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Mime vai operar
.

com gás natural
o proprietário do Posto

Mime, PauloChiodini, e aPe
trobras assinaram contrato, na
manhã de ontem, de compra e
venda de compressor de gás
natural para o posto da Rua

Bernardo Dornbusch. A partir
demaio, o serviço estará à dis
posição dos consumidores.

EdsonJunkeslCP Esperidião Amin (C) aproveita visita a Iaraguâ do Sulpara ver obras da Cohab. Página 7 Página 5

Edson JunkeslCP Cerimônia de posse contou com as presenças de cinco deputados federais do Estado

Pasold assume a presidência
da Associação dos Municípios
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), foi empossado namanhã de ontem na

presidência da Amvali (Associação dos Mu
nicípios do Vale do Itapocu), prometendo
administrar a entidade em conjunto com os

demais prefeitos da região.

Entre as prioridades apontadas por Pasold
para a região, estão a implantação de um aterro

,

sanitário regional, a contratação de assessores
técnicos para a associação e a elaboração de
um tratado de exploração dos recursos naturais,
em especial daBacia do Rio Itapocu. Página 4
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Edson JunkeslCP Ribas, Amaral e
Silva foram presos em

flagrante pela PM

PERSEGUiÇÃO

Três homens presos'
em Guaramirim

Nelson Ribas, 48 anos,

Isaías Gomes da Silva, 61, e
ValmirPereira do Amaral, 24,
foram presos ontem, na BR-

280, durante perseguição e

cerco organizados pelaPolícia
Militar.A delegada indiciou o

, trio por porte ilegal de armas e
falsidade ideológica.Página 10

Perícia avalia

prédio da estação
APrefeitura deGuaramirim

aguarda avaliação da perícia
que vai indicar o valor do imó
vel da estação ferroviária. A
pretensão do Município é

comprá-lo e transformá-lo em
museu. Página 8
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Farra extraordinária
Na última quarta-feira, deputados e senadores receberam a

primeira parcela referente às sessões extraordinárias do

Congresso, convocadas pelo governo federal para a votação de
71 medidas provisórias. Entretanto,
há uma forte expectativa que o País
jogue no ralo nada menos do que
R$ 9,5 milhões. A disputa pelas
presidências da Câmara dos De

putados e do Senado, temperada
com picuinhas, vaidades pessoais e

_ ! sede de poder, tomou conta do
.1 ambiente e relegou a segundo plano

a razão da convocação extraor

dinária.

. riimápasSil
'fronteiras do
aceitável e

enveredotüse
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Até a próxima quarta-feira,
quando acontecem as eleições para
as mesas diretoras das duas Casas,
pouco ou nada mais deverá ser

votado. "Muitos cenários serão

construídos até o dia 14 para que
as aparências sejammantidas. Al

gumas medidas provisórias poderão ser votadas,mas, na verdade,
nada de útil para a população terá sido decidido", criticou o líder
do PDT naCâmaraFederal, deputadoMiro Teixeira.Masmesmo
ele não rejeitou o pagamento extra de mais de R$ 8 mil, só a

primeiraparte.' /

A farra com o dinheiro público, distribuído generosamente
em sessões extraordinárias, faz parte ela cultura podre da política.
Em todos os legislativos, queiramunicipal, estadual ou federal, a
prática é comum,mesmo que os projetos não sejam prioritários.
Quem não se lembra das sessões extraordinárias da Câmara de
Jaraguá do Sul, convocadas pelo prefeito Irineu Pasold no final
do ano passado? O abuso está relacionado à apatia da população,
que reclama, mas insiste em reeleger sempre osmesmos.

Os gastos com a convocação extraordinária poderiam ser

evitados. Bastaria que o governo estipulasse o início em 1 de
fevereiro e não em 29 de janeiro, como aconteceu. Dessa forma,
as sessões poderiam ser consideradas preparatórias à eleição
dos presidentes daCâmara e do Senado e, com isso, não haveria
a obrigatoriedade do pagamento de salários extras aos

parlamentares. Além dos quase R$ 10 milhões destinados ao

pagamento, é preciso contabilizar as demais despesas do Con
gresso com a convocação.

Todo o imbróglio é resultado da falta de respeito dos go
vernantes para com os interesses daNação.Mais, é uma afronta
ao contribuinte, em especial ao que recebe saláriomínimo. Se
não bastassem asmordomias regadas com dinheiro público, férias
de três meses ao ano, salário deR$ 25mil, apartamento funcional,
despesas de telefone, combustível, Correios, entre outras

bancadas pelo contribuinte, os parlamentares se dão ao luxo de
transformar a convocação extraordinária num ringue político
eleitoral.

Infelizmente, apolítica brasileira está infestada por oportunistas
e vendilhões, cujo o único compromisso é com o grupo que o

"apóia" - parentes e afins. O nepotismo ultrapassou as fronteiras
do aceitável e enveredou-se pelos caminhos da, imoralidade. No
País das leis, não há uma específica para limitar àbandalheira,
Entretanto, a farra só é possível porque a população aceita e

conforma-se. Ninguémocupa carg�;'e,l�tjvópai��i2(e':gi:aça de
Deus. São eleitos pelo povo, que paga 'a fârràêlimlta-se a

observar.
'.

.

Mutirão da exportação
* Vasco Fernande Furlan

A cada dia que passa, nos
sos articulistas econômicos

apontam novos quadros, au
mentando as diferentes previ
sões quanto à performance de
nossas exportações para este

ano. O assunto, embora árido
e dependente dos humores do
mercado internacional (e do

próprio São Pedro, com rela":

ção aos fenômenos climáticos),
continua em pauta, bem como

as apostas sobre nosso déficit
ou superávit lá em dezembro ..
Novas expectativas se criam

com a posse doministro Celso
Lafer noMinistério das Rela

ções Exteriores e na transfor

mação da Camex, de câmara
, em conselho.

Deixemos de lado, porém,
toda essa gama de elementos
externos para focar a lanterna

aqui dentro do País, numa aná
lise simplista do que temos e do
que precisamos. Temos para
exportar: cerâmica, calçados,
têxteis, eletrodomésticos, mó
veis, celulose, carnes e deriva-

risco de deixar de exportar por
falta de produto, neste e nos

próximos anos, temos que
verticalizar omarketing, o trei
namento, a produtividade, o
crédito e, principalmente,
interiorizar a conscientização
da mentalidade exportadora.
Para isso, é fundamental o

apoio da nova Camex, apex,
Sebrae, associações, coopera
tivas, sindicatos, bancos, pre
feituras, câmaras municipais,
aNGs, igrejas, enfim, todos os
setores da sociedade precisam
se engajar no "Mutirão da ex

portação", criando clusters,
consórcios, logomarcas e

'ícones regionais, tudo dire

cionado em favor da "Marca
Brasil".

dos, veículos, aeronaves, cere-
'

ais e um pouco de produtos de
informática.

Em recente levantamento
sobre nossa capacidade indus
trial, a CNI (Confederação
Nacional da Indústria)mostrou
que nossas empresas estão tra
balhando com pouca capacida
de ociosa, portanto, quase no
limite. Amaioria opera na fai
xa média entre 85 e 95% de
sua produção. Assim, se pre
vemos um crescimento de 4 a

5% do PIB nacional, duas con
clusões ficam evidentes: 1 - pre
cisamos importarmáquinas e

componentes e 2 - vai sobrar

pouco excedente para expor
tar industrializados.a saldo ne

gativo de nossabalançacomer
cial em 2000 justificou-se, em
grande parte, pelas importa
ções de máquinas. Acontece
que esse ciclo ainda não se

exauriu e precisamos continu
ar exportando. a que não é
ruim para o País.

Mas, para não corrermos o

* Presidente do Fórum Ca
tarinense de Desenvolvi
mento e diretor do BRDE
(Banco Regional de Desen-

.

volvimento do Extremo Sul)
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A população de Guaramirimjá pode requerer os exames de ultra
sonografia, através do SUS (Sistema Único de Saúde). Os

atendimentos estão sendo feitos no posto de saúde, às segundas,
quartas e sextas-feiras. Serão prestados até seis atendimentos por
dia, de acordo com informações procedentes daquela unidade.

Assim sendo, os usuários dos serviços do SUS não precisarão mais
recorrer ao serviço em Jaraguá do Sul ou outras cidades, sempre que
precisarem. O secretário municipal de Saúde, José Constâncio de

Albuquerque, diz estar bastante satisfeito.

Lombadas
A retirada de lombadas que
dificultavam a passagem de

veículos em alguns
pontos da área urbana em

Guaramirim, se por um lado traz
mais conforto aos motoristas,
também

exige responsabilidade. Os
condutores de veículos devem
evitar o excesso de

velocidade e a Polícia
Militar ficar atenta para fiscalizar.

Despreocupado
O ex - vereador e ex

administrador do Hospital
Santo Antônio Nilson Bylaardt

(PMDB) não demonstrou,
durante a semana, preocupação
com a divulgação que o prefeito

Mârio Sérgio Peixer (PFL)
anunciava para ontem, sobre o

montante da dívida herdada.

Tranqüilidade que, aliás,
ostenta desde o início da

polêmica sobre o hospital.

Eleição
A Aciac (Associaçãp Comercial, Industrial e Agrícola de Corupá)
deverá reunir os empresários associados em Assembléia Geral para

eleger a nova diretoria da entidade. A convocação está sendo feita para
o próximo dia 20 de fevereiro. O advogado Hermann Suesenbach poderá
ser mantido na presidência. Suesenbach está animado com o projeto de

construção da sede própria da associação, e quer conclui-la.

Aquisição
A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de

Guaramirim estuda a possibilidade de adquirir o terreno onde estã
instalado o Lixão Urbano, na localidade de Jacu-Açu. Hoje, a

Prefeitura paga aluguel pela ocupação da área.

ENTREASPAS _

"Ético é aquele que tem medo do remorso, e não aquele
que deixa de fazer algo por temer a punição." (Senador Jefferson
Peres - PDT-AM -, candidato à Presidência do Senado, expli
cando seu conceito de ética, tão desvirtuado ultimamente)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066 \
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Peixer confirma em mais de

R$ 2milhões a dívídaherdada
Maiorparte
dessevalor
é referente ao
hospital municipal

Guaramirim - o prefeitoMário
SérgioPeixer (PFL) confirmou, ontem
à tarde, em entrevista coletiva à im

prensa, emR$ 2,1 milhões omontante
da dívida herdada da administração
anterior (do PMDB), sendo que a

maior parte desse valor, cerca de R$
1,2milhão, refere-se aos débitos con
traídos pelo Hospital Municipal
Santo Antônio. Peixer fez a divul

gação do relatório, conforme havia

prometido, para prestar contas à

comunidade sobre como recebeu a

Prefeitura, mas evitou tecer críticas
ou comentários, sobre as contas dei
xadas pelos antecessores.

O governo passado deixou R$
885.514,21 de despesas em aberto,
só da parte relativa à administração
municipal. Desse valor,R$ 441.936,68
foram restos a pagar eR$ 51.284,47
foram de despesas não empenhadas
e não pagas. Ficaram também pen
dentes 147 prestações de um par
celamento negociado com o FGTS,
totalizando R$ 367.500,00, e outros
R$ 24.793,06 da parte patronal do
recolhimento de INSS referente a

dezembro do ano passado.
A dívida total que ficou do

Hospital Santo Antônio, conforme
relatório apresentado pelo presi
dente do Conselho Deliberativo, é
R$ 1.260.966,26. A conta maior do

hospital é como INSS,R$ 589.597,00.
A dívida com fornecedores é de R$
145.565. No valor total divulgado

ArquivoCPI Edson Junkes

Relato: prefeito divulgou os números, mas evitou fazer comentários

também estão inclusos acréscimos
,

decorrentes de multa, juros e de

ações judiciais. Nos dois casos,

tanto a dívida da Prefeitura quanto
do hospital, os pagamentos so

mente serão feitos depois de exa

minada a legalidade de cada débito
contraído e conforme a disponibi
lidade de recursos.

O prefeito não sabe ainda

quando começará a sobrar dinheiro

para investimentos, quanto mais

para pagar pendências do governo
passado. "Mas vamos pagar. É
compromisso nosso", diz Peixer,
que pretende manter até o final de

março a política de contenção ado
tada para fazer sobrar dinheiro em'
caixa e dar conta de todos os com

promissos assumidos a partir de

dos Trabalhadores noMunicípio, se
gundo informa o presidente Moacir
JoséMafra. Esta será aprimeira visita
do deputado a Guaramirim, após as

eleições municipais do ano passado,
quando, inclusive, concorreu a pre
feito por Joinville.

Durante a reunião, o deputado
deverá relatar as propostas e pro-

janeiro. Peixer informou ainda que a
Prefeitura arrecadouR$ 1.260.966,26
emjaneiro, primeiro mês de atuação
do governo da Coligação Acerta
Guaramirim (PFLIPPB). "Mas a

previsão é de queda na arrecadação
para fevereiro", avisa o secretário de

Administração e Finanças, Jair
Tomelin.

SALÁRIOS - APrefeitura gas
tou R$ 126.033,91 com salários em

janeiro, o equivalente a 22,48% da
receita do período. Mas esse percen
tual vai aumentarjá nestemês, admite
o prefeito, porque serão incluídos os

contratados em caráter temporário e

de cargos em comissão. Com isso,
deverá aumentar também o número

de funcionários, que foi de 231 no

mês passado. (MILTON RAASCH)

Carlito Merss faz visita e prestação de contas
jetos que está defendendo na Câma
ra Federal, e também vai aproveitar
para analisar, conjuntamente com os

correligionários, a nova situação
política que se estabeleceu na região
e no Estado, depois das eleições. O
presidente da Câmara de Verea

dores, Evaldo João Junckes (PT), o
Pupo, deverá comparecer, (MR)

Guaramírím - O deputado
federal Carlito Merss (PT) estará hoje
na cidade, às 15h30, com o objetivo
de fazer a prestação de contas das
atividades que desenvolve em Bra

sília. A reunião com o deputado vai

acontecer na Câmara de Vereadores
e contará com a participação dos
membros era-Executiva do Partido

aSREiTHÃUPf�
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Solenidade: diretoria da Amvali toma posse para um mandato de um ano

Pasold é empossado presidente
da Associação de Municípios
Prefeito reforça
o compromisso
de integrar a
Região da Amvali

Barra Velha - O prefeito
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), foi empossado, ontem,
na presidência da Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu). A cerimônia, reali
zada no Fórum local, reuniu
lideranças políticas da região e os

deputados federais Antônio
Carlos Konder Reis (PFL), Eni
Voltolini (PPB), Edson Andrino

(PMDB), Vicente Caropreso
(PSDB) e Carlito Merss (PT).
Pasold prometeu administrar em

conjunto com os demais pre
feitos e buscar soluções para os

problemas da região.
O prefeito de Massaranduba,

Dávio Léu (PFL), destacou a

importância do associativismo

para a integração regional. O

prefeito de Barra Velha, Walter
Zimmermann (PFL), lembrou a

necessidade do trabalho parti
cipativo, "sellJ cores partidárias",
para o desenvolvimento da re

gião. Pasold disse que os prin
cipais projetos são: a instalação
do aterro sanitário regional, a

elaboração de um tratado de

exploração dos recursos naturais,
em especial da Bacia do Rio

Itapocu, e a contratação de as

sessores técnicos para a enti
dade.

Na opinião dele, Barra Velha
é o pólo turístico da Amvali, de
vendo a associação de muni

cípios desenvolver projetos para
ampliar e explorar os pontos. "O
turismo é hoje uma das maiores
indústrias do mundo. Segundo

estimativas de técnicos, num
futuro próximo, o setor será res

ponsável por 12% de toda mão
de-obra existente", informou, su
gerindo a busca de novas par
cerias para desenvolver o turismo
na região. "Linhas de crédito
existem nos ministérios e darão

prioridade a projetos consor

ciados", lembrou.
PETROBRAS - Além das

exposições sobre o CRDR (Cen
tro de Reciglagem e Destinação
de Resíduos), de Jaraguá do Sul,
e da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o evento contou com a

palestra do gerente de Vendas e

Serviços de Pavimentação da Pe

trobras, Luiz Alberto Rogoginsky,
que apresentou as novas pro
postas para pavimentação. Se

gundo ele, apenas 5% da pa
vimentação é constituída da liga
asfáltica, conhecida como piche,
os outros 95% são pedras.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

I

Diretório estadual do PT definirá candidaturas
Jaraguá do Sul - O de

putado federal Carlito Merss (PT)
tentou amenizar o clima de riva
lidade entre o coordenador mi

crorregional do Partido dos Tra
balhadores, Dionei da Silva; e o

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinato,' na
disputa pela indicação do can

didato a deputado estadual no

próximo ano. Em entrevista con

cedida na tarde de ontem, na sede
do diretório local, Merss lembrou
que "todas as candidaturas do PT
serão definidas pelo diretório
estadual."

De acordo com ele, todo filia
do tem direito a pleitear uma va

ga, que serão indicadas pelos res
pectivos diretórios municipais. "A

disputa é saudável na democracia.
Entretanto, os interesses partidá
rios devem estar acima dos pes
soais", avisou, informando que a

disputa local será resolvida pela
plenária do partido. "O candidato
indicado pelo diretório municipal
será eleito pelos filiados. Daí
submetidos a apreciação do dire
tório estadual, que tem a prer
rogativa de definir as candida

turas", reforçou.
Merss esteve reunido com o

presidente da Câmara de Verea

dores, Lia Tironi (PSDB). O ve

reador foi eleito com os votos dos
dois parlamentares petistas.
Segundo o deputado, no encon

tro, tratou apenas de questões
políticas, sem discutir a eleição'

da Câmara ou acordos futuros.
"Pedi que ele (Tironi) nos ajude
a resgatar o orçamento regio
nalizado e a exercer a influência
do Legislativo jaraguaense no

cumprimento das propostas apre-
sentadas", afirmou.

.

O parlamentar reuniu-se tam

bém com a presidenta da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) , Christia
ne Hufenüssler. Na oportunidade,
Merss solicitou o apoio da classe

empresarial para o Projeto de Re
forma Tributária, em trâmite há
oito anos no Congresso. "O apoio
dos empresários é de suma im�
portância para desencalhar o

projeto, dar andamento e ser

votado", justificou. (MC)

Se vingar o acordo firmado entre os vereadores que integram o

bloco que elegeu Lia Tironi (PSDB) presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul - e tem tudo para vingar -, a oposição presidirá
as duas principais comissões legislativas neste

e no próximo ano.

Pelo tratado, o vereador Marcos Scarpato (PT) assume a

presidência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
tendo como vice-presidente Vitória Lazzaris (PMDB) e como

membro AdernarWinter (PSDB). Já a Comissão de Finanças e

Orçamento fica sob o comando do vereador Petras Konell

(PMDB). Completam a comissão José Pendiuk dos Santos, o Zé
Padre (PT), e Jean Leutprecht (PTB), como vice-presidente e

membro, respectivamente.

Divisão I
O acordo assegura a

presidência da Comissão de

Educação, Comunicação,
Cultura e Desporto a

Leutprecht, tendo Lorita
Karsten (PMDB) corno vice

presidente e Eugênio Garcia
(PSDB) como membro. A

Comissão de Transportes,
Obras e Serviços Públicos
será presidida por Lazzaris, o
vereador Beta Gonçalves
(PPB) fica com a vice

presidência e Scarpato
completa a comissão como

membro.

Divisão II
A Comissão de Agricultura,

Urbanismo e Meio
Ambiente deve ficar sob a

presidência de Winter. O
vereador Paulo Floriani (PPB)
integra a comissão como vice

presidente e Petras Konell é
membro. Já a Comissão de

Saúde, Assistência e

Previdência
Social deve ser presidida pelo
vereador Roque Bachmann

(PSDB), tendo Lorita
na vice-presidência e

Zé Padre como

membro.

Êxodo
A cerimônia de posse da nova diretoria da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) levou ontem a Barra Velha
cinco dos seis secretários de Jaraguá do Sul, dois gerentes, dois
assessores regionais, o coordenador-geral, Sólon Schrauth, o

chefe de Gabinete, José Carlos Neves, o assessor para Assuntos
de Governo, Márcio Steilein, o coordenador de Comunicação,
Valdir Bordin, o vice-prefeito Moacir Bertoldi, além de dois'

dietores do Issern.

Apressado
O Diretório do PT de Jaraguá

do Sul desinentiu
terminantemente o lançamento
da candidatura do professor

Emerson Gonçalves a deputado
federal, em 2002. Segundo

nota, Gonçalves apenas
comunicou à direção do partido

o desejo em disputar a
indicação ao cargo. "Há outros

pré-candidatos", diz a nota.

Frase

Questionado sobre a

presença maciça de
comissionados no evento, em

pleno horário de expediente, o
secretário de Gestão,
Alcides Pavanello, disse: "Da
minha secretaria e

stau eu, os gerentes estão

trabalhando. Até porque, é
minha obrigação acompanhar
o prefeito". Ah bom!

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

�O"(�'O Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\..�\)f'\O"('S' Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mime terá GásNatural Veicular a partir demaio
mil e o posto, aproximadamente,
R$ 400mil. "Apesar de ainda não

termos perspectiva de mercado,
depois de um ano de funciona
mento temos pretensão de comer

cializar, pelo menos, 200 mil me
tros cúbicos de gás por mês". Ele
diz que este produto vai beneficiar
principalmente -representantes de

'empresas, que circulam bastante
com veículo. "O carro convertido
toma-se bicombustível, se a cidade
não tiver posto que forneça gás;
poderá colocar o combustível que
costuma consumir", frisa.

MEIOAMBIENTE-:-Ecolo

gicamente correto, mais de 90%

do gás natural é composto por
metano, gás mais leve que o ar,

que não expele fuligem, nem fu-:

maça. Poluentes como monóxido
de carbono, óxido de nitrogênio,
hidrocarbonetos e gás carbônico

são produzidos em menos quan
tidade ao se queimar o gás natural
nos veículos automotores. Redu

ção 'de grande importância, prin
cipalmente nos centros urbanos,
onde o controle de poluição.é al
tamente executado pelos órgãos
ambientais locais. (FABIANE RIBAS)

Chiodini assinou
contratocom a

I Petrobrasnamanhã
deontem

Jaraguá do Sul - O sócio

proprietário do PostoMime, Paulo
César Chiodini, assinou contrato

de compra e venda do compres
sor de gás natural para o posto da

RuaBernardo Dornbusch, no Bair
ro Baependi, com a Petrobras, na
manhã de ontem. A partir do dia 1

de março, o estabelecimento será

reestruturado para comportar este
novo serviço, que vai estar dispo
nível no início de maio de 2001.

Jaraguá do Sul será a primeira
cidade no Sul do País que estará

operando com o GNV (Gás Natu
ral Veicular). Chiodini destaca que
o custo/benefício deste combus
tível é 60% mais econômico,
comparando com a gasolina e o

álcool. "Vai depender do tipo de

veículo, mas, em geral, um carro

Negócio: Jorge Olímpio (E), Paulo Chiodini e Décio Azevedo durante assinatura do contrato do GNV

No total, o Brasil possui 120
postos que fornecem gás natural,
sendo 58 daPetrobras. "A BR abre

aproximadamente dois postos por
semana, a expectativa é de atingir
cem postos até o fim de ano", des
taca Azevedo.

Chiodini informa que a Pe
trobras investiu cerca de R$ 600

que faz oito quilômetros por litro
de gasolina, vai fazer 10,5 com o

gás", explica.
O gerente responsável pelos

postos de GNV da Petrobras, Dé
cio Luís Azevedo, informa que as

oficinas que fazem a conversão

dos veículos devem ser credencia

das pelo Inmetro. "É um sistema

tão ou mais seguro que o conven

cional, desde que seja instalado kit
adequado porprofissionais capaci
tados e treinados", enfatiza. Ele ex

plica que o gás natural precisa estar
numa temperatura de 620 graus
centígrados para inflamar. O custo

da conversão dos automóveis es

tá, em média, R$ 2 mil.

Banco Santander oferecenovo produto
Jaraguá doSul- O Banco Santander

apresentou para corretores e proprietários
de imobiliária do Município, na semana

passada, novamodalidade de financiamento
destinado à aquisição de imóveis novos ou

usados. A gerente regional de crédito imo
biliário, Sirlei Teixeira, afirma que o Super
Casa Própria vai firmar relacionamento com
o cliente. "Este é o melhor e mais completo
plano de financiamento de casa própria",
destaca.

O gerente-geral do banco de Jaraguá do
Sul, Rogério Luís de Souza, diz que este

produto é inédito no mercado porque vai

trabalhar com público selecionado. "Como
os financiamentos duram cerca de 15 anos,
o banco pretendemanter umbom relaciona
mento com o cliente", destaca. Ele acrescen
ta que este produto serve também para
noivos que querem ter a casa própria. "Não
precisa estar necessariamentemorando jun
to, mas é necessário comprovar pacto nup-

cial, para que se adequarem à renda mínima".

O produto é destinado para pessoas fí
sicas com renda familiar de, no mínimo, R$
2,5 mil mensais. Para adquirir o financi
amento é preciso ter cheque especial ou
supercheque, cartão de crédito ativo, manter
pagamento das prestações em dia e não ter

atrasos superiores e sete dias. "Esse cuidado
é para termos clientes idôneos, bom paga
dores", explica o gerente.

BENEFÍCIOS - O SuperCasaPrópria
oferece financiamento com prazos que
podem chegar até 20 anos, juros reduzidos
e decrescentes, sorteios mensais de R$ 20

mil, devolução de 20% do valor financiado

corrigido, ao término do prazo do contrato,
além de Seguro Lar Assistência 24 horas,
que garante serviços emergenciais de

encanador, eletricista, chaveiro, entre outros.
Sirlei informa que o valor mínimo do

imóvel financiado é deR$ 70mil e omáximo
é de R$ 300 mil.

Rua Francisco Hruschka, 367 - São Luiz - esquina com CAIC

�I!:: 11ftm:I!:·:l. lPf!4\m'l:;l1 �m�lj It\ E' m'm"r=�'I!::�I]''lTE>�\g/.r"'I�Ir�' > : M'.r/�IU'\� M\. 1
> .r"ft,�:�:�Ii1J 1:1 �w)

O
Pet de papel sulfite com 100fls - R$ 1,99
Cartolina - R$ 0,25
Lápis de cor Faber Castel cf 12 - R$ 2,95
Lápis de cor c! 12 imp. - R$ 1,99
Caneta ITA - R� 0,25
Cola 40g - R$ 0,40
Estojo pincel atômico 850 cf 12 - R$ 5,80
Caderno universitário capa dura 10 mato A partir - R$ 5,20
Fita crepe 3 M Scotch 19x50 - R$ 4,80
Guache 250ml - R$ 2,10
Pincel atômico 850 - R$ 0,65

r-JU� --------------,

I
k..l!!" ....=. ..

I
10 No dia 12 de março será realizada solenidade de entrega do Prêmio Mérito I
I Lojista 2000 para a Malwee Malhas, na categoria Moda, segmento Confecção I
IJovem. A entrega será realizada pela Confederação Nacional de Dirigentesl
I Lojistas

(entidade representativa no varejo brasileiro), no auditório Casablancal'do Hotel Meliá, São Paulo. .

I . I
10 A Acijs e a Apevi convidam a comunidade a participar do 2° Encontro de Núcleos I
I Setoriais, que será realizada no dia 22 de fevereiro, na SERMarisol. O palestrante será I
10 diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração da Marisol, Vicente I
IDonini. Informações na Acijs, pelo telefone 371-1044, ou com os consultores dos

Inúcleos setoriais. Associados pagam R$ 10,00 e, não sócios, R$ 15,00.
L �

Fone/Fax: 376-0220

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Procurapor ensino de adultos e

jovens émaior na rede estadual
Ensino por
módulosvai
exigir freqüência
do aluno

Jaraguá do Sul - Ao con

trário do que se previa, há alguns
anos, a procura pelo ensino de

jovens e adultos, até algum tempo
conhecido como Supletivo, não
diminuiu. É cada vez maior o

número de pessoas que pro
curam o Ceja (Centro de Edu

cação de Jovens e Adultos), em
busca do certificado de conclusão
do Ensino Fundamental eMédio.
Nos cinco municípios da mi

crorregião, estão matriculados
3.334 alunos, 2.515 somente de

Jaraguá do Sul. Este ano, o

sistema de ensino modularizado
tem alterações, exigindo fre

qüência do aluno uma vez por se
mana.

A coordenadora 'do Ceja, Jes
mane Amodio Bortolini, diz que
quando o ensino supletivo foi

.

criado, acreditava-se que aten

deria certa demanda, a ser su

prida em alguns anos. Isso não

ocorreu. O que mudou foi o perfil

do aluno. Há alguns anos, a

maioria dos estudantes nesse

sistema era de adultos, com idade

superior a 30 anos. Agora o nú
mero de jovens é praticamente
igual. "São pessoas que deixaram
de estudar e precisam voltar para
conseguir emprego", avalia Jes
mane. É o caso de Silmara da

Silveira, 22 anos, que parou de
estudar quando mudou de cidade,
aos 18. "Preciso voltar a estudar

porque todo mundo exige o 2°.
Grau", diz. A preocupação das

pessoas corri mais de 30 anos é

outra, manter o emprego, já que
as empresas exigem qualificação.

