
Proposta criação de

tribuna livre em JS
A bancada do PT e o ve

reador Petras Konell (PMDB)
apresentaram propostas de

criação da tribuna livre na Câ
mara deJaraguá do Sul. Os go
vernistas resistem à inovação.

PÁGINA 3

Jaraguá do Sul, SÁBADO, 27 de outubro de 2001

Neste mês de
outubro, o Jornal

CORREIO DO POVO,
!
em parceria com a UNERJ,
lançou uma promoção de

assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

III
Microlins
Centro de Formação Profissional
Fone 372-3575

estofados e colchões

Ano 82 • N° 4.506 • R$ 1,25

Leilão industrial

negocia R$ 250 mil
O 30 Leilão Industrial Co

letivo, organizado pela TIO
Marcatto, movimentou R$ 250
mil. Realizado no prédio da an

tiga fábrica de bebidas Max

Wilhelm, na manhã da última

quinta-feira, negociou 90% dos

Fotos: Cesar Junkes/CP 360 lotes de máquinas, equipa
Prefeito Osvaldo Jurck considerou a audiência demonstração definitiva de que Schroeder repudia o projeto da ferrovia mentos e utilidades.

PÁGINA 5

Malwee joga hoje
contra o Blumenau
A equipe Malwee/PME

entra em quadra hoje, a partir
das 20h30, no ginásio do Par

que Malwee, para enfrentar a

Hering/Taschibra/PME. Os
atletas jaraguaeo.ses precisam
garantir a vitória.

PÁGINA 12

Teo Bogo
Muita variedade .em alimentos marcou a inauguração da UPA. PÁGINA 7 Jornal CORREIO DO POVO ,vai apoiar piloto no Jeep Raid, em Corupá. PAGINA 11

Audiência pública em Schroeder

reforça posição contra ferrovia
Moradores do Bairro Schroeder I reforçaram a

posição contrária, sustentada desde o início, em
relação ao d�svio ferroviário, passando pelo ter

ritório de Schroeder, durante audiência pública -
a segunda convocada para debater o Relatório de

Impacto Ambiental - realizada quinta-feira à

noite, na capela da comunidade. A diretora'geral
da Fatma, Suzana Trebien, não antecipou qualquer
informação sobre � desfecho da questão que se

arrasta há 3 anos, e o prefeito Pasold disse não se

opor a que se busque a solução dentro deJaraguá do Sul
,

PÁGINA 9

Concurso Arte na Lista
Crie o centro da capa.

Realização: Apolo:

fij...GulaI{�u Fádl
Listas Telefônicas

•
CORREIO DO POVO

n Shopping Center

Im BREITHAUPT
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'Lá e aqui
EDINEI PETRY E LUIZ SCHÓRNER - Diretores do Sinsep
Deu no Jornal "A Notícia" do dia 17/10/01: ''A Prefeitura de

Chapecó entregou ontem, na Câmara de Vereadores, cinco projetos
de lei prevendo a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais. As propostas, segundo o prefeitoJosé Fritsch (PI), prevêem
um aumento de até 40% nos salários da categoria; a reposição das

perdas da inflação; e a redefinição e reorganização do SistemaMunicipal
de Previdência. (...)"

Os projetos foram desenvolvidos durante uma série de encontros
entre representantes do município, servidores, e sindicato, garantindo a

celebração do acordo coletivo da categoria. As negociações resultaram
em uma série de mudanças, como. a ampliação dos direitos dos

servidores na área social, o aumento da licença-maternidade de quatro
para cinco meses, licença-prêmio de 12 dias ao ano e a ampliação de

15 para 30 dias para o acompanhamento de filhos doentes. Também

foi criado o Plano de Cargos e Salários, que institui a progressão por
mérito de 1% ao ano, premiando assim, a qualiftcação do servidor e

conseqüentemente do serviço público.
Como se pode notar, as conquistas dos Servidores Públicos

Municipais de Chapecó são muito importantes e significativas.
Importante também foi a forma como elas aconteceram. Após uma

série deassembléias e reuniões comos servidores ecomo sindicato da categoria.
EmJaraguá do Sul, na tão propalada "Gestão Compartilhada" (sic),

as coisas são muito diferentes. Primeiro, porque os administradores

municipais se acham os donos da verdadefos únicos que têm razão

em alguma coisa e, por isso mesmo a discussão, a troca de idéias e

informações, as críticas nunca são bem-vindas (são bem-vindas apenas
se concordarem com o prefeito). Segundo, porque tanto o prefeito,
quanto os seus secretários, gestores e asseclas, os Servidores Públicos

Municipais de Jaraguá do Sul têm direitos demais e estes devem ser

cortados sem nenhuma discussão com os verdadeiros interessados: os

próprios servidores (reuniões, assembléias, sindicato "só atrapalham",
"não ajudam em nada" nos propósitos da Prefeitura e seus comandantes,
os verdadeiros discípulos do pensamento único, da verdade única e

absoluta) ..
Quanto ao Sistema Municipal de Previdência, a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, quer impor ao Conselho Municipal do Fundo de

Previdência Municipal (o prefeito é o presidente) que aprove, sem

nenhuma discussão (a redundância é mais que necessária), que o

.

dinheiro da aposentadoria dos servidores seja administrado por um
banco, sem nenhum controle por parte dos servidores.

De acordo com.a assessoria de imprensa da Prefeitura, "os tempos
mudaram,Jaraguá do Sul cresceu.Vivemos a era do asfalto". Realmente

1araguá do Sul cresceu, pena que só vivemos a era do asfalto (e dos
seus milhares de buracos), pois para chegarmos à era da democracia

falta muito. Falta à administração municipal o entendimento de que é

necessário dialogar, discutir, receb'er críticas, enfim, conviver com o

diferente, com o divergente,A simples existência de dezenas de conselhos
municipais (eÍes só existem porque as leis assim o exigem)não representa
democracia, a forma como a maioria deles é conduzida ou induzida

confirma ainda mais a tese do pensamento único e bom, o do prefeito.
Em relação ao sindicato é bom lembrar que o prefeito diz que é

muito difícil dialogar com ele, porque o mesmo é radical, politiqueiro
etc. Ó prefeito escolhe com quem quer conversar e se o sindicato tiver

uma opinião diferente da sua interrompe a negociação, já tão precária
(faz o papel do menino dono da bola: se não for como quer, pega bola

e vai embora). Isso é democracia? Isso é compartilhar?
Ao contrário de Jaraguá do Sul, Chapecó dá aulas de democracia,

não só para a administração de nosso Município, como também par�
as administrações de todas as outras cidades que têm prefeitos que
acham que os votos recebidos nas urnas lhes dão o direito de agirem
como se fossem deuses.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o· endereço ou telefone para
contato. O jomal se· reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais

Maruim e /0 turismo ecológico
r

Os textos e COIUn4S assi1Uldos síio de responsabtlÚÜldes �clusivos tios autores, não refletindo, necessariamente, a opinÜÜJ tio j0'?l4I.

A infestação de insetos como
o borrachudoe o maruim pode '

comprometer os planos de in

centivo ao turismoecológico na
Regiãodo Itapocu,Aproliferação
desses insetos está sendo con

siderada uma verdadeira praga
para os setores ambientais das

prefeituras de municípios da

Microrregião do Itapocu, que
recorreram àArnvali paraque as

providências fossem de cunho
coletivo. A presença de dois

pesquisadores da Fundação
OswaldoCruz, queestiveram em

Jaraguá do Sul esta semana,

comprova a necessidade das

administrações públicas em en

contrar uma solução para o pro
blema, que, em alguns bairros,
chega a serde saúde pública.

O pesquisador da Fundação
Oswaldo Cruz Sebastião José de
Oliveira foi taxativo ao afirmar

que a infestação do maruim, ca
so não seja controlada, pode
prejudicar o desenvolvimento

turistico de toda a microrregião,
frustrando os projetosmunicipais
de incentivo a esse tipo de ati

vidade. Afinal, quem se arrisca a

'um passeio pelos belos recantos
da região sem levar na bolsa um

repelente de longa duração?

Além do

comprometimento do
turismo ecológico, esses

insetos estão

comprometendo a saúde
demuitas crianças e
adultos alérgicos ...J

A problemática do maruim,
inseto até há pouco tempo
desconhecido na região, poderá
ser resolvida a partir do convênio
que a Amvali pretende firmar

com a Fundação Oswaldo Cruz
e a Embrapa. A partir desse

convênio, que deve ser' oficia

lizado no prazo de seis meses,

aparece como a pnmelra iru

ciativa concreta no sentido de as

sumir a existência do problema e

à necessidade de resolvê-lo de

forma regional.
Aliado ao borrachudo, o ma

ruim apareceu na região de for

ma descontrolada há cerca de três

anos. Nesse período, os técnicos

ambientais não conseguiram des

cobrir os motivos da infestação
tampouco encontraram métodos

para o controle do maruim.

Além do comprometimento
-do turismo ecológico, esses

insetos estão comprometendo a

CORREIO DO POVO
............ -
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saúde de muitas. crianças e

adultos alérgicos. Em algumas
escolas localizadas na área rural,
como no Jaraguá 84 e Garibaldi,
direção, professores e alunos

enfrentam o problema comopo-'
dem, ou seja, ligam os venti

ladores, evitam roupas cavadas
/ e sapatos sem meias. As crianças

,

menores são as quemais sofrem

com as picadas emuitas delas são
forçadas a conviver com a praga
e com as feridas causadas pelos
insetos.

Na escola do Bairro Jaraguá
84, alunos e professores convi
vem com o maruim. Os mais

sensíveis usam repelente várias

vezes por dia, sem muito re

sultado. Além do desconforto

físico, os insetos também pertur
bam aconcentração dos alunos e
acabam interferindo na aprendi
zagem. Algunsostentam feridas e

cicatrizes, especialmente nas per
nas.Professoresdeeducação física
mal conseguem daraulas, tama
nha aperturbação causadapelos
insetos.Agrandeesperançaagora
é que esse convênio resulte em

soluçõesparaocontroleecombate
aomaruim, antes que o turismo
ecológico façaparte dos projetos
quenão deram certo.

Teleassinaturas:

275-28�3 - 275-0105 - 372-0533.
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IDECISÃO: KONELL É ELEITO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO DO PMDB DE JARAGUÁ O SUL

Raulino e Galvan desistem daA cúpula tucana está preocupada com a candidatura ,do
ministro da Saúde,José Serra, que não decola. Em jantar
realizado esta semana, na casa do deputado federal
Ricarte Freitas, com a presença do deputado federal
Vicente Caropreso, alguns sociais-democratas propu
seram a imediata saída de Serra da sucessão presidencial.
- Mas imperou a prudência, isso significa esperar até

março 2002, quando o quadro eleitoral estará mais claro
e as definições partidárias serão anunciadas -, revelou

Caropreso, informando que os tucanos serão mais

"agressivos" no Congresso e na defesa do trabalho do
Ministério da Saúde.

A primeira reação foi apresentada pelo próprio
presidente Fernando Henrique, C)ue chamou a oposição
de "barata tonta".

disputa e integram a Executiva
têm se dedicado muito ao

partido, merecendo todo
nosso apoio e respeito. Mas
a disputa não seria amelhor

alternativa", desviou, infor
mando que realizará, em
novembro, eleição para a

renovação do PMDB
Mulher

REUNIÃO - As executi
vas do PMDB de Jaraguá
do Sul, Corupá, Schroeder,
Guaramirim e Massaran
duba reúnem-se hoje, a

partir das 11 horas, no Salão

Vitória, na Ilha da Figueira,
para discutir as eleições 2002.
Na pauta, as prévias de
candidaturas em todos os

níveis, previstas para acon

tecer no dia 20 de janeiro,
em Florianópolis.

O deputado fedéral Ed
sonAndrino, pré-candidato
do PMDB ao Senado, e o

prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, pro
vável candidato do partido
ao governo do Estado, são
aguardados para o encon

tro. (MAURíLIO DE CARVALHO)

JARAGUÁ DO SUL -

Com a presença de aproxi
madamente 90% dos 60

membros do diretório, o

PMDB local escolheu, por
aclamação, o deputado
estadual Ivo Konell para

presidir o partido no Mu

nicípio até outubro de 2003.
A eleição aconteceu na noite
de quinta-feira, na sede da

legenda. Os outros dois pré
candidatos a presidente, o
primeiro suplente de verea

dor Ronaldo Raulino e o se

cretário da executiva, Ante
nor Galvan, minutos antes

.

da eleição, concordaram em

abrir mão das candidaturas

para "buscar o consenso".

Raulino, que deixou a

convenção demonstrando

descontentamento, foi eleito
primeiro vice-presidente, e

Galvan continua no cargo de
secretário. A executiva se

completa com Gertrudes

Alberton, como segundo vi
ce-presidente; Silésia Miche
latti, segunda secretária, e

Jaime Gielow, tesoureiro.

RECONHECIMENTOOSCAR DA ADVOCACIA

O advogado Gilberto

Cassuli, da Cassuli Advo
gados Associados, de

Jaraguá do Sul, foi um
dos 25 homenageados
com o "Oscar da advo
cacia catarinense". A pri
meira edição do Prêmio

Melhores da Advocacia

de Santa Catarina aconte
ceu na noite de segunda
feira (22), no Salão Ilha

Terceira do Costão do

Santinho Resort, em Flo

rianópolis, apresentado
pela jornalista da "Rede
Globo" Glória Maria.

Promovido pela Nor

berto Gauer Eventos e

Promoções, o prêmio é

um reconhecimento ao

trabalho dos' profis
sionais deDireito de San
ta Catarina. "Os agracia
dos são previamente in

dicados por instituições
representativas da socie

dade, formadores de

opinião e membros da

imprensa, o que reveste

a distinção de autentici

dade e legitimidade", diz
um trecho da nota da

promotora do prêmio.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Raulino aceitou ser vice-presidente, mas fala em sair

Sem conseguir, esconder a

insatisfação com os rumos

dados ao partido pelo de-
.

putado Ivo Konell, Raulino
chegou a dizer que pode
deixar a legenda.

Konell reforçou a inten-,

ção em dividir a responsa-

bilidade na condução do

partido aos integrantes da
executiva. O deputado não

quis comentar as declara

ções de Raulino, preferindo
creditá-las ao momento.

"Os dois (Raulino e Galvan)
são excelentes pessoas, que

CONVENÇÃO
Apenas a chapa encabeçada pelo presidente da comissão

provisória, vereadorJeanLeutprecht, participa da convenção
municipal do PIB, que se realiza hoje, na Câmara de
Vereadores. O novo diretório terá como vice-presidentes o
assessor de bancada Adernar Sagnaski e a professora
RosimeireVasel.

Projeto de resolução cria tribuna livre na Câmara
JARAGUÁ DO SUL - Os des representativas, excluin- posta do PT divulgada du- ção com a comunidade.

vereadores Marcos Scar- do partidos políticos. rante a campanha do ano RESIST�NCIA - A pro-
pato, José Pendiuk dos Pela projeto, os inte- passado e que conta com posta enfrenta resistência
Santos, o Zé Padre, ambos ressados em participar da o apoio do PMDB, em por parte de alguns verea-

doPT, ePetrasKonell (PMDB) tribuna livre devem apre- especial do vereador Petras ,
dores da bancada gover-

apresentaram, na sessão da sentar requerimento na Konell. Acreditamos que a nista, que querem restringir
última quinta-feira, projeto secretaria da Câmara, uma tribuna livre seja uma de- a autorização da tribuna
de resolução que cria a tri- semana antes. Segundo monstração de democracia livre à aprovação anteci-
buna livre na Câmara Mu- Scarpato, a opção pela in- por parte do Legislativo, já pada da Mesa Diretora da

nicipal, A proposta inclui clusão da proposta ao Re-. que oportunizará a par- Casa. A vereadora Maris-
um parágrafo ao Artigo gimento Interno se deve à ticipação de diferentes se- tela Menel (PFL) pediu
149 do Regimento Inter- falta de "espaço na Lei Or- tores da sociedade -, jus- vistas ao projeto, em 'se-

no, garantindo 15 minutos, gânica", o que exigiriamuita tificou Scarpato. Na opi- guida, Vitório Lazzaris soli-
nas sessões ordinárias de burocracia para inclui-la. nião de Petras Konell, a tri- citou a suspensão dos tra-

segunda-feira, para entida- - Essa é uma pro- buna livre oficializa a intera- balhos. (MC)

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

[ ADD/Makler D
. ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

Rua: Presidente Epjtácio Pessoa. 490 - Centro - Fone: 370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I LIGADOS: VEREADORES DA OPOSIÇÃO QUEREM QUE LEU E>(PUQUE DECLARAÇÃO NA RÁDIO COMUNITÁRIA

Maioria governista descartou

pedido para apresentar gravação
MASSARANDUBA - As

bancadas do PPB e PMDB

(oposição) querem que o

prefeito Dávio Leu (PFL)
explique declaração dada na
Rádio Comunitária, em trans

missão realizada no sábado

passado, quando ele teria

feito "proselitismo politico",
segundo os vereadores Ival

do daÇosta e HorstReck,
arribas do PPB, o que é ve

dado pelo Artigo 30 da le

gislação que regula o funcio
namento dessas emissoras.

Na sessão ordinária des
ta quinta-feira da Câmara

Municipal, os vereadores da
oposição - Ivaldo da

Costa (PPB), Horst Reck
(PPB),Armindo SésarTassi

(pMDB) e Sílvio Scaburri

(pMDB) - deram entrada
com dois requerimentos,
solicitando que seja provi
denciada cópia da fita com

a gravação da irradiação feita
pela rádio naquela data, e que
o prefeito compareça pes
soalmente no Legislativo
para prestar esclarecimentos.

lvaldo da Costa e Horst Reck, vereadores do PPB

Os dois requerimentos
foram rejeitados pelos ve
readores do PFL e PSDB,
alinhados poItncamente com
o governo municipal. Na
decisão sobre os dois re

querimentos, a votação deu
e�pate, com quatro votos

favoráveis dos vereadores
do PPB e PMDB, e quatro
contrários, dos governistas.

Mas opresidente da Cima
ra, Valdir Zapelini (PFL),
desempatou, decidindo pela
rejeição de ambos os pe
didos.

O líder do governo,
Abilo Zanotti, que está

substituindo a Almir Tre

visani na bancada pefelista,
que está afastado em licença,
sugeriu que a oposição

Vereadoresnegam faltade apoiodaoposição
O vereador Ivaldo da Costa diz que não

ouviu o pronunciamento do prefeito Dávio

Leu, mas que {oi "cobrado" na comunidade

pela veiculação feita na rádio, Já Reck, que é
radiotécnico de profissão e participou do

processo pela instalação da rádio comunitária
na cidade, disse ter o prefeito "reclamado da
falta de apoio dos vereadores da oposição".

- Não éverdade-, reageCosta, dizendo
que os vereadores das bancadas adversárias

apoiaram "todas as matérias que são do
interesse ruipopulação".As exceções, segundo
ele, foram nos,projetos do Executivo, ins
tituindo diárias para o prefeito nasviagens fora
doMunicípio e liberandoo Executivo para firmar
convênio com o governo e órgãos vinculados,
sempassar pelo crivo prévio do Legislativo.

O prefeito negou ter feito qualquer
referência de conteúdo politico, em entrevista

concedida por solicitação do locutor Elmo,
limitando-se a dizer que o Executivo está é

conseguindo recuperar a capacidade de
trabalho da Prefeitura, com a reforma de

máquinas e veículos e à aquisição de um

caminhão novo e tanque para amenizar o

problema dapoeira nas ruas. Leugarantiu que
em nenhum momento reclamou dos
vereadores da oposição, por já ter "respaldo
na bancada govemista".

Mas disse que, no caso dos convênios, a
"comunidade só não está sendo prejudicada
porque a maioria governista na Câmara

Municipal assegurou que o Executivo possa
'trabalhar com agilidade"'. Ele disse também'

que faz questão que a comunidade possa
contarcom sua emissora e que contribuiupara
agilizar a tramitação da mesma, que "estava

emper-rada". (MR)

MUDOU . Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

o telefone da
sucursal do

CORREIO DO POVO em

Guaramirim passa a

ser o 373-2005. Não

esqueça: 373-2005.

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Conheça como é Formada
a Câmara de Vereadores.

A Câmara éformadapor vereadores, que reunidos, constituem o Plenário;possui
um órgão administrativo queéa Mesa Diretora e é representadapor seu Presidente,
eleitopor todos os vereadores,
Formam a mesa diretora o Presidente edois Secretários, Em Jaraguá do Sul o

Presidente da Câmara é o vereador Lia Tiram'. O Primeiro Secretário é o vereador

Pedra Garcia e o Segundo Secretário, o vereadorAdemarWinter.

Compete ao Presidente da Câmara representar e dirigir os trabalhos, manter a
ordem interna, proclamar os resultados das votações e executar as deliberações do
Plenário.

Competem à Mesa Diretora a prática de atos de direção, administração e

execução das deliberações aprovadasemplenário;

Cesar Junkes/CP

requisite a fita à emissora

através da via judicial, ex
plicando que não é com

petência do Legislativo
providenciar a cópia da

gravação, mas os vereadores
Costa e Reck .preferirarn
não recorrer a este expe
diente, para "não compro
meter a liberação para fun

danamento da emissora".

O petista Charles Longhi quer ficar coerente com o

discurso. Ontem, ele anunciou que abrirámão do reajuste
de salários que está sendo concedido para os servidores

da Câmara Municipal de Guaramirim, devendo

permanecer com a atual remuneração, de R$ 1,5 mil. Pelo

projeto de lei em tramitação, o diretor geral da Câmara

terá direito' a um aumento da ordem de 25%. Com a

atitude, Longhi quermanter-se em sintonia com a recente

proposta petista pela redução dos salários do Executivo

e Legislativo, em 50%, além de solidarizar-se com os

servidores municipais, na iminência de terem reajuste de

apenas 10%, e repudiar discrepâncias como os salários

dos professores com licenciaturaplena e 40 horas semanais

de atividades, que ganham R$ 530,00 mensais.

RODEIOESTRÉIA
O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) poderá
comparecer pela primei
ra vez no LegislativoMu
nicipal de Guaramirim,
este ano, para debater em

plenário com os verea

dores. Peixe r levará a

proposta final para fixa

ção do plano de cargos
e salários dos servidores

públicos municipais.

A Associação de Pais e

Amigos dos Excepcio
nais de Guaramirim pro
move, neste final de se

mana, o 2° Rodeio Criou

lo, no Parque de Expo
sições. A programação,
com muitas atrações,
inicia hoje com a realiza

ção de baile, apartir das
23 horas, e animação do
'Grupo Sul Encanto.

ENTRE ASPAS _

"Não dá para comparar." (Vereador Salim José

Dequêch - PFL - ao comentar que a Câmara de

Vereadores de Guaramirim está fazendo economia de

recursos considerável este ano, se anal isada, pro

porcionalmente, com a de Jaraguá do Sul)

CRepúbQwa CJedelWtwa do CBlWg[Q
.

8gtado de gatlta Cata/ritlO
Câmo/ta uUUllicipoQ de Jo/taguá do ,�M

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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./ O Núcleo de
. Comunicação Social da

Acijs (Associação
Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul)
promove de 5 a 8 de

novembro, no auditório

do Centro Empresarial,
a 2" Semana da

Comunicação.

./ No último dia do

./ Noprimeiro dia, a
partir das 19h30, o
jornalista Eloy Simões,
especialista em

comunicação e market

ing, apresenta o painel
"Visão atual de propa
ganda". Simões é ainda
escritor é articulista da
RevistaAdvertising e
professor do curso de

Comunicação Social da
Unisul.

./ No dia 6, o painel
"Planejamento de
mídia" estará a cargo
da jornalista Ana
Elizabeth Simões,
mestre em Engenharia
de Produção, com
ênfase em marketing.
Atualmente é diretora,
da Mídia Access

Assessoria de

Comunicação e

Marketing.

./ Para o dia seguinte
estáprogramado o

workshop "Otimizando
investimentos em

comunicação no

varejo", com debate
entre empresários e

profissionais das áreas
de varejo, comunicação
e matketing.

evento acontece a

mostra dos filmes

publicitários premiados
no Festival de Cannes

2001, e as revelações do
Prêmio1hlentoUnivetsicirio.

•

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO' GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRfBUTÁRIO

Jaraguá do Sul sedia hoje
Encontro Estadual de CCQ

]ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
11 horas, na recreativa da

Weg, o 3° Encontro Ca

tarinense de CCQ (Círculo
de Controle de Qualida
de). O evento, patrocinado
pelo Bradesco, tem como

objetivo compartilhar as

ações criativas encontradas

pelos próprios trabalha

dores das empresas. Este
ano, deve reunir também

exemplos de sistemas de

gestão.
O CCQ surgiu na

década de 1940, no Japão,
cujo eixo principal é o

estímulo à realização de

trabalho em grupo, através
da criatividade, para a

solução dos problemas no
processo fabril. Dessa for

ma, a empresa tem resulta

dos positivos, como redu

ção de custo, melhorias do

produto, econoini� de

matéria-prima, segurança
no ambiente de trabalho

entre outros.

A programação inclui
<,

mensagens do presidente-
executivo do Grupo Weg,
Décio da Silva, e do su

perintendente da Duas

Rodas Industrial, Leonar
do Zipf. O consultor Clau

dius D'Artagnan Barros

faz palestra com o tema:

"O trabalho em equipe na

gestão da qualidade. Ha
verá ainda exposição de

trabalhos das empresas que
integram o Núcleo de Pro

moção de CCQ e convida

das, bem como a apresen
tação do grupo de teatro da

Embraco, de Joinville.
O encontro é promo

vido pela Weg, Menegotti,
Duas Rodas, Sadia, Em
braco, Multibrás, Vanzin,
Ambev, Marisol, Minusa, e
Eliane, além da Fundação
de Desenvolvimento Ge

rencial, com apoio da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul), PrefeituraMunicipal e
SasseAlimentos.

Sebrae financiará etapa
da incubadora da Apevi

]ARAGuA DO SUL - O
Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Em
presas) vai liberar R$ 20
mil para a elaboração de

plano de negócios da incu
badora da Apevi (Associa
ção das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do

!tapocu). O anúncio foi fei
to essa semana, durante o

Congresso Internacional de
Incubadora, realizado no

Rio de Janeiro.
Os recursos serão re

passados à seccional do

Sebrae de Santa Catarina e

dessa para a Apevi, em

solenidade a ser realizada

em Florianópolis, em data

e local a serem definidos.
Na oportunidade, será en
tregue a primeira parcela
para a estrutura do plano.
A partir daí, a Apevi terá
quatro meses para elabo

rar e apresentar o projeto
da incubadora industrial.

A elaboração do plano
de negócios é uma das

etapas definidas pela enti

dade para a implantação da
incubadora no Município,
cujo o terreno foi doado

pela Prefeitura. Além da

proposta da Apevi, o Se

brae vai financiar também
as de Concórdia e Cha

pecó, no Oeste do Esta

do .

, ILElLÃO: TTO MARrAno l\EaXlA9Cfk00i LOTES DEMÁtUJAS, EQlFMIENI'a) E UTlDADES

Leilão IndustrialColetivo'
movimentou R$ 250 mil

]ARAGuA DO S{JL - O

3° Leilão Industrial Coletivo

realizado na quinta-feira, no
prédio da antiga fábrica de

bebidas Max Wilhelm,
movimentou R$ 250 mil.

Sob o comando do leiloeiro
Arthur Henrique Carsten, a
TIO Marcatto, promotora
do evento, negociou 90%
dos 360 lotes oferecidos. O

leilão reuniumáquinas, equi
pamentos e utilidades de

empresas da Microrregião
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu). O segundo leilão
aconteceu, no mesmo local,
no dia 9 de agosto.

