo

Jet Ski é ótimo e, se depender da
máquina, farei uma boa prova no

domingo, às 11 horas", disse o

piloto.

Conforme explica Lenzi, "pode
ventar no domingo durante a

prova, o que dificulta as manobras,
mas se é difícil para um é para
todos. Para mim não será proble
ma, pois estou acostumado a andar
na água mexida, que dificulta

alguns tipos de manobra". (AO)

NadadQres da IMPULSO
fazem sucesso em festival

COMUNICADO
Foram extraviados da Empresa FIC
Distribuidora de Derivados de

Petróleo Ltda., ,CNP] nO 01.349.764/
0002-30, I.E. nO 253.352924, as

netas fiscais de série 01 de nO 0001
a 0750 não utilizadas.

Dentre os 43 convocados do 30 Festival Ernani Volpi Coitinho de Natação, que
reuniu 253 atletas no último dia 30, na piscina da Sociedade Acaraí, 20 são da
ACADEMIA IMPULSO.

Os proprietários, Profs. Renato e Heidi Behnke, já previam este resultado, uma
vez que, indiscutivelmente, a Impulso é "berço" de nadadores em Jaraguá do Sul e
microrregião. "Há 13 anos, quando construímos a primeira Escola de Natação da
cidade, nosso objetivo já era o de ensinarmos a nadar com qualidade e método",
afirma Heidi. E com esta filosofia a agora Academia Impulso promete estar sempre �
frente das mais atualizadas técnicas de ensino relativas à natação para todas as

idades.
"Atividade física é assunto sério", diz Renato, que é Pós-graduado em Ciência e

Técnica de Natação. "As pessoas quando procuram um lugar para praticarem alguma
atividade física devem procurar saber quem é o responsável pela montagem do seu

treino, seja em que atividade for". "Quando ensinamos a nadar, é nosso princípio
fazer com que a criança ou jovem passe a gostar de se exercitar e que use a

atividade física como um meio de melhorar sua qualidade de vida, assim, este jovem
será um adulto conscientemente saudável".

Os proprietários, Renato e Heidi, ex-integrantes da equipe de natação Jaraguá,
de 1976 a 1981, desejam muito sucesso aos novos convocados para a Ajinc e

lembram que a natação, como esporte-competição, pode abrir inúmeras portas
para o sucesso e formação do indivíduo. E Heidi avisa: "A competição exige muita
disciplina, seriedade e abneqação nos treinos. O atleta deve sempre manter bem
vivos os seus objetivos, pois os treinos por vezes podem ser doloridos e

extenuantes". "Aos pais é reservado um papel importantíssimo, que é o de manterem
se próximos de seus filhos, ouvindo suas queixas e vontades, incentivando e

rnantendo-setarnbérn em contato com o técnico que, além de preparar os atletas, é
um pai, mãe, amigo e psicólogo. Isso fará com que o atleta tenha muito prazer em
levar a atividade física junto consigo para o resto de sua vida", avisa Renato.

O Núcleo de Atividades Físicas de Jaraguá do Sul, do qual a Academia Impulso faz
parte, está elaborando um projeto a ser apresentado ao Prefeito da cidade em que
propõe a inclusão da modalidade de natação nos Jogos Escolares. "Jovem que
pratica esporte não pensa em drogas", diz Renato, usando famosa frase popular.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com

a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, alterou
alguns itens do Edital e prorrogou o procedimento licitatório abaixo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 143/2000
MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação dos Serviços de Engenharia Sanitária de
'

Limpeza Urbana.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

Datas: 1) Para Entrega dos Documentos: até 23/11/2000 às
09:00 horas;

2) Para visita técnica até 16/11/2000;
3) Para constituição da garantia de participação: até 20/

11/2000;
4) Da abertura dos envelopes de Habilitação: 23/11/2000

às 09: 00 horas.

o Edital contendo as especificações completas e suas alterações,
POderá ser retirado no Setor de Protocolo da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, das 09: 00 às 1.1: 30 horas e de
13:00 às 15:00 horas, na rua Walter Marquardt, n° 1.111.
As empresas que já retiraram o Edital, receberão as alterações via
"SEDEX" ..

o valor para retirada do Edital é de R$ 50,00 (cinqüenta) reais.

Jaraguá do Sul, 10 de outubro de 2000
Irineu Pasold - Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Treino: a FMElBreithauptiCaraguá está confiante na vitória napartida de hoje, no Ginásio ArthurMüller

FMFJBreithauptlCaraguá decide
-fi

-

Cha
�

vaga nas senn nal,s com peco
Jogoé
válido pela
penúltima
rodada

no Ginásio de Esportes'Arthur
M6ner, e é válido pela pe-núltima
rodada da segunda fase do
Catarinense de Futsal Adulto. O
time que perder está fora da pró
xima fase.