De todos os pólos do Ceja, es
palhados nos municípios, o único
em que houve evasão foi Guara

mirim, onde os coordenadores
vão fazer campanha para que os

alunos retomem. Com a alteração
proposta pelo Estado este ano,

que obriga a freqüência dos
alunos do ensino modularizado
uma vez por semana, os profes
sores acreditam que vai haver
mais estímulcr "Agora o aluno vai
ter um grupo para estudar, vai
estar socializado, antes o ensino
era individual, a pessoa não tinha
compromisso, isso facilitava a

desistência", opina Jesmane. O

Ceja vai continuar aceitando
matrículas o ano todo, mas os

alunos vão começar a estudar

quando houver demanda para
formar os grupos de estudo. O
sistema de telessalas, que exige
freqüência regular, continua
sendo oferecido. Com empenho,
as professoras estimam que os

alunos possam concluir o Ensino
Médio em menos de um ano e

meio. O mesmo tempo vale para
o Ensino Fundamental.

FACILIDADE - Já no en

sino particular, a procura pelo
ensino de jovens e adultos di
minuiu. O Colégio Divina Pro
vidência manteve turmas de
ensino supletivo, nos últimos

quatro anos, mas a diretora, irmã
Bernadete Rech, acredita que este
ciclo esteja se encerrando. Dada
a concorrência do supletivo ofe
recido pelo Estado, praticamente
sem custos, e com mais facili

dades, já que exige menos fre

qüência, a procura por essa mo

dalidade de ensino é pequena, nas
escolas particulares. "As pessoas
vão procurar o que é mais prá
tico", resume a diretora.
(LiSANDREA COSTA)

VIDA ROTÁRIA

Dr. Luiz Boglár e
Catarina Kovács

� o 8�nebmo.rom.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA,

Exames com alta
confiabilidade em'

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

O Rotary Club Jaraguá do Sul

recebeu, no último dia 2 do

corrente, a visita dos antropó
logos professor dr. Luiz Boglár, da
Universidade de Budapeste, e
Catarina Kovács. Na foto, o
instante em que o dr. Boglár falava
aos rotarianos, abordando

aspectos das pesquisas sobre a

vida dos índios Xokleng
(Botocudos) e da civilização da

Região de Garibaldi, por
emigrantes húngaros. Vale lembrar
que o dr. Boglár é filho do cônsul

da Hungria, acreditado em São

Paulo, de 1928 a 1941, e que
visitou os húngaros que se

fixaram ali, a partir de 1893. (EVS)

�n CP····················.······························· .

U�@l1��
Visita

A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
promove, em parceria com o Núcleo de Moveleiros, missão técnica
ao 2° Salão do Móvel Brasil 2001. O evento acontece de 19 a 22 de

março, no Sierra Park, em Gramado (RS). A Acijs vai lotar ônibus
leito para a viagem, que custa R$ 100,00 para associados e R$
140,00 para não associados.

Eventos
Paralelo ao Salão doMóvel, acontece o Encontro de Arquitetura,

nos dias 20 e21 de março, com painelistas do Brasil, Espanha, Itália
e Portugal. Já a Mostra Internacional de Design terá 15 designers

.
brasileiros, europeus e do Mercosul mostrando novas tendências e

propostas ao público em geral.

Concurso
O Shopping Center Breithaupt e a BTV promovem concúrso de

máscaras de Carnaval. As máscaras devem ser confeccionadas e

entregues para exposição, no shopping, até o dia 15. Os três melhores
trabalhos serão premiados com celular Nokia 6180.

Meio ambiente I
A Adeajs (Associação de Defesa e Educação Ambiental de Jaraguá

do Sul) realiza hoje, às 10 horas, reunião na sede do Sindicato dos

Trabalhadores doMobiliário e da Construção Civil (Epitácio Pessoa,
345, próximo a RH Brasil). A ONG vai debater temas polêmicos
como a construção do Centro de Reciclagem e Destinação de

Resíduos em Nereu Ramos, além de projetos de fauna e flora

regionais. A reunião é aberta a todos os interessados.

Meio ambiente II
A Prefeitura, através da Gerência de Meio Ambiente - em

parceria com a Gerência de Educação -, está elaborando três novos

cadernos de educação ambiental nos mesmos moldes do primeiro
exemplar lançado em 1999, sob o título "Terra, Planeta Água".
Complementando o projeto inicial, as novas cartilhas abordam os

temas solo, ar, fauna e flora, sendo cada uma delas elaborada em

quatro versões diferentes adaptadas para alunos de Ia, 2a, 3a e 4&
séries. Os cadernos estão em fase de revisão e têm lançamento
previsto para fevereiro.

Qualificação
O Conselho Estadual de Educação reconheceu o curso profis

sionalizante na área de saúde e indústria, Técnico em Saúde, com

habilitação em alimentos, do Senac. A instituição defende que esse

curso será de grande importância para a região, onde existem várias

empresas voltadas ao ramo alimentício. O curso vai formar técnicos,
mão-de-obra qualificada para esse tipo de indústria.

Profissionais
O Dale Carnegie Training promove em Jaraguá do Sul, a partir

do dia 15 de fevereiro, às quintas-feiras, Treinamento de Relações
Humanas eComunicação Eficaz. Para o dia 12 de março, está previsto
o início do Seminário de Gerência e Direção. Os cursos têm

certificado internacional. Informações pelo telefone 275-36�3.

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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COMPRA - VENDE - ADMINISTRA - ALUGA

ViNDE-SE GÄLPÄO
com 2,500m2, área edificada,

Gom",," RUéJ <\Ootningos�
aependl

Illf4iSi·�i
Vende filhote deCooker.

Tratar 370-7933, com Salete.

Troco teclado da CCE + violão por
videogame. Tratar:

9952-5332, falar com Vilmar.

Rua Irmão Leandro com escritura, por
R$ 15.000,00, aceita-se carro. Tratar no

telefone 9975-2164.

Vende-se terreno de 978m,murado com
rua de calçamento, na Vila Nova,

próxima do Círculo Italiano, com água e

luz instaladas, valor R$ 46.000,00
I

aceita-se R$ 26.000,00 de entrada e 20

parcelas de 1000, juros de poupança.
Tratar 371-9028 ou 9101-9028.

Vende-se próximo Sociedade Amizade
terreno de 450m, valor R$10.850,OO,

. aceitá-se entrada, e parcela.
Tratar pessoalmente na Rua dos

Escoteiros,114.

APARTAMENTOS

Alugo apartamento no Edifício Jaraguá
com 2 quartos + dependências de
empregada, com duas garagens.
Tratar 276-0042, com Verônica.

Vende-se apartamento noCondomínio
Residencial Amizade, 3 quartos,

telefone, possui playground, quadra de
esportes, salão de festas.

Valor R$17.800,OO e assumir financ.
Tratar 275-0081, com Nelson, ou no

local, bloco I, apto. 302.

_ß..a-=irlir�
Procura-se casa para alugar, Rua

Joinville, Ilha da Figueira, Vila Lenzi, no
valor de R$150,OO ou R$180,OO com

dois quartos. Tratar 376-0360.

Vende-se casa na Vila Rau, com
80m2, escritura para dois pisos, terreno

com 539m2• Valor R$ 15.000,00
à vista. Tratar Rua 467, lote I, primeira

casa na subida domorro.
Tratar 370-0288.

Vende-se Parabólica. Tratar 9952-5332,
falar comVilmar.

Vende-se barraca Iglú para 3 pessoas,
seminova. Valor R$140,OO a negociar.

Tratar: 371-7562.

Compra-se cadeirinha de bebê para
carro. Tratar 370-0288.

Vende-se videogame Nintendo 64, cl 1

jogo Már-io Kart e 2 controles + 1

memorycard
R$ 320,00 a negociar.
Tratar: 370-0128.

Vende-se TV 20 polegadas, nova, R$
300,00 com controle. Tratar 372-0663.

Compra-se 1 ar-condicionado.
Tratar 9963-1177

Vende-se 1 computadorPentium,
200MHz, valor R$ 800,00.

Tratar 371-0002 com Tavares.

Vende-se 1 máquina de lavar roupa
Enxuta, automática, por R$ 250,00.
Tratar 370-0248 ou 9992-2379.

Vende-se cama de casal tubolar brànca,
por R$ 50,00. Tratar 370-0248 ou
-

992-2379.

.Uij·U$t·M
Vende-se 1 terreno na Vila Lenzi, na

20. os atendendo bem para atender sempreJgi�#h r- . �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

VENDE - Casa mad(!ira cl 62 m2,
terreno cl 325 mê. Rua 938 - Lot.
Ouro Verde (Barra do Rio Cerro).

Preço: R$ 14.000,00

VENDE - Apto. contendo 03 dor
.mitârios, cl área 120 m2• Ed.

Jaraguá-Apto. 92 (Centro). Pre
ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terrenos cl área de 342
mt, ao lado da ARWEG. Rua

Bernardina B. Mul{er.
Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Em alvenaria, contendo
02 dormitórios:

Estrada Rio Molha

R$ 180.00

VENDE - Casa alvenaria cl 200 m2,
terreno cl 350 mê. Rua João Batista
RudolJ, 161 (Amizade). Preço: R$

30.000,00 + financiamento

VENDE - Apto. contendo 1 suíte +

2 dormitórios, cl área de aprox.
150 m2• Ed. Carvalho - 2° andar
(Centro). Preço:R$ 70.000,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 in2• Rua José Picolli ;...
Estrada-Nova (Próx. Mercado
Brazão). Preço: R$I6.000,00.

ALUGA - Apto. contendo 02 dormi
tórios. Resid. Maguillú - Apto. 32

"A" (Centro). R$ 250,00

VENDE - Casa alto padrão cl
área 500 mê, terreno cl 630 m2.
Rua DasAzaléias (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área 705
m/: Rua Bahia, 109 (Jguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl 2
dormitórios, e terreno c/área de

450m2• João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Terreno clárea aprox.
760 ms. Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE
Casa em alvenaria c/ 117 m", ter

reno c/ 793 m", Rua Rosa

Balsaneiú, 134 (Amizade), Preço:
R$ 58.000;,00.

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J ... 371-2117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinaldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netUno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - ..Jaraguá do Sul

fiirosso/·
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

ifPABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

SANTA LUZIA - Lotes com financia
mento DIRETO ou pela CEF (Prestação

a partir de R$ 70,00)

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (landar), 2

quartos cl garagem, piso de madeira e

fica cozinha sob medida - R$ 53.000,00

CENTRO - terrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c{182m2 -

1 suíte +·2 quartos - Rua Max Doering -

198. R$ 75.000,00 (Próx. ao PAMA)
AMIZADE - Apto Cond. Amizade (3 qtos). >

Cozinha sob-medida e estante no quarto.
R$. 37.000,00 (pode ser financiado)

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

707m2. Excelente Ponto Comercial
(26,70 x 26,50). R$ 22.000,00 cada,

ou R$ 43.000,00 pelos dois

CENTRO - Casa alv. c{ 297m2, 1 suíte
+ 3 quartos + piscina. R$ 200.000,00.

(Aceita apto até R$ 120.000,00)
FIGUEIRA - Terreno c{ 360 m-,

Preço R$ 11.000,00
(parcela em algumas vezes)

Cód 2031 - APARTA
MENTO EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ ( FRENTE
PARA O MAR) - ED.
OÁSIS - 4° ANDAR -

1 SUÍTE + 3 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIA + 1
VAGA GARAGEM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ
DO SUL - CONSULTE
NOS PARA MAIS
DETALHES

CHAMPAGHNAT - Terreno c{448m2.
Rua 782 - lote 14 (esquina).

R$ 26.500,00.

CENTRO - Centro Médico (Clínica c!
400m2). 8 salas, 1 escritório, recepção, copa,
4 wc S. Preço de Venda R$ 150.QOO,00
(Aceita imóvel comercial). Preço para LO

CAÇÃO - R$ 1.000,00 + condomínio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref. 2059 - JGUÁ ESQUERDO-RJoãoJanuário
Ayroso, 1466 - Sobrado alv., inferior - 1 sala comercial
100m2• Superior apto cl 2 dorm, 100m2. Fundos casa

alvo 150m2,cl 1 suíte,2 dorm., sala estar/cozinha, bwc e
garagem. R$112.000,00. Aceita-seimóveldemenor

valor, casa, terreno até R$ 50.000,00.

Horário Atendimento

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

Ret. 2065-
NayA

BRASILIA
R. Tomas

Francisco de
Goes,366.
Casa alv.
164m2,2

dorrn, 1 suíte,
sala, cozinha, ',:nMDI
churrasqueira, �w.""''''·U2S

piscina e

demais
dependências.
R$ 90.000,00

Ref. 6002 - BARRA VELHA - Lot. Jardim Los

Angeles - RGermano Selke. Casa alvo 126m2,3 dorm.,
sala, cozinha,2bwc, garagem, churrasqueira e varanda.

R$ 28.000,00. Aceita terreno em [araguá doSul. .

Ref. 2066 - CENTRO -RMarinaFrutuoso,422-
CasaMista, 70m2, e 3 dorm., sala, garagem, alv., 85m2,
cozinha, 2bwc, lavanderia, área festacl churrasqueira

R$ 70.000,00. Troca por casa até R$ 55.000,00

Ref. 2069 - CENTENÁRIO - R.Walmor Zonta,
193. Lot. Jardim Francisco - Casa alv., 54m2, 1 dorm.,

sala, cozinha, bwc, lavanderia. Terreno 364m2
R$ 34.000,00. Entrada R$ 18.000,00 + 77 parcela

R$ 20,9,00 = R$ 16.000,00

o

� Compra - Vende
..,:

� Aluga e Administra

I
E-mail: beta@netuno.com.br

Ref. 2070 - CENTENÁRIO - RWalmorZonta, lote
72, casa alv. 70m2,2 dorm., sala, cozinhá,bwc, terreno

364m2• Fica cozinha sob medida R$ 35.000,00

Ref.2008- JGUÁ ESQUERDO-RFrcó.Winter,casa
alv., 160m2, 6 dorm, 2 salas, 2 cozinhas, 2lavanderias,
garagempara4 carros. Terreno405m2• R$ 37.000,00

Ref. 2058 - VILA LENZI - R EsmeraldinaJunkes
Klein, 53 - casa alvo cl 112m2,3 dorm., sala, cozinha,
garagem, lavando Terreno 429m2• R$ 35.000,00

Ref. 3054 - VIEIRAS - RGuilhermeKoehler, terreno
395m2• R$ 12.000,00. Imóvel comescritura. Aceita-se

. carro em troca.
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Estamos aceitando imóveis para locação ( comercial
e residencial

COD.005 - Terrenô�'":'A[TO PADRAO -

Condomínio Flanboyat - Medindo 1.185,20m2 de

esquina - condomínio fechado com portão
eletrónico - Valor 60.000,00

COD 382 - Terreno no Chico de Paulo - Medindo
1.147,41m2 - Aceita-se troca por outro terreno
mais central- Valor R$ 35.000,00

\
Terreno na Barra - EXELENTE - Ao lado do Posto
Km 7 - Medindo 14x28m - Valor R$ 28.000,00

COD 363 - Terreno medindo 822,44m2 - Centro
- Rua Presidente Juscelino - R$ 100.000,00

COD 332 - Terreno medindo 5.000,00m2 -

Excelente localização - Rua Max William -

Baependi - Valor R$ 190.000,00

COD 367 - terreno medindo 367,61m2 -

loteamento casa nova - Barra - valor .R$
9.000,00

Terreno medindo 1.350,00m2 - Jaraguá 99 -

Valor R$ 10.000,00
·V

Vários leres financiador direto com a imobiliária
Loteamento Alzira Hardt. - próximo ao posto 416.

Terreno medindo 424,00m2 - nos fundos da
clinico Santa Cecília - Vila Nova - R$ 35.000,00

VARIOS TERRENOS - VILA NOVA - COM
ASFALTO - PRONTO PARA CONSTRUIR - DE
R$ 25.000,00 A R$ 35.000,00

acaramedindo. ,00m2 totalmente pana
-1 casa em alvenaria excelente com 5 quartos,
2 galpões em alvenaria, renehe para
estacionamento e deposito em madeira, área
toda cercada, entrada trifásica - Pomerode -

Valor R$ 65.000,00

Chácara medindo 71.000,00m2 - duas frentes
para Sr - 90'Yo de área plana - Nereu Ramos -

Valor R$ 55.000,00

Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelente
para pesque e pague - 12 lagoas - abundância
de água - casa boa - terreno 100'Yo plano -

Nereu Ramos - Valor R$ 100.000',00

Chácara - ótima - medindo 200.000,00m2 -

90% de pasto já formado - 1 casa' medindo
100m2 de madeira de lei -1 galpão perufestes
com banheiro - estábulo e mangueiro - área
100'Yo cercada - 3 lagoas de peixes, sendo uma

com mais de 1.000 quilos de peixes - Garibaldi
- Valor R$ 65.000,00

Chácara medindo 118.000,00m2 -lagoa grande
de peixe - casa de madeira - galinheiro - rancho
- Valor R$ 50.000,00 - Garibaldi

.

ParecerComercial DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Vende - Administra . .

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

Realizandoseu sonho imobiliário
- 275-2920
- 275-2777

MINI CH.ÁCAR-A - 2 casas - lagoas de peixes -

pomar - etc: .. - medindo 15.000,00m2 - entrada +

parcelamento - aceita-se veículo - R$ 75.000,00

Sala comercial medindo 70.,00.m2 - Rua Leopoldo
Malheiro - Centro - Já financiada - Entrada R$
8.000,00 e assume financiamento

Sala comercial medindo 40,00m2 - 2° andar - de
frente para Cl rua Reinoldo Rau - Edifício Market
Place - Centro - R$ 38.000,00

LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque - dentro
da rodoviária - Baependi - Valor R$ 30.000,00

MINI MERCADO -Vila Rau - R$ 15.000,00-
Aceita-se contra proposta

, ,

Excelente - ponto comercial com uma construção
medindo 300,00m2 mais estacionamento, NA SR
280 - TERRENO MEDINDO 1.102,50M2 - R$
170.000,00

Terreno - medindo 3.800,00m2 com váriosgalpões
- no final da AV. Marechal Deodoro da Fonseca.

2 Coberturas - NOVA - medindo 250,0 m2 e

área útil - 1 suíte master, 1 suíte, 1 ou 2 quartos,
sala de jantar, sala de estar, sala de TV, copa,

, cozinha,2 banheiros sociais, dispensa, lavanderia,
área de festas com churrasqueira, área de festas
ao ar livre, dependência de empregada, 2 vagas de
garagem, sacada - teto rebaixado em gesso - piso
cerâmico nos 4 banheiros, cozinha e áreas de festas
- piso laminado de madeira - vídeo porteiro, portão
eletrónico, antena parabólica, Vila Nova -

Financiamento direto com a imobiliária - Valor
R$ 200.000,00

Apto. novo pronto para morar -1 suíte, 2 quartos,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira, garagem. - vídeo porteiro, portão
eletrónico, elevador, antena parabólica, área de
festas coletiva, central de gás (área útil99,OOm2)
- 5° andar - Vila Nova - Valor R$ 75.000,00.

Apto. novo pronto para morar - 1 Suíte - Vila Nova
- Edifício Morada Do Sol- valor R$ 35.000,00

APTO . ALTOPADRÃO - 1 suíte, 2 quartos, quarto
de empregada, 2 garagens - Centro - Edifício
Amaranthus- valor R$ 145.000,00

APTO. 4 quartos - medindo 124,42m2 - Centro -

Rua Reinoldo Rau - Valor R$ 80.000,00

Residência central medindo 300.,OOm2 com várias
repartições - terrenomedindo 16.000,oOm2 - Aceita
se apartamento, casa, terreno, veículo, VALOR R$
550.000,00 - Negociável

COD 091 -, Sobrado - 4 quartos, 2 salas, 2

cozinhas,2 banheiros, garagem - terreno medindo

1.397,OOm2 com muitas arvores - Czerniewicz
- Valor R$ 110.000,00

COD 341 - Casa em alvenaria medindo
100,00m2 - 3 quartos, banheiros, sala,
lavanderia, cozinha - João Pessoa - Valor R$
38.000,00

COD 373 - Casa em alvenaria medindo
200,OOm2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baependi
- terreno medindo 644,OOm2 - Baependi - Perto
da rodoviária - Valor R$ 95.000,00

COD 285 - Casa em alvenaria medindo
181,OOm2 - 3 quartos, 2 banheiros, área de
festas - Vila Nova - Valor R$ ,70.000,00

COD 360 - Casa em alvenaria - 1 suíte, 3

quartos, 2 bcnheiros - Ilha da Figueira - Valor
R$ 55.000,00

COD 321- Casa em alvenaria medindo 90,Oo.m2
- 3 quartos, sala, cozinha, garagem, 2 banheiros,
lavanderia - Vila Lenzi - R$ 58.000,00

COD 222 - Casa em alvenaria medindo
120,00m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, corredor, garagem -

Jaraguá Esquerdo - Próximo ao Azaleia - Valor
R$ 55.000,00

COD 383 - Casa em alv.enaria medindo
174,OOm2 -1 suíte, 2 quartos, 2 salas, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Vila Rau
- Loteaménto renascença - Valor 80.000,OÓ

COD 357 - Casa de madeira - 2 quartos, sala
cozinha, lavanderia, garagem - Ilha da Figueira
- Valor R$ 18.000,00

COD 209 - Sobrado medindo 144,OOm2 - 3

quer-tos. sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - falta acabamento - Barra do Rio
Molha - Valor R$ 25,000,00

COD 315 - Sobrado medindo 350,OOm2 -

Excelente localização 1 suíte, 5 quartos -

Baependi. - Rua Max Willion - Valor R$
160.000,00

CORUPA - casa de madeira - vende-se ou troca

por câsa em Jaraguá do Sul- Paga diferença
Valor R$ 18.000,00

Compra - se uma casa de bom padrão no valor até
R$ 90.000,00 (início do Jaraguá Esquerdo, Vila
Nova de preferencial

Compra-se terrenos para loteamento - como

também assumimos loteamentos parados em fase
de acabamento.
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ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA.
.Creci 1749-J

e-mail: itaivan@netuno.com.br
1N1N1N.itaivan.colTJ.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA. * Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Iir'"....---"....,�;;;;:;;;;;;:;;;;;:&;;;;:&;;;;:&;;;;;:;;;;:&;� VENDE - Sobrado cl

269.30m2 -

____--1 CZERNIEWiCZ - próx.
Escola AI-berto
Bauer. Su-perior.
suíte. mao-ter + 2
darm. bwc social.
sacada. Térreo:
cozinha. sala estar/

jantar. biblioteca.
gara-gem pl 2
carros. lavanderia.

:".j%,1 dis-pensa. Terreno él
Cze.""le".i. 625,89m2.

R$ 210.000,00

VENDE - Casa em

alv. em construção -

; AMIZADE.- cl 90m2,
suíte + 2 darm.

churrasqueira, e demais

depend8n-cias.
R$ 25.000,00 +

finan. Aceita-se casa,

VENDE - Sobrado em

construção - cl

219,44m2 - AMIZADE -

térreo: escritório, sala
estar, jantar, lavabo,
cozinha. área de

serviço cl churras

queira, garagem e bwc.
1 andar. suíte cl closet
+ sacada, 2 darm., bwc
estar íntimo.
R$ 120.000,00 -

entrega em 60 dias -

Resid. Bela Vista.

VENDE - Sobrado cl
205m2 - CENTRO - �
Pavimento: lavand.,
escritório, dispensa,
cozinha cl móveis, copa,
bwc, churrae. cl salão dI:

festas, hall entrada,
garagem pl 2 carros, sala
estar em 2 ambientes. �

___--'
Pavimento: suíte cl hidra
+ sacada, bwc social, sala

TY, suíte cl móveis, bar, armários noe bwc, masea corrida, aquecimento
elétrico. jardim, muro, piso cerâmico. R$ 145.000.00.

VENDE
TERRENO PLANO
Centro - Schroeder
cl 460m2.

sala, cozinha, garagem,
lavanderia. Terreno com

.
494 rnetroe.

� R$ 55.000,00.

VENDE -

CZERNIEWICZ - Casa
alv. nova cl 142,50m2,
suíte, 2 darm .• sala

estarljantar,
cozinha, lavanderia.
bwc social,

churrasqueira, área
de festas, garagem
pl 2 carros, muro,

.

cerca alumínio.
Terreno cl 367,50m2•
R$ 95.000,00.

VENDE SOBRA
- Centro ct 347m2, cl
2 resido + sala comI.
cl 100m2 - acaba

mento de la. Suíte +

4 darm. e demais

dep. - garagem pl 4
carros, energia solar,

portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE
PRÉDIO COMERCIAL
E RESIDENCIAL -

Ótima oportunidade -

2 salas comls. e 1

apto no 2° piso. Sala
no fundo cl revenda

de carne assada cl

VENDE - Casa alv.

cl 108m2 - JOÃO
PESSOA - 2 darm., 1

bwc, sala estar, cOZ.,

lavand., dispen-sa,
churras. cl garagem,
escri-tório, toda mu

rada. Terreno cl

686m2 (2 lotes).
R$ 45.000,00.
Aceita apto no

a;;;..;;=;;;_;;;..;;;=::...J"--__...............::.......::==;;:.:..J
centro.

VENDE - Terreno

comercial cl 434m2•
Rua João
Planischek.

R$ 35.000,00
(negociável) próx.
Bell Arte

VENDE - Casa alv. nova, cl 136m2 - NOVA BRASíLIA - suíte +

2 darm., sala estar. copa. cozinha, 1 bwc social + edícula cl
lavanderia. �iso madeira, blindex cl armário noe banheiros.

portão eletrônico. jardim planejado com grama coreana. cerca

alumínio. Terreno cl 375m2• R$ 98.000.00

VENDE sobrado - Amizade cl 255m2, suíte' cl closet, 3
darm .• 2 bwc, sala, varanda, lavanderia, cozinha, copa, sala,
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,LOCAÇÕES

Irolla
IMÓVEIS

R. DOMINGOS DA NOVA, 44'9
Fone/Fax: 275-0174 - 371 �3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.contbr

Telefone de plantão: 9973-9093

VENDAS
APARTAMENTOS

3001- Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep. empregada,
2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, c/125m', suíte + 2

qtos., sala em dois ambientes c/ sacada e churrasqueira., 2 vagas de
garagem. R$ 93.000,00 si acabo
3027 - Ed. 'Schiecher - cobertura cl suíte master, 2 quartos, salas

conjugadas cl lavabo, cozinhamobi-liada, terraço, 2 vagas de
garagem. R$ 180.000,00.
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem. R$
55.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep. de

empregada e 2 vagas de garagem. R$ 72.000,00.
3051- Ed. Amaranthus - suíte c/ closet, 2 qtos., lavabo, sacada cl
churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.
3054 - Centro - Suíte + 2 quartos. R$ 54.000,00; Suíte + 1

quarto. R$ 38.000,00 - em fase de acabamento.

3077 - Cond. Amizade - i;/ 3 quartos - quitado. R$ -37.000,00
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento com

construtora.

3351- Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl suíte +

2 quartos, sacada cl churrasqueira.
'

3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira e

garagem. R$ 68.000,00.

CASASDEALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m' cl 3 qtos, R$
73.000,00. <'

'1016 - Centro - 330m', suíte + 3 qtos., escritório, sala TV, salas
conj. cl lareira, churrasqueira e piscina. R$ 200.000,00.
1036 - Centro - Terreno cl 668,65m', edificado c/ casa antiga. R$
180.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno c/309m', cl
casa c/ 3 qtos.R$ 148.000,00. Aceita-se casa ou apto menor valor.
1039 - Centro - Terreno cl 1.525m', cl casa cl 132m'. R$
130.000,00. Aceita casa Oll sítio de menor valór.
1052 - Água Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem pl 2 carros.
Terreno cl 45Qm'. R$ 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m', suíte, 2 qtos, bwc social, sala
conj., cozinha mobiliada, despensa, lavanderia e churrasqueira.
R$ 75.000,00. ,

1098 - Baependi - 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira. R$
85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa d 150m', cl suíte + 2 qtos.
Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m', cl 3 quartos. Terreno-c/
437,50m'. R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 180m', suíte cl closed, 2 qtos., salas conj., dep.
empregada. R$ 75.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno cl 1.220m', c/ casa cl 205m',
c/ suíte + 2 quartos. R$ 85.000,00.
1194 - Ilha da Figueira· 130m', cl 3 qtos. R$ 65.000,00 - aceita
casamaior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno c/ 544m', c/ casa de madeira +

sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 -JaraguáEsquerdo - R. Neco Spézia- casa de madeira c/4
qtos. Terreno c/392m'. R$ 30.000,00 - Aceita parcelamento.
1273 -RioMolha-mista cl 120m', cl 3 qtos. Terreno cl 532,50m'.
R$ 49.000,00.
f431- São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos, 2 bwc
- R$ 25.000,00 + financ.

lERRENOS
2014 - Centro - 421m' - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m- - R$' 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m'
2026 - Centro - Próx. Beira Rio, cl 609m'. R$ 43.000,00
2053 - Água Verde - 450m'. R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' . R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m' (18,32x20,70). R$ 17.500,00
2077 - Amizade - 448m' - R$ 27.000,00.
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160.000,00
2112 - Barra - d 468m' - "R$ 15.000,00.
2121- Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área c/5.809,25m'.
Idealpl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m' - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m"" próx. Posto Marcolla - R$
0.000,00

Sobrado cl
270m2,

terreno cl
930m2• Suite
cl closed, 1

quarto, escri
tório, lavabo,
sala íntima,

sala estar jan
tar conjuga
das, sala TV,
cozinha,

lavanderia,
churrasqueira
e garagem pl
2 carros. Semi
mobiliada. R$
150.000,00.