Flávio José Marcatto

Filho, da Marcatto Leilões,
informou que amaioria dos
lotes foi negociadapor lance
livre - os interessados em

adquirir os produtos ofere
cem o lance e o lote é ven

dido pelamaior oferta. "Os
compradores podem pagar
20% do valor do lote no ato

e os 80% restantes em 48
horas após o fechamento

do negócio", explicou, ga
rantindo que todos os

produtos ofertados no leilão
são de indústrias que se res

ponsabilizam pela emissão

de notas fiscais.
As mercadorias nego

ciadas começam a ser libe

radas aos compradores no.

dia 5 de novembro, no mes
mo local do leilão. "Só serão

liberadas os lotes que estive-

Na batida do martelo, o melhor lance para o lote

Edson Junkes/CP

rem com a documentação
em ordem e os respectivos
valores pagos", avisou

Marcatto, informando que
o próximo leilão está mar

cado para fevereiro de

2002. "Nesse período, as

empresas poderão depositar
asmáquinas e equipamentos
no galpão para o leilão de

fevereiro", completou.
A maioria dos lotes ofe

recidos é resultado da reno

vação demáquinas e equipa
mentos pelas indústrias. Na
opinião de Carstens, os lei
lões criam a possibilidade
para as empresas venderem

máquinas, veículos, sucatas,
materiais elétricos e hidráu

licos, ponta de estoque,mó
veis e utilidades que não

estão sendo mais usados,
ocupando espaço e estocan

do capital de giro. ''Além do

que, oportuniza as indústrias
a se capitalizarem para a re

novação do parque fabril",
defendeu.

LOTES - Além de mó

veis para escritórios, peças
de carros, roupas e cristais,
o 3° Leilão Industrial ne

gociou esteira transporta
dora; eletrodomésticos,
motores elétricos, materiais
de construção, aparelhos pa
ra laboratórios, ambulató
rios e de meteorologia, en
tre outros produtos. Os lotes
que não foram negociados
poderão ficar armazenados

para o próximo leilão.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

GráficaCP
370-8649

Rua Barão do Ria lranm, 637 • Sola 2 • (antro· Jaragllá do Sul· sé
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

eu...tJAd.................. SIC Rua Donaldo Gehring, l35 . ex. Postal· eEP 89251-470- Fone (47) 371-751lIFax: {47) 275-1820 . Jaraguá do Sul· se· Home Page: www.cassuli.adv.br· e·mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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.INCENTIVO: PRODUTORES DE ORQUfDEAS DE JARAGUA DO SUL PARTICIPAM DA FESTA DAS FLORES

Núcleo de Jardinagem quer

ampliar número .:
de associados

]ARAGuA DO SUL - A

participação de expositores
jaraguaenses na 63" Festa das
Flores, que acontece de 15
a 25 de novembro, em Jo
inville, serviu de motivo para
o lançamento da' festa em

Jaraguá do Sul, ocorrido na

quinta-feira pela manhã, no
Hotel Parthenon Century.
De acordo com o coorde
nador geral da Festa das

Flores, Vilmar de Souza,
6,3% dos expositores são de
Jaraguá do Sul, município
que mais participa da festa,
promovida pela Prefeitura
e Ajao (Agremiação Joio
villense de Amadores de

Orquídeas), desde 1936, ano
em que foi realizada a pri
meira edição do evento, no

período de 28 de novem

bro a 2 de dezembro.

Atualmente, aAjao con
ta com aproximadamente
cem associados, todos en

volvidos na festa e na pro-

Cesar Junkes/CP

Lançamento da Festa das Flores, no Parthenon Century

dução de orquídeas, O pro
dutor de orquideas Virgílio
Eichinger é de Jaraguá do
Sul e hi dois anos partici
pa da Festa das Flores ex

pondo suas orquídeas e

bromélias, cultivadas .no

Bairro jaraguá Esquerdo.
Eichinger está :lesse ramo há,
7 anos e acredita no de
senvolvimento do setor, que
tem crescido emJaraguá do,
Sul.

-

Na avaliação do vice

coordenador do Núcleo de

Jardinagem e Floricultura da

Adjs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul), Jorge Luis Pfitzer,
existem no Município
aproximadamente 30 em

presas do ramo, a'maioria

trabalhando na infor

malidade. Pfit�er imagina
que apenas uma minoria é

formalizada legalmente.

De acordo com o vice-co

ordenador, a maior di
ficuldade enfrentada atual
mente pelo núcleo é am

pliar o número de associa

dos, que conta com oito

empresas.
Mesmo com o cresci

mento das empresas e o in

cremento no volume de
vendas, o vice-coordenador
lamenta a quase inexistência
de produtores de flores em

Jaraguá do Sul. "Temos
bastante prestadores de ser
viço, mas poucos produto
res", afirma. Pfitzer lamenta
ainda a falta de hábito' do

povo local em comprar
flores, o que é explicado pela
prática de jardinagem em

residências. "Flores aqui,
somente em eventos e em

funerais", resume. Segundo
ele, o setor está crescendo
na área de projetos de

paisagismos e prestações de
serviço.

Sorteio no CORREIO r-DO POVO .prernia crianças
]ARAGuA DO SlJL - A

garotinha Camila de Souza,
7 anos, foi a primeira sor

teada na promoção realiza

da entre o CORREIO DO
POVO e as marcas Colinho

Babye Oikids, que premia
com um conjunto de roupa
as crianças que participam da

página infantil do CP. Todos
os meses serão sorteadas duas

crianças, escolhidas na lista de
recém-nascidos e entre as ani-

,

versariantes que enviaram fo
tos. Camila foi até o departa
mento comercial do COR
REIO no POVO, acompa
nhadadamãe,NormaTorres.
Ela estuda na primeira série

Fotos: Edson Jimkes/CP

Bianca, do CP, entrega o prêmio para Maiara, junto com os pais

do Colégio Július Karstens,
e a foto foi enviada por
ocasião do seu aniversário,
comemorado no dia 28 de
setembro.

O bebê sorteado recebeu
o prêmio na tarde de terça-

feira. Trata-se da recém-

nascidaMaiaraGabrieleKlein,
filha da costureira daMarisol,
GbeleCristiane Klein.Maiara

nasceu no dia 27 de agosto,A

foto, de acordo com a mãe,
vai ficar de recordação para

Melani, do CP, com Camila

quando ela crescer. Já a rou

pinha será usada ainda neste

verão.

As emoções e 0S

s vão se intensificar,
hora de mudar o seu

��d�l<>. No área amoroso,
não convém abusar do sorte.
Câncer - Suas <atenções
est dos poro o plano

pouco de
xão poderão
ue você está

querendo, Procure descansar.

ocê estará de bem
. 'Poderão surgir
ue vão dominá-lo
e, entretanto, não
o poro assumir

compromisso.
•

Será tempo de
entro de si mesmo e

o espirituolidcde.X)
ar em coso e curtir o
rá ser respeitado.

COMPETITIVIDADE
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do ltapocu) promove, no dia
22 de novembro, seminário "Competitividade da

.

cadeira produtiva- de confecção com base nas

condições regionais", O evento está marcado para
as 9 horas, no auditório do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Os participantes receberão cer

tificado-. O seminário é dirigido a empresários, '

escolas de capacitação, estilistas, modelistas, es
tudantes, professores e técnicos de instituições liga
dos ao setor têxtil. O objetivo do evento é a criação
de uma rede de parceria, local e internacional, entre
as instituições públicas e privadas e de suporte
empresarial para o desenvolvimento da cadeia

produtiva da confecção.

CAPACITAÇÃO
AJHB - Desenvolvimento elo Potencial Humano

promove, nos dias 29 de outubro e 1 de novembro,
curso de televendas, das ·19 às 22 horas, na própria
sede da lHB, localizada· na Rua Felipe Schmidt,
221. O curso é destinado a operadores de televen
das � outros profissionais que utilizam o telefone

para negócios. O objetivo é capacitar os profis
sionais da área de televendas,' através de técnicas

apropriadas, e aperfeiçoar o atendimento telefôni
co.A apresentação do curso será feita porRoselene
Marli Harg, formada em Administração com es

pecialização em vendas.

O Sesc, em parceria com a Studio FM, promove,
no dia 14 de novembro, a segunda edição da
Garota Sesc, a partir das 23 horas, no BigBowlling.

Os produtores rurais de aproximadamente 200

municípios do Estado de Santa Catarina come

moram a assinatura da Lei n° 11.952, que autoriza

o governo do Estado de Santa Catarina a criar a

Zona de Processamento de Produtos Florestais.

Sancionada pelo governador Esperidião Amin, a

medida vinha sen�o reivindicada há muito tempo.
Com a nova lei, 14 regiões passarão a receber um

tr_atamento fiscal diferenciado, beneficiando as in

dústrias que atuam em reflorestamento e benefi
ciamento de pinus, eucaliptos e produção de essên
cias exóticas.

GAROTA SESC

ZPF

00 hora poro
diálogo e no troco

, fácil convencer

l._�.]No campo
senilmenta!, quebre logo o

apatia e se mexo!
•

ão - Bom dia poro
u cantinho um lugarmais
nte,Mos evite exageror
Influências negativos na

seu gato.
\

Não tenho receio
forço aos amigos:
mostrar solidários.
iva, uma situação

mal resolvido poderá causar

desconforto.
"

Vivo apenas 0

resente. Pore de se
om problemas que
existem. Uma crise
não estará descartado.
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correiodopovos@netuno.com.br

MÓVEIS
lllSM / aplrlllllentos ! chíll1GI J telreno!

Vende-se 3 terrenos

em Schroeder,
próximo da Marisol.
Troco por carro ou

moto. Valor
R$ 9.000,00.
Tratar: 371-7035, com

Amarildo.

Vende-se terreno em

Três Rios do Norte,
com 3.750m2.
Aceita-se carro ou

moto no negócio.
Tratar: 370-201 Z ou

9122-2348, com

Gilson.

Vendo terreno com

1 01.000m2 em Santa

luzia, Jaraguá do Sul,
com nascente, água,
luz, próximo escola,
posto saúde, ônibus;
próprio para lagoa,
peixe, plantação,
recreativa,' área de
lazer ou investimento.
Tratar: (47) 453-1023
ou 3025-4549.

Compra-se lote bem

localizado, paga-se a
,

vista, no valor' de
R$ 12.000,00 à

IMÓVEIS: compra, veriaa e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMRREGOS: oferta, procura e agências

;CIASSIFICADOS DO CP - Jara

R$ 14.000,00.
Tratar: 370-4826.

Vende-se terreno com

515m, próximo lot.

Decorpedras, Centro.
R$ 12.500,00.
Tratar: 373-1026.

Vende-se terreno no

centro, com 622m2,
'

com galpão de
135m2, todo murado.
Valor a combinar.

'

Tratar: 371 �9157.

,

Vende-se um terreno

na praia do Erwino.
Valor R$ 1.000,00.
Tratar: 273-0651, com
Marlon.

Vende-se casa na

praia de Enseada,
contendo 3 qtds, 2

bwcs, 1 sacada, área
de churrasqueira, toda
murada e demais

dependências. Aceito
carro ou casa em

Jaraguá. Tratar: 372-
2772 ou 371-3708,
com José Carlos.

qtos, 2 bwcs, 2 salas e

demais dep.
Valor negociável.
Tratar: 371-9519, com
Ângela.

Vende-se casa de

bangalô de alvenaria,
localizada na Vila
Lenzi, contendo 3 qtos,
2 bwc, sala, cozinha,
garagem, lavanderia

grande, com

churrasqueira.
Área do lote de
468m2, e a área da
casa de 118m2• Tendo
também no mesmo

terreno uma meia

água com 3 peças de
alvenaria.
R$ 80.000,0.0.
Tratar: :372-0815.

Vendo casa no centro

de Massaranduba,
próximo do Ginásio
de Esportes, casa de
alvenaria medindo
1 64,8m2, toda
murada com terreno
de 600m2•
Valor R$ 70.000,00. \

Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se casa de
alvenaria com 180m2,
na Rua Germano
Marquardt, 342 (Vila
lalau). Contendo 3

---------1 Vende-se casa na

praia Barra do sul, na
Rua principol, à 500m
da lagoa.
,R$ 10.000,00.
Tratar: 371-7341.

IvERSOS.]
Vende-se telefone

prefixo 376.
R$ 500,00.
Tratar: 376- 1773.

Vende-Sé Freezer 28
litros vertical.
R$ 400,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se Playstation I.
R$ 350,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se máquina de
tricô. R$ 300,00.
Tratar: 376- 1773.

Vende-se ponto de
táxi, na Rua João
Januário Ayroso, ao
lado do Salão
Bompani. Valor R$
3.500,00 de entrada
+ 30x R$ 433,00 fixo.
Tratar: 997�-8570.

Vende-se linha
telefônica, prefixo
376. R$ 600,00.
Tratar: 370-78'81, com
Leonel.

Vende máquina de
tricô Trantura, com
trocador de cores e

uma remalhadeira.

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA çerta.

BIKE TRILHA a casa das bicicletas'

Valor a combinar.
Tratar: 370-0598 ou

9118-8604, com

Sônia.

Vende-se

empilhadeira da
marca Marcoplam,
ano 1984, motor
1113, à diesel,
capacidade de 8
toneladas. Valor a

combinar ou troca-se

por empilhadeira de
menor capacidade.
Tratar: 370-2826, com

Gilson.

Vendo loja de móveis
e material de

construção, no bairro
Bom Retiro, em
Joinville, ótima

clientela, ótimo
faturamento. Tratar: '

Depois do
leite materno dê
00 seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Se unda-feira, às 12h'

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

(47) 453-1023 ou

3025-4549.

'Vende-se estoque de

loja de móveis,
estantes, estofados,
mesas com cadeiras,
etc. Tratar: (47) 453-
1023 ou 3025-4549.

Vendo computador
486, com CD Rom,
placa fax modem,
32M memória, caixa
de som, com

impressora xerox, com

cartucho com mesa.

R$ 1.000,00·.
Tratar: 376-0119,
com Valério.

Vende-se roupas de
bebê usadas, de O à 6
meses. Tratar:
370-9228.

TeMOS: esteiras, b;ciclet�s ersométrieas,
adesivos, acessórios e pe9as de feposi9ão.
Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

ir 21S-2383
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 . Centro' Jara ué do Sul

Uma opção com variedade e qualidade.
Atendendo todos os dias, das llh às 14h.

C0:"l buffet PQr quil9 e no D()mj��p também Espéto Corrido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E DIFI'CIO

II JARDIM SÃO LUÍS
.. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios

fINAN(IAM�Nro DIRHO (OM A (ON�TRUTORA

Rua João Franzner - São Luís
,

- Salão de festas
- Garagem '

- Portão Eletrônico
- Central de Gás
- Esquadrias de alumínio

j

- Sacadas com Churrasqueira
/

EDIFí CIO

JARDIM SÃO LUÍS

\

Construçõo e Incorporoção
TJ Arquitetura e Construção
Ruo José Norloch, 996 '" solo 4 - São luís

INTERIMÓVEIS, ®
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
CRECI0914j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A qualidqde dos veículos

_

é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso de devolver
o seu din heiro* caso você

não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e

usados, só na Caraguá.
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Santana
98/99 - Azul

PassatVR6
96 - Azul

Goll.8 JSI 2P
96 - Vermelho

GolfGL
96 - Preto

VEíCULOS VOlKSWAGEN

Astra GLS
98/99 - Verde

Fiesta
98/99 - Branco

OUTRAS MARCAS

MODELO GOR CORMODELOANO

Horário de
atendimento:

Oe segunda a sexta: 7h30 (Js 1911
Sábados: 8h às'1211

ANO

"
-�

CARAGUÁ l
jFone: (47) 371..4000

Jaraguâ·do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ref. 19 - AMIZADE - Novos, cl suíte + 2 qtos, cl
sacada, garagem, R. Jorge Czerniewicz - R$

55:000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

'!I
III: Ref. 35 - CENTRO. cf 161,OOm2, suíte + 2 qtos +

dep., satada, garagem pi 2 carros, Rua Piçarras, 2
ambientes de salão de festas, 10 andar - R$ 70.000,0 a

combinar, aceita financiamento bancário

Ref, 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

�'"":' :;"':("1 c/ C; lO,OOm2• Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Ref. 331 - CENTRO - apto cl área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergamo - R$ 60.000,00 •

Rua Reinoldo Rau

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente cl 42,OOm
piJoão Januário
Ayroso-
R$ 100.000,00
- entre e parco

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL
Galpão novo, em alvenaria,
6m2 altura, com forro isopor
e lanternim, com tela para
isolomento térmico, 3 bwc,
piso alisado e pintura em

epoxi, com 200m2 =

R$ 720,00 ou com

400m2 = R$ 1.200,00

2161 - JGUA ESQUERDO - R.
Horcdo Pradi, 280 - casa alv.
110m2, 3 dorm., sala eSfar/lV,

copa, cozinha, área serviço,
garagem. Terreno 360m2 - RS
45.000,00. ACEITA APTO
CONDOMÍNIO AMIZADE.

2179 - CENTENÁRIO- R.:
Henrich August lessmann,
189 - casa alv., 160m2, 3
darm., 2 bwc, 3 salas, copa,
cazinha, lavand., garagem 3

carros, área festa, piscina.
Terreno cf 900m2 -

RS 100.000,00.

2156· VIEIRAS· r. Manoel Froncisodo (oslo, 1054 - [Osoolv.
70m', 2 dorm., solo, COI., bwc, área serviço. RS 130.000,00

1041 - CENTRO
: R. Florianópolis -

apto cl BOm2, 1

suite, 2 dorm.,
sala, cozinha, área
serviço, garagem
1 carro.

RS 68.000,00

2123 - CIERNIEW/(I - R. Rio de Janeiro, 263-
Sobrado olv. 1 suite, 2 dorm., solo, copo, COI., garagem

3 corras, 2 solos comerciais. RS 150.000,00.
Aceita apto ou chácara menor valor.

Ref: 1030-Centro-

RS250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Lar Imóveisr·
...

275-2010 I 9101-9028 I 9122-7393
Av� Mal. Deodoro da Fonseca, 583

, VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,

, sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
80.000,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto. cl 2.qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. R$ 15.000,00 entrada. Aceita-se carro na

troca.
� Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís. Entrada R$ 10.781,00 negociável.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís. Entrada R$' 7.754,00 negociáveis.
- Casa campo na Palmeira em atv., na parte superior 1 bwc, 1
sala, 3 qtos. c] sacada pI lagoa e garagem pI 2 carros. Parte
inferior cl cozo él churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala cl bar
+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta
ou R$ 15.000,00 entro e saldo em 36x.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Terreno no B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01
salário mínimo mensal.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 5.500,00 quitado.
- Casa 'de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15x10) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pi 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +
3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 2 qtos e demais dep., cl sacada, área de festa, faragem
c/ portão eletrônico, Vila Lalau - R$ 4.625,00 de entrada.

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS;
.

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: (47) 9117-4713

Rua Urubici, 1027 - lateral da José Picolli - lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

o melhor atendimento da cidade,
Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VENDO CHÁCARA
Área de 20.000m2, com toda
infraestrutura, chão pronto

para construir, local
próximo do ceníro, um dos

lugares mais lindo, da
região agora em suas mãos.
Aceito carro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

-

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?

ARQU/TETOS
-

ATENÇAO
Vendo SORWARE

ARCHICAD original, versõo
6.0, parcelado lonqo prazo.

Ligue urgente:
Max/Pau/o

{16} 624-4333
E-mail: mmonhos@yohoo.com.

"Sua melhor opção de prazer

c:.At'C�bjH'''i(t'lt'''' 24 �CT''''':;'
Atendemos Eles, EI�s e Casais

Oespedidas de Solteiro, ,

massagens eróticas

FC NE: (47) 999 1 �866a
Jaraguá do Sul e região Jhony

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine

Ligue com cheque pré
até 12 vezes

Tratar:
(47) 3035�2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br

Vende-se uma ótima casa a aOOm da lagoa, em Barra do
Sul, ou troca-se por uma em Jaraguá ou Guaramirim.

Tratar: c/ D. Adelina - 9992-7533

V. Prefeito Waldemar Grubba, 3051 - 2 andar - Jaraguaguá do Sú..edCIin
Urologia e Medicina do Trabalho

Av.Mal. Deodoro dei Fonseca, 776 sÇlla9 - Jaraguá do Sul- sc

Fone/Fax: 371-4724

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CREC1W572-J

-:

OFERTA DA SEMANA RELAçÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
,

APARTAMENTOS
�-�----------------------�--� . EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL

Ed. Dianthus Cobertura cf acabamento de la·
.

Ed. Rebelo Centro: 3 darmo cf garagem
Ed. Picolli Centro: 3 darmo + dep. cf garagem
Ed. Chiodine Centro: suíte + 2 darmo cf garagem
Ed, Itália I Centro: 2 dorm. cf garagem
Ed, Maximu Center (novo) Centro: suíte + 2 darmo, cf garagem

I
,
II

JARAGUÁ ESQUERDO - Lot.
Juventos- casa em alv. cl 60m2, 1

qto, sala, sala, cozinha, bwc, área
serviço. Terreno 400m2 esquina.'

Valor R$ 26.000,00 (próx. Campo
do Juventos).

CENTRO-Ed.Karine
cl 120m2, 3 qtos, sala,
cozinha cl armários sob
medida, 2 bwc, área
serviço, garagem
individual p/2 carros.

ValorR$ 43.000,00 -

R. João Picolli

VILA LENZI - ótimo sobrado
(lindo), com acabamento de la,
258m2, suíte cl hidro + 3 qtos,

.

sara estar, sala jantar, sala de Tv,
escritório, cozinha cl armários
sob medida, 2 bwc, área serviço,
garagem pI 2 carros. Terreno
41àm2• Valor R$170.000,OO -,

R. Antonio Carlos Ferreira

(aceita proposta)

- CENTRO - Ed, Christiane Monique cf 144m2 - 2 qtos + dep. empregada, sala cf sacada, 2 'bwcs, .

área serviço, garagem - R$ 45.000,00 (neçociável)
- CENTRO - ótimo apto. cf 140m2 - suíte + 2 qtos + dep. - R$ 50.000,00
- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + :? qtos, dep. empregada, 2 bwc, 2 vagas de
garagem - R$ 75.000,00
- CENTRO - Ed. Royal Barg cf 120m2 - suíte + 2 qtos - R$ 110.000,00
- CENTRO - Ed, Florença cf 70m2 - 1 quarto, cf garagem - R$ 39.000,00

.

- CENTRO - Ed, Jaraguá cf 90m2 - 02 qtos + dep.,·garagem - R$ 60.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep. - R$ 80.00Q,00 (neg)

CASAS
DESCRIÇÃO DO IM�
Casa Comercial - R. João Picolli
Casa em Alvo cf 4 dorm. cf garagem
casa madeira cf 3 dorm. cf garagem
Casa alv. cf 3 darmo cf garagem
casa alvo cf 3 dorrn, + dep. garagens \

LOCALIDADE
Centro
São Luis Gonzaga
Centro
Centro
Czerniewicz

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 380,00
R$ 310,00
R$ 550,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 350,00
R$ 300;pO
R$ 400,00
R$ 380,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00

ÓTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breithaupt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1521 - CENTRAL - Terreno
residencial e comercial cl
2.500m2, próximo Duas
Rodas - R$ 350.000,00

5003 - BARRA - Sobrado - cl 163m2
- térreo cl 2 salas, cozinha, cl
armários emb., 2 dorm., 1 suíte, 2 bwc,
churrasq. cl lavan'd, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

5002-CZERNIEWICZ
Casa alvenaria, cl 156,95m2 - 3

dorm., 2 bwc, copa, coz., lavabo,
sala estar/TV, gargem,

churrasqueira. Terreno 420m2,
Rua Asfaltada - R$ 80.000,00

4228 - EDIF. RES. CATARINA
ERSCHING - Centro c próx. Caneri,
últimas unidades, pronta entrega.
Aptos 202, 404, 504 e 604 - suíte +
1 dorm, sacada cl churrasq, 2
elevador; piscina, gar., salão festas.
Apto 503 - suíte + 2 dorm., COZo cl
.armárlos, lavad cl armários, bal
cão granito, b.wc. 500/0 entro +

financ. direto cl construtora

5000 - JOÃO PESSOA - casa alv. cl
70m2 - 2 dorm., 1 bwc - Terreno cl
360m2, sala, cOZ., varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

2401- CENTENÁRIO - Lot. Jardim
Francisco, cl 476,05m2 - lote 12,

R$ 16.500,00

fII,rj

4249 - ED. RES. INDEPENDÊNCIA
Vila Nova - 8 aptos cl 2 dorm. - R$
45.000,00 - 1 apto cl sulte + 2

dorm. - R$ 65.000,00 - 1 cobertura
cl 300m2 - R$ 100.000,0051

acabamento

s;

5005 - CZERNIEWICS - Casa alv. cl
162,55m2, 4 dorm., 2 salas, 2 bwc,
copa/cozinha, lavanderia, garagem
pI 3 carros + quitinete cl 1 dorm.,
sala, coz., bwc, terreno cl 710m2 -

R$ 80.000,00

5008 - BARRA - Casa alv. cl 232,49m2,
suite c/ hidra + 2 dorm., 1 bwc social e
sacada, salão de festas cl blindex,
cozinha cl armários emb. copa, sala TVI
estar, energia solar, massa corrida,
telhas esmaltadas. Terreno cl 720m2•
R$140.000,00 (negociável)

1995 - CENTRO - sobrado cl
420m2, 5 suítes cl armários emb.,
cozinha cl móveis, sala estar/

jantar, garagem pI 3 automóveis,
sacadas. Terreno 500m2, próximo
Verdureira Raquel, aceita 2 aptos

,menores - R$ 210.000,00

4226-EDIF.
ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

\.' com 262,50m2 -

;." cl 4 suítes, 1
�. apto pI andar, 2
)I... vagas garagem -

� 3 sacadas,
financ. direto
60x (+)
acabamento
com financia
mento direto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* ILHA DA FIGUEIRA - Rua
Exp. José Ribeiro. Casa com 3

quartos, I BWC, sala, cozinha,
lavanderia, garagem e estrutura

para dois pisos. RS 37.000,00.

� ILHA DA FIGUEIRA -

erreno com área de 534m2 pró:
01. Homago, RS 27�000,00

"EngetecConstrutora e Imobiliária'
,"

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

Tel. Plantão
9102-6707
9102-6772
9101-8855
9102-6828

PRÓXIMO DG WEG
área total aprox. 5.000m2,
contendo 2 aptos, c/80m2
cada, 1 sobrado c/ aprox.
250m2 e 1 casa c/110m2
além de área de festas.
ValorRS260.000,00

- pto. Itona

Régia, c/ RS 18.000,00 de
entrada e assumir· o restante

junto a caixa. '

Eng·'···etecCRECI934-J
'-

."

* CENTRO - Rua Amazonas com
área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus RS 60.000,00.

* NOVA BRASILlA -Casa

com 134m2 e terreno com

375m2• RS64.000,00.

* CHICO DE PAULA- Casa
de alvenaria (Próx. posto
MarcoUa) RS 90.000,00

* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina
próx ao posto Marechal

.

RS 130.000,00

* VILA LENII- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

MAX WILHELM ESQ.
NEY FRANCO - 2
imóveis (1 sebrnde +

galpão). Área tene�o
1.000m2 c/ 60m pi Ney
Franco. RS 198.000,00
à combinar (aceita
carro)

* VILA LENII- casa em alv. c/
134m2, com 3 qtos, sala, coz.,
garagem, com sacada e lavan

deria - RS 64.000,00

':AMIZADE-Terrenos no Loteamento
Versalles com área de 450m2 nos valores

deRS24.000,00.