Os jogadores Júnior e o goleiro
Paulinho cumpriram suspensão na
vitória sobre a Taschibra, sábado
passado. O técnico Manoel Dal

pasquale, confirmou que os dois
ficarão no banco de reservas como

opções; já que Ninho e Jédson
foram decisivos em Blumenau.
Ninho foi considerado pelo técnico

Jaraguá do Sul - A FME/

BreithauptiCaraguájoga a vagapara
as semifinais do Campeonato
Catarinense de Futsal, Divisão
Especial, contra aAABBlRotesma,
de Chapecó. A partida está pro
gramada para as 20h30 de hoje,

r--------------------�

I Venhaconhecer ,laraguá Motosl
I A únicamoto ,,�. ;§5 4 tem.. pos na I
I ''-, motoe1tempo I
I �Nf#JIfjJ§ só pra você. I
I Recorte este anúncio I
I e deposite na urna da I

loja e concorra a um

I capacete e uma camiseta I
I Yamaha. Sorteio I
I

09/12/2000
I

I Nome: I
I
Endereço:'

.

Fone:
I

LR�: !::a���a�,�6!.- !!»'!: !!.7).!7�71!!�a!!!luá �so! -_!C..l

da Taschibra, Alexandre Jahn,
como o responsável direto pela
vitória jaraguaense, enquanto
Jédson fez três, dos quatros gols
da PME. O time que sai jogando
esta noite "é o mesmo de Blu

menau, com Ninho, Chico,
Alexandre, James e Jédson",
confirmou Maneca, que acredita

que o jogo com o Chapecó será o

jogo de poucos erros, e o time que
errar menos, ganha".

O goleiro Ninho pede o apoio
do torcedor. "Nesta noite tenho

certeza, o torcedor vai comparecer
,

e nos apoiar. Em todas as nossas

conquistas a torcida�teve papel
importante, este ano não será

diferente, mesmo porque as

difIculdades são maiores", disse o
jogador.

Na outra partida da Chave C, a
Unoese recebe em São Miguel do
Oeste a visita da Taschibra, de
Blumenau. AUnoesc lidera achave
com 9 pontos, seguido deAABB e

PME, com 6, e Taschibra, com 3

pontos. Pela Chave B, a Tuper x
Agroeste e Unisul x Gaboardi.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Interescolar de bicicross
O Parque Malwee será palco, amanhã, da última etapa do Campen.

, nato Interescolar deBicicross. As provas iniciarão às 10 horas.

Municipal de Vôlei em Massaranduba
A 1 a Copa Caraguá de Voleibol encerra-se neste sábado, a partir
das 14 horas, no Ginásio Municipal de Esportes. Estarão em

quadra Kiferro e EVMlPosto Texaco, decisão de
3° lugar, e, em seguida, a decisão do título no masculino entre
f

Zanotti e Sulbratec. Na seqüência, a decisão do
'

feminino, Mirage e Sival decidindo o 3° lugar, e decidindo o título.
Maivan e Usimat.

Thpy e Ponte Preta

Depois de quatro rodadas

disputadas, Tupy, de
Schroeder, e Ponte Preta, de
Ribeirão Grande da Luz,
conquistam suas primeiras
vitórias no Campeonato da 1 a

Divisão de FuteboL O Tupy
jogou fora de casa e venceu o

Guarany, que ainda não somou

ponto na competição, por 3 a 2,
enquanto a Ponte Preta venceu

o Avaí, de Guararnirim, em
Ribeirão Grande da Luz. Os
demais resultados nos titulares,
Aliança e Alvorada empataram,
em O a O, e Cruz de Malta e

Vitória, em 2 a 2. Alvorada e

Cruz de Malta lideram com 7

pontos.

Vitória lidera os aspírants
Nos aspirantes os resultados d

última rodada: Aliança 1 x

Alvorada, Cruz de Malta 1 x

Vitória, Guarany 2 x 1 Tupy
Ponte Preta O x 1 Avaí. O Vi!'

ria é líder isolado
com 12 pontos. Os jogos d
amanhã nas duas categori '

serão: Alvorada x Avaí, no Es
tádio do Alvorada; Tupy

Ponte Preta, no Estádio Munid
pal de Schroedeí

Guarany x Vitória, no Estáds
do Guarany, e Aliança x Cru

,

de Malta, no Rio Cem
A partir desta rodadi

.

os jogos iniciarão às 14h45, no

aspirantes, e 16h45, nos titula
rei

Campeonato de Escolinhas

apontará finalistas
Jaraguá do Sul - Será dis

putada no dia 21, a segunda rodada
das semifinais do Campeonato
entre Escolinhas de FuteboL A

primeira rodada aconteceu sábado
passado, no Estádio do Botafogo,
e apenas um empate foi registrádo,
3 a 3, entre Aliança e O Pequeno e

a Bola. Os ãemais resultados:
Pré-mirim: Meninos de Ouro 1

x 2 Acaraí, O Pequeno e a Bola 4

x O Vitória. Mirim: Meninos de
Ouro 6 x O Nova Geração, O Pe

queno e aBola 1 x 2Vitória. Infantil:

Vitória 2 x 3 Acaraí, O Pequeno!
a Bola 2 x O Meninos de Ouron
Juvenil: Meninos de Ouro O x �

Acaraí.
O presidente da Liga Jan

guaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, explica que "esta fase i

na melhor de três pontos. OI

vencedores da primeira rodada
jogampelo empate, hoje, para jre01

para a final. Os jogos se repeteJll
com início às 9 horas. As partid�
serão disputadas no Estádio da

Sociedade João Pessoa. (AO)
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