2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemarm - área cl 8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m', R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2222 - Jguá Esquerdo - 425m' - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 X 27) - R$ 35.000,00
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/4.816m'.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m' (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2364 - VilaNova- Rua 25 de Julho, cl 1.004m'. Aceita apto ou casa

.

,

como parte pgto.
2365 - Vila Nova - Rua do Fórum, c/ 405m'. R$ 30.000,00.
2373 - Vila Rau - c/ 350m' - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua ErwinoMenegotti - esquina cl 581,85m' - R$
23.000,00.
'2379 - Vila Rau -R. Prefeito José Bauer - área c/3.515m', ideal pl
galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m' - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/ 445m' - R$ 22.000,00
(pequena entrada e parcelamento de R$ 1.000,00 pormês).
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/ 49.872,00m' - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.l44,85m' - R$ 35.000,00

Casas
602 - Casa de madeira cl 4 qtos, próx. Studio FM. R$ 300,00
606 - Casa de alvo cl 3 qtos - próx, Bretzke. R$ 390,00
609 - Casa de alvo cl 1- qtos - João Pessoa. R$180,00
610 - Apto. cl 3 qtos - ao lado do Jangada - Centro - R$ 150,00
612 - Casa mista cl 3 qtos, próx. à Malwee na Barra do Rio Cerro
- R$ 180,00

Apartamentos
620 - Apto c/ 2 qtos - Ed. Jaraguá - Centro - R$ 300,00
621 - Apto cl 2 qtos - Centro. R$ 250,00
622 - Apto cl 3 qtos'- Em frente Max Mohr. R$ 290,00
623 - Apto c/ suíte + 2 qtos, Ed. Jacó Emmendoerfer - Centro - R$

550,00
625 - Apto. c/ 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini - Centro - R$

450,00
626 - Apto. c/2 qtos. - Res. Húngaro - Barra doRio Cerre.Rs 250,00
627 - Apto. c/ 3 qtos - Ed. Picolli - Centro - R$ 350,00
628 - Apto. c/ suíte + 'I qto. - Ed. Eldorado. Centro. R$ 450,00
629 � Apto cl 3 qtos - Res. Satler - Barra do Rio Cerro. R$ 220,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res. Renascença - Vila Rau - R$

300,00
631 - Apto. cl 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini . R$ 300,00
635 - Quitinetes no Ed, Marquardt - Centro. A partir de R$ 180,00
638 - Apto c/ suíte + 2 qtos. Ed. Sônia Magali (NOVO) - ao lado

Supermercado Lenzi. R$'310,00
643 - Apto cl3 qtos - próx. A Marisol. R$'300,00
650 - AptoNOVO c/ salacl sacada, churrasqueira, 3 qtos - Início Ilha
da ·Figueira. R$ 350,00

Salas comerciais
663 - Sala com!. c/ SOm' - Vila Rau - R$ 190,00
665 - Sala cornI. cl 60m' - Próx, Cal. Divina Providência. R$ 280,00
666 - Sala com. c/200m' - Próx. A Florisa na vila Lalau. R$ 400,00
667 - Salas comls. cl 60m' -Próx, ao Banco do Brasil em, Guaramirirn.
R$ 300,00
668 - Sala cornI. cl 60m' - Próx. Angeloni. R$ 280,00
669 - Sala cornI. cl SOm' - Centro Coml, Vasel- Próx. Prefeitura - R$

290,00
675 - Sala cornI. c/ 10m' -'Centro CO?11.WV em frente a Paladia. R$

400,00
67.8 - Sala cornI. cl 135m' - Próx, A Max Mohr. R$ 280,00
679 - Salas comerciais. ao lado do Cal. Jangada. A partir de R$180,00
683 - SalaNOVA, c/ SOm' - Início da Ilha da Figueira. R$ 350,00
684 - SalaNOVA, cl SOm' - Ao lado Agência Olimpo - Czemiewicz.
R$ 350,00
685 ' Sala cornI. cl 45m' - Centro' R$ 200,00
689, Salas cornls. ideaispl área da saúde. Próx. Angeloni, a partir de
R$ 500,00
691 - Sala coml. cl 120m' - Vila Lenzi - Próx. Móveis Rabello. R$

400,00
692 - Salas comls próx. Foto Lass. Centro, a paritr de R$ 350,00
693- SalaNOVA, CI SOm' - MARKET PLACE - Centro. R$150,OO

-, Galpões
801- Galpão NOVO, cl 700m' (c/ mesanino), pé direito: 7mtS
- Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00 .

802 - Galpão cl 400m', c/2 bwcs; próx, garagelJ1 da Canarinho
- Czerniewicz - R$ 1.350,00
804 - Galpão cl 700m', em terreno cl 1.500m' - Próx. Florisa

(antigo Galpão Saúde) - Vila Lalau. R$ 1.500,00
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cultura - lazer - entretenimentora

Firme, como o" "concreto
Edson Junkes/CP

Dos restos do material de construção do
Centro Cultural, Diovane Rubens Riedei, 14

anos, faz, esculturas. Ele descobriu que o

prédio foi construído em concreto celular e

pediu as sobras para desenvolver a
atividade que aprendeu na escola. O
resultado são 11 peças que revelam o

surgimento de um talento baseado em

coragem. Ousado para a idade e o

tamanho, Diovane não tem recursos

financeiros, mas' isso não é empecilho para
ele.
Do mesmo jeito que conseguiu matéria

prima para as esculturas, Diovane
conseguiu espaço para a primeira
exposição. "Eu sempre via exposições
aqui no shopping, aí pedi espaço e eles

concordaram", conta, como quem não tem

nada a perder. Em março, vai começar
curso de desenho e pintura na

Oficina de Arte, no Centro Cultural, graças
à mesma ousadia. "Fui lá, mostrei meu
trabalho e perguntei se eles não têm
bolsas de estudo para oferecer. Aí eles
conseguirám espaço pra mim",
alegra-se o aprendiz de artista.
O primeiro contato com o concreto celular
Diovane teve no 8olégio José Duarte

Magalhães no ano passado, com a ,I Esculturas: seqüência mostra que Diovane aperfeiçoa trabalho

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquático de Jaraguá do .sul.

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC
Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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� Mergulhe na natureza.
o
�

�

1IJ!i1111� Estofados .' .

r& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer, o nosso showroom e apreciar belíssimos 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

Horne page: www.estofadoskrause.com.br

professora de artes. Destacou-se na turma

e começou a trabalhar em casa, em

espaço improvisado. Com formão e

espátula, esculpe formas abstratas ou
. desenhos que rascunha em papel. "Às
vezes eu desenho
antes. Outras vezes vou esculpindo pela
minha imaginação. Só no final eu descubro
com o que se parece", conta. A evolução

.

, do trabalho é visível. A primeira peça que
Diovane esculpiu, coelho um tanto exótico,
tem traços primários, se comparada às
esculturas mais recentes, com formas

humanas, figuras da natureza ou

elemen.tos abstratos.
Filho de família simples, Diovane reside no

Jaraguá Esquerdo e vai cursar este ano a

primeira série do Ensino Médio. Nunca teve
aulas sobre proporção ou simetria (isso
tudo ele vai aprender rapidinho). Não
esculpe com teoria, mas com

sentimento. E sabe o que quer: estudar
arte. Como artista, o estudante já mostra a

primeira excentricidade. As peças
estão à venda com valores quebrados de
reais e centavos.
A exposição fica no Shopping Center

Breithaupt, 2º piso, até o dia 20 de
fevereiro.

if
!
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2· CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA Sábado, lOde fevereiro de 2001
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Luciane Susan Franzner, "Susi", universitária,
aquariana, gata para toda prosa, loira perfumada
criada a pãozinho quente e leite, moça prendada que
deixa claro a exemplar formação familiar e religiosa.
Susi, menina mimosa definos tratos, bom gosto singular
ao apresentar-se à sociedade, mas, elegantemente, deixa
em casa o berço de ouro em que o destino a colocou, e,
se necessário for, lava e cozinha, mostrando a pessoa
simples e companheira, quando o assunto é trabalho e

colaboração com o grupo. Diz que: "O homem deve ser

forte e apaixonado", no lazer, a dança gaúcha é opção e

paixão, Deus é o seu ídolo, a familiaé a base da

educação e formação de boas amizades. A Susimulher,
centrada na razão, deixa a mensagem: cc

...aprendemos
que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri
lo de vez em quando, e vocêprecisa perdoá-lapor isso.
Todos erramos, somos seres diferentes, o que é certo

para mim pode não serpara outro, mas, mesmo que
você seja contra, deve respeitar opróximo." Bela,
simples e elegante, mas sefaltar "Hellmanns" no
acampamento a loirinha sobe nas tamancas. Um beijo, querida, obrigadopor trazerpessoas de bem para a

tradição gaúcha. Vacaria 2002 será perfumada, estou "peleando", planejem suas férias.

Gaúcho(a) de idade
nova

Cássio Eugênio Trapp (10),
Karin Marlene H. Leigue

011), Andreza CarlaRaulino
(12), Leandro Nones (15),
Marlete Kienen Cardoso de

Souza (17).

INFORMAÇÕES: 372-2290/ 371-4547
9991-2355 / 9992-3385

CTGLaço
Jaraguaense eDo
Trote ao Galope
foram até São

Joaquim, 350 km,
participar e

competir no
rodeio deSanta
Isabel. Rodeio

para mais de 300

equipes,
hospitalidade das
mais gaúchas. Faz
parte da tradição do rodeio,
oferecer um jantar, gratuito, para
todos os presentes, na quinta
feira. Neste ano,

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
E LÃ EM GERAL

FonejFax:(O**47)371-0330
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

aproximadamente, três mil
pessoas saborearam mais de uma
tonelada de carreteiro,
acompanhamentos diversos e,

pasmem, 42 gordos carneiros.
Estiveram presentes mais de 50
gaúchos de Jaraguá do Sul,
chamando a atenção dos

organizadores que se sensibili
zaram e irão retribuir a visita
nos rodeios de maio e outubro. É
a tradição gaúcha levando
valores, usos e costumes de
Iaraguâ do Sul de cidade em

cidade.

Curso de Laço
Aprenda a

base, tenha
umbom

início,
conheça o

regulamento,
seja um

grande
laçador.

CTGLaço
Jaraguaense.
Informações:
371- 4547,
c/Rodrigo

",�ºcJtC:
Chácara Nossa Senhora Aparecida
Parque de Eventos Juliano Junckes

Rua JoseMartins, s/nl. Bairro Três Rias do NQrte
Jttraguá do Sul- sc

É com imensa honra que viemospormeio deste CQl1v;(iá·/opara optimeiro
evento tradicio/lalista, ffaucJlIisco do 110v0 milénio em 110$Sd sede, que se

realizará /lOS diss 17 e /8 de févet'eirv e terá a seguinteprogramação:

Bailecom 'PORTAL GAÚCHO' - início 23:00hs apoioMaike e CibeJi

Carlos e Alexandra. professores de Dança Grupo Mercosul e Grupo Pago do Sul.

OMIKGO r8'/02/200' '1ÚciO. 8:301«6

LAÇO DE PIÁ / GUR'
i' Lugar Troféu .. R$ 20.,00
2, Lugar Troféu + R$ 10.00

LAÇO EM. eaUIPE
1· Lugar Trof

é

u ... RS 50.00
2- Lugar Trofé u + RS 30.00

1" Luuar Troféu·. RS 20.00

LAÇO DE PATRÃO (cm·p,oun<,

l' Lugar Troféu + RS 30,00
2· Lunar Troféu ... R$ 20,00

LAÇO VACA PARADA
tO-7 c 7·12 anos)
l' ·Lugar Troféu
2" Lugar Trof(í u

LAÇO INDIVIDUAL
1, LuV"" Troféu ... RS 30.00
2." L.ugar Troféu .. RS 20,00

LAÇO EM DUPLAS
r- Lugar Troféu + R$ 200.00
2' t.uoar Tro1éu ... R$ 100,00
:3" Lugar Troféu +- R$ 50,00

àôg�d'� ....
p..Ja f(I®"!'��B! serão re�&i'.adnk AS

1fflT/SC.·jlêlll <obIado·1IS20.00 (,"«I
AO�lt"",.dosI'<'I$IIII>.�$Il'_
e'r�fW; acIdm11!:S. Oro Ci.OOe:

.\�r��Ü9!",-

AgendaGaúcha
eTG Laço Jaraguaense: Hoje estamos em eanoinhas
eTG Laço Jaraguaense: www.ctglj:com.br
9 a 11 de fevereiro - Rodeio CTG Bela Vista - Canoínhas
17 de fevereiro - Baile Portal Gaúcho - CTG Do Trote ao

Galope
18 de fevereiro - Torneio de Laço - CTG Do Trote ao Galope
8 a 11 de março --Rodeio CTG Chaparral - Joinville
24 de março - Baile Grupo Reponte - CTG Laço Jaraguaense
27 de março - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco
Massaranduba

tw'
CA'RNES

�
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

DEMARCHICARNES
��o.l,,�_C�ADO�VAREJO

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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No ano 2000, a inaugura
ção parcial do Centro Cultu

ral e as atividades do Sesc

(Serviço Social do Comér

cio) movimentaram o

cenário cultural [araguaen
se. Pelo menos oito grupos
de artistas nacionais

visitaram Jaraguá do Sul,
com a inclusão da cidade
nos projetos Palco Giratório
- Circuito Nacional Sesc de

Teatro e Dança - e Sonora

Brasil - Órcuito Nacional
de Música. Este ano, as

duas atividades continuam,
mas há outras previstas (em
várias modalidades de artes)
no calendário da instituição.
A primeira apresentação do
Palco Giratório já foi
marcada para 21 de abril.
Serão quatro, durante o

ano, deslocando para o

interior peças de sucesso,

que tradicionalmente
ficariam restritas ao eixo

Rio--São Paulo. O Sonora
Brasil (que já trouxe nomes

como Nelson da Rabeca e

Turfbio Santos) acontece a

partir de maio, em meses

intercalados com o Palco

Giratório, trazendo para
Santa Catarina as mais

diversas vertentes da música

brasileira e do mundo, seja
regionalista ou '

contemporânea.
Nos meses de maio, junho e

julho, o Sesc vai realizar

pela primeira vez na cidade
concurso de redação para
estudantes de todas as séries
do Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Cada escola
vai selecionar uma redação
de cada série, que vai

concorrer com as demais do

Município. "Assim, cada
aluno será avaliado e

premiado de acordo com o

nível de ensino", explica o

coordenador de Cultura,
Sérgio Pedrotti, que organiza
o concurso. Também já está

agendado, para omês de

setembro, concurso de

fotografia profissional.
Ainda sem data marcada,

TurfbioSantos apresentou-sepeloSonoraBrasil; anopassado

--

mas com previsão para o

primeiro semestre, o Sesc

Jaraguá do Sul adere ao

projeto nacional da Feira

de Livros Infantis, realiza-I I

da no Brasil há mais de
dez anos. A feira tem a

participação de livrarias,
mas o objetivo principal
não é a venda, é o aces

so das crianças à literatu
ra. Este ano, a temática

da feira em Santa

Catarina será a escritora e

ilustradora Ângela Lago.
As atividades de artes

plásticas (exposições e

oficinas) serão mantidas
este ano. "Mas queremos
investir mais na formação
de profissionais", adianta
Pedrotti. Serão realizadas

pelo menos duas novas

, etapas do .projeto de

dramaturgia Leituras em

Cena, com artistas de
fora. "Também queremos
trazer pessoas de fora, na
área das artes plásticas,
para dar oficinas e cursos

em nível avançado",
completa.
O Sesc ainda tem

atividades de dança
(salão e balé), música
(teclado, violão e

musicalização infantil),
idiomas (espanhol e
inglês) e pinturas
decorativas de paredes.

nenses estejam preparados para
encarar as câmeras em comerciais

e séries (como "Santa Catarina -

100 anos de História" e "O Con

testado") e teledramaturgia.
, O curso tem 12 horas de du

ração, divididas em três dias de
aula. Podem se inscrever adultos,
adolescentes e crianças. A equipe
do estúdio montará um pequeno
set de gravação com duas câmeras,
mesa de corte e iluminação.

O curso é ministrado por
Ricardo

I Bussy, formado pela
Casa de Artes de Laranjeiras
(CAL--RJ), trabalhou em produ
ções teatrais premiadas em todo

o País. Estudou e trabalhou com

os.diretores Amir Haddad; Do
mingos de Oliveira, Rubens

Corrêa, Moacyr Góes, entre ou

tros.

Como diretor teatral dirigiu
mais de dez espetáculos (infantil
e adulto). Como professor, leci
onou no CIC (Centro integrado
de Cultura), em Florianópolis e

na Cinemateca Catarinense. Atu
almente está fazendo direção de
cena e atuando ao lado de Ma

ria Ceiça e Andréa Busato, no

espetáculo teatral "Negros em

Desterro", com estréia prevista
para março, no Cle.

Diante das câmeras
O Estúdio de Atores de

Florianópolis realiza curso no

Centro Cultural, de 13 a 15 de

fevereiro, em dois períodos, das
13h30 às T8 horas e das 18h30

às 22h30. Serão oferecidas
oficinas de interpretação para
tevê, módulo Novela, para
atores com -experiência em

teatro e também parainiciantes.
O objetivo do Estúdio de

Atores é levar o domínio das

técnicas de televisão a quem in

teressar e, com isso, investir
num. crescimento desse mer

cado de trabalho no Estado.
Fazer com que os atores catari-
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TELEVISAO Sábado, lOde fevereiro de 2.001

por Sebastião Dourado

Cobrança teen

Isabela Garciajá começou a

gravar a próxima novela das

seis, "Estrela Guia". A atriz

será a artista plástica Luciana
Teixeira, que viverá em pé de
guerra com o marido por
causa do estilo "hiponga" do
sujeito - no caso, Evandro

Mesquita. "Já conhecia Q
Evandro há anos, mas nunca

trabalhamos juntos, Está
sendo muito engraçado.
Muito leve, como deve ser

uma novela neste horário",
diz Isabela. Fora das

gravações, no entanto, a atriz
está enfrentando uma

situação menos ligth, que são

as intensas cobranças feitas
pela filha, Gabriela, de 9 anos.

"Ela ficá me perguntando o

tempo todo quando vou levá
la às gravações para ver a
Sandy. Todas as atrizes que
têm filhos nesta idade estão

passando pelo mesmo. Assim
vamos ter de fazer uma
excursão. " , diverte-se Isabela

Garcia, que também é mãe de
João Pedro, de 13 anos

Ru�o ao frío
Alguns atores de "Vidas
Cruzadas" já estão com os

passaportes afiadinhos.

Aproveitando o término de

gravações,nasemana
. passada, Renato Rodriguez, o
Fernando, e Ana Cecília, que
interpreta a Janine, vão botar
o pé na estrada. Renato vai

para Nova York, assistir à
alguns espetáculos na Broad
way e descansar, Já Ana
Cecília não quer perder o
ritmo: vai paraBerlim, na
Alemanha, para um curso

intensivo de alemão. Ana
Cecília vai se dedicar aos
estudos durante cinco
horas diárias, por pelo
menos dois meses.

Confete trocado
O apresentador Raul Gil,
que fez aniversário no
último dia 27 de janeiro,
recebeu um cartão

carinhoso das globais
Xuxa eMarlene Mattos.
Para agradecer, o
apresentadorreservou
alguns minutos do
"Programa Raul Gil" para
gravar um depoimento de
solidariedade a Xuxa pelo
incêndio que aconteceu no
mês passado enquanto
gravava o "Xuxa Park". O

programa vai ao ar no dia
17 de fevereiro.

Nervosísmo veterano
Arlete Salles, a pedante
Augusta Eugênia de
"Porto dos Milagres",
estava que não se cabia de
felicidade pela estréia da
novela, no dia 5 de

fevereiro.Depois de
assistir ao primeiro
capítulo, Arlete confessou
que estavamuito nervosa
com sua primeira vilã na

televisão. "Toda estréia dá
um frio na barriga. Mas
não poderia ter sido
melhor. Achei as cenas
muito lindas", conta Artete
Salles. Como Augusta
Eug�nia é uma vilã com

requintes de crueldade,
Arlete espera se defender

dela com humor. "Acho

que o público não vai

chegar a me odiar, porque a

personagemtemsempre
frases engraçadas para
dizer. Ela parece um

morcego que morde e

sopra", compara a atriz.

Bola nas costas

A novela "Laços de

Família" não vai deixar
saudades apenas nos

telespectadores. Na festa de
encerramento da novela,
semana passada, um casal
de atores do primeiro time,
que mal contracenara na

trama, parecia estar numa
despedida das mais
românticas e trocaram

vários beijos nada técnicos
- inclusive, a varandinha
do 2° andar da Boate W

ajudava no clima. Quem viu

está estarrecido até agora. O

jovem moreno mora com a

mulher, que também é de

tevê, em São Paulo. Já a

jovem morena, com o

marido no Rio de Janeiro,
que inclusive estava na festa
- de maus-bafes, no andar

de baixo da boate.

Emíssora fashíon
Entre os dias 13 e 15 de

fevereiro, aMTV Brasil vai
fazer a cobertura da 9a

edição da Semana de Moda
, - Casa de Criadores, em
São Paulo. Além das

reportagens, os jornalistas
da emissora musical estarão

apresentando na íntegra os
desfiles que vão rolar
durante todo o dia, através
do site www.mtv.com.br, O
evento vai apresentar as

coleções de novos estilistas
para o inverno 2001.
Marcas como Cavalera, A

(

Mulher do Padre e Caio

Gobbi, que fazem a cabeça
dos moderninhos de

plantão, vão estar na '

passarela e na tela da MTV.

De molho
O ator Fábio Dias, que
interpretou o italiano

.Amadeo em "Terra Nostra",
da Globo, caiu do cavalo.
Literalmente Fábio

despencou de seu '

mangalargamarchador em
Visconde de Mauá, no

Luiza DantaSlCZN Flávia Alessandra, a Lívia de "Porto dos Milagres"

Tudo em cima
Flávia Alessandra, a Lívia de "Porto dos Milagres",

entra na trama esta semana esbanjando boa forma. Depois
de engordar 12 quilos na gravidez da filha, Júlia, Flávia
atingiu novamente o peso ideal: lépidos 51 quilos. "Não
foi fácil, já que tenho tendência a engordar. Tive de fechar

a boca e o pior é que sentia uma fome enlouquecedora",
confessa a atriz. Além do C9rpO no lugar, Flávia está

bastante bronzeada e com cabelos até a cintura em tons de

louro claro, bem ao estilo Gisele Bündchen. "Nossa, não
dá nem para comparar. Ela émaravilhosa", espanta-se,

modesta. "Gostei muito do visual, acho que combina este

cabelo claro e pele bronzeada. Afinal, o Guma vê a Lívia
como uma deusa. Então tem de caprichar", justifica ela.

Os dois personagens prometem cenas bem calientes. Tanto

que o marido e diretor, Marcos Paulo, preferiu nem
testemunhar: passou todas para serem dirigidas por

Roberto Nahar. "Deve ser meio chato mesmo ver a mulher
dele beijando outro", imagina a atriz.

Estado do Rio de Janeiro,
onde possui um haras. O
ator terá de ficar pelo menos

dez dias em repouso
absoluto, fazendo
fisioterapia.

TV! ao lado do amigo Otávio

Mesquita. Barbara será a orn
budswoman do programa
"Perfi12001". Ela terá um

quadro de cinco minutos por
dia, onde irá comentar um as

sunto específico, além de fa

zer críticas ao próprio conteú
do da pauta do "Perfi12001"
e ao irrequieto apresentador.

Gente nova
A jornalistaBarbara Gancia
estréia esta semana naRede

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 2001

Leiloeiro
* 20 Anos de Sucesso *

EDITALDEPRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça: 06/MARÇO/200I - às 13:00 horas
Dia do Leilão: 2I/MARÇO/200I - às 13:00 horas
Local: Rua Matina Frutuoso, sIn° - Centro - Jaraguá do SullSC

"- Artur Henrique Carstens elou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz daVara do Trabalho de Iaraguâ
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-AM39/00
Exeqüente: ANELISE TEREZINHA BORGONHA DOS PASSOS
Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES KARIANA LTDA. e OUTROS (02)
Bem: Máquinade costuraindustrial, KANSAI SPECIAL,modeloW-8003-D, coberturacom três agulhas,
n° KS 131624, bom estado, avaliada em R$1.600,00 (hum e seiscentos reais). A executada está com
Concordata Preventiva junto a Vara Cível de GuaramirimlSC, processo n° 026.95.000259-9. Local pl
vistoria: Rua Luiz Balistieri n° 70, Bairro Imigrantes - GuaramirimlSC, com o Sr. Lauri de Souza.

VT-AM46/99

Exeqüente: HELIO JESUS DE OLIVEIRA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina para corte de enfesto, tipo serra fita, G. �OSSNER, modelo SF, n° de série 1092, com
motor emesa, razoável estado de conservação -,O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos
240/98, 1401/98 e 1338199, avaliada em R$1.700,00; 02) Máquina de costura industrial, RIMOLDI, tipo
cobertura três agulhas, n° de série 855966, com motor, mesa e estante.lrazoávelestado de conservação,
avaliada em R$700,00; 03) Máquinade costura industrial, RIMOLDI, tipo cobertura três agulhas, modelo
262 10 13MD D, n° de série 855975, com motor mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada
emR$700,00; 04) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modeloAirMaster, de 10.000 BTU's, razoável
estado de conservação, avaliado em R$400,00; 05) Aparelho de ar condicionado CONSUL, de 12.000

BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$700,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.200,00
(quatromil e duzentos reais). Local pl vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr. Nivaldo Petry.

VT-AM47/99

Exeqüente:]OLVANIMARCOS XAVIER
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina de costura industrial, JUKI"modelo LK 232, n° de série 1\-232-10339, tipo travette,
com motor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$1.300,00; 02) Máquina de costura

industrial, UNION SPECIAL, modelo 39600 A, n° de série 917911, tipo overlock, com motor e mesa,

regularestado de conservação, avaliada em R$650,00; 03) Máquinade costura industrial, PFAFF, modelo
481-73I/01-6/01-AS, n" de série 488123, tipo refiladeira, commotor e mesa, regulär estado de conservação,
avaliada em R$630,00; 04) Container para transporte de malha de metal, com cesto aramado, com rodas,
sendo duas fixas e duas giratórias, medindo I,30m x 0,65m, altura 1,65m, regular estado de conservação,
avaliado emR$650,00. TOTÁLDA AVALIAÇÃO: R$3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais). Local pl
vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150, Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AM 48/99 (Apensado: 751/99)
Exeqüente: RENATO VIEIRA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 563, n° de série 1565780, com motor,
mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada emR$600,00; 02) Máquina de costura industrial,
RlMOLDI, tipo coberturaduas agulhas, modelo 171102 MD 01, n° de série 850924, com motor, mesae

estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 03) Máquina de costura industrial,
RlMOLDI, tipo overlock, modelo O 28 00 03, n° de série 586936, com motor, mesa e estante, razoável
estado de conservação, avaliada em R$600,00; 04) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modeloAir
Master, de 18.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$900,00; 05) Aparelho de ar

condicionado, CONSUL, de 16.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$650,00; 06)
Máquina de costura industrial, PFAFF, modelo 5642-800/04-0S x 6, n° de série 427520, tipo ponto corrente
duas agulhas, com motor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$650,00; 07) Máquina de
Costura industrial, PFAFF, modelo 481-731/016101-BS, n° de série 439947, tipo refiladeira, commotor e

mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$630,00; 08) Máquina de costura industrial, PFAFF,
modelo 5642-800102-67/04-905/06, n° de série 360140, tipo ponto corrente duas agulhas, com motõf e
mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$620,00; 09) Dois containeres para transportes de
malha, de metal, com cesto aramado, com rodas, sendo duas fixas e duas giratórias, medindo I,30m x

0,65m, altura 1,65m, regular estado de conservação, avaliados em R$650,00/cada, total: R$J.300,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$6.550,00 (seis mil quinhentos e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Rua
DOmingos Sansan n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry,

VT-AT 54/98
Exeqüente: ELGUEWEBER ZAMBOM
Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: 01) Três máquinas de costura industrial, reta, PFAFF, modelo 46334/01 AS, n° 1252629, 1368385
e 3148228, usadas', razoável estado, avaliadas em R$600,00/cada; total: R$1.800,00; 02) Máquina de

�ostura industrial, reta, PFAFF, n° 118444, razoável estado, avaliada emR$600,00; 03) Máquina de costura
mdustrial, PFÁFF, reta, modelo 438-6/0185, razoável estado, avaliada em R$600,00; 04) Máquina de
costura industrial, Zig Zag, SINGER, modelo 457U-135, bom estado, avaliadaem R$500,00; 05) Máquina

de costura industrial, overlock, UNION SPECIAL, 39500 PPZ, n° 1363375, razoável estado, avaliada em

R$500,00; 06) Máquina de costura industrial, reta, BROTHER, modelo DB-2B755-3, n° 32118739,
razoável estado, avaliada emR$500,00; 07) Máquina de costura industrial,MORITA SPECIAL, modelo
MS 227-3, n° 105990, razoável estado, avaliada em R$500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.000,00
(cincomil reais). Asmáquinas referentes ao item 01 já foram penhoradas nos autos do processo n'' 1388/98.
Local pl vistoria: RuaAntônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José

daCunha.

VT-AT6S/96

Exeqüente: CLEUSA DE FÁTIMA LUNELLI

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.