VILA RAU

Casa em alv.

próx. a UNERJ

RS 45.000,00

* BAIRRO ÁGUA VERDE
Casa na Rua Jorge Buhr, com
área de 70,00m2• Valor de

RS 20.000,00.

* ÁGUAS CLARAS - Terreno com

, 967,50m2 valordeRS 10.000,00

CENTRO

Apartamento com 1
suãe mais 2 quartos,2

� salas, dep. de
empregada,
lavanderia, bwc social
no valor de
RS 65.000,00

RESIDENCIAL
BARTEL - 1 suíte +
2 qtos, bwc,
lavanderia, sala,
cozinha, 1 garagem.
Valor
RS40.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa

mista + casa peq. em alv. c/
515m2 de área total e 190m2.
área consto RS 60.000,00•.

* VILA NOVA - Apto de
RS 54.000,00 - 2 quartos,
sala, coz., lavanderia e gar.,
próxima Rainha da Paz, com
área da festa e oiscina.

VILA NOVA - Residencial ou comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos Brugnago nº 611.

Valor venda: RS 120,000,00
Valor locacão: 490,00 mensal

, ,

.

* ILHA DA FIGUEIRA -

loteamento Dona Julio, com
terreno de 334m2• RS 16.000,00

* VILA NOVA - Edf. Morango i .

CQm 2 quartos, sala, cozinha, B
lavanderia RS52.000,00

CZERNIWICZ - Casa
. de 2 andares, com
suíte + 2 quartos,
churrasqueira,
garagem para
dois' carros
RS 140.000,00

* ESTRADA NOVA - casa com

80m2, 3 quartos, sala, copa, coz.,
lavanderia, garagem e bwc -

RS25.000,00

. * TRÊS RIOS DO NORTE
Casa de alvenaria com 1 suíte
+ 2 quartos sala, cozinha,

lavanderia e demais dependên
cias. RS 13.000,00

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 américas.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,00m2, casa em álvenaria medindo 106m2•
PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000;00 ou aceita-se tudo em

veículos, com valores a combinar

* JARAGUA ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno com

720,00m2• RS 32.000,00.

-

30,SOM

II

RUAJOSÉEMMENDOERFER

*JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 salas comerciais

, em baixo· RS 212.000,00

JOÃO PESSOA - Casa

cl 120m2, 3 qtos e

demais dependências,
garagem p/ 2 carros.

RS 37.000,00

* CASA EM ALVENARIA - na

Rua Domignos O. Brugnago, 611
(Rua do Supermercado Brei

thaupt e Rádio Brasil Novo).
Terreno com 1.000m2 e casa com

132m2, contendo 3 qtos, 1 bwc
social, copa/cozinha, 2 salas,
dep. de empregada (qto e bwc)
lavanderia e vornndc . Ótimo
ponto comercial ou residencial

*APARTAMENTO na frente do
Smurfs lanches, na Reinoldo Rau·
Centro: Contém uma suíte mais 2
quartos, 2 salas, dependência
completa de empregada, cozinha

com móveis e BWC.
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 27 de outubro de. 200

arst�n5 Lei oeir
* 20 Anos de Sucesso *

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça:
Dia do Leilão:

22/NOVEMBRO/2001 - às 13:00 horas

06/DEZEMBRO/2001 - às 13:00 horas
Local: Rua Marina Frutuoso, s/n° - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz; Juiz da Vara do Trabalho de Iaraguâ
do Sul/se, 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-1T18/99
Exeqüente: NILVO S]OEBERG
Executada: NACAjOADMINISTRADORA DEBENSLTDA. e OUTRO

(02)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundos do lado ímpar da

Rua João José Vieira, na cidade de Guaramirim, a 32,00m da referida rua, fazendo
frente em três linhas: a primeira de 5,50m em uma servidão de passagem; a segunda
de 1,00m e a terceira de 7,00m, ambas em terras de Dirceu José Vieira; travessão
dos fundos em terras de José Jair Vieira, com 1I,00m, extremando do lado direito
em terras de Antônio Platina Vieira, com 38,50m, e do lado esquerdo em três linhas:
a primeira em terras de Egon Leitzke e Frederico Müller com 20,50m; a segunda de

1,50m em terras de Frederico Müller e a terceira de 19,00m em terras de Agostinho
Mannes, contendo a área de 456,00m2• O terreno tem acesso por uma servidão de

passagem. Ma'rrícula n° 8.188 do C.R.!. da Comarca de Guaramirim/SC, de

propriedade de Nacajo Administradora de Bens Ltda. Sobre o terreno há duas áreas

construídas em alvenaria com aproximadamente 380,00m2 no total, não averbada
em cartório. Avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais). '"

VT-AT 25/01

Exeqüente: SHEILA BRUNS

Executada: DANIEL EDUARDO jECKS
Bens: 01) Aparelho de fax, SHARP, modelo UX 108, bom estado, avaliado

em R$300,00; 02) Fita de jogo de vídeo game NINTE�DO 64, avaliada em

R$199,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$499,00 (quatrocentos e noventa e nove

reais). Local p/ vistoria: Av. Getulio Vargas n° 268/Sala 203, Shopping Breithaupr-
Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Daniel Eduardo Jecks.

VT-CPE 95/00

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.
B�ns: Duas máquinas de costura industrial, overlock, UNION SPECIAL,

modelo 39500QA, razoável estado, avaliadas em R$500,00/cada, total: R$l.OOO;OO
(hum mil reais). Local p/ vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n° 1568/fundos - Jaraguá
do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 111/00
Exeqüente: CÉLIA MORAIS ZDONEK

_

Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIODE CONFECÇÕES KARIANA
LTDA

Bens: Imóvel constituído de: 01) Terreno situado nesta cidade e Comarca de

Guaramirirn, contendo a área de 24.600,75m2, sem benfeitorias, localizado no lado

ímpar da BR 2S0 km 4S, direção Guaramirim-BR 101, distante Bkrn do centro de

Guaramirim/SC, fazendo frente em 120,00m com a BR 2S0, travessão dos fundos
em duas linhas, uma de 32,00m com terras de Faustino Ferrari e a dutra de 6S,00m
com terras de Arnoldo Conzatti, extrema do lado direito em 315,00m com terras de

Landolin Stein e do lado esquerdo em 273,00m com terras de Elisita Piske, Irineu
Piske e Edith P. Ristau, com matrícula n° 12.149 no e.R.I. da Comarca de Guaramirim/
Se. De propriedade de Indústria e Comércio de Confecções Kariana Ltda. Avaliado

em R$33,000,00. 02) Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade e Comarca

. de Guaramirim, contendo a área de 27.490,50m2, sem benfeitorias, localizado no

lado ímpar da rodovia BR 2S0, distante 6km do centro de Guaramirim/SC, fazerido
frente em 7�,70m, com a rodovia BR 2S0, travessão dos fundos em 84,60m com

terras de Faustino Ferrari; extrema do lado direito em três linhas, sendo a primeira

em 56,00m, a segunda em 35,00m ambas com terras de Irineu Krause e a 3' d

291 ,SOm. com terras de Pedro Almiro Weber e do lado esquerdo em 310,00m co

, terras de Gustavo Ristau. Com matrícula n° 12.3'10 no e.R.I. da Comarca d

Guaramirim/SC, de propriedade de Indústria e Comércio de Confecções Karian

Ltda., avaliado e� R$35.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$6S.000,00 (sessent
e oito mil reais).

VT-ÁT 117/99

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

Bens: Duzentas e setenta e seis camisas confeccionadas em malha tipo Piquet
de fio penteado, com gola tipo pólo, cores diversas, tamanhos PMG, manga curta
com botões, punho na cor da gola, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50
cada, total: R$5.658,00 '(Cinco mil seiscentos e cinqüenta e oito reais). Local pi
vistoria: BR 280 km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 166/93
Exeqüente: LILI MORSCH WALZ

Executada: ESPÓLIODE OSMARKLEIN

Bens: 01) Máquina de costura industrial reta, CONSEW, modelo 210, razoáve
estado, avaliada eU1 R$500,00; 02) Máquina de costura industrial, overlock, RIMOLDI,
avaliada em R$500,00; 03) Duás máquinas de costura industrial reta, PFAF,F, avaliadas
em R$500,00/ cada, total: R$1.000,00; 04) Máquina de costura industrial, overlock,
JUKI, M0352, avaliada em R$500,00; 05) Máquina de costura industrial reta,

SINGER, modelo 191D200A, avaliada em R$500,00; 06) Ferro a vápor.WALITA,
avaliado em R$20,00; 07) Duas escrivaninhas com seis gavetas, avaliadas em R$20,00/
cada, total: R$40,00; 08) Máquina d/e escrever Línea 98, OLIVETTI, avaliada em

R$SO,OO; 09) Arquivo de aço com duas gavetas, avaliado em R$15,00; 10) Cofre de

aço, avaliado em R$150,00; 11) Duas cadeiras estofadas, avaliadas em R$5,00/cada,
total: R$10,00; 12) Cadeira tipo. diretor com rodas giratórias com braço, avaliada em

R$40,00; 13) Armário de madeira para escritório, avaliado em R$20,OO; 14) Quatro
roupões infanto juvenil, LEPPER, tamanho médio, avaliados em R$12,50/cada, total:
R$50,00; 15) Seis jogos de cama de solteiro TEKA, avaliados em R$19,80/cada,
total: R$llS,SO; 16) Quatro roupões infanto juvenil LEPPER, tamanho pequeno;
avaliados em R$fl,OO/cada, total: R$44,00; 17) Roupão infanto juvenil LEPPER,
tamanho grande, avaliado em R$14,00; 18) Oito toalhas de rosto da Tecelagem Rosana,
avaliadas em R$1,89/cada, total: R$15,12; 19) Oito toalhas de rosto DÓHLER,
avaliadas em R$l ,50/cada, total: R$12,00; 20) Toalha de banho com capuz LEPPER,
coleção Felpy, avaliada em R$5,50; 21) Quatro toalhas de banho com capuz LEPPER,
coleção Cavalinho II, avaliadas em R$5,90/ cada, total: R$23,60; 22) Seis toalhas de

banho LEPPER, Arytun, avaliadas em R$3,90/ cada, total: R$23,40; '23) Quatro
toalhas de rosto TEX ART, avaliadas em R$1,98/cada, total: R$7,92; 24) Trinta e

uma almofadas de fabricação própria, avaliadas em R$10,00/cada, total: R$310,00;
25) Toalha de mesa JULIANA, a_;aliada em R$6,90; 26) Toalha de mesa crochê,
BRISTOL, avaliada em R$9,50; 27) Toalha de mesa crochê LEPPER, avaliada em

R$9,50; 28) Toalha de mesa BRUXELAS, avaliada em R$8,90; 29) Quatro toalhas
de mesa TEKA, avaliadas em R$13,SO/cada, total: R$55,20; 30) Toalha de mes

MARIEL, avaliada em R$12,00; 31) Quatro toalhas de mesa DÓHLER, avaliadas

em R$12,50/ cada, total: R$50,00; 32) Duas toalhas de mesa Isabel, LEPPER, avaliadas,
em R$12,50/ cada; total: R$25,OO; 33) Três toalhas de mesa Dinner LEPPER, avaliadas
em R$16,SO/ cada, total: R$50,40; 34) Toalha de mesa crochê CRISMAR, avaliada
em R$13,80; 35) Toalha de mesa crochê FINE LACE-ASIA, avaliada em R$ll,SO;
36) Toalha de mesa crochê Pérsia LEPPER, avaliada em R$15,80; 37) Toalha d
mesa Manoela LEPPER, avaliada em R$8,90; 38) Quatro toalhas de mesa crochê

vinil CRISMAR FINE LACE, avaliadas em R$7,80/cada, total: R$31,20; 39) Duas
toalhas de mesa Tânia LEPPER, avaliadas em R$12,80/cada, total: R$25,60; 40)
Toalha de mesa Pamela, LEPP�R, avaliada em R$16,50; 41)Toalha de mesa crochê'
FINE LACE ÁSIA, avaliada em R$13,80; 42) Vinte panos para almofada co

desenho, KARSTEN, avaliados em R$3,50/cada, total: R$70,00; 43) Quinze
travesseiros antialérgicos ALTENBURG 30x40 Baby, avaliados em R$2;50/cada,
total: R$37,50; 44) Dois travesseiros antialérgicos QSONO, avaliados em R$2,50/
cada, total: R$S,OO; 45) Quatro edredom S&S solteiro, avaliados em R$24,SO /cada,
total: R$99,20; 46) Quarenta e três pacot�s de lkg de espuma picada ECOFLEX,'
avaliados em R$3,30/cada, total: R$141,90; 47) Onze travesseiros antialérgicos
ALTENBURG 45x65, avaliados em R$3,90/cada, total: R$42,90; 48) Quarenta eLAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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m metros de renda, avaliados em R$5,50/m, total: R$225,50; 49) Cinco metros de

;enda, avaliados em R$i5,80/m, total: R$79,00; 50) Nove metros de renda, avaliados
em R$12,90/m, total: R$116,10; 51) Quatro metros de renda, avaliados em R$16,50/

F' total: R$66,00; 52) Trinta e cinco metros de renda babadão, avaliados em R$4,80/
TI, total: R$168,00; 53) Dezessete metros de renda, avaliados em R$10,80/m, total
�$183,60; 54) Três metros de renda, avaliados em R$4,80/m, total: R$14,40; 55)
Vinte e cinco metros de renda, avaliados em R$9,80/m, total: R$245,00; 56) Seis
metros de renda, avaliados em R$9,80/m, total: R$58,80; 57) Seis metros de renda,
avaliados em R$6,20/m, total: R$3 7 ,20; 58) Treze metros de renda, avaliados em

R$5,80/m, total: R$75,40; 59) Trinta e seis metros de cetim, avaliados em R$4,90!,
m, total: R$176,40; 60) Cinco metros de cetim, avaliados em R$3,90/m, total: R$19,50;
61) Vinte metros de voai estampado, avaliados em R$3,98/m, total: R$79,60; 62)
rinta metros de voai liso, avaliados em R$6,20/m, total: R$186,00; 63) Cortina de

,25x2,70m, avaliada em R$208,00; 64) Cortina de 2,00xl,50m, avaliada em R$72,OO;
65) Cortina de 2,50x2,50m, avaliada. em R$98,00; 66) Cortina de 1 ,90xl ,60m, avaliada
m R$137,00; 67) Cortina de 2,50x2,80m, avaliada em R$188,00; 68) Cortina de

2,55x2,20�, avaliada em R$135,00; 69) Cortina de 2,55x2,20m, avaliada em R$195,00;
70) Cortina de 2,55x2,45m, avaliada em R$132,00; 71) Cortina de 2,30x2,00m, avaliada
em R$165,00; 72) Escrivaninha com duas gavetas, tampo em fórmica, avaliada em

R$20,00; 73) Doze metros de renda, avaliados em R$5,80/m, total: R$69,60; 74)
Cinco metros de renda; avaliados em R$6,50/m, total: R$32,50; 75) Treze metros de

renda, avaliados em R$4,90/m, total: R$63,70; 76) Cinco metros de renda, avaliados
em R$6,80/m, total: R$34,00; 77) Onze metros de renda, avaliados em R$5,50/m,
total: R$60,50; 78) Cinco metros de forro, avaliados em R$4,90/m, total: R$24,50;
79) Três metros de renda, avaliado em R$6,50/m, total: R$19,50; 80) Doze metros

de renda, avaliados em R$6,50/m, total: R$78,OO; 81) Quarenta e .sete metros de

forro, avaliados em R$5,80/m, total: R$272,60; 82) Quatro metros de renda, avaliados
em R$6,80/m, total: R$27,20; 83)Vinte e cinco metros de renda, avaliados em R$6,50/
m, total: R$162,50; 84) Cinco metros de renda, avaliados em R$7,80/m, total: R$39,00;
85) Cingüenta e seis metros de renda, avaliados em R$6,50/m, total: R$364,00; 86)
Quarenta e cinco metros de renda, avaliados em R$6,50/m, total: R$292,50; 87)
Três metros de renda, avaliados em R$6,80/m, total: R$20,40; 88) Trinta e três

metros de renda, avaliados em R$5,80/m, total: R$191,40; 89) Sete metros de renda,
.,

avaliados em R$6,50 /m, total: R$45,50; 90) Quinze metros de renda, avaliados em

R$6,50 /m, total: R$97,50; 91) Três metros de renda, avaliados em R$6,50 /m, total:
R$19,50; 92) Doze metros de renda, avaliados em R$5,50/m, total: R$66,00; 93)
Sessenta e. guatro metros de renda bege, avaliados em R$6,50/m, total: R$416,00;
94) Cento e cinco metros de renda bege, avaliados em R$6,80/m, total: R$714,00;
95) Quatro metros de renda bege, avaliados em R$5,50/ cada, total: R$22,00; 96)
Cinco metros de renda bege, avaliado R$7,50/m, total: R$37,50; 97) Três metros de

renda bege, avaliados em R$5,50/m, total: R$16,50; 98) Dez metros de renda bege,
avaliados em R$5,80/m, avaliados em R$58,00; 99) Três metros de renda. bege,
avaliados em R$7 ,50 /m, total: R$22,50; 100) Dez metros de renda bege, avaliados
em R$6,50 /m, total: R$65,00; 101) Sessenta e sete metros de renda bege, avaliados
em R$7 ,50 /m, total: R$502,50; 102) Quatro metros de renda bege, a';aliados em

R$5,80/m, total: R$23,20; 103) Quatro metros de renda bege, avaliados em R$7,90/
m, total: R$31,60; 104) Oito metros de renda bege, avaliados em R$4,90/m, total:
R$39,20; 105) Dois mosguiteiros LENITA, avaliados em R$59,80/m, total: R$119,60;
106) Mosquiteiro LENITA, avaliado em R$49,80; 107) Mosguiteiro LENITA,
avaliado em R$31 ,60; 108) Dois jogos de lençóis solteiro SISA, avaliados em R$18,50 /
cada,. total: R$37,00; 109) Jogo de cama infantil, avaliado em R$29,00; 110) Cortina
de 1,50xl,70m, avaliada em R$59,00; 111) Três cortinas de 1,40xl,70m, avaliadas

em R$23,00/ cada, total: R$69,00; 112) Cortina de 1,80x2,00m, avaliada em R$58,00;
113)Duas cortinas de 2,20x1,60m, avaliadas em R$29,00/cada, total: R$58,00; 114)
Cortina de 1,20xl,80m, avaliada em R$37,00; 115) Cortina de 1,55x1,60m, avaliada
em R$34,00; 116) Cortina de 1 ,55xl ,60m, avaliada em R$26,00; 117) Cortina de

11 ,35xl ,80m, avaliada em R$39,00; 118) Cortina de 2,25x2,00m, avaliada em R$55,00;
119) Cortina de 2,10x2,80m, avaliada em R$78,00; 120) Cortina de 1,60xl,80m,

.

avaliada em R$42,00; 121) Cortina de 1,00x1,30m, avaliada em R$18,00; 122) Cortina
de 1,47x1,80m"avaliada em R$49,00; 123) Cortina de 1,87x1,65m, avaliada em

R$39,00; 124) Cortina de 1,70x 2,00m, avaliada em R$39,00; 125) Cortina de

1,00x1,00m, avaliada em R$28,00; 126) Cortina de 1,20x2,20m, avaliada em R$47,00;
127).Cortina de 1,60xl,60m, avaliada em R$32,00; 1.28) Cortina de 1,95x1,80m,
avaliada em R$69,00; 129) Cortina de 1,40x1,50m, avaliada em R$23,00; 130) Cortina
de 1,30x1,00m, avaliada em R$28,00; 131) Duas cortinas de 1,80x1,60m, avaliadas
em R$18,00/cada, total: R$36,00; 132) Quatro jogos de toalha copa, avaliados em

R$7,90/cada, total: R$31,60; 133) Trilho crochê LEPPER, avaliado em R$1,80;,
134) Trilho de crochê LEPPER, avaliado em R$2,50; 135) Dois trilhos crochê FINE

LACE, avaliados em R$3,90/ cada, total: R$7,80; 136) Quatro toalhas de mesa

LEPPER, avaliadas em R$3,80/cada, total: R$15,20; 137) Topper estampado VT-AT 197/99
LEPPER, avaliado em R$2,80; 138) Quatro topper estampado LEPPER, avaliados Exegüente: NEIDE MARILENE MAASS

em R$3,50/cada, total: R$14,00; 139) Seis edredom de casal S&S, avaliado em Executada: SUPERMERCADOBENTHIENLTDA.

R$31,90/cada, total: R$191,40; 140) Oito cobertores de casal SCAVONI, avaliados Bens: 01) Veículo VW /KOMBI, ano de fabricação 1986, mod. 1987, gasolina,
em R$67,00/cada, total: R$536,00; 141) Quatro almofadas, avaliadas em R$15,00/ branco, placa LYD 5103, chassi 9BWZZZ21ZHPO'05362, RENAVAM 581656784,
cada, total: R$60,00; 142) Cinco travesseiros ALTENBURG, avaliados em R$3,90/ regular estado de conservação, tendo gue fazer parte da lataria gue se encontra com

cada, total: R$19,50; 143) Cinco jogos de toalhas de banho RENASCENSE, avaliados pontos de ferrugem, avaliado em R$3.500,00; 02) Veículo FORD /DEL REY GL,
--------------------�----��--------------------------------------�----------���

em R$29,80/catla, total: R$149,00; 144) Jogo de toalhas de banho ELISA, avaliados
em R$15,80; 145) Jogo de cama SABRI, com oito peças, avaliado em R$59,80; 146)
Três jogos com guatro toalhas de rosto TEKA, avaliados em R$3,90/ cada, total:
R$ll)O; 147) Jogo com duas toalhas de banho TEKA, avaliado em R$7,90; 148)
Catorze toalhas de rosto DÓHLER, avaliadas em R$I,50/cada, total: R$21,00; 149)
Oito toalhas de rosto TEX ART, avaliadas em R$1,50/cada, total: R$12,00; 150)
Trinta e sete toalhas de rosto ROSANA, avaliadas em R$1,50/cada, total: R$55,50;
151) Dois roupões LEPPER, avaliados �m R$19,80/ cada, total: R$39,60; 152) Cinco
jogos de toalhas de banho LEPPER, com guatro peças, avaliados em R$19,80/cada,
total: R$99,00; 153) Quatro jogos de toalhas de banho, LEPPER, com duas peças,
avaliados em R$9,80/cada, total: R$39,20; 154) Dez toalhas de banho ROSANA,
avaliadas em R$4,90/cada, total: R$49,00; 155) Cinco toalhas de banho ROSANA,
avaliadas' em R$5,90/cada, total: R$29,50; 156) Cinco jogos de cama solteiro, TEKA,
avaliados �m R$19,80/ cada, total: R$99,00; 157) Seis jogos de cama TEKA, casal,
avaliados em R$39,00/cada, total: R$234,00; 1.?8) Três colchas de casal LEPPER,
avaliadas em R$32,00/cada, total: R$96,OO; 159) Dez toalhas de rosto TEKA, avaliadas
em R$2,60/ cada, total: R$26,00; 160) Sete jogos de cama casal, CAMATEX, avaliados
em R$29 ,80 / cada, total: R$208,60; 161) Jogo de cama TEKA, casal, avaliado em

R$32,80; 162) Quatro jogos de cama TEKA, casal, avaliados' em R$23,80/ cada,
total: R$95,20; 163) Jogo de cama ALTENBURG, casal, avaliado em R$39,00; 164)
Três colchas felpudas LEPPER, avaliadas em R$32,OO/cada, total: R$96,OO; 165)
Nove jogos de cama solteiro REQUINTE, avaliados em R$16,50/cada, total:
R$148,50; 166) Três jogos de cama solteiro DÓHLER, avaliados em R$19,80/cada,
total: R$59,40; 167) �uas toalhas de copa LEPPER, avaliadas em R$1,50/cada,
total: R$3,00; 168) Três jogos de cama SULTAN, avaliados em R$28,90/cada, total:
R$86,70; 169) Cinco jogos de lençóis infantil, BEBEZINHO, avaliados em R$13,80/
cada, total: R$69,00; 170) Dois jogos de cama casal SABRI, com oito peças, avaliados

em R$59,80/cada, total: R$119,60; 171) Dois lençóis solteiro, avaliados em R$9,80/
cada, total: R$19,60; 172) Duas cortinas de 2,13x2,40m, avaliadas em R$58,00/
cada, total: R$116,00; 173) Três colchas de casal MATELASSE, avaliadas em

R$26,90/cada, total: R$80,70; 174) Três cobertores de solteiro SCAVONI, avaliados
em R$57,00/cada, total: R$171,00; 175) Três edredom de casal S&S, avaliados em

R$24;80/ cada, total: R$74,40; 176) Edredom de casal ALTENBURG, avaliado em

R$32,00; 177) Trinta e seis metros de tecido cetim, avaliados em R$4,90/ cada, total:
R$176,40; 178) Doze metros de tecido cetim, avaliados em R$6,20/m, total: R$74,40;
179) Vinte e três metros de tecidos gorgurão, avaliados em R$6,50/m, total: R$149,50;
180) Sete metros de tecidos gorgurão, avaliados em R$6,00/m, total: R$42,00; 181)
Doze metros de tecido poliéster, avaliados em R$5,20/m, total: R$62,40; 182) Quarenta
e um metros de tecido cetim, avaliados em R$4,90/m, total:R$200,90; 183) Quarenta e

três metros de tecido cetim, avaliados em R$3,90/m, total: R$167,70; 184) Quarenta e

seis metros de tecido cetim, avaliados em R$4,90/m, total: R$225,40; 18.?) Quatro metros

de tecido cetim, avaliados em R$5,50/m, total: R$22,00; 186) Quarenta rpetros de tecido

cetim, avaliados em R$5,80/m, total: R$232,00; 187) Cento e trinta e dois metros de
tecido cetim, avaliado� em R$4,90/cada, total: R$646,80; 188) Cento e onze metros de

cetim, avaliados em R$5,50/m, total: R$610,50; 189) Cingüenta metros de tecido cetim,
avaliados em R$4,90/m, total: R$245,00; 190) Treze metros de tecido poliéster, avaliado
em R$4,20/m, total: R$54,60; 191) Setenta e cinco metros de tecido cetim, avaliados em

R$3,90/m, total: R$292,50; 192) Dezoito suportes de cortina duplo, avaliados em R$9,80/
cada, total: R$176,40; 193) Vinte e nove suportes para cortina, avaliados em R$5,80/
cada, total: R$168,20; .194) Quatro suportes de cortina duplo, avaliados em R$7 ,80/cada,
total: R$31,20; 195) Treze suportes de cortina, avaliados em R$4,80/cada, total: R$62,40;
196) Dez suportes de cortina, avaliados em R$3,80/cada, total: R$38,00; 197) Mil metros
de franzedor, avaliados em R$0,50/m, total: R$500,00; 198) Quatrocentos e cingüenta
metros de franzedor, avaliados em R$0,45/m, total: R$202,50; 199) Duzentos e cinqüenta
metros de franzedor, avaliados .ern R$0,30/m, total: R$75,00; 200) Sete mil rodízios para

cortina, avaliados em R$0,03/cada, total: R$210,00; 201) Quinhentas e cingüenta argolas
para cortina, avaliadas em R$0,35/<?ada, total: R$192,50; 202) Cento e cingüenta suportes
de metal para cortina, pegueno, avaliados em R$0,50/cada, total: R$75,00; 203) Oitenta
suportes de metal para cortina, grandes, avaliados R$l,OO/cada, total: R$80,00; 204)
Sete�entos conjuntos de bucha e parafuso, avaliados em R$0,10/cada, total: R$70,00;
205) Trezentos e cingüenta metros de forro cortina, avaliados em R$3,90/m, total:
R$1.365,00; 206) Trinta metros de painel cortina, avaliados em R$5,30/m, total: R$159,00
; 207) Oitenta metros de voai, avaliados em R$6,iO/m, total: R$496,00; 208) Cortina de

1,65x2,50m, avaliada em R$22,00; 209) Cortina de 1,7 5x2,00m, avaliada' em R$25,00;
210) Cortina de 2,00xl,80m, avaliada em R�29,00; 211) Cortina de 1,40xl,30m, avaliada
em R$12,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$23.568,94 (vinte e três mil guinhentos e

sessenta e Oito reais e noventa e guatro centavos). Local p/ vistoria: Rua 28 de Agosto n"

2209 - Guaramirim/SC, com a Sr. Leonora Klein.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CADERNO

Parceria de negócios imobiliários.