Bens: Vinte e cinco camisas Pólo, d malha de primeira qualidade, tamanhos PMG, cores diversas, avaliadas
em R$18,00/cada. TOTALDAAVAUAÇÃO: R$450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). Local pl vistoria:
Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha,

VT-AT 81/96

Exeqüente: ROSINHA MATTOS FERNANDES
Executada: TOQUEDE IANSA INDÚSTRIA E COMÉRCIODE CONFECÇÕESLTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado emGuaramirim, com área de 264,30m2, localizado no lado par
da Rua Antônio Zimmermann, distante 30,60m da esquina com a Rua 28 de Agosto, fazendo frente em

14,25m com a referida rua, travessão dos fundos em 15,60m com terras do Posto de Gasolina Maiochi

Ltda., extrema do lado direito em 17,10m com terras R.F.F.S.A. e do lado esquerdo com terras de Posto de

GasolinaMaiochi Ltda., emduas linhas a I" de 5,25m e a 2a de 1O,lOm. Edificado um prédio em alvenaria

com área de 143,OOm2 em dois pisos, que recebe o n° 34 na referida rua; matriculado sob n° 11.363 no

C.R.I. da Comarca de Guaramirim, avaliado em R$70.000,00 (setentamil reais).

VT-CPE 95/00

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bens: Duas máquinas de costura industrial, overlock, UNION SPECIAL, modelo 39500QA, razoável
estado, avaliadas em R$500,00/cada, total: R$1.000,00 (hum mil reais). Local pl vistoria: Rua Bernardo
Dornbusch n° 1568/fundos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT- CPE 97/97

Exeqüente: JOSUÉ MATIAS
Executada: QUALIPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Bens: 01) Microcomputador, ITAUTEC, modelo 486 DX 4, commonitor SVGA e teclado ITAUTEC, n"
de série 529.'180.170.0386, avaliado em R$1.200,00; 02) ImpressoraEPSON, modelo LX 300, n° de série
C 130.000.000.14D47145440, avaliada em R$250,00; 03) Máquina de escrever elétrica, OLIVETTI,
modelo ET 2250 MD n° de série 1092450, avaliada em R$400,00; 04) Direitos de uso e gozo da linha

telefônica n° 373-0226, avaliada em R$800,00. TOTALDAAVAUAÇÃO: R$2.650,00 (doismil seiscentos.
e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Rua 28 de Agosto n° 3.664 - GuararnirimlSC, com o Sr. Jorge Panstein.

VT-AT 114/99

Exeqüente: ANA CLAIR DIAS

Executada: MALHAS FRUET LTDA. A/C Sr. SÉRGIO SCHERER e OUTROS (02)
Bens: Trezentos e oitenta e seis camisas confeccionadas em malha tipo Piquet, de fio penteado, com gola
tipo pólo, 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$7.913,00 (sete mil novecentos e treze reais). Local pl
vistoria: BR 280 Km 51 - GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristóvão.

\

VT-AT 119/98 (Apenso 1261/99)
Exeqüente: NELSON PSCHISKI
Executada: EMPREITEIRA DEMÃODE OBRA ElP LTDA.

Bens: 01) Betoneira CSM, 320 litros, razoável estado, completa, com motor, chave e correia, avaliada em
R$500,00; 02) Duas betoneiras,MENEGOTTI, 120 litros, completa, commotor, chave e correia, razoável
estado, avaliadas em R$200,OO/ca<;la, total: R$400,00; 03) Guincho elétrico, CSM, capacidade 2,0 toneladas,
·razoável estado, avaliado em R$600,00; 04) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 12.000 BTU's,
razoável estado, avaliado em R$450,00; 05) Aparelho de ar condicionado, CONSUL; 7.500 BTU's, razoável
estado, avaliado em R$300,00; 06) Televisão colorida 29", SANYO, sem controle, bom estado, avaliada
em R$600,OO; 07) Vídeo cassete, PHILIPS, quatro cabeças, bom estado, avaliado em R$300,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$3.150 (três mil cento e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Av. Getulio Vargas n° 689
- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Elacir José de Paula.

VT-AT 119/99

Exeqüente: GILMAR RICARDO ALBERTONI
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Irnövelconstituído de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sem benfeitorias, situado no lado

direito da Servidão de Passagem, distante 408,60m da esquina com a Estrada Francisco de Paula, fazendo
frente com a Servidão de Passagem em duas linhas, sendo uma de 203,80m e outra de 36,40m, travessão
dos.fundos com terr� de Ângelo Detofol em l00,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; 16,10m; 34,20m; 14,40m e 23,OOm. Registrado no C.R.I. desta Comarca sob
o n° 16.979, avaliado emR$45.000,00 (quarentae cincomil reais). Omesmo bem se encontra arrestado nos
autos do processo 795/98, e penhorado nos autos do processo 960/98 e 959/98.

VT- CPE 136/00

Exeqüente: MARIA APAREC.IDA CARLIM DOS SANTOS
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Máquina para estampar,MHM, modelo IRS pneumática, Flash Cure Unit Screen PrintingMachines,
fabricação Kufstein -Áustria, com catorze chapas removíveis adultolinfantil, com quatro secadores, sendo
somente dois em funcionamento, com seis braços para estampar cores distintas, sendo somente três em

funcionamento, avaliada em R$40.000,00 (quarentamil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos

autos dos processos 125,9/98, 1260/98,45/99, 1605/98 e 137/00. Local pl vistoria: Rua Domingos Sansan
n° 150, Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT í61/94
Exeqüente: ANTÔNIO ANASTÁCIO NUNES
Executada: KOHLBACH S/A

.

Bens: Noventa motores elétricos, monofásicos, potência 1/3 CV, freqüência 50Hz, tensão 220V, de 2

pólos, tipo aberto, modelo 4012.1435.103, avaliados em R$128,30/cada, total: R$11.547,00 (onze mil
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quinhentos e quarenta sete reais). Motores de fabricação da executada, acabados e embalados. Local pl
vistoria: Rua Bernardo Grubba n° 180 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Cristiano Doege.

VT-AT 182/98 (Apensado: 188/98)
Exeqüente: CARLOS ALBERTO VAVASSORI
Executada: RESIVALI COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bem: BalançaRINNERT, série 10883, com capacidade para 60 toneladas, razoável estado de conservação,
somente o equipamento, sem o abrigo e base de estacionamento, avaliada em R$10.000,00 (dez mil reais).
Local pl vistoria: Estrada Schroeder I, s/n°,- SchroederlSC, com o Sr. Antônio Fossile. O mesmo bem se

encontra penhorado nos autos dos processos 188/98 e 54197.

VT-AT 200/99

Exeqüente: LOURDES DULCINEIA ROSA
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA.
Bens: Duzentos e sessenta camisas confeccionadas em malha tipo Piquet, de fio penteado, com gola tipo
pólo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, punhos na cor da gola, de primeira
qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$5.330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais). Local pl
vistoria: BR 280 km 51 - GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristóvão.

\

VT-AT 210/97 (Apensado: 278/97)
Exeqüente: JAIME POLTRONIERI
Executada: CLUBE EFECTUS de NORAWINO JOÃO DA CUNHA
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundos da Estrada Itapocuzinho, distante llkm do centro

de Jaraguá do Sul, fazendo frente com terras de João Lúcio da Costa fundos com o alto da Serra, extremando
do lado direito com terras de Egon Lange e do lado esquerdo com terras de João Lúcio da Costa, contendo
a área de 127.500,Om2. Edificada uma pequena casa de madeira emprecário estado, sem averbação, registrado
no e.RI desta Comarca sob n° 25.645, em nome de Noraldino João da Cunha, avaliado em R$20.000,00
(vintemil reais).

VT-AT 221/97

Exeqüente: CARLOS EDUARDO DA ROZA
Executada: JANIRA MICHREFF MARTINSMENEL LTDA. - ME
Bens: 01) Setenta e cinco quilos de malha confeccionada em moletom e cotton, blusas e calças, cores
sortidas: tamanhos diversos, peças femininas de uso adulto, avaliados em R$20,00Ikg, total: R$l.500,00;
02) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de n° 370-7977, avaliada em R$500,00; 03) Aparelho de ar

, condicionado GENEREL ELETRIC, de 10.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em

R$350,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$2.350,00 (dois mil trezentos e cinqüenta reais). Local pl vistoria:
RuaWalter Marquardt sin° - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Janira Martins Menel.

VT-AT 232/00

Exeqüente: VANDERLENI RAMOS
Executada: JAQUELINE NADJA DA SILVA DE PAULA - ME
Bens: 01) Impressora HEWLETT PACKARD, modelo Deskjet 692 C, razoável estado de conservação,
avaliada emR$250,00; 02) ImpressoraEPSON, modelo LX 300, razoável estado de conservação, avaliada
em R$150,00; 03) Escrivaninha em fórmica branca, combordas pretas, com seis gavetas, medindo
1,70xO,70m, razoável estado de conservação, avaliada em R$l'40,00; 04) Três escrivaninhas em fórmica

branca, com bordas pretas, com três gavetas, medindo 1,70xO,70m, razoável estado dê conservação, avaliadas
em R$120,00/cada, total: R$360,00; 05) Balcão em fórmicabranca, com bordas pretas.com três portinholas
frontais, medindo 1,40xO,40m, razoável estado de conservação, avaliado em R$160,00; 06) Mesa para
microcomputador, em fórmica branca, com bordas pretas, medindo 1,lOxO,50m, altura de 1,40m, com
suporte de teclado, espaço paramonitor, CPU, CD's e impressora, razoável estado de conservação; avaliada
emR$100,00; 07) Éstante em fórmica branca, com bordas pretas, com duas portinholas inferiores, com três
divisórias superiores, medindo 0,90xO,45m, altura 1,50m, razoável estado de conservação, avaliada em

R$110,00; 08) Mesa para-microcomputador, em fórmica branca, com bordas pretas, com pés de metal na
cor preta, medindo 1 ,00xO,80m; com apoio de teclado, avaliada em R$40,OO; 09) Ventilador tipo pedestal,
BRISA, com três velocidades, branco, com pás cinza, razoável estado de conservação, avaliado em R$20,00;
10) Arquivo com quatro gavetas, em fórmica branca, com bordas pretas, medindo 0,47xO,45m, altura
1,30m, razoável estado de conservação, avaliado em R$130,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$l.460,00
(hummil e quatrocentos e sessenta reais). Local pl vistoria: Rua Antônio Zimmermann n° 271 - Guaramirirn/
SC, com a Sra. Jaqueline Nadja da Silva de Paula.

VT- AT 240/98

Exeqüente: CIRINEU STENGßR SANCHES
Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina para corte de enfesto, tipo serra fita, G. ROSSNER, modelo SF, n° de série 1092, com
motor e mesa, razoável estado de conservação, avaliada emR$l.700,00; 02) Máquina de costura industrial,
PFAFF, tipo reta, modelo 563, n° de série 1528561, com motor, mesa e estante, razoável estado de

conservação, avaliada em R$600,00; 03) Máquina de costura industrial, JUKI PAN, tipo cobertura duas

agulhas,modelo LH 1152 SF, n° de série P04215, commotor, mesa e estante, razoável estado deconservação,
avaliada emR$800,00; 04)Máquina de costura industrial PEGASUS, tipo overloek. modeloM5201, n° de
série 9502488, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; "(JS)
Aparelho de ar condicionado CONSUL, de 12.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em
R$700,00; 06) Compressor de ar, SCHULZ, de 10 péslmin, 175 I, azul, com rnotor de 3CV, razoável
estado de conservação, avaliado em R$500,00; 07) Máquina serra fita, SIEMSEN, tipo SS S3, n° de série
9358, branca, commesa de fórmica vermelha, razoável estado de conservação, avaliada emR$400,00; 08)
Máquina para bobinar fio, BERTI, verdelbranca, com dois motores, razoável estado de conservação,
avaliada em R$650,ob. TOTALDA AVALIAÇÃO�' R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinqüenta reais).
Local pl vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150, Jaraguá do Sul/SC,. com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 241/98

Exeqüente: SANDRA GETNERSKI JUNKES
Executada: SAMUELTÊXTIL IND. DO VESTUÁRIO LTDA
Bem: Barca para tingimento de malha, em aço inox, tipo semifechada, com capacidade para 200 kg de
tecido, com motor e motoredutor, regular estado de conservação, avaliada em R$5.000,00 (cinco mil

I reais). Local pl vistoria: BR 280 km 51 n° 7.788 - GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 242/95

Exeqüente: LINDAMIR PACÍFICO PIRES
Executada: DELROYde MARIA DE OLIVEIRA TERE
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul, no lado par da Rua 08 - João Januário

Ayroso, com área de 481 ,50m2, lote 16 do Loteamento Jardim Cristina, sem benfeitorias, fazendo frente

em 15,lOm com a Rua 08 - João JanuárioAyroso, travessão dos fundos em 15,00m com a Rua 301- sem

nome, extremando pelo lado direito em 31,50m, com o lote n° 15 e pelo lado esquerdo em 32,70m com o

lote n° 17, distante 17,30m da esquina formada pelas ruas 08 - João Januário Ayroso e rua 298 - sem nome,
com matrícula n° 2.340 do e.RI de Jaraguá do Sul. Sobre o terreno há uma construção em alvenaria com

aproximadamente 150,00m2; sendo parte integrante de uma casa que está construída sobre dois terrenos,
não averbada em Cartório, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

\
VT-AT 243/98

Exeqüente: LEONILDA DA LUZ
Executada: MALHAS FRUET LTDA. e OUTROS (02)

_

Bens: Quatrocentos e oitentae cinco camisas confeccionadas emmalha tipo Piquet, 100.% algodão, com golapólo,
com botões, manga curta, tamanhos PMG, cores sortidas, de 18 qualidade, avaliadas em R$19,00/cada, total:
R$9.215,00 (novemil duzentos e quinze reais). Produtos confeccionados pela executada Samuel Têxtil Indústria
do Vestuário Ltda. Local pl vistoria: BR 280 km 51 - GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-ET 330/99

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: ATHENAS ADMINISTRADORA DE BENSLTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado cidade de Guaramirim, localizado ao lado esquerdo daRua Antônio
Zimmermann, distante 5Q,OOm da esquina com a Rua Athanásio Rosa, com área de 1.707,OOm2, fazendo frente

com a Rua Antônio Zimmermann em 30,00m, travessão dos fundos com terras de Sergio Socreppa em 29,OOm,
extrema do lado direito com terras de RomaIdus Oscar Fischer e Eloi Zanotti, e do lado esquerdo com terras de
Athenas Administradora de Bens. Na faixa lateral esquerdaexiste edificado parte de um galpão industrial com área

aproximada de 180,OOm2, não averbado. Registrado noe.RI daComarca de Guaramirim sob n° 11.426 em nome
de Athenas Administradora de Bens Ltda Avaliado em R$125.ooo,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Omesmo

bem se encontra pel}horado nos autos do processo 913/96.

VT-AT 331/98

Exeqüente: JOÃO ANTÔNIO GOMES
Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 20.270,25m2, situado à Estrada Schroeder I, lado ímpar,
distante 4km do centrode Schroeder, fazendo frente em 64,40m em linha inclinada com a Estrada Schroeder

I, e 58,50m en;J linha reta, travessão dos fundos em 70,85m em linha inclinada com terras de Aldo Romeo

Pasold e 58,50m em linha reta, extrema do lado direito em 380,00m com terras de Adernar Jahn e do lado

esquerdo em 313,00m com terras de Aldo Romeo Pasold. Edificados: um prédio em alvenaria, tijolos à

vista, com laje e cobertura com telhas romanas, com aproximadamente 150,oorp2, não averbado, um galpão
industrial, piso cimentado, tijolos à vista, cobertura em fibrocimento, com aproximadamente 900,00m2, não
averbado. Registrado no C.RI da Comarcade Guaramirim sob n° 11.436 em nome de RESIVALE

COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA. Avaliado em R$150.0oo,00 (cento e cinqüenta mil reais). O
mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo CP 54/97, 408/96 e 331/98.

VT-AT 350100
, \

Exeqüente: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
Executada: TRANSLUCIANO TRANSPORTES LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel- constituído de terreno rural, situado em Jaraguá do Sul/SC, no lugar denominado Jaraguazinho,
sentido Palmeiras, no lado par doMorro daBoaVista, áreamontanhosa, com área de 1 57.500m2, sem benfeitorias,
com as seguintes confrontações: do lado esquerdo corri terras de José dos Santos; fazendo frente com terras de

(
Felisissimo Perteira, travessão dos fundos com terras devolutas, confrontando-se pelo lado direito com terras de

IngobertoHansen, distante 32kmdo centro dacidade; cadastrado no INCRA sob n° 801.062.020.710-6;matriculado
no Registro de Imóveis destaComarca sob n° 5.926, em nome de Jair JoséCani; avaliado em R$30.000,OO (trinta
mil reais). Registrada uma penhora da I a VaraCível de Jaraguá do Sul/SC.

VT-AT 369/99
. Exeqüente: GERALDO DERETTI
Executada: CANI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. de JAIR CANI e HlWA CANT
Bem: Imóvel constituído de terreno rural, situado em Jaraguá do Sul/SC, no lugar denominado Jaraguazinho,
sentido Palmeiras, no lado par doMorro daBoaVista, áreamontanhosa, com área de 157.500m2, sembenfeitorias,
com as seguintes confrontações: do lado esquerdo com terras de José dos Santos, fazendo frente com terras de

Felisissimo Pereira, travessão dos fundos com terras devolutas, confrontando-se pelo lado direito com terras de

Ingoberto Hansen, distante 32 km do centro da cidade. Cadastrado no INCRA sob n° 801.062.020.710-6.
Matriculado no C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul, sob n° 5.926, em nome de José Jair Cani. Registrada uma
penhora da 18 VaraCível Comarca de Jaraguá do Sul/Se. Avaliado em R$30.000,00 (trintamil reais). O mesmo

bem se encontra penhorado nos autos dos processos 350100 e 756/99.

VT - CPE 377/98

Exeqüente: NICANOR ALVES BORGES e OUTROS (02)
Executada: INSTALADORA BERTOWI LTDA.
Bens: 01) Calculadora elétrica, OLÍMPIA, modelo CPD6211, razoável estado, avaliada em R$lO,oo; 02)
Calculadora elétrica, MODAS, razoável estado, avaliadaR$10,00; 03) Calculadoraelétrica,DISMAC, razoável
estado, avaliada em R$10,00; 04) Três aparelhos de telefone de teclas, sendoum damarcaERICSON, e dois da
NUTRON, avaliadosemR$5,00/cada, total: R$15,00;05) Escrivaninhaem ''L'', medindoO,70x 1,70x 1,70m,
com duas gavetas, razoável estado, avaliadaemR$20,00; 06) Geladeira tipoFrigobar, CONSUL,modeloDoméstica
L, razoável estado, avaliada em R$150,00; 07) Máquina de escrever elétrica, OLIVETTI, modelo Tekne 3,
razoável estado, avaliada emR$120,00; 08) Mesaparamáquinade escrever, em cerejeira, razoável estado, avaliada
em R$10,OO; 09) Duas cadeiras estofadas, bege, com rodas giratórias, razoável estado, avaliadas em R$15,00'
cada, total: R$30,00; 10)Quatro postes de cimento retangulares de 11m de comprimento, avaliados emR$ 110,00'
cada, total: R$440,oo; 11) AparelhoMINI PABX, para dez ramais, modelo Tele Bit Excel Plus, avaliado em

R$40,oo; 12) Microcomputador, processador 286, ITAUTEC, IS 30Plus, commonitor Itautec - preto e branco,
teclado Itautec e estabilizador SMS RG 1000, avaliado em R$150,00; 13) Escrivaninha em fórmica branca com
três gavetas, medindo 0,75�1,2Om, razoável estado, avaliadaem R$30,00; 14) Mesapara impressora em fórmica
branca, razoável estado, avaliada emR$10,00; ,15) Estante em fórmicabranca,medindoO,90xO,40m, altura 1,70m,
razoável estado, avaliada em R$30,00; 16) Estante em cerejeira, medindo 0,80xO,4Om, al� 1,55m, razoável
estado, avaliadaemR$20,00. TOTALDAAVALlAÇÃO: R$l.095,00 (hummil enoventaecincoreais). Localp'
vistoria: Rua Carlos Oechsler sin°, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Alvacir José Bertoldi.

VT-AT 388/95

Exeqüente: SINDICATO DOS TR.1MLHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇA-O CIVlLE
DOMOBIuARiO DE ]ARAGUADO SUL

Executada: TOMASELLI S/A
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Rancho Bom, no município Schroeder, com as seguintes
confrontações: fazendo frentenos fundos das terras de Alfredo Krugercom 2oo,obm, fundos com terras deCarlos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cimentados para tratamento de efluentes industriais; quatro tanques confeccionados emrnetal, para armazenamento
de óleo, com capacidade de 290 mil litros cada, com tubulação; dois tanques confeccionados em metal, para
annazenamento deóleo, com capacidade para 50millitros cada; umlago pararetenção de águas naturais.Registrado
noC.R.I daComarcadeGuaramirim sob n° 11.436 em norne deRESIVALECOMBUSTÍVELCATARINENSE
LIDA. As edificaçõesmencionadas não estão averbadas. Consta cédula de crédito industrial em favor doBADESC
de Florianópolis e hipoteca ao Banco doBrasil, agênciadeGuaramirirn. Omesmobem se encontrapenhorado nos
autos dos procéssos 408/96,331/98 e CPE 54/97. Avaliado em R$330.000,OO (trezentos e trintamil reais).

,

'----

VT-AT 954/98

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: METALININDÚSTRIA DEMÁQUINAS LTDA. AlC Sr. GUIDOMUNDSTOCK
Bem: Matriz de estampo para furação do eixo e da faca da máquina de cortar grama, seminova, bom estado,
�valiada em R$4.900,OO (quatromil e novecentos reais). O bem se encontra penhorado nos autos do processo n°
955/98. Local p/ vistoria: RuaMax Wilhelm n° 786 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Guida Mundstock.

VT-AT 955199

Exeqüente: AGACIR DA SILVA MATHIAS
Executada: PANIFICADORA lARAGUÁ LTDA.

Bens: 01) Máquina amassadeira PERFECTA, razoável estado, avaliada em R$I.000,00; 02) Máquina
cilindro LISBOA, modelo 377, hO 1551, razoável estado, avaliada em R$2.700,00; 03) Máquina
modeladora SUFERFECTA, razoável estado, avaliada em R$1.100,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$4,800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Local pl vistoria: Rua João Picolli n° 483, Centro - Jaraguá
do SuIISC, com o Sr. Norberto Hubner,

VT-AT 959/98

Exeqüente: ]\1ARILU CRISTINA C0RREIA
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituido de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sem benfeitorias, situado no lado direito da
Servidão de Passagem, distante 408,6Om 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 36,4Om, travessão dos fundos com terras

deÂngeloDetofol em l00,OOm, extremando do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,5Om, e do lado
esquerdo com terras de Menegotti Administradora de Bens em seis linhas, Registrado no C.R.I. desta Comarca
sob o n° 16.979, avaliado em R$45.000,OO (quarenta e cincomil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos
autos do processo 795198 e penhorado nos autos do processo 960198.

VT�AT 1007/96

Exeqüente: LUCIA TICIANI CARNEIRO MEIRELES
Executada: MALHAS FRUET e OUTRO (02)
Bens: Trezentas e vinte e quatro camisas, confeccionadas emmalha tipo Piquet, fio-penteado, com gola tipo
pólo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, com punho na cor da gola, de primeira
qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$6,642,00 (seismil seiscentos e quarenta e dois reais). Local
pl vistoria: BR 280 km 51- GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristovão.

VT-AT 1034/97 I

Exeqüente: MARLI APARECIDA DE JESUS
Executada: NUTRIGAMALIMENTOS LTDA. - ME

. \
Bem: AutomóvelmAT,modeloUnoMilleELXEletronic, placas LXC 6226, ano emodelo 95, gasolina, vermelho,
chassi 9BDI46000S5512190, de quatro portas, bom estado de conservação, avaliado em R$7.000,OO (sete mil
reais). Local pl vistoria: Rua Paulo Papp n° 122 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Fridolin Roloff

VT-AT 1035/98

(Apensados: 648/98, If)J5/98, 1016/98, 1017/98, 1018/98, 1019/98, lÓ21198, 1022/98, 1023/98, 1024/
98,1025/98,1026/98,1027/98,1028/98,1029/98, 1030/98, 1033/98, 1034/98, 1036/98, 1038/98, 1039/
98, 1040/98, 1041/98, 393/99)
Exeqüente: ANTÔNIO LANGA
Executada: CONFECÇÕES LONIMAR LTDA. e OUTROS
Bem: Imóvel constituído, de terreno situad� neste município, nos fundos do lado ímpar do Rio Cerro, com
área de 157.500,OOm2, fazendo frente com terras' de Alfredo e João Demarchi, travessão dos fundos com
terras de Vitória Tecilla, extremando pelo lado direito com terras de Pedro José Junkes e pelo esquerdo
com terras do espólio de Teresita Vargas, distante 10km do centro de Jaraguá do SuL Edificado um galpão
industrial em concreto armado, em três pórticos geminados, cada qual com 12,OOx36,00m, fechados em
alvenaria de tijolos sem reboco, piso cimentado, cobertura em fibrocimento, rede de hidrantes e instalações
elétricas e hidráulicas para funcionamento de tinturaria.Edificado um abrigo para a caldeira, e uma estação
de tratamento e efluentes, com a lagoa de flotação e outra de decantação. Registrado no C.R.I. desta
Comarca sob n° 1.991, avaliado em R$160,OOO,00 (cento e sessenta milreais) \

VT-AT 1037/98

Exeqüente: DOMINGOS SELVINO BORTONCELLO
Executada: HOMMA ENGENHARIA LTDA.

Bens: 01) Televi sor colorido 14", CCE, com controle, razoável estado, avaliado emR$150,00; 02)
Máquina de lavar roupa, ENXUTA Futura Master II, bom estado, avaliada em R$400,00. TOTAL DA
AVALIAÇÃO: R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais). Local pl vistoria: Rua Campo Alegre n° 476-

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Mikio Homma,

IT-AT 1101197
Exeqüente: REINALDO ZECH
Executada: RODOLFO lAHN CIA. LTDA.
Bem: Imóvel constituido de terreno situado nomunicípio de Guaramirim, com área de 176.800,OOm2, localizado
no lado direito da Estrada do Sul, nadireção Joinville - Guaramirim, distante l.000,OOm da sede da empresa, e 8
_lan do centro de Guaramirim, fazendo frente com a Estrada do Sul, travessão dos fundos com terras de Rodolfo
Jahn&Cia. Ltda., extremado lado direito em três linhas, a l" com terras deRodolfo Jalm&Cia Ltda., a2' e 3' com
terras de Sociedade Catarinense de Atiradores Bruderthal, ambas em 6O,00m e do lado esquerdo com terras de
Udo Rodolfo Hille, cadastrado no C.R.I. da Comarca deGuaramirirn sob o n° 11,855, avaliado emR$35.000,OO
(trinta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 1243/98 e 1113199.

IT-AT 1127/98
Exeqüente: SANDRA TRAVALLIA RICHERT
ExeCutada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.
Bens: 420kg ée malha c�nfeccionada de primeira qualidade, tamanhos PMG eGG, cores diversas, avaliados
em R$55,OO/kg, total: R$23.100,OO (vinte e três mil e cem reais). Local pl vistoria: RuaAntônio Machado
n° 126 - Nereu Ramos, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr, Afonso José da Cunha.

..

VT-AT 1136/97

Exeqüente: ANDREIA FURLANI

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMALHAS LTDA.

B�ns: Quarenta e cinco quilos de malha confeccionada, de primeira qualidade, tamanhos e cores sortidos,
avaliados em R$2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Local pl vistoria: Rua Antônio
Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT- AT 1188/99

Exeqüente: VANESSAANDREL4 GOMESMACHADO
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 16,000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado
emR$600,OO; 02) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, 15.000 BTU's, razoável estado de conservação,
avaliado em R$600,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.200,OO (hum mil e duzentos reais). Local pl
vistoria: Rua Domingos Sansan n° 150 - Jaraguá do SuUSC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 1190/97

Exeqüente: IRENEMARIA BADO

Executada: DALVA RANTHUM e OUTROS (03)
Bens: Dezmil e oitocentos tábuas paracortar carne, medindo 340 x 180mm, espessura 20mm, confeccionadas

emmadeira de Pinus, avaliadas emR$I,75/cada, total: R$I8.9op,OO (dezoitomil e novecentos reais). Local
pl vistoria: Rua Lourenço Kanzler n° 467 - Jaraguá do SuUSC, com a Sra. Dalva Ranthum.

VT-CPE 1202/98

Exeqüente: JOEL SUTIL RODRIGUES
Executada: TRANSPORTADORA DOIS IRMÃOS LTDA. (TDITUR VIAGENSE TURISMO LTDA.)
Bem: Ônibus MERCEDES BENZ, modelo 371 RSD, tipo executivo, capacidade para quarenta e cin90
passageiros, placas LXO 8286, anolmodelo 89, branco, com laterais na cor amarela, chassi
9BM364298KC062557, avaliado em R$55.000,QO (cinqüenta e cinco mil reais). Registrado. em nome de

BESC S.A Arrendamento Mercantil, com arrendamento para Bananas Tur Ltda. Local pl vistoria: Rua
Mal. Castelo Branco n° 3404 - SchroederlSC, com o Sr. Vilmar Junkes.

VT-AT 1204/89 (Apensado: 2298/94)
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
�.

Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMADEIRASAZEVEDO LTDA.

Bens: Imóvel constituído de: 01) 50% (cinqüenta por cento) do terreno situado em Guararnirim, com
área de 4.033,40m2, com benfeitorias, localizado no lado ímpar da servidão, distante 271,00m da esquina
com aRua Bananal Sul, fazendo frente com a servidão em IOO,OOm, travessão dos fundos com terras de

Amadeu Deretti em 171,50m, extrema do lado direito com terras de Augusto Martins em 29,50m e do

lado esquerdo com o Rio Itapocu em 75,00m, matrícula n° 9728 no C.RI de GuaramirimlSC. Sobre o

terreno há um galpão demadeirá, onde funciona a serraria, com aproximadamente 250,00m2, não averbado
em Cartório. Avaliado em R$20.000,00; 02) Terreno situado em Guaramirim, com área de 1.268,50m2,
com benfeitorias, localizado no lado ímpar da servidão, distante 228,00m da esquinacorri a Rua Bananal
Sul, fazendo frente com a servidão em 43,00m, travessão dos fundos com terras de Amadeu I?eretti em
43,00m, extrema do lado direito com terras de Luiz Carlos Serpa em 19,50m e do lado esquerdo com
terras de Maria Azevedo eMoacir Pedro Azevedo em 29,50m, matrícula n° 9,729 do C.R.I de Guararnirim.
Sobre o terreno háuma casa de alvenaria em dois pisos de aproximadamente 500,00m2, não. averbada
em Cartório; avaliado em R$60.000;00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$80,000,00 (oitentamil reais).

VT-AT 1205/99

Exeqüente: ROSELI PIRES
Executada: ELETRO PRODUTOS WERSTA LTDA.
Bens: Cento e vinte e três aparelhos eletrificadores de cerca, avaliados em R$35,00/cada, total: R$4,305,00
(quatro mil trezentos e cinco reais). Equipamentos NOVOS, fabricação da executada. Local pl vistoria:
Rua Gumercindo da Silva n° 452 - Jaraguá do SuIISC, com o Sr. Milton Adolar Stange.

VT- CPE 1212/99

Exeqüente:NELCISILVEIRA RAMOS PALMAS

Executada: LOURDES TRIDAPALLI - ME

Bens: 01) Máquina de costura industrial, bainha barra limpa, T!:fasure, modelo BS - 810, �RA SEWNG

MACHINE, Ind. Com. Ltda. Made in Japan, bom estado, avaliada em R$1.500,OO; 02) Máquina de costura

industrial, cobertura com três agulhas, PHOMER SPECIAL, modelo SV444Om, n° 00658-10-92, razoável
estado, avaliada em R$1.300,OO; 03)Máquina de cortarDebrum; n° 831,marcaMáquinas Jandt, razoável estado,
avaliada em R$450,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.250,OO (três mil duzentos e cinqüenta reais). Local pl
vistoria: Rua José Narloch sin° - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. RobertoCarlos Bonezzi.

VT-AT 1219/99

Exeqüente: ROBERTO DOS SANTOS (menor) representado (a)/assistido (a) por JANDIRA Z. DOS
SANTOS

Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICA E ARTEFATOSDE CIMENTO LTDA.
Bens: Nove mil tijolos de barro, tipo de seis furos, tamanho 9x13xI8 cm, de fabricação da executada,
avaliados em R$120,00/milheiro, total: R$1.080,OO (hum mil e oitenta reais). Local pl vistoria: Estrada
Schroeder I, sIn° - SchroederlSC, com o Sr. Lindomar Klabunde.

VT-AT 1223/97

Exeqüente: ROQUE ALVES DA SILVA
Executada: EMPREITEIRA DEMÃO DE OBRA KAlUKLTDA.
Bens: 01) Refrigerador PROSDÓCIMO, modelo Série Luxo 340, branco, regular estado de conservação,
avaliado emR$) 80,0,0; 02) Rreezer CONSUL, modelo Fast Freezing, com capacidade para 310 litros, tipo
horizontal, com uma tampa, bom estado. de conservação, avaliado em R$380,OO; 03) Fomo elétrico,
FISCHER, modelo Hot LineAutomatie, razoável estado de conservação, avaliado emR$90,OO; 04)Aparelho
desom CCE, modelo Stereo Sistem 4722, tipo 3 em 1 (toca-fitas, toca-discos e rádio), com uma caixa
acústica CL 140, regular estado de conservação, avaliado .em R$70,00; 05) Aparelho de vídeo cassete

SAMSUNG, modelo K55 High SpeedMechanism, quatro cabeças, bom estado de conservação, avaliado
em R$I90,OO; 06) Televisor colorido 20", SAMSUNG, modelo CN 5038Y, com controle remoto, bom
estado de conservação, avaliado em R$280,OO. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$1.190,00 (hummil cento e

noventa reais). Local pl vistoria: Rua 717 n° 47 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Ari Kajuk.

VT-AT 1258/98

Exeqüente: SEDINEI MEIRA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA .
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Bem: Estufa para secagem de peças estampadas, MOGK, Máquina TS, modelo PS 115, n" de série 016,
ano 87, largura 1,00m de correia, comprimento 11m, razoável estado de conservação, avaliada em

R$lO.Ooo,oo (dez mil reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n" 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr. Nivaldo Petry. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 1598/98.

VT-AT 1263189

Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

Executada: EDELTRUDTHERMANN - OLARIA
Bens: OI) Direitos de uso e gozo dalinha telefônicade n"375-1231, avaliadaemR$7oo,00; 02) Imóvel constituído
de terreno em formato irregular, situado no lado par da RuaRoberto Seidel, nomunicípio de CorupálSC, com as

seguintes confrontações: fazendo frente com a Rua Roberto Seidel com 22,oom, travessão dos fundos com

loo,OOm em terras de Gerhard OscarGustavo Jorge Hermann, extremando do lado esquerdo com 158,oom eITI
terras da Sociedade Atiradores Hansa Humboldt e do lado direito com duas linhas em terras de Gerhard Oscar'
Gustavo Jorge Hermann, sendo uma linha inclinada com loo,oom e outra reta de 88,oom, contendo a área de
15.ooo,00m2, edificado com um rancho aberto construído de madeira, medindo 6OxlOm, que o terreno dista do
início da Rua Roberto Seidel, lkm. Com matrícula n" 1.201 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$66.ooo,oo; 03) Imóvel constituído de terreno situado à Rua Roberto Seidel,
município de CorupálSC, à margem direita no sentido centro-interior, com área de 9oo,00m2, sem benfeitorias,
com as seguintes confrontações: fazendo frente com 30,00m para a RuaRoberto Seidel, travessão dos fundos de
igualmetragem com terras de EricHein, extremando pelo lado direito com terras deGerhardOscarJorgeHermann,
no sentido de quem olha de frente para o terreno; com matrícula n" 632 do C.R.1. de Jaraguá do Sul/SC, de
propriedade de CerâmicaHermann Ltda, avaliado emR$15 .000,00; 04) Imóvel constituído de terreno situado no
município de CorupálSC, Comarca de Jaraguá do Sul/SC, no lado ímpar da Estrada Isabel, contendo a área de
50.ooo,00m2, eçlificado com umacasade madeiramedindo 8x5m, fazendo frente com a referida estrada,medindo
118,00m, travessão dos fundos em 118,oom, com terras de Ernesto Melchert, extremando do lado direito em'

425,00m com terras de herdeiros de Jacob Rohbacher, e pelo lado esquerdo em 425,oom com terras de Ernesto

Melchert; distante 3,5km do centro de CorupálSC. Cadastrado no INCRA sob n" 801.038.005.282-7, área total
5,0, áreaexplorada4,5, área exploráveI4,5, módulos 12,2, n" de módulos 0,37 e fraçãomínimade parcelamento
0,37.Commatrículan04.668doC.R.l.deJaraguádoSul/SC,avaliadoemR$50.ooo,00.TOTALDAAVALL4ÇÃO:
R$l3l.700,00 (cento e trinta e um mil e setecentos reais).

VT-AT 1264/98

Exeqüente: IVAN COSTA SARDINHA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: OI) Máquina de costura industrial, RIMOLDI, tipo debrum, modelo 251 16 2MD 04, n" de série 560611,
com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$650,00; 02) Máquina de costura
industrial, RIMOLDI, tipo overlock, modelo Vega F 27 00 1 CD 07, n" de série 12078l3, com motor, mesa e

estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,oo; 03) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo
reta, modelo 563, n" de série 1565782, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em
R$600,oo; 04) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modeloAirMaster, de 18.000 BTU's, razoável estado
de conservação, avaliado em R$9oo,00; 05) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modelo Air Master, de
10.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$400,oo; 06) Máquina de corte de enfesto,
EASTMAN, tipo Streak II, 'modelo 629 X 2 KK 859-5, razoável estado de conservação. O mesmo bem se

encontrapenhorado nos autos do processo 1595/98 e 840/99, avaliada emR$8oo,00. TOTALDAAVALL4çÃO:
R$3.950,00 (três mil novecentos e cinqüenta reais), Local p/ vistoria: RuaDomingos Sanson n° 150 - Jaraguá do
Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 1266198 (Apensados: 795198, 960198, 962198, 964198, 1136198, 1148198, 1267198,211199)
Exeqüente: REGINALDO PANSTEIN

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS SIA e OUTROS (03)
Bens: 01) Imóvel-constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total de

26.700,00m2, 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,OOm;
60,00m; 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.
Edificáda 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° 12.708, avaliado em R$80.000,00. 02) Imóvel
constituído de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sem benfeitorias, situado no lado direito da
Servidão de Passagem, distante 408,60m da esquina com a Estrada Francisco de Paula, fazendo-frente
com a Servidão de Passagem em duas linhas. sendo uma de 203,80m e outra de 36,40m, travessão dos
fundos com terras de Ângelo Detofol em 100,00m., extremando do lado direito com terras de José
Carlos Fodi em 76,50m, e do lado esquerdo com terras de Menegotti Administradora de Bens Ltda., em
seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16,10m; 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). TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

VT-AT 1271/89 (Apensados: 1l33/90)
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
Executada: INDÚSTRIA DEMADElRAS CARWSDENCKER LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Guaramirim, à Rua 28 de Agosto, edificado com uma

casa de construção mista e dois ranchos de madeira, localizado no lado ímpar da mencionada Rua 28 de

Agosto, contendo área de 181.400,00m2, com as seguintes confrontações: fazendo frente na Rua 28 de

Agosto, medindo 107,50m, travessão dos fundos com terras de Kasprissen e Henrique Friedemann,
extrema de um lado em três linhas, com terras de Carlos Dencker e Victor Deretti e do outro lado com

três linhas, em terras de Herbert Froehlic e Walter Jung; propriedade de DenckerAdrninistradbra de
Bens Ltda.; matrícula n° 4.747 no C.R.I da Comarca de Guaramirim, avaliado em R$650.000,OO
(seiscentos e cinqüentamil reais).

VT-AT 1290/97 .

Exeqüente: IRINEU JOSÉ VEIGA
Executada: COMPACT INDÚSTRIA DEMÓVEIS LTDA., sucessora de

CELIMAR INDÚSTRIA DEMÓVEIS LTDA.
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, ALGIN, 12.000 BTU's, razoável estado, avaliado em R$300,00;

, 02) Televisão, PHILIPS, 20", com controle, razoável estado, avaliada em R$200,00; 03) Vídeo cassete,
PHILIPS, com quatro cabeças, razoável estado, avaliado em R$200,00; 04) Direitos de uso e gozo de

I duas linhas telefônicas de prefixo e n''s (47) 275-4059 e 371-3611, avaliadas em R$200,00/cada, total:
R$400,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$l.lOO,OO (hum mil e cem reais). Local p/ vistoria: Rod.
Guilherme Jensen, Km 13 - Massaranduba/SC, item 01 e 02 com o Sr. Gerson Krutzsch.

.

VT- AM 1338/99

Exeqüente: ANELITA MARTINS DA CRUZ
. Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: OI) Máquina para corte de enfesto, tipo serra fita, G. ROSSNER, modelo SF, n° de série 1092, commotor

emesa, razoável estado deConservação avaliada emR$1.7oo,00. Omesmo bem se encontrapenhorado nos autos
dos processos 240/98 e 1401/98; 02) Máquina de costura industrial, PEGASUS, tipo overlock, modelo M 52-

17, n° de série 9504l34, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,oo; 03)
Aparelho de ar condicionado CONSUL, modeloAirMaster, de 21.000 BTU's, razoável estado de conservação,
avaliado em R$950,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais). Local p'
vistoria: RuaDomingos Sanson n° 150, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT- CP 1388198

Exeqüente: ROZIMAR RENATO LIMAS'
Executada: DARPE INDÚSTRIA COMÉRCIODE MALHAS LTDA.
Bens: Sete máquinas de costura industrial, reta, PFAFF, modelo 46334/{)1 AS, nas 1252629, 1249542,
1368385, 1368392, 1249544, 3148228 e 1360273, usadas, bom estado, avaliadas em R$600,00/cada,
total: R$4.2oo,00 (quatro mil.e duzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n" 126, Nereu
Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha.

VT-AT 1401/98

Exeqüente: MOACIR SILVERIO DA SILVA
Executada: DA VINCI TÊXTIL LtDA.
Bens: 01) Maquina para corte de enfesto, tipo serra fita, G. ROSSNER, modelo SF, n° de série 1092, com
motor e mesa, razoável estado de conservação. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
240/98; avaliada em R$1.700,00; 02) Máquina de costura industrial, YAMATO, tipo overlock, modelo
236 1 A4DF, n" de série Y33653, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em
R$600,00; 03) Máquina de costura industrial, YAMATO,. tipo overlock, modelo 2361 A4DF, n" de série

2261463, commotor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$6oo,00; 04) Máquina
de costura industrial,MAUSERSPEZIAL, tipo overlock, modelo 515-4, n" de série 7529537, commotor,
mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 05) Aparelho de ar condicionado,
CONSUL, modeloAirMaster, de 10.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00;

,

06) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, de 12.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado
em R$7QO,00; 07) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modelo 4500, 10.000 BTU's, razoável estado
de conservação, avaliadoem R$4oo,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$5.0oo,00 (cincomil reais). Local p/
vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT- AT 1568198

Exeqüente: VICTOR NATAL PIASECKI
Executada: PANIFICADORA E CONFEITARIA PERITO LTDA.

Bens: OI) Fatiadeira de frios, VICI, tipo elétrica, cor laranja, razoável estado de conservação, avaliada em
R$480,00; 02) Balcão em fórmica branca, tipo caixa, frente em vidro, expositor na parte inferior, medindo
1 ,30m de frente, largura de 0,80m e altura 1,1 Om, razoável estado de conservação, avaliado em R$200,00;
03) Dois armários com esteiras, para depósito de pães, em metal, capacidade para quinhentos pães cada,
ECO, medindo 0,70m, de frente, largura de 0,60m e altura de 2,oom, razoável estado de conservação,
avaliados em R$250,00/cada, total: R$5oo,OO; 04) Balcão em fórmica branca, tipo expositor de pães e

doces, medindo 1 ,50m de frente, largura 0,55m e altura de 2,oom, frente em vidro, balcão inferior com três

portinholas e parte superior com três prateleiras, razoável estado de conservação, avaliado em R$500,00;
05) Relógio pontoDIMEP, tipo de corda, com alavanca frontal, razoável estado de conservação, avaliado
emR$I00,oo. tOTALDAAVALIAÇÃO: R$1.780,00(hummil setecentos eoitentareais). Local p/vistoria:
RuaWalter Marquardt n" 1144, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Juni Luiz Perito.

VT-AT 1595/98

Exeqüente: JAMES RICARDO PEREIRA

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina de corte de enfesto, EASTMAN, tipo Streak II, modelo 629 X 2 KK 859-5, razoável
estado de conservação, avaliada em R$800,00; 02) Máquina de costura industrial, RIM'OLDI, tipo overlock,
modelo Orion, n° de série 1015860, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada
em R$600,00; 03) Máquina de costura de industrial, RIMOLDI, tipo overlock, modelo Vega, n" de série

1207750, commotor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$6oo,00; 04) Máquina
de costura industrial, PEGASUS, tipo interlock, modelo M 32-38, n° de série 9503697, com motor, mesa

e estante, razoável estado de conservação, avaliada em R$8oo,00; 05) Aparelho de ar condicionado,
CONSUL, modeloAirMaster, de 18.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$900,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.700,00 (três mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos
Sanson n" 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT - AT 1597198

Exeqüente: FLÁVIAMATRANKE
Executada: DROGARIA E FARMÁRCIA JARAGUÁ LTDA.

AIC ROQUE BACKMANNEISAlAS POMERENING
Bens: 01) MicrocomputadorMICRO Q, com monitor monocromático modelo Q-1.2oo, AC 115V, 60Hz,
0,39B' 486, razoável estado, avaliado em R$4oo,00; 02) Impressora colorida, jato tinta, CITIZEN, modelo
65X-190, razoável estado, avaliada em R$320,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$720,00 (setecentos e

vinte reais). Local p/ vistoria: Estrada Geral Rio da Luz s/na, ao lado da CEVAL, Jaraguá do Sul/SC, com
o Sr. Roque Bachmann.

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

comunicados nas datas de PraçalLeilão.

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

arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5%

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remissão ou adjudicação e correrá por conta do

comprador, remitente ou adjudicante. Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por
qualquer razão, quando da expedição da respectivanotificação, valerá o presente comoEditaldeNotificação
de Praça/Leilão, segundo estabelece o Artigo 687, Parágrafo 30 do Cl'C, Maiores informações no escritório
do Leiloeiro fone/fax (0**47) 422-8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail
carstens@leiloeiro.com.br

ARTURHENRIQUECARSTENS
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TELEVISAO CORREIODOPOVO·5

Rapidinhas
# "Escola ET" é o episódio do humorístico "A Turma do Didi".
Globo, domingo, 12:30 h.

# No episódio "A Sexta Extinção - 2" parte", do seriado "Arquivo
X", o policial Scully tenta decifrar o código secreto de .uma

nave espacial e Mulder consegue voltar ao convívio com os

amigos. Record, domingo, 21 :30 h.
# Bóris Casoy recebe o deputado federal Michel Temer no

"Passando a Limpo", Record, domingo, 22:30 h.
# Rodolfo Bottino mostra as delícias da culináriamineira e visita

pontos turísticos da cidade de Tiradentes no programa "Gema
Carioca". Rede Brasil, segunda, 20 h.
# "Missão Impossível", de Brian De Palma, é o filme da "Tela

Quente". Com Tom Cruise e Emmanuelle Beart, traz a história
da equipe de espionagem que realiza lima missão com vários
obstáculos no Leste Europeu. Globo, segunda, 22 h.
# João Gordo recebe Fernanda Lima e o astrólogo Quiroga no
"Gordo a Go-Go". MTV, segunda, 23 h.
# O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico � Social (BNDES) e economista, Francisco Gros, é
o convidado do "Roda Viva". Rede Brasil, segunda, 22:30 h.
# A "Sessão da Tarde"exibe o filme "Mudança de Hábito 2:
Mais Loucuras no Convento" de Bill Duke. Com Whoopi
Goldberg, o filme aborda a história da Madre Superiora que
decide convocar a cantora Deloris para dar aulas de música e

tentar mudar a vida dos jovens de uma escola. Globo, terça,
15:50 h.

'

# Paula Saldanha e Roberto Werneckmostram no "Expedições"
as belezas de São Luís do Maranhão. O casal tem a companhia
do guia-mirim Francisco Solano, que mostra a região tocando
flauta. Rede Brasil, terça, 20 h.
# "Karatê Kid III: O Desafio Final" de John Avildsen. No elenco,
Ralph Macchio e Noriyuki PatMorita. Desta vez, Daniel Sam e

o mestre Miagy enfrentam um aluno mau-caráter da academia
Cobra Kai. SBT, quarta, 14:15 h.
# Fernanda Lima recebe no "LuauMTV" o cantor e compositor
baiano Carlinhos Brown em Salvador. O músico mostra as

músicas do seu terceiro CD solo. MTV, quarta, 22 h.
# A atriz Karen Rodrigues é a convidada do "Gabi" . RedeTV!,
quarta, 23 h.
# O programa "Tudo de Bom" com Luana Piovani mostra a

festa em Nova Iorque no dia dafinal do campeonato de futebol

americano, o "Super Bowl". MTV, quinta, 22 h.
# "No Amor e na Guerra" é o filme do "Cine Record Especial".
Com Sandra Bullock, Chris O'Donnel e Emilio Bonucci, mostra
a história de umjovem idealista ferido na guerra que se apaixona
pela enfermeira. Record, sexta, 22:30 h.
# O "Festival de Filmes" apresenta "Namoros Eletrônicos". O
filme é uma comédia romântica com direção de Damian Harris.

Np elenco, Dexter Fletcher e Ione Skye, exibe a história de um
jovem namorador que se apaixona por uma menina rica e

comprometida e usa o computador para conquistá-la. SBT,
sábado 16:15 h.

..

•

- -

,

por Cintia Lopes
(

Destaques da programação na semana de 11 a 17/2/2001

Análíse dos fatos As Meninas, Cheiro de (SBT, dom, 12 H)
(Band, dom, 21 :45 H) Amor e o grupo É Demais Carla Perez recebe no

A emissora investe no estão no "Programa Gutto programa "Canta e Dança,
jornalismo e lança o "Notí- Morenno". O pagode fica Minha Gente" a Escola de
cias de Domingo". O noti- 'por conta do grupo Sem samba Tradição, do Rio de

ciário mostra o balanço da Compromisso e Doutor Janeiro, que faz uma ho-

semana com as notícias Cevada. O apresentador menagem ao apresentador
atualizadas. Além de fazer Gutto Morenno recebe tam- Sílvio Santos, com o samba

uma análise dos fatos na bém a cantora LucianaMel- enredo "OHomemdoBaú".

economia e na política do lo e o Forroçacana. A bate- A loura também conversa

País, o telejornal traz o re- ria da escola de samba pau- com Caetano Veloso em

sultado dos jogos de fute- lista Gaviões daFiel encerra Salvador e mostra o show
bol da semana. A apresen- oprograma. do compositor no Festival
tação fica a cargo de Fábio de Verão. Xandy, do Har-

Panuzio. Muítos casos monia do Samba canta ao

(Band, seg a sex, 15 H) lado de Caetano.
Místícísmo - O "Programa Sílvia Pop-

(CNT, ter e qua, 22 H) povic" inicia a semana com Musa teen

Clodovil recebe no "Fren- o tema "Ele me deixou e (MTV, sex, 22 H)
teeVerso" aastrólogaDione quebrou a cara" e um bate- O "Fim de SemanaEspe-
Forti e a paranormal Rosa papo com a cantoraSilvinha cial" mostra o arquivo de

Maria Jacques. O polêmico Araújo. Na terça, omúsico uma hora de duração com a

padreQuevedo eAssíriaNas- Dominguinhos e o grupo cantora teen americana

cimento, esposa de Pelé, Mastruz com Leite partici- Britney Spears. O progra-
estarão no programa discu- pam do tema "Sou Nordes- ma traz umà retrospectiva
tindo o tema "Esoterismo" na tino e venci no Sul". Para da trajetória musical de

terça-feira. No dia seguinte, debater o tema "Me tornei Britney, iniciada aos 11

o tema é "Solidariedade e dependente dele", a atriz anos como dançarina do

Voluntários", com a presença Mara Carvalho', ex-mulher programa de TV "Clube do
do padreAntônioMaria. de Antônio Fagundes. Mickey". Os bastidores da

turnê, omaking of do
Boa músíca. Astros em ação álbum "Oops! IDidltAgain"

(Rede Brasil, ter, 23:30 H) (Globo, seg a sab, 13:50 H) e trechos dos shows tam-

'O programa "Ensaio" O programa '''Vídeo bém serão mostrados.
mostra os sambistas Ar- Show" mostra a sessão de
lindo Cruz e Sombrinha. A fotos de Leonardo Brício Váríos estílos

dupla fala do início da car- para a capa do CD da no- (Record, sab, 13 H)
reira e da passagem pelo vela "Porto dos Milagres" O "Programa Raul Gil"
grupo Fundo de Quintal. e Cissa Guimarães visita o recebe Ralf, a dupla Pepê e

Além disso, interpretam os atorMário Frias no "Gen- Neném, Waguinho e os

grandes sucessos "Só Pra tem como a Gente" na se- grupos Mulekada e Tcha-
Contrariar" e "OShow tem gunda-feira. Na terça, o cabum. Já no quadro "Ban-
que Continuar". Ainda no programa mostra as pri- quinho", estão a Nata do

programa,
.

os músicos fa- meiras cenas da "sitcom" Samba, Beto Jamaica, As
Iam do tempo em que mo- "A Grande Família" . Já na Meninas, É o Tchan e o

ravamno bairro de Ramos, 'quinta-feira, Regina e Bonde do Tigrão. A escola
no Rio de Janeiro, onde fi- Gabriela Duarte visitam de samba Portela mostra o

zeram vários sucessos. antiquários no centro do samba enredo deste ano.No
Rio de Janeiro. "Para quem você, tira o

Axéepagode chapéu", 'O atorDavid Car-
(CNT, qui, 22 H) Víua o patrão doso.
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Essa é a Luana Hauck, filha de Rudolfo e

Ilca, que completa 2'aninhos amanha

: � ,

.

>�
27 Alexia Sipert /

//(7 Leti.cia Hanemann
27: Gabriel Bihr

> 2g0 , -..!: Matheus Hansen Roloff
./ «,

29}' Goi.lherm� ,Möller Bu�no
9'�? '/ ;;.....,../ Amanda J�qüéline Urbanski

· ?:{9,/ '''""7 Fabiano .Márt�m Milan
. �9 I' /-/ Lorenna Röcker Gasparetto
31 Saymon Rufino de Souza
31 João Pedro Bastos Pereira Sebold

• '/ �1 '
rt: Thiago Gabriél Steindei

31/ Felipe de Souza Campos
31 Luísa Scheret
t Bruno' Rozwod

·

. J Júlia Vavassóri'
• �7 - ;E:liand�a,A.viJa,dos Anjos
:> �J;;) i:.....: '/ Pamelà de )..abernarda '/

: .r :

1/. "'- Gabri.eí eypriano Gilli
2 ........ Laís Vitor:ia Junkes
»2 '/'i

_ Rafaela Weilér
.2 Sandro Mateus Schneider

:/ 3 Mateus Henrique Bernardini

A linda Marina

Ma:zurechen
Bogo, filha de

Nádja Paula
Mazureehen e

Téo Bogo, IJuma
pose
superespecial
com a mamãe

para enfeitar
nó sa coluna

'.

j.

· '.' ' � .

oWil1ianMeier, filho de
Valdir e. Eveline, completa hqje
1 aninho. Sua madrinha, Ivoni,
deseja toda a felicidade do

mundo

Ogatinho Guilherme Luiz Floriani

completou 4 anos no dia 6/2, e a
festinha será amanhã, na Recreativa da
Duas Rodas. Os pais, Luismar e Katya
Floriani, e os avós Luiz Carlos e Lúcia

Floriani desejammuita felicidade

Nathan Carlos
Stein completou 1
aninho no dia 3/2.
Seus pais e avós lhe

desejam muita
saúde

- I

CLíNICA�� Wecdá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 -371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o clientepercebe!
Dias atrás necessitei do trabalho de uma instituição prestadora de

serviços. Coisa bem simples. Enquanto aguardava para ser atendido,
uns 20 minutos, fiquei observando. Chegou minha vez, o funcionário
me atendeu de forma normal, nada de excepcional, rotineira mas

educadamente. O assunto foi resolvido e ia deixando a salamas alguma
coisa me deixou pensando. Tive a sensação de que algo estava errado
nesse local. Vou dividir com vocês minhas observações, e talvez alguém
possa me ajudar a tirar algumas conclusões. Vejamos!

Ao entrar na sala, logo notei que o espaço era pequeno para o

número de pessoas que aguardavam; alguns ficavam perto da porta,�
cada vez que novo cliente entrava, a porta batia neles, tinham que
afastar..."dá licença", etc. Mas isso pode acontecer, nem sempre temos
o espaço que desejamos, pensei. Entretanto, era visível que o acúmulo
de pessoas no pequeno espaço não nos deixava à vontade. Para
organizar o atendimento, sobre o balcão, havia um dispositivo com

um aviso: "Retire sua senha"! Preocupação boa, solução prática.
Mas ...será que vai demorar? Será que espero? Esperei e pude observar
a sala.

Na parede, atrás do balcão, alguns quadros com avisos inte
ressantes. O primeiro, mais ou menos assim: "Urgente é aquilo que
você não faz em tempo hábil e exige que o outro faça em tempo
recorde". Bem! Não deixa de ser verdade; quantas vezes deixamos
para amanhã o que poderia ter sido feito ontem, e depois que os outros

compensem o atraso, fruto de nossa acomodação ou preguiça.
Pensando assim, vale o lembrete.

Outro aviso pedia: "Não fume neste recinto!" Perfeito! Ambiente
fechado, ninguém tem o direito de exigir que o outro compartilhe com
ele a fumaça do cigano. Claro, aceito a determinação.

Terceiro aviso: "Só aceitamos documentos originais!" Certo! A
cópia sempre facilita a fraude. Além disso, talvez seja até uma exigência
legal. Admito.

Quarto aviso: "Desligue o celular neste recinto!" Puxa! Não há
coisa mais chata do que um celular tocando a toda horâ ao nosso

lado. Mas ... Se estando aí, eu precisar de alguma informação
relacionada ao assunto específico de que vim tratar? Pois é! Pena que
nem todos.sabem usar o celular de forma discreta e educadal.O aviso
vale, por causa daqueles que imaginam estar no meio do deserto, ou
fazem questão de dividir a conversa com todos que estão próximos
(mais ou menos 15 metros!. .. ). Entendo que a direção da instituição
quer preservar os clientes, não só dos fumantes, mas também dos
inconvenientes do telefone celular.