�-
�_ CRECI18n.J

P ímóv is
PARCERIA DE NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS

*

Teodoro
lHo] ij;j;i io];I.] ii 1&!oV.li! "i

CRECIBOS4

IMÓtH;..!".�q�MENEuOTTI
CRECI5So.J

-

ji Clíãvõ/
CRECI812·J •

-gr���lI�
Uma parceria correta.

•
..

.

.

�
BarraSul
J\

í

mohil iári a da Barra
!.'H!!l.;í.'� I!A'i·f

•

. "Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade';

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA·

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
cf 2 qtos, 2 bwc,
demaisdep.
R$ 57.000,00

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle,
78. Apto cf suíte + 1 qto e demais

dep. - R$ 57.000,00
Cf suíte + 2 qtos e demais dep.

R$ 70.000,00

PLANTÃO DE VENDA
SÁBADOS

8h30 às 12 horas

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.

.

- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagos de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 cf suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Vclor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Solas comercial executivos,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2- R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUS o m2) -

Parcelamento direto com o PROMA

I -

PRíMULA
Apto. NOVO, cf
1 qto e demais

dep. - Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2•
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHã"ê CHã"ê CHã"ê CHã"ê ClJii"ê CHã"ê
CRECI612-J

esidêncial
EDIFíCIO MÔNACOVOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

Ref. :3809:
PARTAMENTO

EDIFICIO
MÔNACO

�Mulm�

.�N� �. PWZ@ WOU:

- 3 Dormitórios
ou 2 vagas de
garagem
- Salão de festas
Playground - 7
Pavi-mentos cl
elevador' ':', :
Financiamentó .

9i o com cons

iq cinco oe1lol
r

t._._.::, � ,H !,�'!P' d�l�l!>\II.< �.(I Banco. 1.0nsU e
l �.lncol'porCldorb.·

1

dormitórios,
sacada,

.

eh u rrasquei ra
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

•

•

Ret.: 3800 Centro - Ap
01 suíte, 02 quarto

churrasqueira na saca

demais dependência ..

R$ 8º,Qºº,OQNf:}Q,1

TERRE . 0- Rua Amazonas

822,OOm2 cJípossibilidade de ser
feito 02Iotes';valor Nego'tiável.

1

cf 01 suíte, 02 quartos,
pf empregada cf banheir

e demais dep. R$ R$
75.000,00 N",g.

i. Ref.:02 .:'o'C:ntro - 04

\),'�'<,",".i�·,%",,>dormitórios·, 08 bwcs,
alvenaria cf 03 'quartos, i sala, garagem pf.,02 ícarros, 02
sala de estar, copa, co'zinh rêufas7Sãia"a� estar, 01

bwc, lavanderia garagem
cl

edícula. Valor nego

Ret.: 3815 Centro - Apart.
cf 01 suíte, 02 quartos,
garagem pf 02 carros e

. demais dep.
R$ 65.000,00 Neg.

Ref.: 18 - Centro - 02 Casas
02 quartos cada, rua:

Angelo Schiochet, terreno cf
575,00m2 •

•

CHã"ê

Ref.: 503 - Czerniewicz -

Casa cf 01 suíte cf

Hidro, 02 qtos., anti sala, sala
jantar. Cozinha,

03 bwcs, lavanderia, garagem
pf 02 carros.

Ret.: 710 - Vila Lenzi -

Casa cf 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem,
. escritório e churrasqueira.

R$ 65.000,00 Neg.

Ret.: 3816 Nova Brasilia

Apart. cf 02 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc e

garagem, R$ 43.000,00 Neg.,

Ref.:10 - Centro - Casa +

sobrado Rua:
Rudolfo Hufenuessler
R$ 85.. 000,00 Neg.

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se achave@netuno.com.br

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oirassol
IM0'VEIS

�PABX ·371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J
E-mail -Irrioveis ée netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALV.
COM 320 m2 - RUA JOÃO,
PLANINCHECK- n? 755, 2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha_ sob
medida + garagem 2. carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74)- EXCELENTE
PARA CLlNICA. R$ 230.000,00

Cód.X3016 - CZERNIEWICZ - Terreno

co�v450m2 (15 x 27 = 405 m2). /
ximo ao PAMA. Preço R$ 12.000;Ó·0

(excelente vista)
I

C
I
2035 ,ç:�t:JTR�'" e= Éd. Cristiane

MoniqJ� - 2 Cjtõ's '-to dependênci��erripregada
- pr!eçJR$ 50:000;00·(próx:ESC:�la Canguru)

!

c/ 122m2 - Suíte + 2 quartos - fica cozinha

s/medida - Preço R$ 68.000,00
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ 115.000,00

Cód 3022 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 520 m2. Rua MaxZiemann (Próx.
da Canarinho). Preço R$ 29.000,00

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. juventus), R$ 13.000,00

Cód IIII BARRA DO RIO CERRO -

Casa aIv. c/85m2 - Lot. Hanemann - 2 quartos
- terreno c/371m2. Preço R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMPRE marcante
A personagem Imaculada, de Elizabeth Savalla,

em "A Padroeira", marca o retorno daatriz às novelas

após cinco anos,

II

CAMINHOS DO MUNDO I\

iluminados pela paz
como forma de valorizar o trabalho
e o interesse dos estudantes. O
concurso é dirigido apenas a

estudantes com idade entre 11 e 13
anos. O mesmo regulamento é

válido para todos os países
envolvidos no projeto. Ano passado,
segundo Zapella, 325 mil cartazes,
do mundo todo, concorreram na

última etapa. Até agora o Brasil
ainda não levou o prêmio máximo.

A participação dos estudantes de

Jaraguá do Sul neste projeto

demonstra o interesse dos

educadores e dos alunos no

processo de paz, tão necessário

para a evolução da humanidade.
Todos os trabalhos expostos no

shopping enfatizam a esperança em

um mundo melhor através de
atitudes pacíficas de preservação
do meio ambiente e do ser

humano. Com idéias simples e

criativas, os estudantes tentam

aproximar o adulto do conceito de

paz a partir da ótica infantil.

aqui na cidade

estão expostos no

segundo piso do

Shopping
Breithaupt e serão

avaliados por um

júri, que vai

escolher os cinco

melhores.

De acordo como o

assessor e

coordenador do

concurso, Sérgio
Zapella, os cinco

escolhidos em Jaraguá do Sul

participam da etapa brasileira,
concorrendo como representante
da Região Sul do Brasil. Esta etapa
vai acontecer no dia 28 de

novembro, em local ainda não

definido, e apenas um cartaz por
região será escolhido, que, por sua
vez, participa da etapa final, que
acontece nos Estados Unidos, em
março do ano que vem.

O encerramento da etapa de Jaraguá
do Sul acontece no dia 12 de

novembro, com a divulgação dos
cinco melhores cartazes produzidos

,

neste distrito. Os participantes
receberão certificado internacional

Em tempos de guerra e de
terror nada melhor do que falar em

paz. Como tem acontecido desde

1988, o Lions promove o já
tradicional concurso internacional
sobre a paz mundial, envolvendo
nada menos que' 60 países,
incluindo o Brasil. Este ano o tema

central do evento é "Iluminando os

Caminhos para a Paz Mundial",
assunto que serviu de inspiração
para alunos de 23 escolas da rede

particular e pública de Jaraguá do

Sul que estão participando do

concurso. Os cartazes produzidos

!
! I

/ I I
.. f II / I í

I / / ti

Venho conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposiçõo como: mesa de centro, lateral, aparador, estantes,

colunos, codeiras, mesos de iantar, banquetos, que poderõo
completar sua decoroçõo. Consulte-nosl,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' 2E CORREIO DOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA

'3° RODEIO DO
CTG Do Trote ao Galope

ANIVERSÁRIO

Valéria Spézia, com a filha" �anieli,
e o marido, Miro Spezl�. Ela
aniversariou no último dl.a 22,
quando recepcionou amlgos,e

familiares, Parabéns é o que deseja

toda a família Laço Jaraguaense

N' ho e Jair do eTG Laço Jaraguaense, l° lugar no
ln : I' 3° Rodeio do eTG Do Trote

laço categona Dup as, no

ao Galope

Regiane, Geovane, Guida,

padre Lindolfo e Marlene

Evaldo e namorada
turma do churrasco' Na '

. nico, Miro e Celso

GAÚCHOS E GAÚCHAS
DE IDADE NOVA

27/10
Mutilo Cézar Rosa Júnior
28'l0
Francisco José Candido Filho

31/10
. Camila Gabtiele de Oliveira

REFLEXÃO

SÁBADO, 27 de outubro de 2001

"Meu pai, quando vivo, jamais me deu mesada pat:a trabalhar e presentes
para passar de ano na escola. Eleme ensin�u a trabalhar, valorizar os estudos'
e �odas as coisas que ele tinha. Quando veio a falecer, deixou bens materiais

para nossa segurança, mas, com certeza, a maior e melhor herança é o

orgulho que sinto de ser filho do 'seu' Augusto Demarchi."

Esta declaração foi feita pelo filho Geovane, na edição do último sábado.

Muito mais que palavras, uma mensagem, com profundidade e abrangência,
que eu digo: "Isto não são as mãos que escrevem e sim o coração." Patrão
Geovane, parabéns pelo alcance de suas palavras, continue escrevendo, pois
tradição é tornar público nossos conhecimentos. (MARCON)

SER Marisol e Academia de

Dança "Pátria Campeira"
promovem

Baile de Formatura
"Gauchesca"

,

Acontece hoje (27),
a partir das

22 horas, na Sociedade

Vieirense, animação com o

"Grupo Pé no Estribo".

Ingressos antecipados na

Casa Campeira e Gauchita

ANDREZA E ROGÉRIO

CTG LAÇO JARAGUAENSE
Amanhã (28), Domingo no Rodeio

8 HORAS� Laçada Individual (2 rodadas
- R$ 5,00 - ganha 1 churrasco)
1 ° e 2° lugares - Medalhas
10 HORAS - Vaca Gorda Individual

(R$ 5,00)
12 HORAS - Churrasco
13 HORAS - Vaca Parada
13H30- Laçada Individual (3 rodadas
- R$ 10,00 por laçador)
1 ° lugar: 15% arrecadação + medalha
2° lugar: 10% arrecadação + medalha
3° lugar: 5% arrecadação + medalha
Estamos tchêsperandol

Casamento digno de muito amor e respeito,
em ambiente sagrado, Capela Nossa

Senhora do Rosário, reuniram-se as

famílias e amigos de Haraldo Raulino e

Pedro Rotes, para abençoar esta nova

família, e, como disse o poeta: "Existem
dois momentos na vida em que a mulher se

sente uma rainha: no dia do seu casamento

e no dia em que torna-se mãe", que eu

completo com a observação do mestre: "A

compaixão e a humildade são virtudes dos

reis", digo isto porque este casal fez jus ao
seu dia de reinado, pois lembrou, ainda na

igreja, de fazer um agradecimento aos pais,
que eu copiei para servir de.exemplo: "Às
vezes, com palavras ou atitudes, não

encontramos formas de dizer tudo o que
sentimos. Gostaríamos de poder dar a

vocês um presente todo especial, à altura de vocês, mas; infelizmente, nada encontramos.
Sempre queríamos lhes falar, mas achamos que hoje seria o melhor momento de declarar

todo o nosso amor, carinho e respeito. Queremos agradecer a dedicação, os ensinamentos
e o amor que nos deram. Obrigado por tudo, meus queridos pais."
Parabéns, paz e harmonia, e que o amor que os une agora, seja para sempre. (MARCON)

www.ctglj.com.brAGENDA GAÚCHA
27/10 - GRUPO MINUANO - BIG BOWLLlNG

28/10 - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
8/11- Os Ser.ranos·- Big Bowlling
15/11- Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
24/11- Baile com Chiquito & Bordoneio - CTG Laço Jaraguaense
25/11- Domingo no Rodeio _::_ CTG Laço Jaraguaense \

;-

e-mail: cas.acampeira@terra.com.br
Rua Guilherme Weege, 22

fone/fax:371-0330 - Centro Jara uá do Sul

,

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GI::RAL

D E,M A R C H I CARNES
CARNES

.,... FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 ';'JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

OFERTAS
Alcatra com osso R$ 5,90
Costela ponta H$ 3,39
Dobradinha (bucho) R$ 0,99
Língua bovina R$ 1,99
Filé simples R$ 4,89
Fígado bovino R$ 2,55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOMENAGEM
II

Na sexta-feira passada (19), naArrnalwee, o
médico FernandoArthur Springmann foi
homenageado pelaAssociaçãoMédica de
Jaraguá do Sul.

SÃO Luís
O Colégio Marista São Luís informa

que já estão abertas as matrículas para
o ano letivo de 2002. Dê de presente
para o seu filho um futuro melhor!

ATENDIMENTO
A Câmara ''ela Mulher Empresária de

Jaraguá do Sul, com o apoio da Acijs,
promov.e a palestra ''Atendimento com .

motivação - Uma questão de sobre

vivência". O palestrante é Alcino de

Araújo, vice-presidente da Acijs para
Assuntos de Núcleos Setoriais, e só�io
proprietário da empresaJMA Comuni

cação e Desenvolvimento Empresarial
Ltda. Quarta-feira (31), às 20 horas, no
Shopping CenterBreithaupt.

PENTEADOS
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs
promove no dia 29 deoutubro, das 9

às 18 horas, no auditório do Sesi, curso
de Penteados, com a profissional Alair
Almeida. O investimento é de R$ 20,00
para sócios e de R$ 30,00 para não

associados. Mais informações com o

consultor Luiz, pelo telefone 371-1044.

RODEIO
O 2° Rodeio Crioulo daApae, de Gua
ramirim, será realizado neste final de

semana, no Parque-de Exposições, com
renda destinada à EscolaEspecialMaria
Anna Malutta. O baile deste sábado
será com o Sul Encanto, a partir das 23
horas, e, domingo, haverá tarde dançante a
partir das 16 horas. O rodeio inicia no sá

bado, com desfile às 10 horas. Não haverá

cobrança de ingresso no rodeio, exceto no
baile e na tarde dançante.

PRÊMIO
AABTCP (AssociaçãoBrasileiraTécrucade
Celulose e Papel) entregou, dia 24, oPrêmio
Destaque do Setor 2001, categoria Au
tomação, àWeg Indústrias S.A. O prêmio
foi concedido pelos leitores da Revista "O
Papel",que elegeram aWegcomo amelhor

empresa do ramo.

,

STUDIO EM FESTA

Edylson Ricardo, Rodrigo e Mário

Neto festejam hoje seus respectivos
aniversários. Esperamos bolo.

Odair José e

Edileusa Mara

casaram-se no

sábado passado
(20), na Igreja

N assa Senhora das

Graças, com
recepção no Clube
Atlético Baependi.
Na foto, os noivos
com os pais, dele,
Ireneu e Venilda
Heiden Krause, e

dela, Arcelino e

Anita Spézia
Piccoli.

Felicidades ao

Casaram sábado (20), na Capela do Molha, Raquel
Marchi e Marcos A. Prestes de Souza. Parabéns!

o CCAA de Jaraquá do Sul realizou no mês de julho o

University ofMiami Eng/ish Proficiency test Umept;
aprovado pelo Ministério da Educação e do Desporto e

aplicado com exclusividade pelo CCAA. Contando com a

presença de William McDavid, gerente internacional
CCAA - Rio de Janeiro

Inauguração da Loja Tim Celulares, no Shopping Center Breithaupt,
contou com expressivo número de clientes

Realiza-se hoje (27) o casamento de Maria Alice, filha de Pedro e Eunice Maria I
Piccoli Savi, e Eduardo; filho de Renato José e Rovena Raboch Rubini, que se I

I'

realizará na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro. Após a

cerimônia os convidados serão recepcionados no Restaurante Itajara

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Dr. Antonio E. Menna
6FTALM6LÓGIsTÁ��;��;;:�;�:����;;�;;;��

Floricultura
Florisa

371 8146
371\:;:0515-

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE .JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE .JANEIRO

. L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netuno.com.br

Rua Bernardo Dornbu�,,2433
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I, Completou 9 meses no último dia 23 a fofinha
Larissa M ilene Pacheco. Ela é filha de Van

derlei e Slrlel. Seus pais, avós e padrinhos
lhe desejam muita saúde e felicidades,

A gatinha Bruna Vercino completou 1

aninho no último dia 25. A madrinha
Oaniele deseja parabéns

A comunidade São Francisco de Assis comemorou, no dia 4

de outubro, o dia do santo padroeiro, A decoração ficou por
conta da ornamentadora Edite Ferrari Lubaski, que
procurou resgatar na memória dos devotos a importância de

agirmos como São Francisco, protegendo os animais e

preservando a natureza que Delis nos deu.

Hoje, a bela Caroline Cardoso come
,

mora 5 anos. O papai, Cleber, lhe

deseja muitas felicidades

Cleverton (E), 10

anos, e Cleiton

(O), 11 anos,
celebram ala

Eucaristia,
amanhã. Os pais,
Natalina e

Valmor, e o

irmão, Cleberton,
sentem-se

orgulhosos

Isabela Minati, 5
anos, da Agência

Beth Borba

Manequins e

Modelos Infantis

Quem recebe hoje a la Eucaristia na Igreja Nossa Senhora Rainha
da Paz, às 17h30, é César Augusto Ribeiro. Ele recepciona
amanhã, na casa dos pais, familiares e amigos para celebração

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau

Pediatra

AseI
14/10 _ Henrique Souza Dellagnolo
13/10 _ Juan Seibel Ceccatto
13/10 _ E Ilen G iovanna Sansão
15/10 _ Diogo Maurer Petrarca

16/10 _ Hoberdha Grégori Marcelino
15/10 _ Marcos Paulo Barossi
18/10 _ Leticia Morgana Sizs
16/10 _' Nicole Gabriele Dumke
15/10 _ Eduardo Ribeiro de França
14/10 _ Lucas I<retschmar
19/10 _ Patrick Rasá
14/10 _ Renan Campos Fagundes
16/10 _ Aline Campregher

Aniversariou ontem AméliaMeier.

Quem deseja os parabéns são o

Hilário, Ivoni e Inácio.'
Felicidades!

Colinho laby, Oikids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão

sortear peças de roupa entre as

crianças � recém-nascidos que ilustram
a nossa página com fotos ou são
aniversarianta do mês. A cada 30

dias" dois brindes serão entregua.
Participe, envie já sua foto.

André Ricardo e

sua mãe,
Terezinha,
convidam,

familiares e amigos
para ala

Eucaristia, que
será real izada hoje
(27), às 17h30, na

Igreja Nossa,
Senhora Rainha da

Paz. Após a

cerimônia religiosa
os convidados serão

recepcionados no

Bompahi

RuaWalter Marquardt. 284. 371 O 1 O 1 • 371 061 1

Confecções Nicolodelli LIda - Rua Joaquim Francisco de Paula. 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br

o
CORREIO DO POVO

ROUPA DE CRIANÇA .
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 28/10 A 3/11

QUE PRIMA!
(GLOBO, DOM, 12:10 H)
Elaine Mickely e Juan Alba estão em

"A Prima de Vermelho", do
humorístico "A Turma do Didi". Na

história, Didi e a turma estão sem

dinheiro e, para tentar melhorar a

situação, alugam um dos quartos da
casa. Quem se muda é a prima de Lili

que está indo morar na cidade. Didi
fica apaixonado. O problema é que a

moça só se interessa por homens

comprometidos.

SABOTAGEM
(GLOBo, DOM, 12:45 H)
Camilo é alvo de uma vingança no

episódio "Charada", do programa
"Sandy e Júnior". Enquanto a galera
produz um documentário, Camilo
será vítima de um trapaceiro que quer
acàbar com sua carreira - um antigo
amigo de colégio, o Jaca (Batholomeu
di Haro). Sandy e cia tenta desvendar a

charada e descobrir quem é o

causador de toda a confusão.

DAS TREVAS

(GLOBO, DOM, 13:20 H)
O programa especial de Dia das
Bruxas traz como convidados os

personagens Zé do Caixão, Bento
Carneiro, o vampiro brasileiro, e

Calunga, participando do quadro "Tá

no Papo", do "Gente Inocente".

Márcio Garcia também vai estar à

caráter e encarna o papel de Conde

Drácula. Nas homenagens, os
.

pequenos apresentam um balé

inspirado no filme "A Dança dos

Vampiros" e ainda a versão da peça
"A Bruxinha Que Era Boa", de Maria

Clara Machado.

BRUXAS SOLTAS

(GLOBo, bOM, 14:05 H)
Desta vez, Xuxa comanda o "Planeta

Xuxa" com um visual bem diferente.

As lentes de contato brancas e o

figurino pr,eto dão o clima de terror

no especial "Halloween", em
homenagem ao Dia das Bruxas. Ainda

no programa o trio KLB, Wanessa

Camargo; Angélica e Frank Aguiar. O
polêmi€O Padre Quevedo participa do

quadro "Intimidade".

GINCANA
(SBT, DOM, 14:15 H)
O programa "Qual é a Música?", com
Silvio Santos, recebe os cantores

Alexandre Pires e Marcelo Augusto e

o atar Rodolfo de Freitas, o Frederico

de "Pícara Sonhadora", que formam o

time masculino. Eles enfrentam a equipe
feminina, composta pela cantora Joanna
e as atrizes Guilhermina Guinle e Karina

Bacchi.

PAPO DIVERTIDO

) (REDE BRASIL, DOM, 19 H)
I

A excêntrica Regina Casé é a convidada

de José Maurício Machiline no programa
"Por Acaso". A atriz conta a trajetória na

carreira. Começou a trabalhar aos 15

anos manipulando fantoches e

marionetes. Ela lembra a época que

apresentava os programas "Brasil Legal"
e "Muvuca" e se define como

comunicadora. Regina fala também
sobre a volta às novelas após 15 anos.

Atualmente a atriz é a nordestina Rosalva
de "As Fílhas da Mãe", de Sílvio de

Abreu, na Globo.

DE NOVO

(GLoBo, DOM, 22:55 H)
Zeca Camargo comanda a terceira

versão do programa "No Limite". Desta
vez a ginca:na ocorre na Praia do Cocal,
localizada na Ilha de Marajó, no Pará.

São doze participantes que serão

divididos em dois grupos. Os elementos

da mandala agora são representados por
cobre, bronze, prata e ouro. Todos,
claro, desejam o prêmio de R$ 300 mil e

fama instantânea.

CIOISA DE CAIPIRA

(Globo, ter, 22:35 H)
O "Brava Gente" apresenta "Arioswaldo
e o Casamento de Sua Velha Mãe

Centenária, Na história, Arioswaldo
(Tadeu Mello) é um caipira que mora

com sua velha mãe, Centenária (Dirce
Migliaccio). Ele é apaixonado por
Branca Luz (Regiane Alves) e cai em

desespero quando a mãe decide se casar

com Mizir (fanico Pereira). Com ciúmes,
sai de casa e vai morar com-o -coveiro da

cidade, Diprofundo (Carias Vereza),

VIDA REAL

(NITv, ter, 23 H)
A quarta versão da série "20 e Poucos

Anos" reestréia esta semana. O

programa revela depoimentos de jovens
comuns que abrem suas vidas durante os

oito capítulos da série. O grupo é
formado por jovens que residem em

São Paulo e vivem em mundos distintos.
Durante um mês, a rotina dos

participantes foi acompanhada de perto
e quase tudo foi registrado.

1E�Q;_ELlZAREI�ll'lAL.o...t1_ p_OR_C'-IN_T_IA_L_o_PE--II'
POpTEV

I;S oLADO

da mald.
Os dias de manda-chuva fi

caram para trás, mas a postura
arrogante continua amesma. As

sim é Imaculada, a beata dissimu
lada de "A Padroéira".A vilã da
trama das seis agora também

protagoniza verdadeiras cenas de
comédia pastelão. Após perder
a fortuna da família, ela inusi

tadamente assume o papel de
rnucarna. Essa verdadeira meta
morfose marca o retorno da

atriz Elizabeth Savalla às novelas

após cinco anos. A personagem

permaneceu em destaque na

trama mesmo depois das inú

meras mudanças realizadas por
Roberto Talma, diretor de nú

cleo da novela. "A Imaculada é

um verdadeiro caleidoscópio. Ela
é vilã e cômica ao mesmo tempo.

(
Uma das melhores personagens
que fiz", assegura.

A satisfação de Eliz�beth é

visível. Bastante falante e extro

vertida, a atriz não se acanha em

admitir que possui vários pontos
em comum com a beata de "A
Padroeira". Entre eles, o hábito
de comer escondida. "Meus fi

lhos.ficam me controlando. En

tão, como escondidamesmo. Eles
falam que eu sou a própria Ima
culada, só falta o figurino", con
fessa às gargalhadas. Elizabeth é

mãe de Thiago, 25 anos, Diogo,
24, e dos gêmeos Ciro e Tadeu,
21 anos. O quarteto se queixa que
a mãe é durona, mas a atriz se

defende. "Não é fácil criar tantos
filhos. Sou um tanto enérgica às

vezes", �dmite.
Aos 46 anos e 24 de carreira,

Elizabeth faz questão de frisar

que se sente realizada profis
sionalmente. Isto porque, du
rante o período de afastamento
da tevê - o último trabalho foi a

protagonista Maria Luiza, de

"Quem é Você?", de Ivani Ri

beiro -, a atriz concretizou um

antigo sonho: viajar pelo interior
do país com a companhia de

teatro "Savalla & Átila", em
parceria com o marido Camilo.
"Foi aminhamelhor experiência
de vida. Estava deprimida e

'mambembar' acabou sendo um

remédio", recorda.
A idéia de excursionar com

uma companhia teatral vem
desde os tempos em que Eliza

beth cursava a Escola de Artes

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Elizabeth Savalla, a Imaculada de "A Padroeira"

Dramáticas da USP, em São Paulo. Os planos foram
adia-dos quando a atriz foi convidada por Walter

Avancini, com quem fez cerca de dez produções, para
estrear na tevê. A revolucionáriaMalvina de "Gabriela",
de 1975, acabou sendo um estouro. "Era uma loucura
andar nas ruas. Ate hoje as pessoas comentam sobre

ela", diz. A atriz permaneceu interruptamente no ar

em produções da Globo dos 19 aos 33 anos. Na década
de 70, emendou uma série de novelas, como "O Astro",.
em 77, "Pai Herói", napele da bailarina Carina no ano

seguinte, além de "Estúpido Cupido" e "O Grito", em
79. "Nunca me deslumbrei, mas senti que era hora de I

dar um tempo", garante. Durante os anos 80, atuou
em "Plumas & Paêtes", de 1980, "Homem Proibido",

I

de 19�2, "Partido Alto", 1984, "Pão Pão, Beijo Beijo",
1983 e "Hipertensão", em 1986. "Não tinha tempo
para nada. Sou uma atriz de teatro, não queria continuar
neste ritmo louco", diz Elizabeth, que na década de 90

fez "Quatro porQuatro", como a divertidaAuxiliadora.
Com a volta às novelas, a popularidade da atriz J

aumentou ainda mais. Constantemente, Elizabeth é

abordada nas ruas e os Ias pedem desde autógrafos até

receitas dos biscoitos afrodisíacos de gengibre dà Imaculada.
"As pessoas acham que se fez efeito na Imaculada, que
está na seca, pode dar certo com qualquer um", analisa
-com humor. A atriz, inclusive, admite que sentia falta do
assédio. "Agora não posso entrar num restaurante que já
falam que estou comendo escondido", brinca.