Ah! Tem mais uma coisa: ali, tirar uma fotocópia custa R$ 0,25
(por aí, quanto custa? R$ 0,08 ou R$ 0,10?). Entendi: o negócio local
não é a fotocópia; preferem que o cliente já venha com as fotocópias
prontas. Mas ...E se eu não souber o que é necessário?

Já estava saindo quando uma outra percepção me fez parar na
porta: espere .aí! Cada um dos avisos, isoladamente, faz sentido e

parece lógico; como argumentar contra? Entretanto, no conjunto, é
isso, no conjunto beliscaramminha sensibilidade, minha compreensão
eminha tolerância. Quando chego.jáme avisam que devo pegar senha
porque vai demorar, e, como há inclusive um dispositivo para as senhas,
imagina-se logo que a demora é algo normal. Ainda bem que não

precisei solicitar urgência no serviço, pois me sentiria um chato
irresponsável, conforme o primeiro aviso. Não fumar... Só documento
original... Não usar celular... Ninguém gosta de proibições e restrições,
até mesmo quando são razoáveis. Fotocópia 2,5 vezes o preço normal
da praça? Será que uma ou duas fotocópias não poderiam ser uma

facilidade, um brinde para agradar o cliente (mesmo que "simpa
ticamente" embutida no preço do serviço)?

Agradar o cliente? Hummm... Voltei e olhei bem. Emnenhum lugar
uma plaquinha: "Seja bem-vindo!" Olhei na porta, de frente para quem
sai, e também não encontrei aquele recado tão-comum: "Agradecemos
a preferência" ou "Obrigado"!

Fui andando ... Quando entrei no carro', pensei: 'essa instituição
ganha para prestar serviço ao público; esse é o negócio dela. Será que
ela vê o cliente como alguém desejado, a ser agradado, ou o cliente é
um incômodo e atendê-lo é prestar um favor?

Bem! Fiquei em dúvida. E você?
João Arnoldo Gascho
Professor na UNER]
e-mail: 'uaschaêmetuno.com.br

\

UNERJ realizarácursodeMecatrônica
O Coordenador do Curso de

Tecnologia em Mecânica do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, Professor Sebastião
Lauro Nau, confirmou para o dia
6 de março a visita a Santa
Catarina do Professor Dr. Tho
mas Nagel, da Universidade
Técnica de Dresden, da Ale-ma
nha, para viabilizar a realização
de um curso de Mecatrônica em

setembro deste ano. Segundo o

coordenador, o objetivo geral do
curso é propiciar a professores,
acadêmicos e à comunidade uma
visão atualizada deste assunto e

a sua aplicação nas empresas.
O coordenador explicou que

a mecatrônica, que é a área do
conhecimento que reúne a me

cânica, a eletrônica e os sistemas
de informação, é um tema novo

no Brasil, estando carente de

profissionais com um nível maior
de conhecimento, "A univer
sidade alemã possui inúmeros
especialistas nesta área, o que
garante' a realização de uma

parceria de alta qualidade com a

UNERJ".

, rr<!))l'd�senVõ�llrtecnolliiicwQ6�i
,

últimos anos na indústria da 'informática levou à queda
considerável dos preços de equipamentos e recursos compu
tacionais, e, como' conseqüência, posslbílítou'sua difusão em

di atividã. �s sociedades jnodernas,
das áreas mais influ�}1'cia(las e modificadas p'êlá

introdução'dos recursos da informática foi o setor produtivo,
representado pelas indústrias de,produção de bens, como as 1
indústrias mecânicas, química� alimentícias, petrolífera� e �
ele trônícas, ' 1

, , vimos Inéõrporadas
à

termínologíamdustríal, diversos
teqllº� associados com o auxílio do computador a atividades como

jCAD (desenho/projeto), CAM (l1}�J;lUfatura), CAE (engenhagía)
e CIM (manufatura integrada pot'computador). Novas ár� (:le

,

pesg;qisa e de�f!�,,9í:yimento c�ttsolidaralÍli�' tais como',aautonlação industrial, a robótica, a engenharia de sistemaslle
mais recentemente, a engenharia simultânea, nas quais
prof�§sionais de diversas áreas (concepção, projeto, desên-
volViínento, proces$os, produ

-

aplicação) desenvo.Y,�m
atividades simultâ,q�as que futer 'e interferem mutuamente,
sempre com o objetivo de aprmíoramento, racionalização e

integração das técnicas produtivas.
Como conseqüência desse processo, tem-se observado cada

vez mais a de que as empresas àl>Jesentam"
profissionais c .,

ão adequada para atuaÇão nas divé
ativiãades industriais'que envolvema automação tndustríal,
o profissional de mecatrôníca atua na integração de sistemas, '

.na c()�çepção e no �fojêto para �plantação de unidades fabris J�lUtoniàtizadas, pairA operação�e lllanutel:lçi��ßf! ta�b" ')

yroJeto, fabrica !!!�O de e9.�pam�o�!lutomatiza ' ]

Inscrições para cursos de Educação
Permanente continuam abertas

As inscrições para os Cursos são e Relações Comunitárias, loca-
de Educação Permanente previs- lizada no Bloco E. As mensalida-
tos para o primeiro semestre de des para cada curso têm o valor
2001 continuam abertas. Os cur-, equivalente a dois créditos finan-
sos acontecerão de 14 de março a ceiros (R$ 26,48). Os cursos se-

Il de julho e as matrículas po- rão realizados todos os dias nos

derão ser efetuadas até o dia 5 de períodos vespertino e noturno e

março na Coordenação de Exten- obedecerão à seguinte programação:
i.,

.

egund�,�mra -T �'fiJft$!í """""Znj;;;;;Jt'lta-ZI- iiJ.�
Atudlização,finHistória.- 14h30min às 16 horas
14 às 15h30rnin Artesanato - 14 às 17 horas
:Escultura.-:m15h45min àS> Empfi edor-19.àS 22 horas
1l;'7)l15 ira

ão em Ciências

Biolôglõas": 14 às 15b45min
Atividade física na 3a idade -,
16 às 17h30min

Cõmunic;ação Or.
1!j) às iOh30min
• Sexta-feira
Cerâmica - 13h30rnin às 17Reciclagem - 14 às 171;l0ras

História da",arte--�

19h30l1ílÍ, �1 horas

LQuart

horas
Atualização em G
14 às 15h45min

Curso de italiano começa em março
A Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias estará

promovendo, a partir do dia 7 de

março de 2001, uma nova etapa
do Curso de Italiano. Realizado
através de parceria entre a PUC -

Paraná e o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul - UNERJ, o curso

terá as suas aulas ministradas às

quartas e quintas-feiras, sempre
das 19hI5min às 22 horas.

Segundo a professora Marisa
Kaufmann, as inscrições para o

curso estarão abertas no início de

fevereiro, na Coordenação de
Extensão e Relações Comunitárias.

Professor
italiano ministra
curso na UNERJ

o Curso de Arquitetura e

Urbanismo do, Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ estará promovendo em

março um curso sobre Arquite
tura eMeio Ambiente com o Pro
fessor Pietro Romani, da Univer
sidade de Roma, responsável
pelos estudos de impacto am

biental das ferrovias italianas. O
curso dará seqüência ao progra
ma de capacitação de acadêmi
cos e profissionais e terá inscri

ções abertas ainda em fevereiro.

Apesar de seguir os mesmos
moldes do curso de Design In

temi, realizado no ano passado
com o Professor e Arquiteto
Marco Casamonti, o curso sobre

Arquitetura e Meio Ambiente

oportunizará a participação de

engenheiros civis.
Ainda sobre a realização de

novos cursos, o Professor Fabio
Montibello, coordenador do Cur
so de Arquitetura e Urbanismo,
enfatiza que todos os esforços es
tão sendo empreendidos no sen

tido de viabilizar à realização de
outros cursos, ainda neste se

mestre, com professores das
universidades de Roma, Gênova,
Firenzi e provavelmente, Veneza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson Junkes/CP

Malwee abraça o futsal
Segunda-feira (5), às 18 horas, em solenidade prestigiada
por lideranças políticas e empresariais do Município, no
Restaurante Armalwee, foi apresentada oficialmente à

imprensa a equipe de futsal da FME (Fundação Municipal
de Esportes), Associação Amigos do Esporte Amador e
oficializada a parceria com a empresa Malwee Malhas. O

uniforme, azul e cinza, elogiado por todos os presentes,
foi criado especialmente para tomar Jaraguá do Sul

conhecida nacionalmente no futsal.

Industrial Wandér Weege comManoel Tobias (Vasco da
Gama), o melhor jog,!dor de futsal do mundo

i' Floricultura
FIorIsa

"

'ir (047) 371-8146
'ir (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

"-

Calçadão
371':5800

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Sábado, lOde fevereiro de 2001

COMEMORAÇÃO - O casal
Anadir eHelmuth Becker

celebrou, no dia 6 de fevereiro,
30 anos de feliz união, recebendo

os cumprimentos dos filhos,
netos, familiares e amigos

Nosso eficiente
colaborador desse

jornal completou mais
um ano de vida no

último dia 2 de

fevereiro. 'Leandro
Schmöckel Gonçalves,
o "Leo", faz pose com

os avós maternos.
Felicidades!

DE OLHO NO SUCESSO - Os

pais, Dejair e ClafiraMaiochi
Pereira, são só alegria com o filho
Luciano Maiochi Pereira, que
acaba de se formar no curso de

Oftalmologia. Parabéns!!!

A sempre simpática e dinâmica funcionária do stiv
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário) LucimarMaria Rita aniversariou na

último dia 6 de fevereiro. Parabéns!

Corupá
375-1948

Mania de vender barato

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CHävê
CRECI612-J

CHävê CHävê

CHäve

Apa rtamentos
de '1 e 2 quar
tos localização
central, salão
de festas c/
cheira, play
ground,
garagem
privativa.
Financiamento �Tli'WAt7�_'7}'7KWiliWliI'__

WILA NOVA - Casa c/ 1 suíte + 2 quar-direto c/ a fos, com sacada, garagem p/ 3 carros
construtora. Rua: João Mareatto esq. c/ rua Clemente �oda murada, nova, próx. ao Posto BehlingBaratto, faça-nos uma visita.' fi

V I
-Ór

I
lli�iWflliWiW�_iWiWLW_fII_1W@1L1#;�'!�t_#�fII%kfM)jWWim:(KWWgn}&Mt_@jj@AUt,01 .

!i&z_9.,2L&a.�9JPfli3""y'� LIiW�Tk*d(JI!NÇ#@(Z;W�_�

CHävê

MÂTHEOI - Apartamento de 3 quartos,
salão de festas com churrasqueira, pla%
ground, sala, copa, cozinha, lavanderia;2
bWc, churrasqueira, fácil acesso para

• I

qurlquer ponto da cidade. Ent. 1paCf;,�lªm.êQ�Q%(\9*bt@tlnqJ:lç;s*Qêlª�.!;.� Q,�
Santander. Imóvel pronto para morar

CHävê CHävê

EDIFÍCIO ",

CHÍOOINIfSala It!
comercial '

com 84,OOrn2,
t>

Centro. Ru�l
Marechal I
DeodorodatFonseca - íf

Calçadão. �
Troca-se per
imóvel

" 'resid'Är,'ri::nTJlil

CHävê

CHävê

CHävê

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTTI

CaD: 5120 - CASA ALVENARIA
- ILHA DA FIGUEIRA - DEP: 01

SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA,
GARAGEM ÁREA'CONSTRUÍDA:
252,OOM2 - TERRENO: 450,OOM2

-

VALOR: R$ 120.000,00

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

. CASAS
COD: 5166 -CASA ALVENARIA - ESTRADA

NOVA ... DEP: 03 QUARTOS, SALA, COZINHA,
v«: LAVANDERIA, GARAGEM, TELEFONE E

TODA MURADA ... ÁREA CONSTRUÍDA
80,OOM2 + EDÍCULA COM 70,OOM2 ... TERRENO:

301,OOM2 ... VALOR: R$ 31.000,00 (ACEITA
CARRO,TERRENO/CASA MENOR VALOR)

COD: 5167 - CASA DE ALVENARIA -CENTRO
... DEP: 03 QUARTOS,SALA,COPA/COZINHA,
WC, LAVANDERIA, GARAGEM ... ÁREA

CONSTRUÍDA: 95,00M2 ... TERRENO: 180,OOM2 ...

VALOR: R$ 35.000,00

COD: 5168 -DUAS CADAS MISTA E MADEIRA

-NOVA BRASÍLIA ... DEP: 2 QUARTOS, SALA,
COZINHA, WC (CADA CASA) ... TERRENO

COM 178,OO� - VALOR: R$ 40;000,00

COD: 5170 ... SOBRADO PARA RESIDENCIA E

COMÉRCIO - VILA LENZI ... PARTE SUPERIOR:
1 SUÍTE,2 QUARTOS,COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA, SALA, SACADA. PARTE
INFERIOR: 2 SALAS COMERCIAIS C/

DEPÓSITO, 3 v«: 2 GARAGENS ... TERRENO
DE ESQUINA COM 363,38M2 ... VALOR: R$
135.000,00 (ACEITA PARCELAMENTO, E
IMÓVEL MENOR VALOR EM ITAPEMA)

COO: 5173 - CASA DE ALVENARIA - BARRA

DO RIO MOLHA ... DEP: 03 QUARTOS, SALA,
SALA JANTAR, COPA/COZINHA, WC,

LAVANDERIA,
GARAGEM, TODA MURADA

ÁREA CONSTRUÍDA: 1l0,00M2
TERRENO: 480,OOM2
VALOR: R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

Ref. 123 - RIO CERRO - 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc. Terreno cl 629m2• Rua Jair

Baumgärtel. R$ 38.000,00

Ref. 106 - TIFA MARTINS - 2 quartos, sala,
cozinha, bwc. Terreno cl 308m2• Rua Afonso
Barbi, cohajas. R$ 27.000,00 + financiamento.

Ref. i42 - ILHA DA FIGUEIRA - Alvenaria cl
180m2, 1 suíte, 3 quartos, 3 salas, cozinha e

bwc. Rua Rudolfo Sanson, 83 - Terreno 435m2
(14,SOx30). R$ 55.000,00

Ref. 152 - SOBRADO FIGUEIRA - Sobrado
alvenaria cl 200m2• Térreo 2 kitinetes cl

garagem, churras. Terreno cl 380m2• Rua José
,

T. Ribeiro, 5.494. R$ 55.000,00.

TERRENOS:
Ref. 201- Chico de Paula - terreno com 618.55m2 - R$13.000,00
Ref. 224 - Amizade - terreno com 7.l79m2 - R$ 38.000,00
Ref. 225 - Vila Lenzi - terreno com 664p12 - R$ 20.000,00
Ref. 221 - Garibaldi - terreno com 2.250m2 - R$ 6.500,00

ÚLTIMASUNIDADES
Lotes no São Luis por apenas R$ 2.500,00 de entrada e o

saldo em até 60 x 1,2 salário mínimo. Bairro com excelente
infra-estrutura.

Ref. 301 - VILA LALAU - Casa mista cl 2 dormitórios e demais

dependências. Terreno cl 317,25m2• Todo murado com portão de
alumínio. Rua Ernesto Lessmann. R$ 28.000,00.

Ref. 209 - ESTRADA NOVA - Casa em alvenaria cl 220m2, 3
dormitórios e demais dependências, com garagem. Terreno cl 680m2•
Rod. BR-280 - km 71. R$ 42.000,00 .

ê
�
.5
E
�, Ref. 233 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria cl 170m2, 2 suítes
• (sendo 01 cl hidro), dormitório, sala de estar, cozinha ampla, bwc •

IJ, social, sala ampla, dispensa, área de serviço, varanda, acabamento
;;i todo em gesso. Terreno cl 337m2, toqp murado. Somente R$

35.000,00 - OPORTUNIDADE ÚNICA. 'ib

�
CI Ref. 170 - VILA NOVA - Terreno cl 2.315m2, próximo à Duali
� Cortinas, por apenas R$ 18.000,00. �
�--------------------------------------------------� �

e PRECISA DE FINANCIAMENTO OU QUER USAR SEU FGTS? iii

� Não se preocupe.fazemos toda documentação necessária e damos
Co) toda ofientação para você melhor financiar o imóvel.

� LOCAÇÃO
:§ Re,f. 2707 - BAEPENDI - Galpão cl 403m2• Rua Fritz Bartei. R$ :bo

! 1.100,00. ,f
Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

tir 371-8799RANCHO
MOVEIS

•

'[;11
.Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DOSUL

fif 373-0283
Umaparceria correta.

Cod. 148 - Casa de madeira cl
110,72m2 contendo três quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia ,e garagem .

Terreno medindo 340,80m2 - Vila
Nova. R$ 25.000,00 À vista

28 de Agosto, 1467 - Centro Cód, B03 - Casa nova de alv. c/ 104,OOm2, cl três quartos, bwc,sala, copa-
GUARAMIRIM cozinha, lavanderia, garagem. Terreno medindo 360,00m2. Ilha da Figueira

- R$21.000,00 (Aceita veículo ou moto como parte do pagamento e finan-
Cód. 478 -Casa de alvo cl cia)

ranchoimoveis.com.br

73,OOm2, dois quartos, bwc, sala
de estar, cozinha, área de

serviço, e garagem. Área do
terreno cl 570,OOm2 - Vila Lenzi
R$ 9.000,00 de entrada +

financiamento.

(Aceita troca por lote)

o;od. 473 - Casa de alv. c/ aprox.
180,OOm2, contendo suíte + dois

quartos, bwc, copa-cozinha, sala
de estar, jantar e TV área de

serviço e garagem - Vila Rau -

R$ 48.000,00.

RANCHO IMOVEIS - CRECI.B20-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA .

Cód. BOB - Casa de alv. c/ 152,00m2, contendo suíte + dois quartos, bwc,
sala de estar e TV, copa-cozinha, despensa e lavanderia, terreno de esquina
c/ 1.750,00m2-lIha da Figueira R$ 67.000,00

Cód. B04 - Sobrado c/ 336,BOm2, contendo dois quartos, suíte, bwc, sala,
copa-cozinha, lavanderia, sacada, churrasqueira, escritór-io e sotão cl acaba·
menta amplo e espaçoso. terreno' c/ 597,00m2. Vila La/ali. Ótima loca/iza
ção R$ 170. DOO,00 {Aceita sala comerciet}

Cód. 805 - Casa de alv. c/ 138,00m2, c/ dois quartos, bwc, sala, copa-cozinha,
lavanderia, varanda, garagem.
8raço Ribeirão Cavalo - R$15.000,00.
(Aceita troca por imóvel + próximo, paga diferença)

Cód. 493 - Casa nova de alv.,(Fase de acabamento), c/ aprox. 100,00m2,
contendo três quartos, bwc, cozinha, área de serviço e despensa. ExtrUtura
pl 20 piso. Terreno medindo 6B2,OOm2. Ilha da Figueira. R$ 35.000,00
(Aceita veículo ou caminhão)

Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321,75m2. - Centro de Barra Velha. R$
10.000,00 (Aceita troca por imóvel em Jaraguá).

Cód. 363 - Sobrado cl 9B,OOm2, três dormitórios, dois bwcs, cozinha, lavan

deria, varanda e garagem. Centro - Barra Velha. R$ 25.000,00. (Aceita
imóvel de menos valor, ou veículo, moto.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE
Casa próximo ao Centro, 450mts,
ideal para locação ou pensão, 5

divisões com 6 banheiros, 1 casa em
/

construção, próximo Salão Dering ..
Tratar: 372-1865

i�l\! I m�Bt\lill
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807g

�

1
g Rua Expe�idonário Gumercin�o da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Economlca Federal

I-----------i '

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS

1ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS til

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO §;
H
«

POR APARTAMENTO ::i
«

CHURRASQUEIRA til
::>
.J
H

1
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

.,

!;
PRÓX, WEG II

.,

�
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N .,

:.:

o
'"

É TUDO O QUE VOCÊ
til

til
H

PRECISA l'liRAMORARBEM .,

-5
z

1
til

CONSULTE-NOS o

CONSTRUÇÃO E VENDAS
til
tO
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172-
)

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORODAFONSECA, 1438-SALA04

CRECll439-J

Ret. 310 - Lote com 753,90m2-
Rua Nelson Nasato (centro) -

R$ 65.000,00

Ret. 305 - Lote com 2.924,25m2 -

Rua Ana Zacko (Iat. Walter
Marquardt) Rio Molha - R$ 62.000,00

APARTAMENTO COM 2 QUARTOS (RUA JOSÉ
EMMENDOERFER) A PARTIR DE R$ 40.234,95 -

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO A COMBINAR.
CONSULTE-NOS.

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00
303 -' Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - cl 2 casas de alvenaria e 1 elT) madeira. Preço a

combinar.
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00

.

307 - Terreno cl 362 62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000:00 .

309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00

1 VENDE-TERRE��!!!�?u�04-LuisAntOniO 1Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL e/3.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

11-------1. Informações complementares a

respeito do Curso Seqüencial de
Nível Superior em Gestão
Imobiliária do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ.

VENDE - TERRENO c/365m2 - Rua Amazonas -

Próximo ao Antigo Teatro da Sear. �$ 40.000,00.

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
Ii - R$12.000,00 (Cada).

VENDE - TERRENO c/510m2 - Perto do Juventus

R$12.000,00.

VENDE- TERRENOcf386,37 - RuaJoãoBatistaRudolf

1- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO e/1.260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS
VENDE - CASA DE MADEIRA c/100m2 + casa em

1
alvo c/64m2 em eonst. Lote n° 88 AP III - R$ 18.000,00 .

VENDE - CASA ALVENARIA c/150m2. Loteamento
Ana Paula II - R$ 30.000,00.

1/2 água no Loteamento LiodoroRodrigues - R$16.000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA cf 130m2 - Loteamento

Zanghelini - R$ 28.000,00 (Aceita carro no negócio).

ILoteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

São Cristovão II
Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

CRECII541-J

Cód. 0066 - Terreno com 2500,OOm2,
edificado com casa de madeira com

70,OOm2, contendo 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, porão, piscina, árvores
frutíferas. Localizado no bairro Santa

Luzia, próximo à Fábrica de Papelão.
Apenas R$ 25.000,00

Rua João Planinscheçk, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Informativo
Imobil iário

,

AIJS

- As inscrições serão feitas no UNER],
no bloco E, a um custo individual de
R$ 50,00. Documentos necessários para
inscrição: 2 fotocópias autenticadas da
Carteira de Identidade, 2 fotocópias
do histórico escolar e 1 foto % .

Lembrando que serão realizadas das
9 às 11 e das 14 às 21 horas, entre os

dias 29/1 a 2/2.

- Os critérios de seleção serão feitos
através de análise do currículo do
candidato, de seu histórico escolar e

de uma redação versando sobre temas

da área imobiliária. A data desta

redação será 8/2, quinta-feira, das

119:00
às 22:00 horas.

- O valor da matrícula, bem como das
mensalidades, definido pela Pró

. Reitoria de Administração do Centro
Universitário, será de R$ 284,00. A
matrícula, conforme já comunicado,
será realizada de 19 a 23/2, das 14 às
21 horas, na Secretaria de Registro
Acadêmico. As aulas iniciàrão em 5/3.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I * TERRENOS 1. Casa alvenaria cl 130,OOm2, 3 quartos, 2 bwc e demais I
I BARRA DO RIO CERRO dependências e rancho cl 67,OOm2 em alvenaria, terreno c/840,OOm2 I
I (28,OOx30,OOm), Rua Eleto Stinghen, n? 33, Barra, Lot. Papp - R$ I
I

1. Terreno cl 1.044,50m2 (28,OOx37,30). Rua Angelo Rubini, esquina 80.000,00
Rua 750, na Barra 2. Casa alvenaria 30,OOm2, quarto, sala, coz., bwc, abrigo, lote n? I

I 2. Terreno cl 334,OOm2 (13,50x24,75) na Barra Lot. Werner 50, Lot. Miranda - R$ 11.000,00 - 60% entrada saldo a combinar. I
I B

Marquardt - R$ 10.000,00 3. Casa alvenaria cl 11 O,OOm2 com laje, 3 qtos, sala, eoz., bwc, I
I' arra

3. Terreno cl 636,OOm2 (26,50x24,OO), Rua Angelo Rubini, 461, na lavanderia, garagem, terreno cl 579,18m2, Rua Augusto Hanemann,
•Barra - R$ 80.000,00 386, Barra - R$ 38.000,00

I 4. Terreno cl 1.214,50m2 (20x60,50) Rua Horácio Rubini, 772 - R$ 4. Galpão de construção mista com + ou - 350,OOm2, com bar e •
I A imobil iár ia da Barra 22.000,00 lanchonete já instalado terreno cl 940,OOm2 (23,OOx40,87m),

'.localizado no Rio da Luz, após SEÁRA, defronte campo futebol

I JARAGUÁ 99 Duwe - R$ 33.000,00 I
I 1. Terreno cl 325,00m2, Lot. Miranda, lotes n? 6 e 7 - R$ 9.000,00 •

- parcela cada lote em até 3x.
.

'
* LOCAÇÃO

I 2. Terreno cl 808,20m2• (26,55x30,44). Rua Bertha Weege, lado 1. Sala comercial cl 34,62m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme I
I colégio 25 de Julho. Aceita carro até R$ 6.000,00 ou casa até o Weege, Centro - R$ 180,00 (primeiro mês de aluguel grátis) •
I mesmo valor - R$ 26.000,00 2. Sala comercial com aproximadamente 'l0,00m2, rua Angelo I3. Terrenos cl 360,OOm2, Lot. Casa Nova li, R$ 2.500,00 de entrada Rubini, 980, na Barra - R$ 250,00
I + 30x 2,10 salários mínimos 3. Sala comercial cl 100,OOm2, rua Pastor A. Schneider, 1412, na I
I Barra - R$ 270,00 I
I

��
I1. Tereno cl 384,00m2, Jardim Hrusehka li. Bairro São Luis - R$ 1. Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências,

I 3.000,00 + 30x 1,75 Salár.io Mínimo Rua Walter Marquardt, 2820, na Barra - R$ 320,00 I
I 2. Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, I* SÍTIOS Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 231),00'
I 1. Sítio cl 11.265,OOm2 edificado com um galpão de madeira com 3. Apartamento cl 3 quartos, garagem e demals dependências, I
I 140,00m2, moinho com roda d'água, localizado na Estrada Ribeirão rua Amandus Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00 I
I Aurora, Rio Cerro li, distante do asfalto 3Km - R$ 15.000,00 - 4. Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, I

.
aceita terreno (lote) ou parcela, Rua Joaquim A. Girolla, 210:na Barra - R$ 250,00

I 2. Chácara cl 50.000,00m2 (200,00x300,00m) edificado cl casa 5. Apartamento cl 2 quartos, garagem e demais dependências, I
'1 em alvenaria de 130,00m2, 4 qtos, demais dependências, edícula Rua Camilo Andreatta, 201, na Barra - R$ 200,00 I
I

de 50,00m2, cl churrasqueira, BWC, mais rancho de madeira c/ 6. Apartamento cl 2 quartos', cozinha mobiliada, telefone,
50,OOm2, duas lagoas, uma cl 700,00m2 e outra cl 400,00m2, três garagem e demais dependências, Rua Herrnarm Schultz, 159, I

I cachoeiras, árvores frutíferas, localizada em Ribeirão Grande do Vila Lenzi - R$ 300,00 I
I Norte, distante 15km do Centro - R$ 45.000,00 parcela I
I

3. Chácara cl 80.850,00m2 (250,OOx300,OOm), edificado com uma 1. Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependências,
Icasa tipo chalé suíço com 85,OOm2, lagoas, quiosque, chur- murada, Rua 25 de Julho, 1457, Vila" Nova - R$ 270,00

I rasqueíra. cachoeira, água encanada, esgoto, localizada no Rio 2. Casa de madeira cl 2 quartos, garagem e demais dependências, I
I Molha, distante 5km do Centro. R$ 138.000,00 - aceita carro, rua Henrique Butzke, próx. Ouro Verde - R$ 200,00 I
I

apartamento em Jaraguá do Sul ou Florianópolis, casa, como parte 3. Casa de madeira e/2 quartos, garagem e demais dependências, 'Ide pagamento e até desmembra o terreno em áreas de no mínimo Rua Estrada Rio da Luz lI- R$ 130,00

I até 20;000,00m2 I
I

1. Galpão em alvenaria com 35000m2, escritório, banheiro. Rua Tereza
I* CASAS Hruschka, s/na, São Luis - R$ 800,00 (disponível a partir de 17/02/01)

: ATENÇÃO: NOS MES�5 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2001 NÃO HAVERÁEXPEDIENTE AOS SÁBADOS, :
376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046- barrasul@netuno.com.br

lmoblllárla Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIN"572-J

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

Casa em alvenaria cl 150m2 - suíte + 3 dorm., 2 salas, cozinha cl
armários sob medida, área serviço, 2 bwcs, garagempl 3 carros,

imóvel clgrades nas janelas - Terreno: 420m2•
Valor R$130.000,00

OPORTUNIDADE:
Chácara - Guaramirim (Corticeira): terreno cl 58.000m2, terreno
plaino, cl lagoa e frente para BR-280 (próx. Weg Química). Valor

R$ 90.000,00 (aceita imóvel em Balneário Cdmboriú ouIaraguá do Sul).