.

A reviravolta da personagem é outro'motivo de

orgulho para a atriz. "Ela merecia este castigo para
deixar de ser besta"; opina. Mas amaratona de gravações
está intensa. Elizabeth grava cerca de 40 cenas por dia,
número acima da-média. "Gravo feito louca", reclama.
Mas, quando o assunto é férias, a atriz não cogita
'descansar. "Vou retomar a excursão com a minha

companhia", planeja Elizabeth, que ainda vai trabalhar
bastante até janeiro, quando terminam as gravações de
"A Padroeira".
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Quando foi convidada para viver Deusa/

J em "O Clone",AdrianiLessa sentiuummisto
de euforia e preocupação. Porum lado, viveria

;j a mãe do clone que dá nome à novela. Por
I outro, também faria pela quintavez na carreira
I o papel de mãe. "É o nono filho que vou ter

só na Globo. Fico feliz por essa credibilidade,
mas também fiquei preocupada em só me

chamarem para umamesma questão", explica
Adriana. A atriz só relaxou depois de começar
a gravar. Além de um desejo incontido de ser

mãe, Deusa é uma mulher bonita, sensual e
de bem com a vida. "A dança, a questão so

cial dela, que não é inferior, me fizeram ver

uma oportunidade maravilhosa de trabalho",
argumenta a atriz.

_

Esta semana, Adriana vai passar por
momentos muitó fortes na trama. Deusa dá
'luz ao clone Leandro e chama Albieri, papel

I I de Juca de Oliveira, para ser o padrinho.
I Todos estranham o fato da criança sermuito

clara, inclusive Edvaldo, interpretado por
Roberto Bonfim. Afinal, Deusa havia dito a

ele que pediria à sua ginecologista que o

sêmem usado em sua inseminação viesse de
um doador anônimo com as mesmas

características físicas do ex-namorado estéril,
que é mulato como ela. Deusa passa a viver

em conflito para poupar Leandro dos olhares
maldosos dos que ímaginam que ela tenha
traido Edvaldo com algum "branquelo".

A questão da clonagem é outro assunto

que tem mexido com a atriz. Adriana passou
a ler mais sobre o tema e até mesmo refletir
sobre os avanços da medicina. "Toda ciência

a favor da humanidade eu aprovo. Mas clonar
uma outra pessoa apenas para preencher o
vazio é muito delicado", justifica. "Percebo

.

. que mais uma vez a Glória está trazendo ao

grande público temas relevantes", elogia a atriz.
Quem acompanha sua trajetória de uma

década na televisão nem imagina que por
pouco Adriana não se toma atriz. Até a

adolescência, para encontrá-la era só ir à sede
do Corinthians, onde era. uma promissora
jogadora de vôlei. "Chegaram ame comparar
à Mireya", diverte-se, referindo-se a temida
levantadora da seleção cubana de vôlei. Das

quadras para o palco, foi um pulo. Adriana
passou por diversos testes e integrou a

companhia de Antunes Filho. Com ele, rodou
a Europa e ganhou a tevê aos pouquinhos. A
estréia aconteceu em "Araponga", em 91, e

Adriana chegou atémesmo a serVJ daMTv.
A atriz acredita que o envolvimento com o

esporte e avivênciano exterior foram decisivos

na construção da carreira. "Tive de observar
bastante a relação humana. Foimuito válido" ,
revela a atriz, que não diz a idade nem por
um decreto. "A idade 'é irrelevante", sentencia.

Luiza Dantas/CZN

Adriana Lessa, a Deusa de "O Clone", da Globo

P - Já imaginou como vai ser li passagem de tempo para a

Deusa?

R - Na realidade, não. Não sei ainda como vai ser isso. A

gente ainda não chegou lá. Nem mesmo o Murilo Benício

imagina como fará. A questão da Deusa como mãe é mais

ampla. Não importa se o filho tem alguma deformidade.
Na passagem do tempo, ela vai continuar defendendo a cria
de todas as formas possíveis.

I

P - Você acredita que qualquer tentativa de ter um filho é

v�da?
R - Paramuitas mulheres sim. Acho válido, desde que de
uma forma responsável. Não é quando uma criança sai por
aí fazendo outra criança: Tem de ter uma estrutura material,
não que tenha de ser rico, mas tem de ter estrutura familiar e '

emocional, embora esteja até sozinha. Mas tem de saber que
isso tudo é maior do que brincar de boneca. Já vi muitas
mulheres falando: não tenho namorado, mas está'na hora de

'

ter um filho. Já vi muitas que têm filhos com amigos e

sentem-se plenas nesse momento.
P- Que referências você buscou para compor a Deusa?
R - Percebi que teria de estar no Rio para poder ter um
outro universo. A Deusa é do Norte do país, e lá já
conheço, já andei. A referência que eu tinha buscado, assim
como fiz em "Chiquinha Gonzaga" e "Aquarela do Brasil",
foi através da música. A música retrata a sociedade de
forma muito real. Os valores e todas as questões estão

retratadas ali na música. Ainda mais porque a Deusa

encontrou com seu amor através da dança e a dança une as

pessoas.

"Não tenho sido muito
assediada ultimamente.
Acredito que osmeninos

têm receio de se

aproximar de mim.
Depois que me conhecem/

percebem que sou de
carne e osso." SANDY,

protagonista do seriado

"Sandy e Junior", da
Globo.

"Pormim/ faço sexo todo o dia/ toda a hora. Esse é o segredo dessa
carinha de menino." NELSON FREITAS, O Clóvis de "As Filhas da Mãe",
da G lobal dando a sua receita de sua juventude.

"Se forpara o terceiro/ largo a televisão." CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA,
apresentador do "A Praça é Nossa", do SB� lamentando o segundo
lugar do programa no Ibope.

"Foi quase um estupro." GUSTAVO HADDAD, o Luiz de "A Padroeira", sobre
sua primeira transa. Assim como o personagem, que perderá a

virgindade com a experiente Dorotéia, vivida por Suzana Vieira,
Gustavo fez sexo pela primeira vez com uma mulher mais velha. Mas,
ao contrário do que acontecerá na trama, não foi nada romântico.

"Sou casàdo com umamulher23anosmaisjovem. Tenho demecuidsrl"
MARCOS FROTA, que entrará na terceira fase de "O Clone" como o biólogo
Escobar, admitindo que ficou mais vaidoso após conhecer a esposa,
Carolina Dieckmann.

"Não acho legalo excesso de correções. Você ludibria aspessoas quando
estámuito esticada e com tudo no lugar." NÍVEA MARIA, a Edna de "O

Clone", criticando as cirurgias plásticas. Ela acredita que o artista

passa a não ser real e cria até uma rejeição. Apesar de pretender que
as pessoas sintam que ela está envelhecendo corno elas, admite que fez
uma "correção" no rosto há 16 anos.

"Meus melhores parceiros são os homensmais jovens. porque tenho o'
mesmo ritmo deles. E, além disso/ eles são mais bonitos." MARÍLIA

GABRIELA, apresentadora do "Gabi", da Rede TV!, e do "Marília Gabriela

Entrevista", do canal por assinatura G N� da G lobosat, justificando
porque sempre preferiu ter namorados mais novos. Maríl ia, de 53 anos,
é casada com o belo Reynaldo Gianecchini, de 28 anos.

"Tem dedicaçãoparamim no livro?"LucIANA GIMENEZ, assassinando mais
uma vez a língua portuguesa no "Superpop", que apresenta na Rede TV!.

"Não faço questão desaircom um vestido caríssimo oujóiasnem desfilar
um corpo malhadJJ de biquíni. Só não abro mão do dermatologista. "

Patrícia França, a Blanca de "A Padroeira", dizendo que não tem as

tradicionais preocupações femininas.

"Enfrento as pessoas. coisa que eu nunca fiz na vida. Percebi que não
preciso ficarapavorado. No início tem o assédio/ depois viro íntimo das
pessoas." RENATO ARAGÃO, humorista de "A Turma do Didi", conta{ldo
que após o nascimento da filha Lívian, de dois anos e meio, passou a ir
a eventos infantis e a encontro de pais na escola, o que não fez com

seus outros quatro filhos do casamento anterior porque causava tumulto ..

"E� Marcos Mion/ não estou sendo possuído pela 8and" MARCOS

MION, apresentador do "Piores Clipes do Mundo" e "Uá Uá", da MTV,
que assinou contrato com a Band. M ion diz não ter medo de perder seu
público com a programação da emissora sendo popularizada. Enfatiza
que tudo o que quer é ser popular e não popularesco. Ele dá o exemplo
de Marília Gabriela, que está na Rede TV!, e não comanda um pro
grama popularesco.

"Desta veznão quero conquistar. Quero serconquistada. " V ERA FISC H ER,
a Yvete de "O Clone", jurando que não está à procura de um namorado.
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SAIA '''MI/HORÁRIO
JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

GÊNIRO

1 COMO CÃES E GATOS

14h45 . 16h45 - 18h45 . 20h45 / sex..... ·,EG·",-QV

14h30 - 16h15 - 18h / see-cue

Os OUTROS

19h45 - 21h45 / sxe-cur

2 Os QUERIDINHOS DA AMÉRICA
15h15 - 17h15

, ••• J ••

AMNÉSIA
19h15 - 21h30

PECADO ORIGINAL
15h - 17h15

GOSTOSA LOUCURA
19h30 - 21h30

3

A

s

c

s

D

R

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA/ D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

1

CORAÇÃO DE CAVALEIRO
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h40

SAIA "'MI/HORÁRIO

REFÉM DO SILÊNCIO

14h - 16h30 - 19h - 21h30

2 Os QUERIDINHOS DA AMÉRICA
13h40 - 15h45 - 17h45 - sab. e dom.

OS OUTROS (PRÉ-ESTRÉIA)
13h30-15h30-17h30-19h30-21h30

3
COMO CÃES E GATOS

13h30-15h30-17h30-19h30-21h30

4
A HORA DO RUSH 2
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

5 TODO MUNDO EM PÃNICO 2
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h50

6

D

C

s

A

C

C

A

A - AVENTuRA! C - COMÉOIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

SALA '''MI/HORÁRIO

1

OS OUTROS

17h45 - 19h50 - 22h - sab e 3a

OS QUERIDINHOS DA AMÉRICA
4h - 16h - 18h - 20h - 22h

2 GOSTOSA LOUCURA

131130 - 15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

3
HORA DO RUSH 2

13h45 - 15h45 - 17h45 -19h45 - 21ti45
13h45 - 15h45 - sab e 3a

C

R

C

s

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

III

I

POR MARIANA M EIR ELES

POpTEVÊ

. I'

AGRADAV
surpresa

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Sérgio Abreu, o Betç de "Malhação"

Sérgio Abreu não esperava o convite para viver Beta, o dono
do cybercafé Gigabyte de "Malhação". O ator de 27 anos, até

então, só havia feito uma novela: "O Campeão", exibida pela

1.•••... !a:;:;:.1?��id:�;:::;;::';h�::" ,��;� '::.:,�:
..• desde os 17 anos, Sérgio, vinha fazendo um comercial atrás do

outro e não testes e mais testes para novelas, ritual comum à

r maioria dos atares iniciantes. "Mas sempre quis engrenar na
carreira de ator. Em alguns' comerciais precisei atuar e essa

vontade veio junto", conta.
A oportunidade para ingressar no "folheteen" aconteceu
devido ao chamado do produtor de elenco Luís Antônio

Rocha, com quem já havia trabalhado em um filme

publicitário. Entre as campanhas mais conhecidas das quais
participou estão a do cigarro Free, Guaraná Antártica e cerveja
Schincariol, a última. Sérgio também já fez teatro. "Robin

Hood", "Zorro", ambas d'e Gaspar Filho, e "A Vida é Sonho",

I.' de Gabriel Villela, foram algumas peças. Aulas de canto e

I dança também fazem parte do currículo do ator. Apesar de
I sempre ter estado envolvido com arte, Sérgio, cursou dois
� anos da faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio

I de Janeiro. "Não tinha nada a ver comigo", conclui. Depois
chegou a fazer um ano de Cinema na Universidade Estácio de
Sá. "Tranquei para priorizar o canto e o trabalho de ator",
explica.
Sérgio pretende investir na carreira de cantor. Está trabalhando
no projeto de um CD solo. Já chegou a fazer shows onde
cantava rock. "O repertório ia de Beatles a Oasis", define.

- Gravando "Malhação" e pensando n� CD, Sérgio diz estar

__.�Ij t�dtalment: foc�do no trabalho. "Acdh� que tem

momentosdna
I

VI a que e precIso se concentrar e erxar o resto em segun o

....,__-- ---- ---l plano. Depois a vida pessoalse encaixa naturalmente", acredita.

III!

NOME - Sérgio Luis Coutinho Abreu.

NASCIMENTO - 16 de outubro de 1974, no

Rio de Janeiro.

NA TEVÊ - "Documentários e

minisséries".

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Programas
sensacionalistas e evangélicos".
NAS HORAS LIVRES - "Pego onda".

LIVRO - "A Arte Secreta do Ator", de

Eugênio Borba.

No CINEMA - "Romeu + Julieta", de Baz

Luhrmann.

MÚSICA - "Eleanor Rigby", dos Beatles.
.

PRATO PREDILETO - Massa em geral.
NA GELADEIRA - Frutas.

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Peças de

cores e lugares diferentes".

MULHER BONITA - Michelle Pfeiffer.

HOMEM BONITO - Johnny Deep.
CANTOR - Peter Gabriel.

CANTORA - Maria Bethânia e Gal Costa.

ATRIZ - Marília Pêra.

ATOR - Anthony Hopkins.
PERFUME - Pasha, de Cartier.

CARRO - Toyota H ilux

BEBIDA - Vinho tinto.

ESCRITOR - Dostoievski.

TIME DE FUTEBOL - Flamengo
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Bom senso.

MELHOR VIAGEM - Para Paris este ano.

ARMA DE SEDUÇÃO - Timidez.

MANIA - "Mexer no cabelo".

MELHOR COMPRA - "Um violão".

SONHO DE CONSUMO - "Uma casa que

tenha a minha cara".

- MELHOR NOTÍCIA - "Essa oportunidade em

'Malhação"'.
FILOSOFIA DE VIDA - "Viva ou deixe viver".

FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "A vida é risco"

INVEJA - "A paz que algumas pessoas

conseguem ter".

LUXÚRIA - "Beijo na boca".

GULA - Doces.

COBIÇA - "Conseguir ter tranqüilidade
nos momentos difíceis".
IRA - "Com gente fazendo escândalo na

minha frente".

PREGUIÇA - "Mexer com burocracia,
controle financeiro".

VAIDADE - "Me vestir bem".
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"Fantástico". Acompanhada de uma amiga ela
faz de tudo para conseguir liberação da mãe

para ir a uma festa noturna. As duas armam

uma grande confusão. GWBO, DOMlNGO, 20:30 H.

�:Js pilotos brasileiros disputam mais uma1---------------

I�tapa da "Fórmula Mundial" no circuito

I (1e Surfes Paradise, na Austrália. O brasileiro
I :Gil de Ferran está na liderança da temporada
2001. RECORD, DOMINGO, 9:45 H.

I'
/

'Gilberto Barros comanda a gincana do
,

i "Domingo Show" e recebe o cantorAfonso
Nigro, o ator Augusto Vargas, as Mallan
drinhas Sara e Lívia e a modelo Ana Paula

,
I Teodoro. A banda Stillus também participa

, do programa. RECORD"DOMINGO, 12 H.

A banda P.O Box e a dupla Cleiton e Camargo
são os convidados de Eliana no "Eliana &

Alegria" . A apresentadoramostra os tubarões
de Sea World, parque temático nos EUA.

RECORD, SEGUNDA, 9:30 H.

Paula Saldanha e Roberto Werneck .exibem o

especial "Serras Brasileiras", no "Expedições".
'

. Nesta edição, o programa traz imagens do Pico

da Bandeira, Acompanhando a Mata Atlântica,
a equipe do programa chega também ao Pico

das Agulhas Negras e mostra a vida dos
moradores da região. Rede Brasil, segunda, 22 h.O "Domingo da Gente", comandado por

Netinho de Paula, vai mostrar a história do
1----------------

garoto Emerson que passou um dia de sonho

ao lado da Fada-Madrinha, Cinthya Rachel.

RECORD, DOMINGO, 14 H.

Denise Fraga conta a história de Maria da

Glória no quadro "Retrato Falado" do

Gretchen e Eduardo Nunes são os convidados
de João Gordo no "Gordo a Go-go". A
dançarina e o autor do .livro "Sedução". O
enviado especial Max Fivelinha exibe uma

matéria gravada numa banheira de motel.

l'&Iv, SEGUNDA, 23 H.
'

lhor
os seus

momentos íntimos
':4..mor é poesia. Poesia se alimenta da

inspiração que um agradável momento pode
proporcionar",

Kalahari Motel, dando-lhe todos os

motivos para amar' e desfrutar de conforto,
privacidade e satisfação.

'�••.
"

..•.'.'..
:

.•'.'
'
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'
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Rua Hlorácão Rubini, � 000·· Barra do Rio Cerro
Fone 3'16·01 05.e 376 ..0122''" Jaraguá do Sul

SÁBAD0,27 de outubro de 2001

Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós
que recorremos a Vós. Amém.

UMAHISTÓRIAZEM:
afastando osfantasmas
Durante anos, Hitoshi tentou - inutilmente - despertar o amor daquela
que acreditava ser a mulher de sua vida. Mas o destino � irônico: no
mesmo dia que ela finalmente o aceitou como futuro marido, também
descobriu que estava com uma doença incurável, e não deveria viver por
muito tempo.
Seis meses depois, já à beira da morte, ela pediu:
- Você vai me prometer uma coisa: jamais se apaixonará de novo. Se fizer

isso, voltarei todas as noites para assombrá-lo.

E fechou os olhos para sempre. Durante muitos meses, Hitoshi evitou

aproximar-se de outras mulheres, mas o destino continuou irônico, e ele

descobriu um novo amor. Quando preparava"'para casar-se, o fantasma da
ex-amada cumpriu sua promessa, e apareceu.
- Você está me traindo -, disse.
- Durante anos eu lhe entreguei o meu coração, e você não me

correspondia -, respondeu Hitoshi. - Não acha que mereço uma segunda
chance de ser feliz?

Mas o fantasma da ex-amada não quis saber de desculpas e, todas as

noites, vinha assustá-lo. Contava em detalhes o que tinha acontecido
durante o dia, que palavras de amor ele dissera a sua noiva, quantos beijos
e abraços haviam trocado.

Hitoshi já não podia mais dormir, e foi procurar o mestre zen Bashô.
- É um fantasma muito esperto -, disse Bashô.
- EÍa sabe tudo, nos menores detalhes! E já está levando o meu noivado ao

fim, porque não consigo dormir, e, nos momentos de intimidade com

minha amada, fico constrangido.
- Vamos afastar este fantasma -, garantiu Bashô.

Naquela noite, quando o fantasma

retornou, Hitoshi interrompeu-o antes

que dissesse a primeira frase.
- Você é um fantasma tão sábio, que
vamos fazer um trato. Como você me

vigia todo tempo, vou perguntar algo'
que fiz hoje; se acertar, eu largo minha

noiva e nunca mais terei mulher
J

alguma. Se errar, você promete não

tornar a aparecer, sob pena de ser

condenada pelos deuses a vagar para
sempre na escuridão.

-,

- De acordo -, respondeu o fantasma, confiante.
- Esta tarde, eu estava na mercearia, e,

em determinado momento, peguei um
punhado de grãos de trigo de dentro de
um saco.

- Eu vi -, disse o fantasma.
- A pergunta é a seguinte: quantos

'l
.

grãos de trigo eu segurei?
O fantasma, na mesma hora, entendeu

que não conseguiria jamais responder à
pergunta. Para evitar ser perseguido
pelos deuses na escuridão eterna;
resolveu desaparecer para sempre.

"PequenasEmpresas GrandesN�os"I

\presenta um panorama brasileiro sobre o

: percado de trabalho para os portadores de

1,leficiências físicas. Uma reportagem conta a

, Ifstória de.três cegos que se tornam inde-1----------------

t iendentes investindo em uma fábrica' de A baiana Daniela Mercury é a convidada de

j rassouras. GLOBO, DOMINGO, 7:30 H. Marília Gabriela no programa "Gabi".

REDETV!, DOMINGO, 24 H.

Dois dias depois, Hitoshi foi
até a casa do mestre zen .

- Vim agradecê-lo..
- Aproveite para aprender as
lições que fazem parte desta

sua experiência -, respondeu
Bashô.

.

"Em primeiro lugar, aquele
espírito voltava sempre
porque você tinha medo. Se

quiser afastar uma maldição]
não lhe dê nenhuma

importância.
"Segundo: o fantasma tirava

proveito de sua sensação de

culpa: quando nos sentimos

culpados, sempredesejamos
- inconscientemente - o

castigo.
"E finalmente: ninguém que
reaLonente o amasse úcia

obrigá-lo a fazer este tipo de'

promessa. Se você quer
entender o amor, aprenda a

liberdade."
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http://www.immenegotti.hpg.com.br te-mail: immenegotti@netuno.com.br

Imobiliária Menegotti Ltdo.

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

IM081LIARIA

MENEGOTTI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

Benfeitorias

"�o: ,i/
5242 CASA - VILA RAU - R.SAO MIGUEL,II O - CASA DE

ALVENARIA, COM I SUitfE, 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM1.E CHURRASQUEIRA. Área do terreno

539.00 m2 Área Benfei\orias 160.00 m2 Preço: 50,000.00
•

, 5178 SOE\JiADO - CENTRO - R. GUILHERME WEEGE,496.
PAV SUP.;'02 SUITES, 03 QUARTOS, 02 SALAS, DESPENSA,

O I BWC:, SAEADA. PAY.INF.:O I SUíTE, 03 SALAS, O I SALA DE

JANTAR, 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,COZ.,
LAVANDERIA, 02 GARAGENS. - AQUECIMENTO DE ÁGUA
SOLAR E ELÉTRICO - ALARME - PORTÃO ELETRONICO -

TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 m2 Preço: 180,000.00

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF ALBERTO
BALLOCK,84 - Y.ERSALHES. DEP: O I SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do
terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço: 80,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU - R.ANTON FRIERICHS LOTE
N° 37 - PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO: 03

QUARTOS, SALA, COPNCOZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área

Benfeitorias 306.00 m2 Preço: 70,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barra
A imobiliária da Barra

Fone: (47) 376-0015'
RUA ANGELO RUBINI, 10:ct6

com 160,OOm2, sendo
térreo apto. c/dois quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem

parte superior e fundos do terren

outra casa com 120,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua Elisa
V. Mass, lote n º 143, íot. Ouro
Verde, Barra - R$ 50.000,00 -

aceita carro, terreno, como parte
de pagamento.

Casa de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laje, 02

barrasul@netuno.com.br
• Sala comertidl c/ aprox�3º,OOm2, Rua Angelo Rubini, 41ã . R$ 180,00
• Sala comêrciol.c/ 2', Rua Alagels Rubini, 980"na Barra· R$ 250,00
• Sola cernerciol-c m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187/no' Barro· R$
220,00
• Sala para lanchonete c/1oo,OOm2, Rua Pastor A. Scnheider, 4800· R$ 280,00
• Sala comercial p/ mercad& e lancho.nele, Rua Pastor A. Schneider, 3660, Rio da
Luz· R$ 250,00
• Sala comercial c/ 32,eOm2, Rua João Franzner, nº 400 . R$ 250,00
• Sola comercial c/ 70,00 m2, Rua Padre Alberto Jacobs, 625, Vila Lenzi . R$
250,00
• Sala comercial-c/ 35,00 m2, Rua Walter Morquardt, 878 . R$ 200,00

•

Apartamento c/ O� quárfos, garagem e demais dependências, Rua Amandus
Rengel, Riq Cêrro . R$ 230,00
• Apartamenfo c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio
Bossorello, 324, nq"Barrq.' R$ 270,00 ,"
• Apqt"!dmerito cI'O$��uortos, garagem e demais dependências, Rua Heroílio
Bertol(ji, 66, na, Bqri"q . R$ 230,00

,
• Casa de madeira cl02 quartos, Rua Alwin Meier, s/nO, Jaraguá 99 . R$ 150,00
• Casa mista cf 02 quartos e demais dependências, Rua Froncisco de Paula, s/nº
· R$ 100,00 _

.

• Casa de olvenoriq c/ 02 quartos, garogem e demais dependências, Rua José

Maestri, na Borra' R$ 22(!),OO
• Casa mista a/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Henrique
Butzke, s/n º. R$ 180,00
• Casa de ãlvenaria d 03 quartos, garagem e demais dependências, Ruà Claro
Hanemann, 665, na Barra' R$ 280,00
• Galpão de madeira com 20G,OOm2, Rua Alwin Meier, s/nº, Jaraguá 99 . R$
4ÓO,OO p

qtos, .. uma suite, copa,
salas, coz .Iavand., garagem dOIS
"carros, mesanino com sacada,
todas esquadrias em madeira de
canê/a, murada, localizada, na

Rua 892 - Ervin Doege s/nº na

BARRA - R$ 80.000,00 aceita

carro como parte pagamento.

dependências,
terreno c/

389,OOm2, a

Rua lateral da Frida Piske, Servidão S- 126, na

Barra - R$ 28.000,00

Casa mista c/
128,OOm2 e mais
um galpão em

alvenaria com

48,OOm2, terreno

c/ 1.320,OOm2
(33,OOx40,OO),
toda murada,

localizada à Rua Bertha Weege n º 356 I, Barra

R$ 60.000,00 (O PRE�p BAIXOU PARA

R$ 50.000,00) •
IPareimóveis

P.�RCERJA DE NEGOCIO.\'
/M08/L/ARfO.\'

Fone 371-2357
� i 1

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207· Jaraguá do Sul/ SC
-

vilsoncorretor@netuno.com.hr
•

113 - BARRADORIO CERRO - alvenaria
com 73,OOm2, 3 dorrn., sala, coz.,bwc.

Terreno com 497,00.
RuaBerthaWeege, 1645 - R$ 37.000,00

127 - AMIZADE - Sítio - casa de alvenaria com
63,00m2,2 dormit., sala, coz.,bwc, salão de festa,
bar, cancha debocha, churrasqueira, lagoadepeixe
epahnito.Terreno lO325,00rn2.RuaFredericoToclt

(servidão), continuação. R$100.000,00

CORUPA - CHACARA c/ 24.60Om2-BR
280, próximo Igreja StoAriôriio, c/ casa
mista 120m2 - R$ 65.000,00 (aceita casa em

troca,Corupá ou Jaraguá)
,
� , ·'·'·.,.�e

105 - TIFAMARTINS - casa alvo comSôm-;
Terreno c/ 14x25 = 350m2., 2 dorm.,bwc, sala,
garagem, lavanderia, cozo LocalizadoRua

AdenorHorongoso - R$ 70.000,00

LOCAÇÃO
Figueira - CASi\, - 3dormit., sala, cozina,bwc,garagem - R$260,00

, ,Amizade - CASA - 2dormít., sala, cozinha, lavanderia,bwc,murada, garagem - R$280,00
, Figueira - TERRENO -área 1.35Om2 (45mfrente), rua: JoséTeodoroRibeiro-RS 200,00
VilaLalau-SALACOMERCIAL-cjl00rn2,rua:WaldemarGrubba-R$600,00

•

•
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TEODORO CORRETORDE IMÓVEIS /�r�ci8054
E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

Fone: (47) 371-3724 Rua Maria Umbelina da Silva· Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu· Jaraguá do Sul

alvenaria cf 105m2 - 3 quartos, 519 - Nereu, Ramos - Casa 134 - Barra - Terreno cf 844,90m2
terreno cf 650m2 R$ 55.000,00 alvenaria com laje cf 70m2 - 4 - 500m. do Botafogo ..

514 - Jardim Lenzi - Sobrado fase dormitórios. Loteamento Zan- ; R$ 10.000,00
acabamento el 209m2 - )suite+2 ghelini""'" R$ 29.000,00 118 - Centro - Terreno el 575m2.
quartos. Rua Francisco Pi:erlJ'!anni',,,,,,·,·mOO'''*52,S--Vila Lenzi - Casa alvena�ia' Pró=xirno+porrte do Bradeseo .....

:
.

................................ R$i 6l?000,00 el 97 m21- 3 quartos, terref1'b�c7�""""."':��.+ R$ 48.000,00
501 - Nova Brasília - casll aly 473m2. Ru' e�g..... - Chilp Paula - Terreno cf
181m2 - 1 suíte + 2 q. 4- s�I;r.G ., I..�..... .000,00 m2 (14�39). Próximo Posto
f75 2 R D At' '�!"$ 6 C�t' C d Wt· I Ill' R$' 2500000cm. ua ona n 9nl� 'i"'W"

'

� er 'o
- asa e a eira, ,a .....

:,
... i......... .,

............................... R$19�.OOO .
3mqtosi terreno de

537612...
t- ,R. Jo o planmschek + ou -

520 - Ouro Verde - C �Ivenana ' 1 R$ 12°1.0 0'00"'/dh4';_?(7;5:m2, I,i,er
ena cf 25m de

cf 114m2 - 03 qua e'PJ"erul)�«i!f·'"",·--, ".kente ........ IIJ....... R$ 111.000,00
516m2. Rua Elis ,ann,........ "TERRENOS A VENDA":, '�"""-lT5"'--'�""a'rdlm Lenzi - Terreno el
..................... : ...... R$" 'de - Terreno

I
728,75 450m2. Rua· M lo Barbi, ..........

524;;;;; Rau c a5i) de ma Roberto Ziermer .R$ 20.000,00
-"'1:'0'0191'2=:::-0' o�, terren to Behling:R$. 29.0 - Terreno el.

m2. Rua Luís Pi IIi ,i(el asfalto).::.... 108!:\ Amizade� - Ter�en 2). r:n.::����.�...m ••••

/o .. ·hnnbj�ÍltíJt�úi� 0100 - Neqociável 557,6. 2
..

Rua Joao Batlst u- Junkes, (rua co
.�. 0L.:,�_:.,:,;.;..•;.:�:::515 - Vila Lenz Sobrado el 255m2 dolf - Ilesld. Versalhes. (as ta- (�ltrrs.OOO,OO

�í suíte + 2 qu ��s, el sala comI. do) \ R$ 33.0.�O,00 117 - João, Pesso#, - Terreno ct .

__._ Rua Marcelo Ba I,·I ...R$ 98.500,00 \' I 1.750m2. Prox. P9ntf! chl:9n9�{ol
I K., 517

- Vila Nov Sobrado el 438m2 4, - ótimo terreno'j".I. '6.b'O"0,OO .. ·'''i I
..,;tl--'-'''-'-'=--'". .' I . '�:r'''S1Tf�/*I1T"êf ir 4 quartos, cf 127 - Rio Cerro

.. Ter 750 m2 re�ideneial cf +- 900m2 ........
23 - Figueira - Casa alvenfrJa mI. +- '.-

:àJ�)' garagem
+ área de domípi<j. BR SC 416, � .. l R$ 65.000,00

f 132m2 - 04 quartos, terr mal' ,ge,pendên- antes Nanete M .. a',R$wlZ.OOO!m��_l(li2 r Vila Nova - Terreno el
f 37,5 �2. Rua 913, Loteam. o D. B\y,gnago, 124 - Rio - �ren�80 m3, = 646 m2. Rua
IVinOpOIIS R$ 45.000,00

, R$ 22à:'ã:flO,00 m2 de n . mar Rabello, lateral
U - Chico Paula - Sobrado ,el "CASAS À VENDA":

'

=s",\."

i?,lzir
.. det.... 25 de Julho ..

15m2 - 1 suíte + 2 quartos. 503 - Centro - Casa de madeira1:� í São Luís - li R$ 27.000,00
ua Francisco Paulo, 100m2 - 3 quartos, terreno e/� ..

, (12x37,60) - pr. o erreno - Próximo Alberto •

• 45, �$ .. 88.000,0 396m2';"'"'"mCentro - de fronte 'Jardim R$ 15.000,00 Bauer, com 300m2 .

21 - Chico pall'--=�c;,asa,�tJ.n>jme.' .. J. R$ 37.000,00 132 - Vila Lalau - Terreno R$ 21.000,00

•

..

•

Terrenos: t'�
.. ,., �... _-_.,.,._.".,_."... "" .. ",,, ...,,4�0� - Em AIv'enaria

São Luiz: � r-:�,_��·m_"M_"" 'I ;��t:�sO�o:�����!��i�, ��
Loteamento Mariano - Com �r�\ a r, e.. , ! '

próximo Colégio Jonas Alves. Valor alPa�____:B,$49.'0QQ! ! São Luiz: '

sendo entrada mais parcelameqt�atilí '60 vezes I Ref. 202 • Em Alvenaria cf
• ,

dormitórios e demais depe
Ref. 09 - Com área de 325m2; I ser parcelado 40% do v
Mariano. Valor R$ 9.000,00

Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, I

Imperador. Valor R$ 15.000,00.

Jaraguá Esquerdo:
Ref. 32 - Com área de 6.720m2, localizado na Rua Bahia,
podendo ser desme�brado em terrenos menores. Valor to
tal R$ 240.000,00.

Vieras:
Ref. 13 • Com área de 600m2, localizado na Rua Edmundo
Emmenderfer esquina com a Rua 618. Valor R$ 25.000,00
(Negociáveis)

SCHROEDER
Schroeder I:
Ref. o I - Em Alvenaria cf 63m2 e terreno de 450m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 19.000,00Vila Rauj

Ref. 08 • Com área, de 427m2 , localizado na Rua Afonso
Nieoluzi, próximo Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00. Ref. OS - Em Alvenaria cf 36m2 e terreno de 1.250m2, sendo: 02

dormitórios e demais dependências. Valor R$ .9.000,00• Casas Térreas:

•

Vila Lalal!l:
Ref. 03 - Em Alvenaria cf 150m2 e terreno de 420m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
65.000,00.

Centenário:
Ref. 166 - Em Alvenaria cf 250m2 e terreno de 450m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina. Valor R$
78.000,00.

Ref. 19 - Em Alvenaria cf 230m2 e terreno de 345m2,
.
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
60.000,00 (Troca em um sítio de menor Valor) .

Ana Paula:
Ref. I O - Em Alvenaria cf 120m2 e terreno de 365m2, sendo: 02
dormitórios, O I suíte e demais dependências. Valor R$ 24.000,00 •

a m e terreno de 469m2, sendo:
, ais dependências. Existe mais uma casa

em madeira 48m2, sendo: 02 dormitórios e demais
� .. -dependências,,� ,alor' R$ 50.000,00

I
niria c/ 286m2 e terreno de 597m2, -sendo:
, p I suíte e demais dependências. Valor R$

I
.Daria cf 350m2 e terreno de 336m2, sendo:

, 02 suítes e demais dependências. Valor R$ .

iC:onstrução em faze de acabamento).

laragauá99
Ref. 02 • Em Alvenaria cf 254m2 e terreno com 308m2,
sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar Equipado), cozinha,
depósito e dois Bwe's. Piso Superior - 03 dormitórios e demais

dependências. Possui Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00
(Excelente ponto comercial. Estamos abertos à

negociação)

Sitio: SCHROEDER
Schroeder I:
Ref.07-Com áreade II morgos, contendo: OI easa,3S.000
pés de palmitos (reflorestado), 10.000 pés de palmeiras, 02

lagos de peixe, 05 cachoeiras no sítio. Valor R$ 45.000,00
(Estudam·se propostas)

·Temos outras opções, confira.

·Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: aqulsiçâo,
construção ou reforma.

·Temos casas em construção e também construímos.

·Financiamos o imóvel utilizando C) seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

Ir373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Cód, 375 • Casa em

alvenaria com 210m2·
5 quartos· Terreno com

.

450m2· Rua Max Dõering .

Czerniewicz • JARAGUA
DO SUL· R$ 80,000,00,

I �

� --,.'

Cód. 965 . Casa em alvenaria com 156m2· 02 qua,rto� • 01
suíte- Terreno com 560m2· Rua Expedicionário oifmpjo
José Borges,--Bairro Avaí-

GUla.
irim- R$40.000,00,

Cód, 967 • Casa em alvenaria ce 115m2· 03 quartos-
Terreno com 378m2· Rua Prof sor. José Mota f:>ires •

Centro- GUaramitm[:5(}.0eO,�0:
I

•

•

Cód. 876 . Casa em

alvenaria com 230m2·
Terreno com 450m2· Rua
Jenoveva Pisetta CENTRO
GUARAMIRIM
R$ 150.000,00.

Cód. 374· Casa em madeira com 98m2· 4 quartos
Terreno com 2.500m2· Rua João SotterCorrêa- R$
40.000,00.

Cód. 860 • Casa em madeira com 70m2-· 2 quartos
Terreno com 450m2 - Rua Expedicionário Olimpio José
Borges - R$ 14.500,00.

.

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte + 02

quartos· Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

Cód. 883 - Casa em alvenaria- 02 quartos· Terreno com

1.620m2 - Estrada Poço Grande· R$ 13.000,00.

Cód. 867 - Terreno com 312.500m2· Estrada Poço
Granda- Casa madeira com 98m2 - R$ 350.000,00.

Cód. 888 - Casa em alvenaria com 140m2 - 6 quartos -

.....

liqc.eu:a:rt�Q:Os?:li-meCrar4e:n:o··�co;mt.. ;;J:l.:e··�dhr.�O:�F:r� �.5_:0_·?_:_??n·.... 1
- GUARAMIRIM· RIO BRANCO E SERENATA

_ il'4o"'rt�u I" �Ód. 871 - Casa em alvenaria com 360m2 - 03 suítes-

l21�"�:'!:!'��:��"'d' I I I J lir,�����0���;:300m2
- Rua Emílio Manke • Rio Branco -

Cód. 889· Casa er E(lvenaria com 1 i 8m2
- 3f,qMéjl1q�;Tl: ••�

Terroeno com 450m2· !Rua Valdir Mar<i:eli�, 107 0,.8$", ' ..••� Çód. 868 - Terreno com 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

70.000,00. - I' L'
�

.,
_. .�� $300.000,00.

890. alvenaria com 136m2 "\0.1 3· Casa em alvenaria com 117m2· 01 suíte + 02

�õM:q::::u::::art�ot::t.s ."Terr om 630m2 - Rua Pedf(;i'�rar.lcis quart Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila

R$ 60.000,00. I carOli;a -G-'$����:�";J�lIGRANTES
r-, {/ÍlVfi�{j/ � I

Có):J. 95a-..easa em alvenaria cpm 224m2 - 06 quartos -

Ter.reno com 8.000m2 - RuaLRo.dolfo Tepasse -

R$120.000,00. .I Il
t GUARAMIRIM\� ",eVA ESPERANÇA

-. "

• EM PIÇARRAS
Apto. cl 17iQ�'�I,"em co trução - suite + 2

qtos, sala és�ar,{jan,tar" 'qwc social, cozinhai
churrasqueiça, s:a�ada, área de serviço,

. c14 vagas _!d�gtrr��ens;1 Prédio c/quadra

:I�II eSPQ�.L lQes� festa - Rua Nereu

J�ãTos. .

�Eh�rada 33.300,00 + parcelas

[l!'lJ 1.580,00 mensais a partir de nov/01
- corrigidas pelo CUBo .

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2· Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

GUARAMIRIM - CENTRO

•

-

PLANTA0 DE VENDA

9973-8335

,Cód.371 - Casa �rn alvenaria com 70m2· 02 quartos
Terreno com 450m2· Rua Plácido Afonso Raussis -

R$17.000,00 +

,",\monlo.

-

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 -, FONE: 371-8814 - imobiliariaseculus@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ano 1985, modo 1986, prata, álcool, placa MBJ 7559-Jaraguá do Sul, RENAVAM
543176088, chassi 9BFCXXLB2CFE62457, razoável estado, avaliado em R$3.000,00;
03) Veículo FORD/ESCORT 1.8 GL, álcool, ano/modo 1991, verde, RENAVAM
5569�5168, placa LWW 4360-Jaraguá do Sul, chassi 9BFZZZ54ZMB193046, razoável
estado, avaliado em R$5.000,00. TOTAL DA A'VALIA_ÇÃO: R$11.500,00 (onze mil

e quinhentos reais), Local p/ vistoria: Rua Ângelo Rubini na 1119, Rio Cerro -

Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Bety Schroeder Benthin.

VT-AT200/99
Exeqüente: LOURDES DULCINEIA ROSA
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.

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, avaliada� em R$20,50/
cada, total: R$5,330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais), Local p/ vistoria: BR 280

km 51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão,

VT-AT 210/97 (Apensado: 278/97)
Exeqüente: JAIME POLTRONIERI

Ex�cutada: CLUBE EFECTUS de NORALDINO JOÃO DA CUNHA
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundosda Estrada Itapocuzinho,

distante 11km 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 LÚGio da Costa, contendo a área de

127,500,00m2, Edificada uma pequena casa de madeira em precário estado, sem

averbação, registrado no C.R.I desta Comarca sob na 25.645, em nome de Noraldino

João da Cunha, avaliado em R$20,000:00 (vinte mil reais).

VT-AT213/97 (Apensados: 212/97)
Exeqüente: FERNANDO JOSÉ FRANCA (menor) representado/assistido por

FRANCISCO DE FRANCA e OUTRO (02) ,

Executada: EVAMAR PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. - ME, de JOSÉ'
MENEL e OUTRO (02)

Bens: 01) Máquina de costura industrial, overlock, WILLCOX & GIBBS INC,
com motor e mesa, razoável estado, avaliada em R$500,00; 02) Duas máquinas de

costura industrial, overlock, ]UKI, modelo ]52, na de série N7876 e H16069, com
mesa e motor, razoável estado, avaliadas em R$500,00/cada, total: R$1.000,00; 03)
Balança eletrônica, URANO, bom estado, capacidade 15kg, avaliada em R$500,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.000,00 (dois mil reais). Local p/ vistoria: Rod. BR
280 Km 74 - Próx. ao Autódromo - Jiraguá do Sul/SC, com o Sr. José Menel.

VT- AT217/98
Exeqüente: CARLOS RENATO AVELINO

Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.
Bem: Tear circular PAOLO ORIZIO, modelo JRS 0/2, série 5765600, feeds

44, diâmetro 30", 18 agulhas por polegada, com 1740' agulhas, razoável' estado de

conservação, avaliado em R$16.000,00 (dezesseis mil reais). O mesmo bem se

encontra penhorado nos autos do processo 241/98. Local p/ vistoria: BR 280 km

51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT242/98
Exeqüente: MIRIAN SARDAGMA ZANLUCA

Executada: MALHASFRUETLTDA. e OUTRO (02)
Bens: Trezentos e quarenta e uma camisas, confeccionadas em malha tipo

Piquet, fio penteado com gola tipo pólo, cores diversas, tamanhos PMG, de manga
curta, com botões, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$6.990,50
(seis mil novecentos e noventa reais e cinqüenta centavos). Local p/ vistoria: Rua
Carlos Blanck na 221 - Jara�uá do Sul/SC, com o Sr.Célio Cristóvão.

\

rT-AT272/99
Exeqüente: JULIO CÉSAR BARTEL

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sem

benfeitorias, situado no lado direito da Servidão de Passagem, 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 na 16.979, avaliado em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil

reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/98 e penhorado
nos autos dos processos 960/98, 959/98, 119/99 e 1266/98.

VT-AT281/99
Ex�qüe�te: JUNÉLIA GADOTTI

Executada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMALHASLTDA.

I
Bens: 01) Quatro máquinas de costura industrial, reta, PFAFF, nas 13683851118444, 4386/.0185 ,e 1249542, razoável estado, avaliadas em R$600,00/cada, total 11,1

R$2.400,QO; 02) Máquina de costura industrial, Zig Zag, SINGER, modelo 457N I!�135, razoável estado; avaliada em R$500,00; 03) Máquina de costura industrial, overlock ii
UNION SPECIAL, 39500PPZ, na 1363375, razoável estado, avaliada em R$500,00 I!I04) Máquina de costura industrial, overlock, MORITA SPECIAL, modelo MS227-3

"

na 105990, razoável estado, avaliada em R$500,00; 05) Máquina de costura industrial 'IIoverlock, MAUSER SPECIAL, na 5992700, razoável estado, avaliado em R$500,OO 11'11,106) Máquina de costura industrial, SIRUBA INTERLOCK, 516X2-56, razoáve;ll:
estado, avaliada em R$800,00; 07) Cento e q�arenta camisas pólo, malha de primeira

,

qualidade, cores diversas, tamanhos PMG, ref. 14001 e 14002, avaliadas em R$15,00A
cada, total: R$2.100,00; 08) Trezentos. e, trinta camisas pólo, malha de primeira II'II�Iqualidade, cores diversas, tamanhos PMG, ref. 14�01 e 14002, avaliadas em R$15,0011
cada, total: R$4.950,00. TOTAL DA AVALIAÇAO: R$12.250,00 (doze mil duzentos I 'Ie cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado na 126, Nereu Ramos +,Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Afonso José da Cunha. "I

.

VT-CPE320/00 IExeqüente: RENAU PAULO BALDO

Executada: GUMZALIMENTOSLTDA. ,IBem: Imóvel constituído de terreno com área remanescente de 186.648,69m2,:
situado neste município no lado ímpar da Estrada Rio Cerro km 14, com matrícula na

4.829 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, fazendo.
frente em terras de Curt Zils e 'Lauro Bcrchardt, fundos em terras de Leopoldo ,

Schuncke e Erich Jungton, extremando pelo lado direito em terras de Curt Zils,
Emilio Schuncke e pelo lado esquerdo em terras de Artemóveis Gielow Ltda., e de �
Sociedade Recreativa Alvorada, cadastrado n o INCRA sob na 801.062.036.463-5.
De propriedade de Gumz Alimentos Ltda., avaliado em R$217.500,00 (duzentos e

dezessete mil e quinhentos reais).

VT-AT330/98
Exeqüente: ARI GOMES
Executada: RESIVALE COMBUSTÍVEL CATARINENSELTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 71.790,00m2, situado à Estrada

Schroeder I, lado ímpar, distante 5km do centro de Schroeder, fazendo frente em

108,00m em linha inclinada com a Estrada Schroeder I, travessão dos fundos em

108,00m em linha inclinada com terras Aldo Ludke, extrema do lado direito em

1.000,OOm com terras de herdeiros de Elfrida Hasse Kanzler e do lado esquerdo em .

1.000,00m com terras de Rogério Fossile. Edificada uma residência mista com

aproximadamente 120,00m2, que recebe o na 1409 na ci�ada rua e um galpão em

madeira, com aproximadamente 150,00m2, não averbados, parte do terreno é cercado, I

tendo pastagens, lagoas de peixe e um pomar. Registrado no C.R.I. da Comarca de I

Guaramirim sob na 11.687 em nome de Antônio Fossile, avaliado em R$80.000,00
(oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra pel?-horado nos autos do processo 35/
96 e 192/98.

VT-AT342/98
Exeqüente: ARNALDO POMMERENING

Executada: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A .;

CELBSC
Bem: Veículo Ford, modelo F 1000, ano 96, modelo 97, chassi

9BFEINL43TDB1361,7REN, branco, gasolina, placas LXZ 7978, equipado com

escada metálica tipo giratória e seis caixas de fibra dispostas nas laterais da carroceria,
hodômetro registrando 87.273 km, bom estado de conservação, não apresentando
avarias aparentes, avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). O mesmo bem se

encontra penhorado nos autos do processo 343/98. Local 'p/ vistoria: Rua Preso

Epitácio Pessoa na 172 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Jurandir Rossi Vieira..

VT-AT343/98
Exeqüente: GERALDO 1SSBERNER
Executada: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A -

'

CELESC

Bem: Veículo Ford, modelo F 1000, ano 96, modelo 97, chassi

9BFEINL43TDB13617REN, branco, gasolina, placas LXZ 7978, equipamento com

escada metálica tipo giratória e seis caixas de fibra dispostas nas laterais da carroceria,
hodômetro registrando 87.273 km, bom estado de conservação, não apresentando
avarias aparentes, avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). O mesmo bem s�
encontra penhorado nos autos do processo 342/98. Local pi vistoria: Rua Preso

Epitácio Pessoa na 172 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Jurandir Rossi Vieira.

VT-AT399/98
Exeqüente: MARIO GEORG
Executada: MEIER TRANSPORTESLTDA.

-,

Bem: Caminhão MERCEDES BENZ/709, ano/modo 1995, verde, placa LWZ

4274, diesel, RENAVAM 633853143, chassi 9:BM688102SB055109, com carroceria

de madeira, bom estado, avaliado em R$30.000,OO (trinta mil reais). Local p/ vistoriaJlAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ua Wà-lter Marquardt, 1699 , Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Gina Marlene Maestri
eier.

VT-AT 410/99
Exeqüente: MARIA LUIZA CASTILHO
Executada: BENTA BRANDE e OUTRO (02)
Bens: 01) Aparelho de som SAMSUNG, modelo SCM 6700, duplo deck, CD e

oca-discos (LP), duas caixas acústicas de 30 watts cada, razoável estado, avaliado em

$150,00; 02) Televisor PHILCO 14", colorido, sem controle, não funcionando,
valiado em R$50,00. 03) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n°

(47) 371-6273, avaliada em R$400,00., TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$600,00
(seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n" 539 - Jaraguá do Sul/
C, item 01 e 02 com a Sra. Benta Brande.

VT -CPE 482/99

Exeqüente: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA: e OUTRO (02)
Bens: Imóvel constituído de: 01) Terreno constante do lote n° 97, do loteamento

Jardim Francisco, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado no lado

,( ímpar da Rua 741-Expedicionário Fidelis Stinghen, com área de 337,50m2, sem'
,

benfeitorias, fazendo frente em. 13,50m com a referida rua, coincidindo com o

I alinhamento predial, travessão dos fundos em 13,50m com terras de Vendelino
( Siewerdt, extrema do lado direito em 25,00m com o lote n° 91 e do lado esquerdo

I 'I' em 25,00m com o lote 103, dista 87,50m da esquina com a Rua 294-Guilherme
I Gumz. Cadastrado no C.R.I. desta Comarca sob n° 25.502, avaliado em

I '

j R$22.000,00; 02) Terreno constante do lote n° 103 do loteamento Jardim Francisco,
situado no perímetro urbano desta cidade.Tocalizado no lado ímpar da Rua 741-

I

I

Expedicionário Fidelis .Stinghen, com área de 337,50m2, sem benfeitorias, fazendo
r" frente em 13,50m com a referida rua, coincidindo com o alinhamento predial,

I travessão dos fundos em 13,50m com terras de Vendelino Siewerdt, extrema do
lado direito em 25,00m com o lote n° 97 e do lado esquerdo em 25,OOm com o lote

109, dista 101,OOm da esquina com a Rua 294-Guilherme Gumz. Cadastrado no

C.R.I. desta Comarca sob n° 25.503, avaliado em R$22'.000,00; 03) Terreno
I constante do lote n° 109 do Loteamento Ja�dim Francisco, situado no perímetro

urbano desta cidade, localizado no lado ímpar da Rua 741-Expedicionário Fidelis

Stinghen, com área de 337,50m2, sem benfeitorias, fazendo frente em 13,50m com

a referia rua, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em

13,50m com terras de Vendelino Siewerdt, extrema do lado direito em 25,00m com

o lote 103 e do lado esquerdo em 25,00m com o lote 115, dista 114,50m da esquina
com a Rua 294-Guilherme Gumz. Cadastrado no C.R.I. desta Comarca sob n°

25.504, avaliado em R$22.000,00; 04) 'Terreno constante do lote n° 115 do loteamento

Jardim Francisco, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado no lado

ímpar da Rua 741-Expedicionário Fidelis Stinghen, com área de 337,50m2, sem
benfeitorias, fazendo frente em 13,50m com a referida rua, coincidindo com o

alinhamento predial, travessão dos fundos em 13,50m com terras de Vendelino

Siewerdt, extrema do lado direito em 25,OOm com o lote n° 109 e do lado esquerdo
em 25,00m com o lote 121, dista 128,00m da esquina com a Rua 294-Guilherme
Gurnz , Cadastrado no C.R.I. desta Comarca sob n° 25.505, avaliado em

'R$22.000,00; 05) Terreno constante do lote n° 121 do loteamento Jardim Francisco,
situado no perímetro urbano desta cidade, localizado no lado ímpar da Rua 741-

Expedicionário Fidelis Stinghen, com área de 350,00m2, sem benfeitorias, fazendo
frente em 14,00m com a referida rua, coincidindo com o alinhamento predial,
travessão dos fundos em 14,00m com terras de Vendelino Siewerdt, extrema do

lado direito em 25,00m com o lote n° 115 e do lado esquerdo em 25,00m com o lote

127, dista 141,50m da esquina com a Rua 294-Guilherme Gumz. Cadastrado no

C.R.1. desta Comarca sob n° 25.506, avaliado em R$22.000,00. 06) Terreno

constante do lote n° 91 do loteamento Jardim Francisco, situado no perímetro
urbano desta cidade, localizado no lado ímpar da Rua 741-Expedicionário Fidelis

Stinghen, com área de 337,50m2, sem benfeitorias, fazendo frente em 13,50m com

a referida rua, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em'

13,50m com terras de Vendelino Siewerdt, extrema do lado direito em 25,00m com

o-lote 85 e do lado esquerdo'erri 25,00m com o lote 97, dista 74,00m da esquina
com Rua 294-Guilherme Gumz. Cadastrado no Cartório de Registro de Imóveis

desta Comarca sob n° 25.501 em nome de Dalmar Expansão Imobiliária Ltda.,
avaliado em R$22.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$132.000,00 (cento e trinta

e dois mil reais).

VT-AT507/94
Exeqüente: IGNÁCIO BRAIER

Executada: HAUS LAJES LTDA.
Bens: 01) Televisor colorido 24", SEMP TOSHIBA, com controle, razoável

iestado, avaliado em R$220,00; 02) Freezer horizontal com uma tampa, CONSUL,

Ibranco, avaliado em R$300,GlO; 03) Refrigerador CONSUL, de aproximadamente
12801, marrom, razoável estado, avaliado em R$180,OO; 04)Aparelho de som SHARP,

!tipo 3 em 1, com toca fitas duplo deck, rádio e CD Changer, com duas c:!xas acústicas,
irazoável estado, avaliado em R$280,00, TOTAL DA AVALIAÇAO: R$980,00

I

(novecentos e oitenta reais), Local p/ vistoria: Rua Joaquim Francisco de Paula n"

4325/ fundos - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Odete Engel.