EDIFÍCO
Ed. Argos
Ed. San Gabriel
Ed. Amaryllis
Ed. Gonzaga
Re. Jardim Mercedes
Ed. Cristiane Monique
Ed. Hass
Ed, Húngaro
Ed, Reviera
Ed. Erica Gonçalves

RELAÇAO DE IMOVEISDISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 dorm., ccz; sob medida
Centro: 1 dorm. cj garagem
Vila Nova: suíte + 2 dorm, cj garagem
B. Rio Molha: 2 dorrn, cj 2 garagem
Vila Nova: 2 dorm. cj garagem
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Centro: 3 dorm, + dep, cl garagem
Barra R. Cerro: 2 dorm, cl garagem
Centro: 2 dorm. cj garagem
Vila Lalau: 3 dorrn, + 2 bwc's, garagem

VALOR

R$ 450,00
R$ 250,00
R$ 400,00
R$ 270,00
R$ 300,00
R$ 380,00
R$ 350,00
R$ 25(),OO
R$ 330,00
R$ 350,00

ESTILO
Alvenaria
Madeira

000

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Vila Nova: suíte + 2 dorrn. cl garagem
Centro: 3 darm. cl garagem

VALOR

R$ 360,00
R$ 300,00

+ 0 $ 0 0 $ 0 0 $ $ 4' * $ $ * 1lV-!rtJIiDAS'D"EGSl;5t " $

BAIRRO DESCRIÇÃO DO IMOVEL
7

Giardine Lenzi Suíte + 2 darm. alvenaria - 210m2
Nova Brasília Suíte + 2 darm. alvenaria - 150m2
Centro 4 darm., 2 salas - 180m2

$ * $ $ $ $ $ $ $

VALOR
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$ 90.000,00

'* $ 1) $ $ '* W <'It 1) $ $ $�f�Ii)�[)E'All"'Âft'ftiNiliEr(F05u $ tJ $ $ $ $ iii $

EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL VALOR
Ed. Argos Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Ed. Barão Suíte + 2 dorrn. cl garagem - 140m2 R$ 50.000,00
Ed. Amaryllis Suíte + 2 darm. cl garagem - 130m2 R$ 68.000,00

ÓTIMO TERRENO NA BARRA (PRÓX. NOVICIADO) C/620m2 - R$14.000,OO
ÓTIMA CASA JARAGUÁ ESQUERDO À VENDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende�s#!" "ª�i:s de AI'veli'lari� �()rn .+65 metros

quadradóS" c
.

rnais uma centre w�,o a.o lado de 60
rri'etros trgno de os quadrades

Ç)�, 3 '.bqr".l.OE;.! �.
'âe star, é

cozlnha,./1 o de costura, de televisão,
lavanderia, gä qgerry, para três ,.,car,ro$, etc ..• Localizada ne

Bairro �zerniewiG� próximo ao PAMA. R$ 80.000,00
Tratar pelo fón,ª.: 371-2408 após as 17:00 horas.

IN'C )L·�, I CRECI 7402 w (0**47)
372-2903
9973-3623

SOBRADO NOVO BAIRROCZERNIEWICZcom
�----� área de 220,OOm2,

01 suíte, 02 quartos, sala,
lavabo, copa, cozlliha, áreade
serviço, bwc, churrasqueira,
garagem, garagem para 02
carros. Previsão de entrega
da obra mês Março. Valor R$
115.000,00

TERRENO
.00,AMIZAID

e386;c>üm�
18.000,00

BAIRROILHA
DAFlGUEIRA

com área de 70,00m2,
03 quartos, sala, copa,

cozínha e bwc.
R$ 32.000,00

Área para instalação
de Recreativa

28.650,00m2• Local alto,
próximo do Centro por
a:(>enas R$ 35.000,00

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

www.woltlmoveis.hpq.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

PROGRAMAÇÃO 2001
FEVEREIRO

CURSO PONTO CRUZ
AVESSO PERFEITO

Dia: 14 de fevereiro de 2001
Horário: 19h
Local: Auditório Shopping Center
Breitha upt
Palestrante: Ora. Margarete Geliert da
Costa - Psicóloga
Tema: Profissões, Mercado e

Exigências - ENTRADA FRANCA

Dias: 12, 14 e 16 de fevereiro de 2001
Turma I
Horário: 14h às 16h Local: SESC
Turma II
Horário: 19h às 21h Local: SESC
Investimento
Comere'; Dependentes: R$ 17,00
Conveniados (Sinte/Sinsep):
R$ 20,00
Usuários: R$ 23,00 + Kit de Ponto Cruz

(toalhinha, agulha, fio e gráfico) R$ 4,00.

DIA DA SAÚDE

PASSEIO
Caminhada Orientada com Passeio
Dia: 24 de fevereiro '

,

Saída do SESC
Horário: a partir das 8h
Orientada e Acompanhada com Profis
sional de Educação Física.

MATRÍCULAS ABERTAS
Inglês e Espanhol Adulto:
Parcelas a partir de R$ 28,00 mensal

Dla; 14 de Fevereiro de 2001 (toda se

gunda e quarta-feira de cada mês)
Exames de glicemia em parceria com

Laboratório Jaraguaense
Verificação de Pressão Arterial
Horário: a partir das 10 h até às 19h
Local: Shopping Center Breithaupt
Exames gratuitos

'

PALESTRAS
Ciclo de Palestras - Saúde ao seu

alcance

Inglês e Espanhol Infantil:
Parcelas a partir de R$ 20,00 mensal

VAGAS para Dança de Salão, Balet
Infantil, músicalização infantil,

teclado, violão e pinturas
decorativas

�

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguádo Sul- SC
Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

FIESC
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

Saúde, Segurança e

Medicina do Trabalho

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

);;> Laudo Ambiental
);;> PPRA
);;> PCMSO

(exames médicos: admissional, periódico,
mudança de função, demissional)
);;> Audiometria Ocupacional
);;> Espirometria
);;> Censo Visual
);;> Curso de CI PA
);;> Curso de Primeiros Socorros

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul- se

SENAI-::��I
·\JARAGUÁ DO SUL

.........
ISO 9001
�tWtAO�1(
��E�

Inscrições abertas para ano 2001.
,

Area Têxtil e Confecção:
Administração de Produção, CAD

Confecção, Costura Industrial, Modelagem
índustrial e, Mecânico de Manutenção de

Máquina de Costura Industrial.
,

Area Metalmecânica:
CAD Básico - Mecânico Geral e Soldagem

Industrial.

SENAI de J�.:aguá do Sul 25' anos de atividades.

Rua Isidoro Padri; 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES
PRODUTOS PARA SEU LAR-!

• Meio-cano "Molduras"Corticeiros
• Soncos cl Luz Indireto
• Parede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

()�çO;m(!ntQ Sem, (ompJ()(iI)issQ,
....,.. (47) 275-3184
.. 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes. 118· Jaraguá do Sul· SC
Rua Minas Gerais, 1134 - sala 05· Joinvifle· SC

Fabrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Joinvllle • SC

Pedras: São Tomé. Míracema. Laimha.
Lumlnária. Pedra ele Rio. Pedra Madeira.
Bríta Branca. Rajada e revestimentos em geral
NM- cobYC7vWIOl-' fvetl!l. OIt m.eU'lOr�pVe<,m' d.<.vv�,venda e Manutenção de Portões Eletrônicos,

vídeo porteiro, alarmes sem ,fio e interfones

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

Imunizadora
��Jaraguá

,...,. (0**47) 371-1558
.. (0**47) 975-1771

p"çfJ_ç_Irl.g_$...ll.A..ÇA.$..A .. ºI..!.lN.ºJ:t..$...I.B.JA .. .(Çºm..P..ª.i.�º lS1.Qr.JQx!.QQl

SOinOYY'�Y'.no-C�R�d0
Quúniccvcom 2 5�d0 eqJeríittcú:veotnpY'ova,M;

�.....� /��" �j 4 ,,aE
... -Ó> .'; ••"(\ f·

{ �

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezerniewicz - (Defr.onte ao Posto de Saúoe)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Regina

Rua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02
Cenrro - Jaraguá do Sul- SC

Comércio de tintas em geral e acessórios
Prestação de mão-de-obra nos serviços de
pintura na construção civil

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMA!".TADAS
* MONTEIRO

�ff{� �
..

� � �/®®�ffo��Iª�

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

eLOSEO - BATH

,

Fone: 373-1010
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



procura-se moça para Residencial Ágata, 4.000,00. região arborizada e 74.000,00 negociável.
dividir apartamento no novo, com suíte e 2 Tratar 9975-0133. calma, espaço para. Tratar: 372-0657.
Centro, em cima do quartos (piso tipo construção de piscinal
Laboratório Flaming. Decorflex), cerâmica Vende-se Vectra GLS, ano deck. Preço: R$ Aluga-se casa em

Tratar: 9973-5404, após Eliane, massa corrida, 97, completo. 120.000,00 (aceita Jaraguá do Sul, no valor
18:00 hs, com Marina. tinta acrílica, metais R$ 22.000,00. imóveis/carro como até R$ 100.000,00, nos

Docol, banheira de Tratar 9975-0133. parte do pagamento). seguintes bairros:
Vendo Gol 96, 1.8, hidromassagem com Tratar: 9973-5304. BAEPENDI, VILA
completo. Valor a box de vidro Vende-se Vectra GLS, ano LALAU, VIEIRAS VILA

combinar. Fone 9993- temperado, varandão 95, completo. Tratar 373- Vende-se casa na Ilha da LENZI OU RAU, com.
5380, falar com Rita. com churrasqueira e pia 1026, com Ivonei. Figueira, com. 168 m? de URGÊNCIA.

de granito. Edifício com área construída, na Rua Tratar: 99759587
Vendo Uno Smart ano 7 andares, somente 2 Vende-se uma Caravan Marajó, 230 - lateral da
2000/2001, entrada e aptos. por andar, ano 90, no valor de nova Av. Beira Rio. Procura-se casa ou

assumir financiamento. piscina, sala de festas e R$ 6.000,00, completa, em Preço negociável: R$ apartamento
Fone 9993-5380, falar jardim de entrada. ótimo estado, cor grafite. 85.000,00. para alugar, na Av.

com Rita. Taxa de Condomínio Tratar 371-1922 ou Tratar: 372-0657. Waldemar Grubba, entre
de apenas R$ 64,00 9102-1689. Weg II até a SER

Vende-se Logus ano 94/ mensais. Vende-se chácara no Três Marisol.Valor até R$
94, gasolina, cor bordô Preço: R$ 83.000,00. Vende-se um Fusca ano Rios do Norte, . 200.000,00, com urgência.
metálico. Contato Tratar: 372-0657. 74, motor 1.500, em ótimo com 110.000 m2 a 8 km Tratar: 9101-3129.

371-8554. estado, no valor de . do Centro, próximo ao

Vende-se Gol Plus, ano R$ 1.500,00. Tratar Frigorífico Theilacker, VENDE-SE / TROCA-SE
. Vende-se Gol 4 portas, 86, cor prata.vidros 371-1922 ou 9102-1689. com cachoeira e casa de Terreno 714m2 com casa

com rodas em liga-leve, verdes, ar quente, madeira. Preço 325m2, suíte c/hidro + 2
16 v., ano 99/99,gasolina. desembaçador e Vende-se CB-400, ano 83, negociável: R$ 55.000,00. quartos, demais

Contato 371-8554. limpador traseiro, cor vermelha. Valor Tratar: 9973-5304. dependências, Rua José
no valor de R$ 2.000,00 ou troca-se Emmendoerfer 1726,

Vende-se Kombi R$ 4.000,00 à vista ou por CG 125 de igualou Vende-se casa no Jaraguá Jaraguá do Sul. Valor R$
vidraçada, ano 96/96, R$ 2.000,00 + menor valor. Contato 370- Esquerdo com 120 m2, na 210.000,00. Aceita-se
gasolina, branco. financiamento. 0998, com Jaison. Rua 272 (sem saída), a imóvel até R$ 150.000,00,
Contato 371-8554. Tratar 215-3155 100 m do Jardim das inclusive no litoral

ou 372-4912 cornI. Vende-se Astra GL, ano Azaléias, com 3 (Camboriú, Piçarras ...).
Vende-se Pampa 1.8, ano 2000, cor bordô, gasolina. dormitórios, bwc com Tratar: 370-1471.

96/96, gasolina, cor Vende-se Gol, ano 96, Contato 9973-5158. banheira de
branca. Contato 371-8554. GL 1.8, com direção hidromassagem,áreade Vende-se apto. 3 quartos

hidráu-lica, cor verde, Vende-se Aptos. de frente serviço, copa e cozinha, com garagem no

Vende-se Monza, GL, 4 com módulo e 2 auto- para o mar salas de estar/jantar e Residencial San Raphael,
portas, ano 95/95, falantes 6955. Tratar 371- (em construção) em sala de TV, área de localizado na Rua José
gasolina, cor branca. 7109, com Vander. Balneário Camboriú, no churrasqueira coberta Emmendoerfer 851, apto.
Contato 371-8554. Edifício Marquês de combwc e despensa, 202. Bairro Nova Brasília.

Vende-se Gol, ano 86, Olinda, no Edifício arborização natural e Valor R$18.000.00i e
Vende-se Palio EDX, 4 com ar quente, limpador Residencial Number One pátio com brita, assumir prestações junto
portas, ano 96. Valor R$ e deserribaçador e no Edifício garagem. Preço à Caixa Econ. Federal, ou
7.500,00 + 22 prestações traseiro, no valor Comendador Pietro negociável: R$ 74.000,00. R$ 45.000.00, quitado.
de R$.213,OO. Aceita-se . R$ 4.000,00. Zanella. Diversos Tratar: 372-0657 . Tratar: 372-6042.
troca. Tratar9191-1774. Tratar 9112-4991. tamanhos e planos de

.pagamento. Vende-se apto. 13 no Vende-se apto. 301 no
Vende-se Voyage, Vende-se Saveiro ano Tratar: 372-0657. Edifício Carvalho. Residencial Talismã,

modelo 82, pintura nova, 99, cor azul. Valor R$ Aquecimento a gás, novo, suíte com sacada e

motor 98, com aro de liga 14.000,00 com rodas e Vende-se casa no Centro, dependo de empregada, 2 quartos, lavabo,
leve. Valor R$ 2.400,00. som. Tratar 370-8155, com 300 m2 , terreno com 2 portas de entrada, sala varandão com

Contato 372-6728 cornI. falar com Neni, 700 m�_; na Rua estar /jantar, 2 quartos, churrasqueira, 1 vaga de
ou 372-2803 resid., com Heleodoro Borges, suíte, massa corrida, com. garagem, cerâmica

Marcelo. Vende-se casa 90m2 em Centro, com 2 suítes, 2 lustres, móveis, cozinha, Eliane, 190,91m2 de área

Vende-seCorsa Super,' 4
alv., com terreno 420m2, quartos, quarto + bwc de geladeira, freezer, total e 124,16 m2 de área -

local R. João Ianuárío serviço, despensa, quarto' . telefone, ar- privativa. Edifício com 7

porta:s, azul metálico, Ayroso, [guá Esquerdo- extra (adega, biblioteca, condicionado. Edifício andares, somente 1 ou 2
com- rodas, travas, R$ 40.000,00. etc.), churrasqueira com com 2 elevadores, aptos. por andar, salão de

�larme, desembaçador e Tratar 9975-0133. bar, garagem para 2 sistema de câmeras, sala festas, piscina, elevador,
hmpador traseiro. Tratar carros, lavanderia, sala de de festas com geladeira, taxa de condomínio de

370-1074. Vende-se moto CBX 200, estar, sala de jantar, sala pia,fogão,mesas, taxa apenas R$ 68,50.
ano 98, em ótimo de TV/som, ampla de condomínio de R$ Preço: R$ 97.000,00.

Vende-se apto. 101, no estado. Valor R$ cozinha, bwc social, 136,00. Preço: R$ Tratar: 372-0657.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Compro uma casa em

alvenaria, de 3 qtos, c/
garagem, em Jaraguá do Sul
ou Guaramirim. Paga-se a

vista, de R$ 30.000,00 a

R$ 35.000,00 de particular.
Tratar 371-6069,

com Beto.

Vende-se máquina de lavar
Enxuta. Valor a combinar.

Tratar 370-0248 ou

9992-2379.

Vende-se Celular Pronto
Gradiente por R$ 200,00.

Tratar 370-0248 ou

9992-2379.

Vende-se, próx. Sociedade
Amizade, terreno de 450m,

valor R$ 10.800,00,
aceita-se entrada e parcela.
Tratar pessoalmente na

Rua dos Escoteiros, 114.

Compra-se título do

Baependi. Tratar 371-9739.

flllMl� CENTRODE EDUCAÇÃO
� MUSICAL

Aulas de:
- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos
Infornnacões371-1632

Precisa-se:
- Vendedores

- Cobrador Externo
e Interno, cl salário

+ comissão.
Interessados tratar
na Rac: BR-280, Km

69, Bairro Água
Verde. Telefone: 371-
8141, falar cl Sr.
Jaíson ou Miro

Vende-se Mac
Male lanches,
defronte Colég io
Homago, na Ilha
da Figueira.

Tratar
9965-9917

"ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraquá do Sul
la Vara

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo de Direito, foram
processados regularmente, a requerimento de" Sebastião
Martins, os Autos de Interdição nO 036.99.001439-3, de
VALDECIR MARTINS e VANDERLEI MARTINS, portador de
doença menta I, havendo sido decretada a medida

postulada, por sentença proferida neste juízo, em data de
28/01/2000, ato pelo qual foi nomeado(a) CURADOR(A)
SEBASTIÃO MARTINS que aceitando a incubêmcia, prestou
o devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
eu: Glaucimar Popp de Matos, o digitei, e eu, Eliane Aparecida
Stinghen Rausisse, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 23 de outubro de 2000.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

COMUNICADO
ANTONIO JOVANE COELHO ME, estabelecida na Rua

"Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 295, Centro, Jaraguá do
Sul- SC, inscrita no CNPJ sob nO 00.370.117/0001-67, e no estado
sob nO 253.034.000, vem comunicar o extravio de notas fiscais
modelo D-1 (utilizadas) de nO 000.001 a 001.000 aut, 052325768,
nO 001.001 a 001.150 aut, 052363589, nO 001.151 a 001.650
aut, 051425823, nO 001.651 a 002.150 aut. 051501210, nO
002.151 a 002.450 aut, 051571633, nO 002.651 a 002.800 eut,

051603306, nO 003.501 a 003.550 aut, 051630052, nO 003.801
a 003.850 e 003.951 a 004.050 aut, 051633345.

'��
HUMANA. URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

Faturista

- Analista de Pedidos (Cursando
30 grau)
Torneiro Mecânico
Técnico de Máquinas de Lavar
Mecânico de Máquinas de Coso
tura (pl São Bento do Sul)
Assistente de RH (Psicólogo)
EngenheiroMecânico (30 grau
completo)
Vendedor de Automóveis
Secretário Executivo (pl
Schroeder)

Operador de Computador
Operador de E·Comerce
Chefe de Almoxarifado

Operador de Impressão Gráfica
Representante Comercial (cl
firma própria)
Costureira
Cortador de Malhas (com experi- -
ência)
Fresador de Ferramentaria:
Soldador MIG

Desenhista Mecânico

(AutoCAD e UniCAD) INTE�SSADOS COMPARECER
Gerente de Malharia ÀHUMANA URGENTE,
Farmacêutieo (30 grau completo) MUNIDOS DE DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-
1091 humana@hurnana.com.br

www.humana.com.br

ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
I

i'

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:

,

Adalgisa Terezinha Silva Schadeck - R. Leodato Ribeiro, 81 - Nesta;
Adriana Zanghelini - R. José Roufi, 297 - Nesta;
Airton Siewert - Caixa Postal, 1045, Rio Cerro II - Nesta;
Amilto Fodi - Leopoldo Janssen, 37, ap. 01 - Nesta;
Antonio Carlos de Souza - R. Antonio Pedro, sin°, Ilha da Figueira -
Nesta;
Aurelio Maurino Duarte - R. Arthur Guinter, 220, Amizade - Nesta;
Celso Machado - R. Irmão Leandro, 1082 - Nesta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;
Com. e Repres. Ingomar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171 - Nesta;

"
Comércio e Representações Ingomar Ltda, - R. Francisco Stinghen, 171 -

Nesta;
Comércio e Representações Ingo mar Ltda. - R. Francisco Stinghen, 171
- Nesta;
Confecções Euli Ltda. - Malhas Vila Nova Ltda, - Nesta;
De Mepi Comércio de Medicamentos Lt. - Getúlio Vargas, 268, Lj 132-
Nesta;
Edilesio F. Fiamoncini ME - R. José Narloch, sin°, Ana Paula' II - Nesta;
Edilesio Fabiano Fiamoncini ME - R. José Narloch, sin° - Nesta;
Editora Ana Carolina Ltda. ME - R. Reinoldo Rau, 37, 1° andar, Centro
Nesta;
Eduardo Cicero de Souza - R. Cidade de Patos de Minas, 251 - Nesta;
Empreiteira de Mão de Obra Pinheiro - R. Felipe Schmidt, 115 - Nesta;
Everson Hoengen - R. Gustavo Gurnz, 488, Rio Cerro II - Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade l:tda. - R. Exped. Fidel Sting, 741, It. 230
- Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila"Amizade Ltda. - R. Exped. Fidel Sting, 741, It. 230
- Nesta;
Gilson Martins Bueno - R. Arthur Guinther, 220 - Nesta;
Hari Zerbim - Rua Costa Silva, 149, Rio Heren - Nesta;
Ind. Com. e Exportação Matry Ltda. - R. Pres. Epitácio Pessoa, Í280-
Nesta;
Irmãos Pinto Com. de Medes Ltda. - R. Getúlio Vargas, 268 - Nesta;
Jacira Gonçalves - R. Livino Krause, 158 - Nesta;
Jacira Gonçalves - R. Livino Krause, 158 - Nesta;
Jacira Gonçalves - R. Livino Krause, �58 - Nesta;
Jacira Gonçalves - R. Livino Krause, 158 - Nesta;
Jerusa Candido Delphino - R Pres. Castelo Branco, 42 - Nesta;
JJW Máquinas Ltda. - Joaquim Francisco de Paula, 1700 - Nesta;
JM Estamparia Ltda. - R. Domingos Sanson, 150 - Nesta;
João Carlos Ferreira - R:. Joinville, 3747- Nesta;
João Muller - Tuiuti, 3515 - Nesta;
Lizmay Confecções e Acab. Têxtil Ltda. - R.Willy Gunther, sin° , Rio Cerro
- Nesta;
Lucia S. Leithold ou Irineu Leithold - R. Garibaldi, 120, WigandoMeier
Nesta;
Micheie Giovana Schaldach - R. Walter Marquardt, 2820/01 - Nesta;
Nadia Suely Demarchi ME - R. José Narloch, 996, São Luiz - Nesta;
Neli Pereira Preus - R. Francisco de Paula, 215, Vila Lenzi - Nesta;
Oscar Souza da Silva - R. Padre Pedro Fanken, 174, ap. 504 - Nesta;
Osmar Rodrigues Batista - R. Waldemar Grubba, 211, fundos - Nesta;
Paulo Kinelt - R. Antonio. Bernardo Schmidt, sin° -;- Nesta;
Silvia Gomes ME - R. Joaquim Francisco de Paula, 2.290 - Nesta; /

Skinão Bar e Lanches - R. Bernardo Dornbusch, sin° - Nesta;
Valmir Jose França - R. João Januário Ayroso, sin° - Nesta;
Valmir Jose França - R. João Januário Ayroso, sin° - Nesta;
Wisnienski Scardvelli - R. Paula Pereira, 1028 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se re

cusaram a aceitar a devida intimação, faz por íntermêdío do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua Arthur Muller, n'' 78, no prazo da Lei, a
fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não o

faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, 'etc.

Jaraguä do Sul, 07 de fevereiro de 2001

IltonHoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Obras da Cohab no Amizade devem ser entregues em junho
Governador
vistoriou
andamento
da construção

três quartos têm 54 metros qua
drados, com custo final de R$ 24
mil. O custo total da obra é de

R$ 1,8 milhão. Mais de 70% da

obra está concluída. "Estamos

em fase de acabamentos", com

pleta Izidoro. Além das últimas

instalações nos prédios, falta a

construção de calçadas, esta

cionamento e ajardinamento.
O financiamento dos aparta

mentos será feito através de carta
, de crédito da Caixa Econômica

Federal. Mais de 200 pessoas

aguardam na fila de moradia da

Cohab, mas o ex-secretário de

Habitação de Jaraguá do Sul e

atual coordenador do CAP (Con
selho de Administração Pública),
Ademir Izidoro, diz que essa fila'

será revista. "Há pessoas que já
morreram, outras se mudaram.
Precisamos fazer nova avalia

ção", explica, completando que
a Prefeitura vai auxiliar na seleção
dos novos mutuários. A abertura
de novas inscrições vai acontecer
a partir do mês de março.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá doSul-Depois de
participar da inauguração do

"linhão" daCelesc, a comitiva do

governador Esperidião Amin fez

vistoria, no final da tarde de

quinta-feira, no andamento das

obras da Cohab (Cooperativa de

Habitação) no Conjunto Habi

tacional Amizade, uma das
últimas obras que o Estado exe

cuta, atualmente, no Município.
A previsão de entrega dos dois

blocos, que totalizam 80 apar
tamentos, 64 de dois quartos e

16 de três quartos, é para o final

dejunho.
A construção dos aparta

mentos foi iniciada em 1995, mas
durante o governo de Paulo

Afonso Vieira as obras foram

Amizade: Amin, Pasold, Izidoro e Bauer conferem detalhes do conjunto habitacional da Cohab

paralisadas. Em 1999, já no go
verno de Amin, a construção foi
retomada. "Está tudo muito

bonito, o acabamento é de pri
meira", constatou o governador,
durante a visita. A obra está aci-

projeto finaI da obra deve ter ane
xado um parque para crianças.

Os apartamentos de dois

quartos têm 50 metros qua
drados.com custo final previsto
em R$ 21 mil. As unidades de

ma do padrão das que foram exe

cutadas pela Cohab nos últimos

anos (os chamados "pombais"),
'de acordo com os técnicos da co

operativa. Por sugestão do vice

governador, Paulo Bauer, o

Prefeitura implanta gestão ambiental
Jaraguá do Sul - A Prefeitura de

Jaraguá do Sul está implantando o Progra
ma Interno de Gestão AmbientaI, que está
sob a coordenação da Gerência de Meio
Ambiente. De acordo com o gerente do
setor, Robin Henrique Pasold, a administra
çãomunicipaI "vai fazer o seu dever de casa,
ou seja, o que cobramos da comunidade
vamos reaIizar internamente."

Robin Pasold diz que o programa prevê
que toda e qualquer atividade operacionaI
da Prefeitura deverá passar pela avaliação
daGerência de Meio Ambiente antes de ser
executada. "Quando, a Gerência de Obras
- onde o programa já está em funciona
mento - quer fazer a retificação de uma

rua, nosso pessoaI verifica as condições do
locaI e sugere soluções ou não autoriza a

referida obra", exemplifica.
O segundo passo do programa é atuar

na melhoria da condição, ambientaI interna.
"Queremos otimizar a reciclagem, promo-

'

vendo a reutilização de materiais em outras

áreas da Prefeitura", planeja Robin Pasold.
Ele acrescenta que outra das áreas a serem

trabalhadas é da capina química, buscando
novas aIternativas para acabar ouminimizar
a utilização de herbicidas. O gerente obser
va, entretanto, que "este programa envolve
muitas ações que serão aplicadas de forma

gradativa até abranger todos os setores da
Prefeitura."

Você é convidado especial neste aniversário da Manipel

Oferta 10 anos Manipel
Pasta de papel com grampo - R$ 0,29
Pasta de papel com elástico - R$ 0,35
Guache pote 250 gramas - R$ 1,90
Caderno 60 folhas encapado com plástico - R$ 0,50
Lápis de cor 12 cores Serelepe - R$ 1,87
Canetinha Lig, 24 cores Faber Castel- .R$ 9,95'

Venha nos visitar!

Peixerdefmeatendimento às comunidades
Guaramirim - o prefeito Mário

SérgioPeixer definiu os procedimentos para
atender as comunidades. Em reunião
realizada terça-feira à noite, com a

Participação do vice-prefeito José Joaquim
Fernandes e dos secretários de governo, ele
prestou os esclarecimentos necessários aos

representantes das rnais de dez associações
demoradores presentes ao encontro. O Clíc
(Conselho de Líderes Comunitários) vai
atuar no encaminhamento das reivin
dicações.

Peixer orientou as entidades para quefaçam as solicitações em grupo, evitando
encaminhar os pedidos isoladamente. E
enfatizou que, desde o dia r de janeiro, aPrefeitu ' ,

ra so procede em conformidade
com a I

.

"N hei, en um atendimento irregular

será autorizado", garante. Ele não antecipou
qual o montante de recursos que estarão

disponíveis, explicando que só terá esti

mativa mais precisa dentro de dois meses.