VT-CPE 527/00

Exeqüente: MARGARETE DE FÁTIMA HOFFMANN
Executada: AB TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Bens: Quatro mesas deestamparia com doze chapas de 60 x 40 cm, de alumínio,
fabricação Fundição Lima de Blumenau, razoável estado, avaliado em R$1.300,00/
cada, total: R$5,200,00 (cinco mil e duzentos reais). Local p/ vistoria: Rua Bernardo

Dornbusch n" 1568/ fundos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT532/99
Exeqüente: VALQUÍRIA SIEVES

Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.

Bem: Trezentas e quarenta camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet,
fio penteado, com gola tipo pólo, cores diversas, tamanhos PMG, manga curta..
com botões, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada, total: R$6.970,00

<,

(seis mil novecentos e setenta reais). Local p/ vistoria: Rua Carlos Blanck n° 221 -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.Célio Cristóvão.

VT-AT 589/00

Exeqüente: JEAN CARLOS JESUÍNO
Executada: ANODIPLAC PLAQUETAS ANODIZADAS
Bem: Máquina guilhotina, manual, capacidade 1,25m largura �. 1,2mm de

espessura, modelo T13, IMAG, para cortes de chapas metálicas, bom estado, avaliada
em Rp.OOO,OO (três mil reais). Local p/ vistoria: Rua Francisco Hruschka n" 897 -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Carlos Alberto Barzenski.

VT-AT609/98
Exeqüente: MARILENE OSS-EMMER

Executada: LEHMANN& CIA LTDA. (RES,TAURANTEE PIZZARIA

PERTUTTI)A/C Sr. NELSONLEHMANN

Bens: OI) Reboque de fabricação própria, placa LYT 0299, RENAVAM
543653501, chassi 9EZSC10PCTC020781, ano/modo 1996, azul, de propriedade
de Humberto Lehmann,bom estado, avaliado em R$1.200,00; 02) Veículo FORD/ I

ESCORT 1.0 Hobb, gasolina, cinza, placa LWT 1659-Jaraguá do Sul, ano/rnod.
1994, RENAVAM 625834453, chassi 9BFZZZ54ZRB606467, proprietário atual Filipe
Matias da Costa, avaliado em R$6.500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$7.700,00
(sete mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Rua Arthur Muller n° 50 - Jaraguá
do Sul/SC, Item 01 - com o Sr. Humberto Lehmann e item 02 - com o Sr .. Luiz
André Lauri�do.

VT-AT625/98
Exeqüente: MARIA SALETE ITTNER BLANSKI

Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.

Bens: Trezentas e oitenta camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio
penteado, com gola tipo pólo, cores diversas, tamanhos PMG, manga curta, com

botões, punho na cor da gola, de primeira qualidade, avaliadas em R$20,50/cada,
total: R$7.790,00 (sete mil setecentos e noventa reais). Local p/ vistoria: BR280 km

51 - Guaramirim/SC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT672/00
Exeqüente: ASTA HORNBURG

Executada: MALHARIA DUFIO LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno contendo a área de 114.043,OOm2, sem.
benfeitorias, possuindo frente na extensão de 120,OOm para terras de Nivaldo Jorge
Winter, lado direito extremando em três linhas, a primeira 'de 78,00m com a Rua

464-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, a segunda de 5,00ni. com a

mesma rua, sendo 1,50m com o passeio do lado par e 3,50m com o leito carroçável
e a terceira de 837,46m com terras de José Zacko, fundos confrontando em 125,00m
com terras de Elídio Stinghen e do lado esquerdo extremando em 915,46m com

terras de Primo Chiodini, este t�rreno foi descrito no sentido horário do seu interior,
olhando-se para terras de Nivaldo Jorge Winter, localizado no lado par da Rua 464-

sem nome, no bairro Barra do Rio Molha, perímetro urbano desta cidade, distante
95,20m da esquina com a Rua 7-Walter Marguardt. Com matrícula n" 20.,175 do
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. De propriedade
de Roseli Gielow Machado, Foram doadas as áreas de 60,00m2 (sendo 50,00m2
destinado ao leito carroçável e 10,00m ao passeio do lado ímpar da Rua 133-Rio do

Sul) e 335,OOm2 (sendo 234,50m2 destinado ao leito carroçável e 100,50m ao passeio
do lado par da Rua 464-Pedro Winter) à Prefeitura,Municipal de Jaraguá do Sul/Se.
Avaliado em R$55,000,OO (cinqüenta e cinco mil reais),

VT-AT754/97
Exeqüente: VICTOR DORN
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.

Bem: Máquina de costura industrial RIMOLDI, modelo Orion 629 00 2MDAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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01, tipo interlock, n" de série 1068285, com motor, mesa e estante, razoável estado de

conservação, avaliado em R$1.000,00 (hum mil reais). Local pi vistoria: BR 280 km

51 - Guaramidm/SC{ com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 791/95 (Apensados: 804/95, 80/96)
Exeqüente: NOEL! DINIS CUSTODIO
Executada: MODEHA US INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMALHAS LTDA.

-ME

Bem: Imóvel constituído de terreno situado ao lado esquerdo da Rua Max

Eggert, com área de 402,37m2, fazendo frente em 15,00m com a referida rua, fundos

em 15,00m com terras de José Ribeiro, extremando do lado direito em 26,80m com

'terras de Euclides Alexandre Deretti e do lado esquerdo em 26,85m com terras de
Mariano Deretti. Edificada uma residência em alvenaria com área construída de

aproximadamente 130,00m2, recebendo o n" 79 na rua, não averbada. Registrado no

C.R.I da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob n° 5.977, em nome de José Amarildo
(

Sordi, com usufruto para Amélia Sordi, avaliado em R$52.000,00 (cinqüenta e dois
mil reais).

VT-AT 793/98
Exeqüente: ILGA RISTAU GUCHERT
Executada: LANCHONETEÁGUA NA BOCA A/CALICE CAMPREGHER

BRIDAROLI
Bens: 01) Oito mesas confeccionadas em madeira, com tampo quadrado

medindo 0,85m x 0,85m, razoável estado de conservação, avaliadas em R$lO,OOI
cada, total: R$80,00; 02) Trinta cadeiras confeccionadas .em madeira, 'com assento

e encosto em palha, razoável estado de conservação, avaliadas em R$5,00/cada,
total: R$150,00; 03) Oito mesas confeccionadas em plástico, tampo redondo, com
0,85m de diâmetro, brancas, razoável estado de conservação, avaliadas em R$20,001
cada, total: R$i60,OO; 04) Dezesseis cadeiras confeccionadas em plástico, brancas,
razoável estado de conservação, avaliadas em R$10,00/cada, total: R$160,00; 05)
Balcão tipo expositor, confeccionado em madeira, com frente de vidro, medindo
_2,90m de comprimento, largura de 0,70m na base e 0,50m no topai' na parte traseira
apresenta seis portinholas na parte inferior e seis portinholas de correr na parte
superior, razoável estado de conservação, avaliado em R$220,00; 06) Freezer

PROSDÓCIMO, tipo horizontal, com duas tampas, bege, apresentando sinais de

corrosão, avaliado em R$250,00; 07) Freezer PROSDÓCIMO, tipo horizontal,
com duas tampas, azul, apresentando corrosão generalizada, avaliado em R$150,00;
08) Fritadeira elétrica TEDESCO, com panela de 0,50m de diâmetro, razoável estado
de conservação, avaliada em R$30,00; 09) Chapa para frituras, tipo dupla, medindo
0,90m x 0,40m, precário estado. de conservação, avaliada em R$30,00; 10) Doze
engradados plásticos para depósito de frascos, cores diversas, razoável estado de

conservação, avaliados em R$lO,OO/cada, total: R$120,00; 11) Fogão a gás tipo
industrial, com duas bocas, regular estado de conservação, avaliado em R$60,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.410,00 (hum mil quatrocentos e dez reais). Local
pi vistoria: Rua Marechal Castelo Branco sin° - Schroeder /SC, com o Sr. Jair
Bridaroli.

VT-AT 818/99

Exeqüente: NORBERTO DO ROSÁRIO
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter,

LECTRA SYSTEMES, modelo F 5000 Séries; Scanner SHARP, modelo JX 450,
n° de série 20100387; mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES; três monitores
de 18", coloridos; três teclados; três unidades de processamento, razoável estado
de conservação, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais). O mesmo bem se

encontra penhorado nos autos dos processos 252/99, 23199 e 250199. Local pi
vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.' Nivaldo

Petry.

VT-AT 831/98

Exeqüente: NILSON GREUEL
Executada: DISTRIBUIDORA MATHIAS de LIMERCIO MATHIAS
Bens: 01) Televisor CCE 14:', colorido, sem controle, razoável estado, avaliado

em R$120,00; 02) Televisor BROKSONIC 17", colorido, sem controle, razoável
estado, avaliado em R$180,00; 03) Vídeo cassete, SAMSUNG Diamond Plus, com
quatro cabeças, bom estado, avaliado em R$250,00; 04) Freezer CONSUL 220

litros, com uma tampa, horizontal, branca, bom estado, avaliado em R$300,00; 05)
Antena parabólica TECSAT, com controle, bom estado, avaliada em R$220,00; 06)
Aparelho de som, GRADIENTE, com CD, duplo deck, duas caixas acústicas, b?m
estado, avaliado em R$300,00; 07) Hidrolavadora de pressão, a jato, STIHL, modelo
RE 800Km, bom estado, avaliada em R$250,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais). Local pi vistoria: Estrada Rio Cerro
I si n° - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Limercio Mathias.

VT-CPE 886/99

Exeqüente: DANIELA SIQUEIRA DANTAS e OUTRAS (03)

CORREIO DO POVO - 5,
Executada: RODOLFO jAHN & CIA LTDA. �
Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Gúaramirim, no lado

ímpar da Estrada do Sul, contendo a área de 37.000,00m2, fazendo frente com a

referida rua em 80,00m, extrema do lado direito com a Estrada Schroeder I e do

lado esquerdo ex.trema com terras de Rubin, de forma triangular. Registrado no

I'•..C.R.I. de Guararnirim sob n° 542, em nome de Rodolfo Jahn & Cia Ltda. Registrada
uma penhora da 1 a Vara Cível daquela Comarca. Edificados: uma casa de alvenaria

com 187,00m2; um galpão industrial com 200,00m2; um gálpão industrial com 780,OOm2; I
um galpão com 60,00m2; um rancho com 20,00m2. Avaliado em R$200.000,00,
(duzentos mil reais)., , i

I
!

VT-AT 901/90

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL e OUTROS
Executada: DALMAR CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA.
Bens: Dezoito quilos de malha confeccionada, tipomeia malha, cores diversas,

tamanhos PMG, modelos distintos, uso adulto, masculino e feminino, primeira
qualidade, avaliados em R$57,00/kg, total: R$1.026,OÓ (hum mil e vinte e seis

reais). Local pi vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 951/99

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL e OUTROS
Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Cinqüenta e sete conjuntos de camiseta e bermuda, confeccionados

efl1 malha 100% .algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos
variados de 02 a 12 anos, de primeira qualidade, avaliados em R$II,90/cada
conjunto, total: R$678,30; 02) Sessenta e oito conjuntos de regata e bermuda,
confeccionados em malha 100% algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil,
tamanhos variados de 02 a 12 anos, de primeira qualidade, avaliados em R$1l,701
cada conjunto, total: R$795,60; 03) Trinta e oito conjuntos de regata e bermuda,
confeccionados em malha 100% algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil,
tamanhos variados de 02 a 12 anos, de primeira qualidade, avaliados em R$1 0,801
cada conjunto, total: R$410,40, TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.884,30 (hummil

oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Localpl vistoria: Rua Domingos
Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/Se, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-A,T954/98
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: METALIN I�DÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA A/C Sr.

GUIDOMUN,DSTOÇK
Bem: Matriz de estampo para furação do eixo e da faca da máquina de cortar

grama, serninova, bom. estado, avaliada em R$4.900,00 (quatro mil e novecentos

reais). O bem ta'rnbém foi penhorado nos autos do processo n" 955/98. Local pi
vistoria: Rua Max Wilhelm n° 786 - Jaraguá do Sul/SC, como Sr. Guido Mundstock.

VT-CPE 1029/00

Exeqüente: FLAVIO JAIRO ALVES DA SILVA
Executada: MARCATTO INDUStRIA DE CHAPÉUS LTDA.

Bem: Compressor de ar WAYNE W 900, 60 PCM, com motor de 15 CV, '

vermelha, bom estado, avaliado em R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Local
pi vistoria: Rua Marina Frutuoso n° 9Q, casa 05 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Durval Marcatto Junior.

VT-AT 1035/98 (Apensados: 648/98, 1015/98, 1016/98, 1017/98, 1018/98,
1019/98,1021/98,1022/98,1023/98,1024/98, 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: CONFECÇÕESLONIMARLTDA. e OUTROS(02)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em J araguá do Sul/SC, nos fundos

do lado ímpar do Rio Cerro, com área de 157.500,OOm2, fazendo frente com terras

de Alfredo e João Dernarchi, travessão dos fundos com terras de Vitório Tecilla,
extremando pelo lado direito com terras de Pedro José Junkes e pelo lado esquerdo
com terras do espólio de Teresita Vargas, distante 1 ° km do' centro de Jaraguá do

Sul. Edificado um galpão industrial em concreto armado, em três pórticos geminados,
cada qual com 12,00 x 36,OOm, fechados em alvenaria de' tijolos sem reboco, piso
cimentado, cobertura em fibrocimento, rede de hidrantes e instalações elétricas e

hidráulicas para funcionamento da tinturaria. Edificado um abrigo para a caldeira, e

uma estação de tratamento de afluentes, com a lagoa de flotação e outra de decantação.
Registrado no C.R.I. desta Comarca sob n° 1.991, avaliado em R$160.000,00 (cento
e sessenta mil reais).

VT-CPE 1053/00
Exeqüente: NELSON PETERSEN
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Cento e oitenta quadros para estamparia, com estrutura de alumínio,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, tamanho grande, medindo 1,10m x 0,80m, em razoável estado de conservação,
avaliado em R$29,00/cada, total: R$5.220,OO; 02) Cem quadros para estamparia,
com estrutura de alumínio, tamanho médio, medindo 0,68m x 0,54m, razoável

estado de conservação, avaliados em R$17,00/cada, total: R$1.700,00; 03) Cem

quadros para estamparia, com estrutura de alumínio, tamanho pequeno, medindo

f 0,50m x 0,38m, razoável estado de conservação, avaliado em R$15,00/cada, total:
, R$I.500,00; 04) Quinze chapas em alumínio, para mesa de estamparia fixa térmica,
! medindo 0,75 x I, 15m, em razoável estado de conservação, avaliados em R$45,00/
cada, total: R$675,00; 05) Misturador de pasta, para estamparia, com braço de
1 ,80m de altura, com motor elétrico, tipo manual, razoável estado de conservação,
avaliado em R$I.400,OQ; 06) Esticador de tela em quadros de estamparia, fuso de

1,30 x 1,00m, HARLACHER AG RUDOLFSETTEN, fabricação Switrerland,
razoável estado de conservação, avaliado em R$950,00; 07) Dois compressores de

ar, 'SCHULZ, modelo MSW 60, de dois estágios, cilindrada 2838, velocidade 600

rpm, pressão máxima 175 Ibs/poI2, deslocamento 1703 lts/min, potência 15 CV,
razoável estado de conservação, avaliados em R$400,00/cada, total: R$800,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$12.245,00 (doze mil duzentos e quarenta e cinco

I reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr. Ni�aldo Petry.

VT-AT 1067/00

Exeqüente: DIONÍSIO DE ALMEIDA

Executada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMÓVEIS BUENO LTDA.

Bens: 01) Máquina plaina, para rnadeira, HAPPY HOBBY, com motor trifásico
! KOHLBACH 1,5CV medindo 1,05 x 0,20m, razoável estado, avaliada em R$700,00; 02)
Máquina esquadrejadeira, sem marca, medindo 2,1 Om x 3,1 Om, com motor trifásico

I ,I KOHLBACH 3CV, razoável estado, avaliada em R$1.000,00; 03) Máquina rupia para
madeira, sem marca, com motor trifásico 1,5CV, com mesa de ferro 0,55 x 0,65m,
razoável estado, avaliada em R$1.000,00; 04) Máquina lixadeira, sem marca, para madeira,
com 3,40m de comprimento e largura de 1,40m, toda de ferro com carrinho de madeira,
motor KOHLBACH 1,5CV trifásico, razoável estado, avaliada em R$1.300,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$4.000,OO (quatro mil reais). Local p/ vistoria: Rua Major Julio
Ferreira n" 309, Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Luiz Sérgio Soares Bueno.

• •

VT-AT 1129/97

Exeqüente: RENATO FEUSTEL
Executada: 'EEJATEXCOMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÊXTEIS

LTDA.

Bem: Aparelho elétrico para controle do �H da água, utilizado na estação de

tratamento de efluentes industriais, RENE GRAF, modelo Control Graf 220, completo,
com eletrodo HA 405 DPA SC 58/120 e válvula mod 202Yz", bom estado de conservação,
avaliado em R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Estrada Duas

Mamas s/n° - Schroeder/SC, com o Sr. Osnildo Wolf.

VT-AT 1184/98

Exeqüente: TEREZINHA DE LIMADAGAMA
Executada: CONFECÇÕESDAVELAR LTDA.
Bens: 01) Máquina' de costura industrial, PHONNER, modelo S.v. 4143, tipo

cobertura, n" de série 1716 02 95, com motor, mesa e estante, razoável estado. de
conservação, avaliada em R$1.100,00; 02) Máquina de costura industrial, RIMOLDI,
modelo 007 00 1CD 01, tipo fechamento, com motor, mesa e estante, razoável estado de

conservação, avaliada em R$1.300,00. TOTAL DAAVALIAÇÃO: R$2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua Adenor Horongoso n" 67 - Jaraguá do Sul/
SC, com o Sr, Ari Soares,

VT-AT 1186/98

Exeqüente: CLAUDECIR ZANDONADI GRANDOMADUENHO
Executada: CONFECÇÕESDAVELAR LTDA.

I i Bens: 01) Máquinade costura industrial, SIRUBA, modelo 737 D 505 F1-04, n°
i I

'

! de série 95214630, tipo fechamento, com motor, mesa e estante, razoável estado de

conservação, avaliada em R$l ,600,00; 02)Máquina de costura industrial, SIRUBA, modelo
737 E 504 M2 - 04, tipo fechamento, com motor, mesa e estante, razoável estado de

f conservação, avaliada em R$1.800,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.400,00 (três mil

e quatrocentos reais).Local p/ vistoria: Rua Adenor Horongoso n° 67 -Jaraguá do Sul/
SC, com o Sr. Ari Soares.

�
,

I

VT-AT 1205/99
Exeqüente: ROSELI PIRES
Executada: ELETROPRODUTOS WERSTA LTDA.

Bens: Três bobinadeiras PROGRESSO, tipo DS, nOs de fabricação 5420, 5260 e

5229, com alimentador e guia, interligadas por um eixo, com um motor elétrico, avaliadas
I
em R$1.500,00/cada, total: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Local p/vistoria:
Rua Gumercindo da Silva n° 452 - Jaraguá do Sul/SC" com o' Sr; Milton Adolar Stange.

VT-CPE 1213/99
Exeqüente: VICENTE LAVANDOSKI

Jaraguá do Sul, 27 de outubro de 2001

Executada: MARISOL S/A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
Bem: Máquina para inspecionar tecidos,MONFORTS, modelo Montex, & Twinair,

de fabricação alemã, importada em janeiro/99, avaliada em R$1.400,000,00 (hum milhão

quatrocentos mil reais.). Local p/ vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n° 1300 - Jaraguá
do Sul/SC, com o Sr. Gilberto Pradi Floriani.

VT-AT1266/98 {Apensados: 795/98, 960/98, 962/98, 964/98, 1136/98, 1148/98,
1267/98, 211/99)

Exeqüente: REGINALDO PANSTEIN e OUTROS

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOSS/A 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; 32,00m; 60,OQm; 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 urna linha seca de 376,00m com terras de Ângelo
Detofol. Edificada uma residência de madeira, cobertura de telhas de barro, antiga,
em precárias condições e dois ranchos de madeira, não averbados. Contém também

duas lagoas destinadas à criação de peixes. Registrado no CR.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,�Om e outra de 36,40m, travessão dos fu�dos '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, TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais),

VT-AT 1396/89
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA

METALÚRGICA, MECÂNICA, MATERIAL ELÉTRICODEJARAGUÁ DO SUL

Executada: METALÚRGICA LOMBARDILTDA.
Bem: Prensa para repuxo 60 toneladas, com força de fe�hamento de 60 ton.,

curso do cilindro de 400mm, força do cilindro tira ruga - 25 Ton., curso de cilindro

tira ruga 250mm, dimensões das mesas 700 x 600 mm, abertura entre mesas 500mm,
potência do motor elétrico 25 CV, peso 2.400,00, regulagem do curso das mesas por
intermédio de régua 'de micro, comando manual e automático, velocidade de

fechamento 26mm/ s, mesas guiadas em colunas rendadas, usada, bom estado, avaliada
em R$15.000,00 (quinze mil reais). Local p/ vistoria: Rua Horácio Rubini n" 56 -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Octaviano Lombardi.

VT-AT 1400/98

Exeqüente: ILSONDE SOUZA
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com

área total de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do PostoMarcolla, fazendo
frente em 62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em

uma linha quebrada de 76,OOm; 32,OOm; 60,OOm; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,OOm e

60,00m com um caminho projetado a. ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo
lado esquerdo com uma linha seca de 376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada
uma residência de madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições
e dois ranchos de madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à

criação de peixes. Registrado no c.R.1. da Comarca- de Jaraguá do Sul/SC, sob o n°

12.708, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais), O mesmo bem se encontra

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

ÔNUS *Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TELESC S/
A, a serem comunicados nas datas de Praça/Leilão.

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/remição ou adjudicação e correrá por conta do comprador; remitente ou

adjudicante. Caso os executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquer
razão, quando da expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital de

Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelece o Artigo 687, Parágrafo 3° do CPC.

Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax (0**47) 422-8141 e/ou pelo
endereço www.leiJoeiro.com.br ou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

ARTUR HENRIQUE CA.RSTENS
Leiloei�o Público Oficial
Matricula AARC-003/82Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COD 110 - VILA NOVA - Casa em alvenaria I
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. COD 136 - CHICO DE PAULO - Casa em

1 alvenaria medindo 120,OOm2 - Valor R$ 70.000,00

I .
.

®
i
1

COO 122 - ÁGUA VERDE - Sobrado em

construção - Valor R$ 65.000,00

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

!*�:�i-:-$'{::}.;�t5!w0ti\)�:�'1pif·::,t;�� •.-{-':t01"_-_,,;S
CODtl05 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em COD 108-JARAGUAESQUERDO-Sobrado
alvenaria faltando acabamento - Valor R$ 27.000,00 mobiliado NOVO - Valor R$ 125.000,00

COD 131 - VILA NOVA - Casa em alvenaria

medindo 235,61 m2 - Valor 135.000,00

COD I 14 - VILA LENZI - Sobrado semi-acabado
- Valor R$ 106.000,00 .

COD 126 - ESTRADA NOVA - Casa em

madeira - Valor R$ 23.000,00

COO 134 - VILA LENZI - Terreno de esquina
medindo 875,OOm2 - Valor R$ 22.000,00

medindo I 37,OOm2 - terreno 675,OOm2 -

Valor R$ 80.000,00

Realizando seu sonho imobiliário
.

FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

COD I I I - ÁGUA VERDE - Casa mista com

3 quartos + galpão - Valor R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANTA0: 9975-1500

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRO

CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

Precisa-se de, mulheres para trabalhar com o

sacoleiras, com artigos de lingeri.
Interessados tratar: (47) 524-0128

ou 9104-8528, com Ivan

PROMOÇÃO OA SeMANA
..,

Bife a Parmesiana
Acompanha arroz e fritas - R$IJ,90

CASA PRÓPRIA
Casa .. Reforma .. ConstruçãoPizza Gigante com

mini' brinde - R$ 18,90
Pizza Grande com

Prazer em
mini brind'e - R$14,9�

atender bem. Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$14,90

forno o \enho .. Calzone - R$ 12,90
Por9ão da Casa

PARCELAS A
PARTIR DECRÉDITOS

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

não venda seu carro,
ele é dinheiro, ligue!

Tratar:
(47) 3035-2885
(47) 3035 ..4236
(47) 9905-2764

(47) 222-1152:' I j

consórcios

(Alca:ra, picanha, cala��8sa, .peito 8

R J! 1500corafao de frango 8 alplM fnto) ii(I, Vene/e-se salão
.
e/e beleza .

completo,
,

com telefone. ,

Clientela formada à
8 anos. Rua Mal.
Deodoro. Trafar:
371-4851.

A RBS TV Sucursal de Jaraguá do Sul, está selecionando

profissionais autonomos, para atuar na área de vendas,

Requisitos necessários:
- 2º Grau Completo
- Dinamismo
- Cecular e carro próprios
Interessados, deverão comparecer munidos de
Curriculum no dia 29 OuV01 (período vespertino), na Av.
Marcehal Deodoro da Fonseca, 429, Ed. Florença - Sala

05, para entrevista.

Entregamos em Guaramirim

a"
"

.

.

Pref Wa/demar Grubba, 2176 - Vila La/au - Jaraguá do Sul

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

BOA NOTÍCIA
Para funcionários público,

estadual de todos 0$ órgãos,
empréstimo com amenor

taxa de juros, ,sem consulta
do SPC ou SERASA, agora

também para Jaraguá do Sul
e região. Tratar:
275-1752

ou 9991-6366

-

'senac .iI·TIVE COGUMELOS
IMP"BIN.DIMiN'fOI .

TÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

com desconto em folha
até 36x.
Tratar:

(41) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

Jaraguá do Sul

Informática
* Web Designer

* Dreamweaver Ultradev
* Flash Básico
* Auto Cad

* Cabeamento
Estruturado
* Power Point

* Manutenção de

Microcomputadores

Se você tem sítio, chúccru ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técniéo

.

e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

-

EXCURSAO
"-

Excursão ao Rio de Janeiro, Niterói, (nmpns de Jordão, 2
pernoites no Hotel em Aparecida e visita aos pontos turísticos

de São Paulo. Saída: dia 27/12/2001 - 18 horas
. Retorno: dia 30/12/2001
Maiores inlorma�ões:

370-9582, com a guia Rosinha.
COMPARECAM!!!

75-6271
INFORMAÇÕES

Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

Fone
(47) 275-0203Fax 371-8351

,\. j", .

��� Transporte
./ \. '.

c/o Sol para.
IIl1sp!Hfeúp«i1l1 Faculdade (locai),

(47) 372-1479 .

Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos,etc.

Jara uá do Sul - se

DESTA

Ternos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte·final,résinagem e montagem
Ternos ótirnos preços !