O secretário de Planejamento e Desen- -

volvimentoUrbano, VaIério Verbinern, infor
mou que o atendimento às associações de
moradores já iniciou, e que foi designado
um funcionário para essa tarefa específica.
Verbinem solicitou a colaboração das
entidades na identificação das ruas que ainda
não tem nomenclatura, para a respectiva no
minação das mesmas. A ausência de nomes

para a identificação de ruas é motivo de
muitos transtornos para algumas comu

nidades, que, em conseqüência, têm dificul
dades com endereçamento postal e no fun
cionamento de outros serviços públicos. (MR)

Disque
entrega
371-6111
371-0592

SEJA·IO, SEJA MANIPEL
Nesta volta às aulas

Rua Dona Antonio, 300 - Jcroçuó do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

JARAGUÁ DO SUL, 10 DE FEVEREIRO DE 2001
Edson JunkeslCP

Patrimônio histórico: Prefeitura pretende comprar prédio da estação-para transformâ-lo em museu.

Avaliação
orientará a
Prefeitura na

compra do imóvel

Guaramirim - A Prefeitura
está aguardando a elaboração de

perícia que indicará o valor do
imóvel da Estação Ferroviária,
que o Poder Público municipal
pretende adquirir e transformar
em museu. O perito que fará a

avaliação do imóvel será indicado
pela Rede Ferroviária Federal, que
é a responsável pelo patrimônio
da ferrovia. A aquisição do

imóvel, assunto já decidido na

comunidade, só não acontecerá
se o valor pedido for muito alto,
diz o secretário-executivo do
Conselho de Desenvolvimento!

Municipal, Tito Flávio Teixeira da
Fonseca.

A Secretaria de Planejamento
e Desenvolvirriento Urbano já
providenciou a elaboração de

croqui confirmando as medidas
dos bens envolvidos na tran

sação, um terreno com 1,2 mil
metros quadrados e uma cons

trução antiga com 450 metros

quadrados. Além da apuração
desses dados, também já foi
enviado um ofício ao responsável
pelo escritório da RFF ein Curi

tiba, Paulo Carreira Ferraz, con
firmando o interesse doMunicípio
na compra do patrimônio federal
em Guaramirim e aproveitamento
para fins culturais.

- A intenção de comprar o
imóvel tem apoio unânime na

comunidade, inclusive do Con
selho de Desenvolvimento Muni

cipal, vereadores, do prefeitoMá
rio Sérgio Peixer e seu antecessor
Antonio Carlos Zimmermann

-, relata Teixeira da Fonseca.
Caso a transação Dão seja

efetivada, por falta de acordo em

relação ao valor envolvido no

negócio, as instalações da estação
rodoviária, uma construção er

guida por volta de 1910, será
levada a leilão e passará para

Perícia deve estipular valor
para a Estação Ferroviária

Guaramirim - A Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim) está uti
lizando as reuniões semanais da di

retoria, realizadas às segundas-:
feiras, para receber as reivindica

ções dos empresários e encami
nhá-las ao PoderExecutivo:A en

tidade recolhe e organiza as reivin

dicações recebidas durante o mês,
antes de apresentá-las ao prefeito.
O presidente da Aciag, Maurici

mãos de terceiros, frustrando os

planos de instalação do museu.

O secretário-executivo do Con
selho de Desenvolvimento Muni

cipal, que também já foi Se
cretário Municipal de Educação,
defende a aquisição dos bens da
RFF como primeiro passo para
o resgate dos elementos que for
mam a História de Guaramirim.

RISCO - Segundo Teixeira
da Fonseca, a cidade está atra

sada nesse 'tipo de providência.
"Corremos o risco de perder a

memória histórica de Guara

mirim", diz, lamentando a falta de

projeto específico com esse ob

jetivo. Ele explica que o que existe
são relatos históricos que re

montam até 1900. "De lá para cá
ficou só no ouvimos dizer", la
menta, acrescentando que exis
tem muitos depoimentos e ma

teriais a serem recolhidos, como
os que tratam da instalação do
Núcleo de Colonização Barão do
Rio Branco, em 1910, e todos os

acontecimentos advindos.

(MILTON RAASCH)

Aciagrepassareivindicações dos empresários aoprefeito
Zanghelini, quer sistematizar esse
procedimento.

O prefeitoMário Sérgio Peixer
ampliou o diálogo com o setor

desde que assumiu a chefia do
Executivo de Guararnirim. Além
de confirmar o empresário Blásio
Mannes para titular da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
está reservando todas as manhãs
de sextas-feiras para receber em

presários no gabinete. A orga-

nização da agenda para essas au�
diências, é feita com a participação
da Aciag.

Entre as reivindicações recebi
das esta semana estão o asfalta
mento da Estrada Jaraguá, através
da Ilha da Figueira, e a construção
de moradias destinadas aos traba
lhadores assalariados. As empresas
também querem auxílio na colo

cação de macadame para revesti
mento de pátios e acessos. (MR)

Moradores aguardam posição
sobre danos na caixa d' água
Guaramirim - A Asso

ciação de Moradores do Bairro

Caixa D'água enviou corres

pondência, no início desta sema

na, à ALL (América Latina Logís
tica), que opera no transporte
ferroviário na microrregião, exi
gindo a posição da empresa em

relação à destruição da antiga
caixa d '

água que abastecia a

ferrovia na localidade, consi
derada parte do patrimônio his
tórico da comunidade. Os mo

radores também enviaram ofícios
ao Poder Executivo e Câmara de

Vereadores, pedindo a solida
riedade.

- A velha caixa d'água, cons
truída na época em que a ferrovia

foi instalada; tinha um valor sim
bólico bastante significativo para
os moradores, embora não esteja
mais em uso -, explica o pre
sidente da Associação de Mora

dores, Gerson João Soares.
Localizada bem próximo da

rodovia, as antigas instalações,

feitas em aI venaria, acabaram
perdendo a utilidade, quando as

antigas locomotivas começaram
a ser substituídas por máquinas
modernas, movidas a oleo diesel.
O equipamento foi destruído em

dezembro, porque prejudicava a

visibilidade do maquinista e ofe.
recia risco de desmoronar e cair
sobre a linha férrea, segundoale.
garam à comunidade.

Conforme Soares, a gerente
de Patrimônio da ALL, Silvana
Alcântara, com sedeem Curitiba,
prontificou-se a comparecer na

localidade para tratar do assunto

diretamente com os moradores,
A direção da empresa não sabia
da destruição, conta Soares,
explicando que foi uma decisão
isolada dos responsáveis pelo
serviço de transporte ferroviário
na região. A comunidade ainda
não decidiu se vai pedir a restau

ração do equipamento ou alguma
outra obra em compensação,
(MILTON RAASCH)

NOSSAMENSAGEM

Bendita a pessoa que confia no Senhor!

Infeliz é quem confia no homem, não se enraizando
em Deus! Esse infeliz experimenta a inutilidade, o vazio,
não floresce! Ao lado de Jesus, também o pobre é feliz,

porque dele é o Reino, a solidariedade divina para ele,

que lhe sacia a fome, ensinando-lhe a partilha. E feliz é

quem, mesmo ao preço do ódio, expulsão, insultos e

maldições, continua aquela solidariedade de Jesus! Feliz
é quem, em Jesus Ressuscitado, caminha para a plenitude
da vida, que supera os mais profundos anseios terrenos!

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

MISSAS

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença -1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

CASA DAS TINTAS
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Planos: administração do hospitalpromete rigorpara sair das dívidas
I

Bartel reforça política para
tirarhospital do prejuízo

Prefeitura teve

que injetar
R$ 34 mil, em
janeiro

Guaramirim - o Conselho

Deliberativo, sob a presidência do
advogado e cartorário Osnildo

Bartel, vai reforçar a política de

rigor administrativo adotada para
tirar o Hospital Municipal Santo
Antônio do prejuízo, instalando,
na próxima quarta-feira, a nova

mesa administrativa do esta

belecimento. A equipe constará
de três pessoas, com um diretor
técnico (médico) e um diretor

administrativo, cujos nomes
" ainda não estão confirmados, e

uma diretora de Serviços In

ternos. Nessa função atuará a

enfermeira Clébia Duarte Tei
xeira.

Eles substituirão a equipe

Livraria e Papelaria
r!&� ·

,

Preços Especia�s
Papel Almaço - Folha - R$ 0,04
Borracha 60 RB - R$ 0,05
Lapis Preto n" 2 � Voyage - R$ 0,13
Régua 30cm Cristal Estreita - R$ 0,15
Apontador Redondo Sirrrples > R$ 0,20
Caneta Esf. Azul- Hansa - R$ 0,25
Caderno Brochura 48f. - R$ 0,29

, I

Borracha Plástica Disney - R$ 0,40
Tesoura Escolar si ponta - Merheje - R$ 0,45
Penal Escolar com 1 zíper - R$ 0,90
Caneta Hidrográfica 6 cores Baycolor - R$ 1,00
Caneta Esf. BPS Pilot - R$ 1,20
Lápis de Cor 12 cores Labra - Inteiro - R$ 1,50
Papel Sulfite (Seninha - 100 folhas) - R$ 1,60
Mochila Escolar de Lona e cl penal v R$ 9,90

designada logo no início dos

trabalhos, em janeiro, que co

laborou provisoriamente com a

nova direção. O hospital concluiu
o primeiro mês de atividades sob
nova administração, com prejuízo
de R$ 34 mil. Para o presidente
do Conselho Deliberativo, o fato
pode ser considerado normal,
porque ninguém consegue
solucionar uma dívida superior a
R$l milhão, em tão pouco tem

po.
Mas Bartel garantiu que as

providências estão acontecendo,
como o recolhimento em dia do
FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço) e INSS.
"Desde 1989 as contribuições não
eram pagas, gerando verdadeira

bagunça", relata. Ele rebateu as

críticas do presidente do Dire

tório ,do PT, Moacir José Mafra,
que acusou a nova direção do

hospital de tentar reverter a

situação financeira à custa das

pessoas carentes, cobrando de

quem não tem condições de

pagar pelos atendimentos.
AUDITORIA - Bartel ad

mitiu que se isso acontec.eu é

porque a nova administração
ainda não tem o controle total
sobre o funcionamento do hos

pital, o que só deverá acontecer

dentro de 15 ou 20 dias, quando
ficar concluído o relatório en

comendado ao Escritório Con-
,

tábil de Milton Reiner, de Jaraguá
do Sul. O escritório está fazendo
uma espécie de "auditoria

,

branca" que apontará as falhas
administrativas e detectará
eventuais irregularidades, bem
como indicará as medidas para
serem adotadas.

- Por isso', a atenção do usu
ário é importante. É necessário

que ele solicite recibos sempre

.que for atendido e, se houver

equívoco ou irregularidade nas

cobranças', serão tomadas as

.providências necessárias -, ga
rc,"t�. (MILTON RAASCH)

Apae faz reavaliação de benefícios
Guaramirim - A direção da Escola

EspecialMaria AnnaMalutta, da Apae (As
sociação de Pais e Amigos dos Excep
cionais), programou para a próxima terça-

_-

feira (13) a realização dos exames de saúde
para reavaliação da concessão da pensão
às pessoas portadoras de deficiências, dos
municípios de Guaramirim e Massaran
duba. Os exames serão feitos por uma

equipe de profissionais da própria Apae,
co�posta de ummédico clínico geral, uma
assistente e lima psicóloga.

A diretora da escola especial, Lucila
Micheluzzi, está orientando as famílias das

pessoas portadoras de deficiências, que
recebem o benefício, para que se dirijam
à sede da Apae em Guaramirim, na Rua

28 de Agosto, no Centro, no horário das
8 horas às llh30 e das 13 às 17 horas. O
comunicado vale também para os por
tadores de deficiências da vizinha cidade
de Massaranduba, que deverão ser

conduzidos ao mesmo local.
O benefício, no valor demeio salário

mínimo mensal, pago pelo governo do

Estado, é concedido somente às famílias
com renda a dois salários mínimos. Para
ter direito à pensão, o portador de de
ficiência precisa ser submetido periodica
mente a exames, cujos resultados são

depois enviados para a Fundação Cata
rinense de Educação Especial. Os valores
são depositados diretamente em conta ban
cária indicada pela fanu1ia. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prisão: perseguição começou em Massaranduba onde os três homensforam vistos em atitude suspeita

Polícia cerca e prende três
homens armados na BR-280
Delegada tenta
apurar possível
envolvimento do
trio em assaltos

Guaramirim - Três ho-
mens armados e portando ca

'puz, do tipo utilizado em assal

tos, e uma carteira de identidade
falsa, foram presos ontem, por
volta de 9 horas, no entronca-

/

mento das rodovias BR-280 com
a SC-413 (trevo de acesso a

Guaramirim), durante perse
guição e cerco organizados pela
Polícia Militar. Amanobra teve
início em Massaranduba, onde
o trio foi visto em atitude

suspeita, quando tentava vender
uma arma.

Perseguidos por policiaismi
litares daquela cidade, Nelson
Ribas, 48 anos, de Curitiba,
Isaías Gomes da Silva, 61, de In
dependência (CE), e Osnildo

Amaro Batista, este último
identificado depois como sendo
Valmir Pereira do Amaral, 24

anos, foram interceptados no

trevo, por uma barreira policial
que contou com as participações
de viaturas de Guaramirim e

Jaraguá do Sul, mobilizadas por
orientação do Capam (Comando
de Operações da Polícia Mi

litar).
Os suspeitos estavam no

Opala placa ABV-6181, mar
rom, de São José dos Pinhais

(PR), e não ofereceram resis
tência ao cerco. Eles foram
conduzidos para a Delegacia de

.Guaramirirn, onde apurou-se
que Amaral havia cumprido
pena por roubo no Presidio de

Jaraguá do Sul, e se encontrava

em liberdade condicional. Ele

praticou o crime em Balneário

Camboriú, sua cidade de origem.
A delegada Jurema Wulf

indiciou o trio por porte ilegal de
armas, falsidade ideológica e

uso de apetrecho para a prática

� OFICINA MECANICA
�. BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

- Direção

de crime. Conforme a delegada,
a pena pelo porte ilegal de ar

mas poderá ser, inclusive, au

mentada, porque, além de um

revólver calibre 38, eles estavam
com uma pistola 9 milímetros,
modelo HK, de uso não permi
tido. Nessa circunstância, a lei

prevê reclusão e o crime é ina

fiançavel. No interior do veículo,
informou o sargento Adilson
Adriano Carvalho Pacheco,
foram encontradas ainda 24mu

nições intactas para uso na pis
tola, e cinco de revólver.

Apesar dos indícios, Jurema
não conseguiu enquadrar o grupo
por formação de quadrilha, o que
só pode ser feito desde que e

xistam quatro pessoas envol
vidas. Duranteà tarde de ontem,
a delegada manteve os contatos

com outras unidades policiais na
região, na tentativa de conseguir
mais informações. Amaral e os

dois suspeitos foram enviados ao
PresídioRegional, em Jaraguá do
Sul. (MILTON RAASCH)

Incêndio destrói casa no Amizade
Jaraguá do Sul- Uma casa

de madeira, de aproximadamente
60 metros quadrados, localizada na
Rua Augusto Chantz, no acesso à
Ponte doRodeioCrioulo, no Bairro
Amizade, pegou fogo na ma

drugada de quinta-feira. O fogo
começou às 5h50 e rapidamente
se alastrou e destruiu toda estrutu
ra emóveis da casa, de propriedade
do operário Luís RoqueWeber, 31,

. e de Luzinete Pereira Weber.

Segundo informações do soldado
do Corpo de Bombeiros Volun

tários, Alexandre Luis Dallare, um
dos seis bombeiros encaminhados

para conter o incêndio, quando
chegaram no local, cerca de dez

minutos após o início do fogo, já
não tinha mais o que salvar da
residência. "O proprietário da casa

só teve tempo de retirar os do
cumentos", conta. Ele destacaqlle
foram utilizados mais de 12 mil
litros de água para apagar as cha.
mas.

Conforme relato de um vi7i
nho, Gerard Hackbarth, as pes.
soas que moram próximas à
acordaram com o barulho das c

mas. Ele ressalta que os bornbei
levaram mais de 20 minutos p
chegarno local. "Quando elesc

garam já não tinha mesmo o q
salvar", critica. O motivo do inc' J
dio foi um curto circuito no telhada

Na ocasião, apenas Weber es·

tava em casa, a mulher estava n�

trabalho e o filho na praia.
Pessoas interessadas em col�

borar com a família pode en
I

em contato pelo telefone 371-895�,
I

\ 1 e

\ '

n

Perda: da famãia só restaram a roupa do corpo e alguns documentos

\� �·j<P;bzer em Entregamos em Guaramirim
.

y atender bem.
'81fi#/e���

371-'655

Pequena - R$ 6,90
Crande - R$ 12,90

R$ 15,90
R$ 16,90

Ciganfe
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 Sul

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospi!al de Clinicas Esttdo do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

CORREIO DO POVO
370-7919
370-8649
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:n, Fónnu[a 1: o italianoAndrea Piccini será o test driver da equipe em 2001
do

: Picciniserápilotode testesdaMmardi
I

A Minardi anunciou ontem
Ia,

que o italiano Andrea Piccini será

í�
o test driver da equipe em 2001.

,

Piccini, que disputou os dois
últimos campeonatos de F-3000
Internacional pela Kid Jensen, ,

será também um dos pilotos da

ii equipe European na categoria.
I "Estou muito feliz em fazer parte

\ da equipe de F-3000", disse

" Andrea, que disputou os dois úl
.

timos campeonatos. "Ele ter-

minou em terceiro no cam-

peonato do ano passado. Foi um
grande resultado considerando

que era apenas o primeiro ano do
time nacategoria. "Guiar um F-I
também é muito importante para
a minha carreira. Posso ter a

oportunidade de ser titular nas

próximas temporadas.Conseguir
esta vaga de piloto de testes é

muito emocionante e pretendo
aprender ao máximo. É uma

grande oportunidade", finalizou.
(FG)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODERJUDICIÁRIO
Comarca deGuaramirim

J, Vara Única
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: 5 DIAS

o Doutor Francisco Carlos Mambrini, Juiz de Direito
Substituto,
FAZ SABER que, no dia 19 de fevereiro de 2001, às 13: 30 horas, e, em

se�uncla oportunidade, no dia 05 de março de 2001, às 13:30 horas neste
JUIZO de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2000, Prédio, Centro, CEP
89270-000, Guaramirim-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descrito(s), consoante determinação constante dos autos nO
026.96.000545-0, em que figura(m) como exequente(s) Banco Itaú S/A,
tendo como executa!!lo(s) Indústria 'de Artefatos de Borracha BM Ltda. e
outro. Bem(ns): "1) MatrizArruelaWalterMuller, avaliada em R$ 25.000,OOi
2) Matriz Caixa Liga Weg, avaliada em R$ 18.000,OOi 3) Matriz Guarnição
Mega, avaliada em R$ 22.000,OOi 4) Matriz Posicionador Embraco 25C, avaliada
em R$ 35.000,OOi 5) Matriz Rolete Ind. Arroz, avaliada em R$ 12.000,OOi 6)
Mat�izVedaçãoWalter Muller 19C, avaliada em R$ 23.000,OOi 7) Matriz DEDO
Depllador Sadia, avaliada em R$ 28.000,OOi 8) Matriz TETO Nielson, avaliada
em �$ 3_2.000,00 e 9) Matriz COIFA DO FUSCA, avaliada em R$ 24.000,00".
�vahaçao R$ 219.000,00, em, cujo valor será corrigido monetariamente até a
.ata doCa) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado.
Onus: não. Recursos ou pendências: não. Salienta-se que, em primeiro leilão/
praça, _o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo
que, nao ocorrendo a venda' neste(a), será levado à segunda oportunidade,
o�ee haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso
nao encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por

�elo do presente" da realização da hasta pública acima descrita. E, para quec egu� ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Giane Cristina

Co�zatlJ ,o digitei, e eu, Isabel Cristina Reza, escrivã(o) Judicial o conferi e
su screvr, Comarca de Guaramirim(SC), 07 de fevereiro de 2001.

Juiz de Direito Substituto
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Dream team da Ferrari fica até 2004
Equipe italiana
confirmou a

renovação
dos contratos

São Paulo - A cúpula da
.

Ferrari não muda até o final de
2004. A equipe italiana confirmou
ontem a renovação dos contratos
de seus principais técnicos e di

rigentes, o que deve acelerar as

negociações com Michael Schu
macher para que ele permaneça
no time mais algum tempo depois

McLaren vai usar
a "inteligência"

,

contra a Ferrari

São Paulo - A estratégia será
a maior arma da McLaren para
derrotar a Ferrari nesta semana. O
discurso do uso da inteligência
contra a força foi adotado ontem

pelo chefão do time inglês Ron

Dennis, na apresentação do novo

carroda equipe, o MP41l6, em
Valência, na Espanha.

"Vamos transferir toda nossa

inteligência para o desempenho
dos carros na pista. Teremos amel
hor equipe técnica dos últimos anos
e isso vai resultar em melhores

estratégias de corrida e de acerto

dos carros. Ainteligênciaserá o nos
so ponto forte", declarou o dirigente.

Para Dennis, a flexibilidade na
estratégia de pit stops foi a grande
vantagem da Ferrari contra sua

equipe no ano passado. A Mel.a

ren, nesse quesito, sempre foi
bastante conservadora.

O MP4/16 já vinha sendo
testado desde segunda-feira; em
Valência.De acordo com a equipe,
o carro já completou mais de 500
km sem apresentar problemas. (FG)

que terminar seu compromisso,
no final de 2002. A manutenção
do dream team de Maranello havia
sido antecipada pela revista in

glesa '''Autosport'', na semana

passada.
Assinaram novos contratos o

diretor-esportivo Jean Todt, o

diretor-técnico Ross Brawn, o

projetista Rory Byrne (que pre
tendia se aposentar no meio deste

ano para morar na Tailândia) e o

engenheiro Paolo Martinelli,
responsável pelos motores.

A estabilidade que Schurna
eher sempre pediu ao presidente
da Ferrari, Luca di Montezemolo,
portanto, está garantida. A equi-

pe, agora, vai começar a discutir
com o alemão os termos de sua

permanência depois de 2002.

Schumacher j á disse que pretende
correr até os 40 anos de idade e,

se possível, sem ter de sair da
Ferrari. Michael completou 32

anos emjaneiro.
Quinta-feira o piloto fez mais

um ,dia de testes com a nova

F2001 em Mugello. Ele andou

apenas no período da tarde,
completando 56 voltas, a melhor
em Imin24s579. Schumacher
continua a treinar hoje. Seu com
panheiroRubens Barrichello ainda
não andou com o novo carro da
Ferrari. (FLAVIO GOMES)

Minardi contrata o teen Alonso
São Paulo - A Minardi ofi

cializou ontem a contratação do

adolescente Fernando Alonso
como um de seus pilotos para a

temporada 2001 da F-I. O es

panhol será o terceiro mais jovem
piloto da história da categoria.
Quando fizer sua estréia, no dia 4

de março, em Melbourne, ele terá

19 anos, sete meses e três dias de
idade.

O mais jovem de todos os

tempos a disputar um GP foi o

neo-zelandês Mike Thackwell, que
tinha 19 anos, cinco meses e 29
dias quando estreou, no GP do
Canadá de 1980 pela Tyrrell.
Depois dele veioRicardo Ro

driguez, mexicano que tinha 19

anos, seis. meses e 27 dias na

estréia, pela Ferrari, no GP da Itália

de 1961.

Alonso disputou o último

Campeonato Internacional de F-

3000 pela Astrornega e venceu

uma prova, em Spa. No final do
ano passado, um jornal italiano
especulou que a Ferrari tinha
interesse em seu passe para 2002.
Mas Alonso, nesta semana, teve

seu contrato comprado pela
Renault, que pretende usá-lo no

, futuro. A montadora francesa o

emprestou à Minardi.
O outro piloto da equipe

italiana, agora propriedade do

empresário australiano Paul

Stoddart, ainda não foi definido.
Há uma' lista múltipla de

candidatos, que inclui até vete

ranos como Johnny Herbert e

Mark Blundell. (FG)

Bemoldi é ornais rápidonoEstoril.
São Paulo - O brasileiro

Enrique Bemoldi foi o mais rápido
ontem no primeiro dia de testes

coletivos no circuito do Estoril, em
Portugal. Com o carro da Arrows
do ano passado, equipado commotor

Asiatech (ex- Peugeot), elecompletou
59 voltas, amelhor em lmin22s997.

Jean Alesi, da Prost, foi o se

gundo colocado, com lmin24s 484.
Em terceiro ficou Jos Verstappen, da
Arrows, com lmin24s568 e, em

quarto e último,Giancarlo Fisichella
lrnin24s585 namelhor. Os testes do
Estoril prosseguem até 15 de fe
vereiro. (FG)
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Equipe jaraguaense de futsal prepara-se para a Taça Brasü
Ferreti diz que
pretende contratar
mais três jogadores
para a Liga

Jaraguá do Sul- A equipe
MalweelFME está se preparando
para participar d� etapa elimi

natória da 2SaTaçaBrasil de Clubes
2001, que será realizada nos dias

14,15 e 16 de fevereiro, noMuni-

cípio -, depois da desistência do
time de São Paulo/Osasco em se

diar a competição. O técnico da

Malwee/FME, Fernando Ferreti,
diz que o grupo está melhorando a

cada dia. "A equipe jaraguaense
tem bastante potencial pata levar
o título, semana qu.e vem será

decisiva", destaca. Ele ressalta que
até o dia 5 de março (fase final do
torneio Taça Brasil) os jogadores
estarão mais entrosados e bem

preparados fisicamente.
Com passagens pela Perdigão

e Tigre, de Santa Catarina; Im
pacel, do Paraná, além de outras

equipes de destaque no País, Fer
reti tem conhecimento e experiên
cia suficientes para afirmar que o

time local tem rendimento satisfa
tório. "A equipe teve um ótimo tra
balho de base, o ex-técnico do gru
po (Maneca) soube preparar mui
to bem os jogadores". O técnico
acrescenta 'que, com este novo

patrocínio, a equipe vai treinarmais
tranqüila, com mais impulso em

termos de organização e estrutura.

TABELA DOS JOGOS DA TAÇA BRASIL DE CLUBES/2001

Data Horário Local .Jo�os
14/02/01 19h30min Ginásio E. C. Banespa (SP) XI UCDBI Pelezinho (MS)
4.a Feira 21h do SESI MalweelFME (SC) X· A.S. Puma {MT)
15/02/01 19h30min Ginásio E. C. Banespa (SP) X A.S. Puma (MT)
5.a Feira 21h do SESI MalweelFME (SC) X UCDBI Pelczin_ho (MS')
16/02/01 19h30min Ginásio A.S. Puma (MT) X UCDB! Pelezínho (MS)
6.* Feira 2lb do SESI MalweelFME (SC) XI E. C. Banesna (SP)

FORMULA1 � � -----------------

De La Rosa fecha com

a Prost como 30 piloto
São Paulo - Uma semana depois de

ser despachado da Arrows sem aviso pré
vio, o espanhol Pedro de La Rosa arru

mou emprego para os próximos dois anos.

Ele será terceiro piloto daProst - ou piloto
reserva, ou ainda piloto' de testes, de

pendendo do ponto de vista. A con-fusão
na denominação oficial tem urna explicação:
De La Rosa poderá virar titular a partir da
quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 se o

desempenho do segundo piloto do time,
Gastón Mazzacane, ficar aquém das

expectativas.
Mazzacane, argentino que corria na

Minardi, foi contratado por imposição da

PSN, emissora de TV a cabo que patrocina
a Prost. Mas especula-se na Europa que
seu contrato prevê a guilhotina depois do
GP de San Marino. Se Gastón for bem nas

primeiras quatro corridas do ano, garante
o cockpit até o final do campeonato. Caso
contrário, De La Rosa terá sua chance.

Pedro fez duas temporadas razoáveis

cOl� a Arrows, marcando três pontos. Com

algumas boas atuações, ganhou reputação
no meio. Por isso sua demissão, para dar o
lugarao brasileiro Enrique Bernoldi, causou
certa estranheza. Não deveria, porque o pa
no de fundo da saída do espanhol, como
tudo na F-I, foi urn entrevero financeiro
entreaArrowseakepsol,patrocinadoradopiloto.

"Assinar com a Prost é uma opor
tunidade única que veio nomomento certo",
disse De La Rosa. "Assinar por dois anos é

algo que faz com que me sinta um homem

de sorte. A semana passada foi muito dura,
mas agora tudo entrou nos eixos. Trabalhar
com Prost e com JoanVilladelprat será uma
honra. Já vou testar no firn da semana no

Estoril e não vejo � hora de guiar um F-l."
AProst começa a andar hoje no circuito

português com dois carros, ambos modelo

AP04, comMazzacane e Jean Alesi. Os trei
nos vão até o dia 14. A Prost, neste ano, vai
usar motores Ferrari e pneus Michelin.

(FLÁVIO GOMES)

Apesar de não revelar nomes,
Ferreti levanta a possibilidade de

contratar mais dois ou três

jogadores para disputar a Liga
Nacionalde Futsal. "Ainda

é

muito

prematuro para comentários

porque ninguém vai ser contratado

para participar da Taça Brasil. Só
depois do dia 15 de março teremos

novidades". Ele explica que existe
muita procura e pouca oferta de

jogadores. "Nós não temos pressa,
podemos procurar os jogadores
ideais com tranqüilidade", frisa.

TAÇA BRASIL - A equipe
MalweelFME está no grupo De
terá pela frente a A.S. Puma, do
Mato Grosso; E.C. Banespa, de
São Paulo, eUCDB/Pelezirlho, do
Mato Grosso do Sul. As duas
melhores equipes deste grupo
estarão classificados para a fase
fmal do torneio, que acontece en

tre os dias 5 e 11 de março, em

Fortaleza. Os jogos que vão acon

tecer em Jaraguá do Sul serão
realizados no Ginásio do Sesi, às
19h30 e 21 horas. (FABIANE RIBAS)
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