\\�\) .::
www.destaquebrindes.com.br

RU;l: João Januário A roso,268, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul - se

Atendemos em 'dois endereços:
* 'Rua BethaWeege, 2485 � Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verei. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02 quartos, garagem

oberta, no Jardim das Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40
Entrada RS 20.000,00 + prestações' à partir

de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).
À vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

���ll m MHt\lll1
Empreendimentos Imobiliarios

�
" Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372·1499
371·3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02\DORMITÓR�OS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUAD�IAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
I

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX_ WEG II

RUA:
,

FRIEDRICH W, SONNENHOHL, S/N

É TUDOO QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ALUGAChiodini VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRI,OS \
AV MAL DEODO�,i>E��l�[�ECA, 1436-SALA 04 FONE: 275-0172

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasquelra individual, 2 vagas
na garagem. Condições de paqamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
214 - Apto: Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 º andar » 1 suíte, 1 qto e demais

dependências + área anexa de 27;00m2 - R$ 58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e 3 quar
tos através de sistema de condornlnio.
- Consulte-nos.
304 -: Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (Lateral Walter

Marquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio: R$ 28.000,00
(aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira � Rua Adelina - Schroeder - áreade 1 08,OO�
- Terreno com 450,00m2. Aceita auomóvel como parte do

pagamento - R$ 15.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique Sohn -

área de 21 0,00m2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1 suíte, 2 quartos,
, bwc, copa, cozinha, dep. empregada, escritório, lavanderia ampla,
ri sala e churrasqueira: - R$ 106.000,00
�

�
li

I. · Terreno COj;fl535��0�,�(���ina, no loteamento I'Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,OOm2 (13x34), sito no
loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

I
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

I• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto. Valor R$ 20.000,00 .:
• Dois terrenos com 420,OOm2 (cada), no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

ICristovão. Valor R$12.000,OO.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

I1.1/2
(meia) Água de Alvenorio.vtü.Oürn>, na Rua

José N,arlOCh, no Ana Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia)' Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

I
Verde. Valor R$ 12.000,00

ILOTEAMENT,OS FINANCIADOS EM
. ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
/

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAty\PIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

'"
H

�
'"
o

'"
'"
o

I

Informativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMOVEIS

o centro Catarinense de Resolução de conflitos estará
promovendo cinco cursos de Negociação, Mediação
e Arbitragem a partir do dia 17 de setembro, de acordo
com o calendário abaixo :

17/09/ à 28/09 - Blumenau;
01/10 à 11/10 - Florianópolis;
29/10 à 09/11 - Videira;
19/11 à 30/11 - Criciúma;

.

01/12/ à,14/12 - Brusque;
Os cursos serão ministrados em locais a serem

informados oportunamente das 08:00 às 12:00 horas
com carga de 40 horas aula. O investimento é de R$
360,00, que pode ser parcelado em 04 vezes. Para
corretores de imóveis está sendo oferecido
uma bonificação de 50%, ficando o cursç por R$
180,00, que poderá ser parcelado em 02 vezes. Será
fornecida apostila e certificado de conclusão.
A proposta do Curso
O curso visa habilitar pessoas a administrar conflitos
através das técnicas de Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, tanta para abrir um campo
de trabalho, como para utilizar essas técnicas em seu
ambiente de trabalho, melhorando a qualidade de
relacionamento com empregados, gerentes,
fornecedores e, principalmente, com os clientes.
Com a recente criação de Câmaras de Mediação e

Arbitragem em várias cidades e com a futura criação
da Câmara de Mediação e Arbitragem da Habitação,
abre-se uma nova oportunidade para os profissionais
do mercado imobiiiário.
A mediação e a arbitragem
A mediação é uma técnica na qual duas ou mais

pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

um profissional qualificado (Mediador), para obter, em
curto espaço de tempo e baixo custo, uma solução
consensual, satisfatória e duradoura. O papel do
Mediador é o de facilitar a comunicação entre as partes
fazendo-as ver a melhor solução,
Já a Arbitragem, oficializada no Brasil através da lei
9.307/96, prevê a colocação em contratos de uma

cláusula Arbitral, de tal forma que eventuais conflitos
oriundos deste não serão remetidos ao poder judiciário
e sim resolvidos por um Arbitro da confiança das

partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

sentença judicial.
Maiores informações poderão ser obtidas no CRECI/
SC (48) 244-9144

'

,

Atenciosamente,
A Diretoria

ÇRECII541-J VENDE:

Cód. O III - APARTAMENTO NOVOS CI
ÁREAS DE 75,00m2 e 92,00m2, contendo
I suíte, 2 quartos, sala, bwc, cozinhai
lavanderia + I vaga de garagem.
Localizado na Rua (43) Pe. Alberto
Romuald Jacobs, EDIFíCIO SÔNIA
MAGALI, Bairro Vila Lenzi.

Valor R$ 50.000,00. Negociáveis.'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROCURA-SE PESSOAS

Para oportunidade de negócios, a partir de
casa ganhos parciais até R$ 2.000,00

Requisitos: telefone e 2° grau.
Fone: (47) 9992-6045 -

www.hom.com.br/d i n h e iro

CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contato com

a Oaiana, no telefone:
370-0074 ou 371-6846

L.on.
I l:""T"l 6 v e i e

275-3108

'VENDAS
• Casa alvenaria - 3 suítes (460m2, 1300m2) - Vila Nova - R$ 255.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Estrada Nova - R$45.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Residencial Versalles - R$ 79.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Bairro Vila Lalau - Próx. Weg � R$ 80.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Amizade - próx. Blumengarten - R$ 35.000,00

TERRENOS
• Área 325m2 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + financ.
• Área 300m2 - Bairro Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + financ.
• Área 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Vila Nova (LocalNobre) - R$ '26.500,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00

� APARTAMENTOS
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 52.000,00
• EDIF. MORADA DO SOl- 3 dorms, (cobertura) - Vila Nova - R$130.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDiÇÕES
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá do Sul

�alte�
CIO
M
N
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U
w
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Corretor de Imóveis
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

CASA
• CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi, ótimo local. Rua Jaime Gadotti,
RUÇl com asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lav.,
garagem + área de 70m2, coberta com laje para ampliação em terreno

de 435m2, todo murado. valor R$ 60.000,00
• CASA alvenaria 60m2, semi-nova, loteamento Miranda (práx.
Wigando Mayer), em terreno 480m2 esquina, ótimo local R$ 26.000,00
(a vista)

TERRENO

Vende-se apartamento de 1 quarto mobiliado,
em Borro.Velho, proia do tabuleiro, avenida

asfaltado, prédio de frente poro o mar. Valor RS
19.000,00, aceito-se veículo como porte do

pagamento, ou proposto. Tratar: 372- ,6'O.

• CHÁCARA - 2 morgons, com água, casa de madeira, Garibaldi
- R$ 20.000,00

VENDE - SE OU TROCA - SEAPARTAMENTO
com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila Nova, com 4 quartos, sendo uma suíte,
lavado, WC social, 2 sacadas, sala de jantar, sala de stor, sala de TV, cozinha e

lavandeira com móveis sob medida. Prédio Novo, com piscina e salõo de festa, com
duas vagas na garagem. Valor a negociar. Tratar com Sr. Osmar, lone

comercial 371-4135 Ramal21, ou loneresidencial
370-8336, após as 18:00 horas.

w
-

(0**47)
372-2903
9973-3623

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

CASAS

,. Amizade - A1v. cf I 37,OOm2 - OI

suíte, 02 quartos - R$ 79.000,00 (Nova)
• Amizade - A1v. cJ 180,00 m2 - 03

quartos - R$ 75.000,00
• Amizade - A1v. cJ 88,00 m2 - 03

quartos - R$ 25.000,00
• Amizade - A1v. cJ 120,00 m2 - 03

quartos - R$ 47.000,00
• Centro - AIv. cJ 21 0,00m2 - 02 suítes
- R$ 120.000,00
• Centro - 1>Jv. cJ 660,00 m2 - R$
285.000,00
• Czemiewicz -1>Jv. cJ 300,00 m2 - O I

suíte, 03 quartos - R$ 150.000,00
• Czemiewicz -1>Jv. cJ 21 0,00 m2 - 05

quartos - R$ 80.000,00
.

• EstradaNova - Mad. cJ48,00m2 - 02

quartos - R$ 16.000,00 - negociável
• Três Rios do Norte,- Mista cJ 100,00
m2 - 02 quartos - R$ 16.500,00 - troca

por carro
• Vila Lalau - AIv. cJ 140,00 m2 - O I

suíte, 02 quartos - R$ 80.000,00 (Nova)

APARTAMENTOS
• Centro - Residencial Ágata cJ 77,87
m2 - O I suíte, 02 quartos - R$ 88.000,00
• Centro - Residencial Ágata cJ 60,76
m2 - 02 quartos - R$ 57.000,00

.

• Centro-ResidencialTalismãcJ69,90
m2-01 suíte, OI quarto-R$69.300,00
• Centro - Edificio Pérola Negra cJ
107,12 m2 - O I suíte, 02 quartos - R$
97.300,00
• Centro - Residencial Clarice Koch cJ
68,69 m2 - 02 quartos - R$ 65.000,00
• Guaramirim - Centro - Edif!ÓoTopázio
cJ 94,29 m2 - O I suíte e O I quarto - R$
85.000,00
• Centro - Residencial Jade - apto em

construção cJ 91 ,43 m2 - R$ 80.000,00
,. Centro - Residendal Esmeralda -

apto em constriução cJ64,74m2 - venda
. financiada - consulte!

. BelaVista - R$ 10.000,00 assumir doze

parcelas de R$ 1.550,00
• Czerniewicz cJ 750,OOm2 - R$
60.000,00
• ViIaRauC/328,OOm2-R$12.500,00
• ViIaRaucJ420,OOm2-R$18.000,00

VENDE - Terreno com
1.020m2, edificado com
1 sala comercial de
aprox. 180m2 com

estrutura para possível
ampuação + 1 casa di3
madeira com 60m2• Rua
Vidal Ramos - Centro e

Corupá - R$ 60.0()O"OQ,
Aceita

. pr91R�ib:t d ,._
VENDE - Casa em alvenaria, com área de 318m2• Rua 15 de
Novembro, 225 - Corupá - Centro - R$ 100.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 16.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Ed. Isabella - suíte + 2 qtos, salas conj. cf sacada,
coz., área serviço, 2 bwcs, garagem - R. Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 1320 - Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE - Casa de madeira cf 115m2, em terreno de 377,50m2
- Rua 529 (P.A. Freitas) - Centro - Barra Velha - R$ 17.000,00
ALUGA - Sala éomercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 230,00 ,

ALUGA - Sala comercial - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
- R$550,OO

SAlA COMERCIAL
• Centro - Edificio Chiodini - 3.andar
- R$ 33.000,00 - negociável

CASA NA PRAIA
Sobrado em Barra Velha cf

. 190,OOm2
• Casa 1>Jv. em ltaguaçú cJ I 10,OOm2
( troca por imóvel em Jaraguá )
• Casa AIv. em Enseada cJ 95,00 m2
Sobrado e casa cJ total de 300,00m2-
PraiaGrande

TERRENOS
• Amizade cJ 300,OOm2 - R$ 22.000,00
• CzemiewiczcJ378,OOm2- ReskIenciaI

COMPRA - VENDA

AVAUAÇÃOCOMERCIAL
CONSULTE NOSSAS OUTRAS

'OPÇÕES DE VENDA!

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493
_.........._.

V 370-1788 - Fax: 27S�2294

VENDE - Casa em

alvenaria com 120m2,
em terreno de 325m2•
Vila Rau (próx.
Super. Tonim)
Preço R$ 32.000,00

VENDE - Terreno com

672,OOm2 (14x48),
Rua Pedro Schmidt - Ilha

da Figueira.
Preço: R$ 9.000,00

l

VENDE - Terreno de "I
esquina com 540m2

(18x30), Loteamento
Souza - R$ 6.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

a
L T DA.

Telefone de plantão:
9973-9093IMÓVEIS

1300 - Vila Lalau - casa de alvenaria com 145m2,
3 qtos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia e

garagem. Terreno cf 456,OOm2• R$ 75.000,00.

�._ 3050 - Cond.
I Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal - Suíte,
2 qtos., sacada cl
churrasqueira, cl .

pisoina. R$
ilOO.OOO,OO.

3313 - Res. Ilha dos Açores ;_ NOVO - cl
suíte + 1 qto, sacada cl churrasqueira -

/ R$ 45.000,00. 1299 - VILA LALAU - casa cl 140m2, cl 3 qtos,
2 bwcs, terreno cf, 582m2 - R$ 75.000,00

V E.N DAS
1010 - Centro - próx. Stúdio FM) casa alv. cl 280m2, semi-mobiliada, cl suíte + 2
qtos - R$ 140.000,00
1036 - Centro - (defronte Cartório D. Áurea) - casa antiga cl 347,40m2 - Terrno cl
668,65m2 - R$ 160.000,00
1052 - Água Verde - casa alv. cl 135m2, cl 4 qtos. Terreno cl 450m2 - R$
59.000,00
1089 - Amizade - casa nova cl 127m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno cl 15x25m2 - R$
65.000,00
1090 - Amizade - Res. VERSALHES - casa nova cl 140m2, cl suíte + 2qtos, bwc
sàcial, salas conjugadas, cozinhas, lavanderia e garagem pI 2 carros - R$ 80.000,00
1128 - Barra - R. Adeli Marquardt - casa alv, cl 70m2, 3 qtos. Terreno cl 525m2 - R$
42.000,00
1182 - Czerniewicz - casa alv. cl 2 pisos, apto cl 3 qtos, e garagem pi 3 carros -

R$ 150.000,00
-

1325 - Vila Lenzi - R. Onélia Horst - casa alv. cl 60m2, cl 2 qtos. Terreno cl 570m2
- R$ 32.000,00
1986 - Guaramirim - próx. Lojas Kruger - casa mista cl aprox. 200m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 616,87m2 - R$ 60.000,00 - aceita apto.
1986 - Schroeder - próx. Mad. Thomazelli - casa alv. cl 286,25m2, cl 5 qtos.
Terreno cl 1.541,35m2 - R$ 85.000,00
2024 - Centro - próx. Marcatto - terreno cl 1.426,50m2 (15x88,20)
2025 - Centro - R. João Marcatto - terreno cl 312,50m2 (12,50 x 25,00) - R$
85.000,00

-

2032 - Centro - R. João Picolli - Terreno cl 363m2 (16,50 x 22,00) - R$ 54.000,00
2033 - Centro - R. Leopoldo Manke - Terreno cl 640m2 (16x40) - R$ 70.000,00
2034 - Centro - R. Nelson Nazato - Terreno cl 793,48m2 - R$ 66.000,00
2081 - Amizade - Res. Bela Vista - terreno cl 378,75m2 (15x25,25) - R$ 25.700,00
2118 - Barra - Res, Joaquim Girolla - terreno cl 420m2 (15x28) - R$ 23.000,00
2127 - Barra - R. Feliciano Bortolini - ao lado Usapeças - Terreno cl 2.339,50m2 -

R$ 130.000,00
2133 - Centenário (próx. Portal) - área cl 5.600m2 (80x70)
2177 - Czerniewicz - Plano cl 8.658m2 (53,40x126,10)
2223 - Jguá Esquerdo - R. João Carlos Stein - Terreno de esquina cl 479,10m2 -

R$ 24.000,00
'

2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - cl 450m2 (15x30) - R$ 15.500,00
2295 - Vila Lalau - fundos Weg II - cl 4.814m2
2296 - Vila Lalau - próx. Demicar - 5.746,67m2
2298 - Vila Lalau - R. Pref. Waldemar Grubba - Terreno cl 43.689m2
2320 - Vila Lenzi - R. Egídio V. de Souza - Terreno cl 410,17m2 - R$ 30.000,00
2360 - Vila Nova - próx. Fórum cl 719,20m2 - R$ 37.000,00

•

2369 - Vila Nova - R. Luis Marangoni - Terreno cl 4.621,10m2
2379 - Vila Rau - próx. Sup, Rau - terreno cl 3.515m2 cl 27mts de frentee - R$
80.000,00
2381 - Vila Rau - defronte Monfort - (15x34) - 626m2 (13x43) - R$ 33.000,00
2394 - Três Rios do Norte - terreno cl 324m2 (12x24) - R$ 6.000,00
2461 - Garibaldi - área cl 22.114,76m2 - R$ 200.000,00
4004 - Ed. Miner - sala comI. Térrea cl 30m2, cl bwc - R. Antonio Carlos Ferreira -

R$ 35.000,00

3046- ED.
_ ARNO REICHOW

- apto cl
124,71m2,
privativo -

R$ 100.000,00 -

suíte + 2 qtos,
salas conj.,
cozinha, sacada
cl churrasq, e

garagem. Troca
com casa.

3047 - RES.
AMARANTHUS -

apto cf suíte +

closet, 2 qtos,
lavabo, salas, conj.

cf sacada e

churrasq., dep.
comp!. empregada +

2 vagas garagem.
Área privativa de

185m2 -

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

1432 - São Judas - casa nova cl 150m2, cl
suíte + 2 qtos, churrasqueira e garagem pI 2

carros - R$ 86.000,00

1225 - Jguá. Esquerdo - Casa mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 28. Local alto. R$ 32.000,00.

3040 - Ed. Paloma - apto central cf 2 qtos e

garagem - R$ 42.000,00
.

3352 - Res. Amarilys - apto cl suíte + 1 qto,
sacada' cl churrasqueira, garagem - R$
54.000,00 - aceita carro como parte pagamento

3001 - Ed. Jacó
Emmendoer

ter - Próx. Stúdio
FM - Suíte cl hidra,
2 qtos., 2 vagas de

garagem. R$
92.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E de saída, prestações que você pode poqcr,
Ligue agora para a Regata e faça um grande negócio.

R$
.De entrada

00

+36 vezes fixas

SE F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

CAD Confecção - 60h.
. MOPE (Treinamento Específico para Condutores de I

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.
,. Soldagem Industrial � aOh.

. Leitura e Interpretação de Desenho Técnico

Mecânico - 60h.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone

370 - 7722 , pelo Site: www.sc.senai.br ou ligue
gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

R$
De entrada

00

+ 36 vezes fixas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Malharia
- Tecido Plano
- Infantil

- Ungerier
- Unha Praia
- Assistência Técnica

- Treinamento
- Analize Produto
- (ursos

fREE LANCE ou PERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Fone: {47} 372-3613
�'!�enaim���parlirla?\�3h3ô7n1n

AÇÃO SOCIAL DE GUARAMIRIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I presidente da Ação Social de Guaramirim, no uso de suas atribuições e

de conformidade com os estatutos da entidade e legislação em vigor,
convoca a todos os associados em gozo dos direitos sociais, para

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada dia
oito de novembro de 2001, na sede da entidade, rua 28 de agosto nº
2750, com início em primeira chamada às 18:30hs com quórum mínimo
exigido e trinta minutos depois com qualquer quórum, para deliberarem

da seguinte ordem do dia:

II

1º - Eleição da diretoria para o biênio 2001/2003.
29 - Alterações estaturária

39 - Assuntos de ordem geral

Guaramirim, 24 de outubro de 2001
. Reinaldo Safanelli - Presidente

CHÁCARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA EQUAUDADE:OOquiruuma
cháruca de 20J)OOIW, 4O.000m2, 60.000m2ou 200.000m2, junto a riqueza natural .

da região, em uma área privatiw, com Iliha ecológka, flora e fauna nativas,
nascentes, lagos com peixes, quilsque com churrasqueira à beira do riacho,
pontilhão e passarela de eucaliptos, área para quadra de enlretemimento,

sanitários com faça fiIIro cam tratamento septico, rede elétrica com posteamento e

auminação nas áreaS de circulação. Realize o sanho de morar junto a natureza com

as águas do rio correndo entre' as pedras e o barulho mágico que produzem.
.

Odlade de vila cam fácil acessa e ótima localização é tudo o que você precisa a
6km do centro, 100 MoIIta 400m após a gruta, 19 acessa a esquerda, servilão dos

palmeiras km3.Tratar: 370-8563 ou 997�1 02

o I S K
_....

aSilo 7B9 59011
Economize Tempo e Dinheiro!

I/liãiil.
.

o O;$k InIOrn'lllçõe$ que está no mercado desde
1995, inicia sua expansão pare o arasil na grande Curitiba, �lndo
do Paraná. Atende diariamente 24 horas por di.. e Sé" objetivo e
auxíbér o conaurmrínr a encontrar 'fl:S empresas, os produeos e os

servíçoa de seu interesse. V"jn alguns exemplos Inforrnáríea, telefonia •.
venda n 1lS5;stêneh de cletrtH"lctronk'()&, restaurantes, lanchonetes,
hl)!i!i� e víageng, .reparos d"lJl�tico's, prediais e Industriais, límp,""" e
conservação. jarqln,;,gem e pa�,<agismo. produtos e presentes nacionais
" írnportados. medíeos, engrii-.J-ieiros, dentlstas c outros produtos e

servícos do seu dia-a-dia,
, Nosso. serviço é personalizedo. pos;$ui�nús "Um quadro de
prollssiuflais altamente qualíâcados para atender pklliltll<:nk "uas

necesstdadea,
No 0600 789 S900 "oei obtem toda.> M ínfqnnaçiíez que

precisa para fazer o melhor ncg,óGw; nome, telefcne. endereço,
horário de atendímeeto de ÇlflPí<'''''S, presradores de serviços e

pmíis"ioll<�ia liberais, ale", de Home 1\age e E.-tnáil se possuírem.
Vo<::c lambem poderá �r)lkit"r pela nome do produto "ti ãcrvtço, que

J)l\S$"remo� várias opções l'nm sua posquisa.
, Possuímos também um Imn.to de dados na íntemet. que contém

inforn..).�lI t'xdu$ivas: de noêsus
.
clientes illlados e pode $er m:essaclo

pelo endereço www.embraínfo.com.br, onde vú<:i: encontra hun.bêrn,
produtos e serviços em. promeçóes, basta i7,ÇC""S,. o link -Chssllk"dos
Promocíonals" ,

Sabe por quê o Di:ok lnfonnacões f:: diferente?
!t $ünp!es! Por ser um servlço com ceractertsticas 4(' utilidade publica,
não visa Lucro com a� ligações recebldas. pois tem como propnsitl.),
lildlit",'� vida da comunidade, aproximando qU"ffi Cfuel' vender ri<!
quem quer comprar"

O Ç"st9 de "cesso" de R$ 0,27 o minuto, pulso nunimo dl�finid(}
para mnnurençáo do serviço c que é totalmente rendo pela. f�mhvH:et.
empresa cessionáría e ndmínistradora do sístema.
Portanto não esqueça: Procurnrnunon maís.l.iglleO;SOO 7811 5SIOO

ArI'l:eg de comprar P,.od�os
e 5e,..,;1/:05 Consul-te-nosl

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguá do .sut, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

Editat n2 23.485 de 19/10/2001
Cópia recebida do cartório de Guaramirlm, neste estado

PEDRO GONÇALVES !lA LUZ E IRACI DINIZ
Ele, brasileiro, divorciado, auxiliar de produção, natural de Turvo,
Paraná, domiciliado e residente em Estrada Corticeira,
Guaramirim, neste estado, filho de José Gonçalves da Luz Filho
e Julia Veloso Gonçalves da Luz.
Ela, brasileira, divorciada, costureira, natural de Boa Esperança,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Cizino Garcia, 50, Três
Rios do Norte, nesta cidade, filha de Pedro Lemes Diniz e Maria
da Conceição Diniz.

Edital n2 23.486 de 19/10/2001
EDUARDO EMMENDÔRFER SCHEUER E
SUSANA PROENÇA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.588, nesta cidade, filho de Nelson José Scheuer e
Régia Maria Emmendõrfer Scheuer. .

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de recursos humanos, natural
de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na Rua João
Sanson, 234, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Agenor
Proença dos Santos e Maria Lucia da Silva Santos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

APROVEITE!!!
Aplique seu 13º salário num ótimo investimento. Terreno com 101.000m2,
com nascente de água, luz, pássaros, árvores, 9sossegado, ideal para
chácara, açude, pastagens, criação de avestruz, faisão, plantação,

recreativa, trilha, moradia. Em Santa Luzia - Jaraguá do Sul.
Tratar. {47} 453-'023 ou 3025-4549

OPORTUNIDADE
Vendo estoque de loja de móveis,
estofados, mesas comcadeiras,

estantes, kit de cozinha,
ótimos preços.

Tratar: {47} 453-'023 ou
3025-4549

ED.ITAL

•!VERSOS I
Vende-se 2 grades. de
ferro para janela,
tamanho 1 AOx1 ,80.
Tratar: 9903-7156,
com Luiz Paulo,

Vende-se dois livros
para vestibular, novos.

Acompanha CD

player, contendo mais
de 3 mil testes. R$
195,00 à vista. Tratar:
372-0815, após 15

PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaragua 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 Titulos contra:

BAPTISTA DUNKER INFORMATICA LTDA - RWALDEMAR GRUBBA
2429 - t-.!ESTA;
CLECIO DEANDRADE DIST DE PROD NAT LT - RUA JOAO ARNOLDO
MORITZ 259 CEN;rRO - NESTA;
COM DE MARMORE OLlNARDI LTDA - R 25 DE JULHO 220 -

NESTA;
ELIANE LANG PINTO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
FRAN BIER COM ATACADISTA DE BEBIDAS - RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA S/NR - NESTA;
GILBERTO KIATKI- RUA BERTHAWEEGE PROX MERCADOMAYER
NESTA;
IND R COM DE REFRIGERACAO LTDA - RUA AMANDUS RENGEL S/
NRr- NESTA;
JOSE FLOR -::- RUA MARCELINO ZENELA S/NR- NESTA;
JOSIANE FRANCISCA RAUPP - RUA GUILHERME CWAQUENHAGEN
624 APTO - NESTA;
JS AUTOMOVEIS LTDA - AV GETULIO VARGAS 754 - NESTA;
JUSCEMIR DO PRADO - R ESTRADA DUAS MAMAS - SCHROEDER;
LUIZ CARLOS FODI- RUA ANTONIO BERNARDO SCHMIDT S/NR
ILHA DA- NESTA;
MANMADMINISTRACAO EMPREEND LTDA- RUA GUILHERME GUNZ
477 - NESTA;
MANUEL BERNARDES - ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R JULIUS WERCH 320-
NESTA;
MARIA ODETE LEITE - RUA AVELINO DE BORBA 301 - NESTA;
MARLENE GRIBNER - RIO DA LUZ I S/NR PROX CEVAL - NESTA;
MARLENE GRIBNER - RIO DA LUZ I S/NR PROX CEVÀL - NESTA;
MARLENE GRIBNER - RIO DA LUZ I S/NR PROX CEVAL - NESTA;
MARLENE GRIBNER - RIO DA LUZ I S/NR PROX CEVAL - NESTA;
NEIVOR BUSSOLARO - R E)7(PEDICIONARIO GUMERCINDO DA
SILVA- NESTA;
PARACHOQUESJARAGUA LTDA-LOURENCIO KANZLER467 - VILA
LENZI- NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA- RUA LOURENCI,o KANZLER 467
- VILA LENZI- NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA - RUA LOURENCIO KANZLER 467
- VILA LENZI- NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME - RUA LOURENCIO KANZLER
467 - VILA LENZI- NESTA;
RAULlNO TRANSPORTES LTDA - RUA JOSE EMENDORFER 1772 -

NESTA;
RAU LINO TRANSPORTES LTDA - RUA JOSE EMENDORFER 1772 -

NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA; .

ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA- NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA� NESTA;
ROBERTO GUTHS - RUA ITAPOCUZINHO JOAO PESSOA - NESTA;
ROMAR FUCKS - AVMAL DEODORO DA FONSECA 1479 - NESTA;
lK.S.MOVEIS LTDA ME - RUA ROBERTO SEtDEL 1387 - CORUPÁ;
lK.S.MOVEIS LTDA ME - RUA ROBERTO SEIDEL 1387 - CORUPÁ;
TEXTIL PONTES IND E COM LTDA .: R DOMINGOS RODRIGUES DA
NOVA 131-NESTA;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LTE>A- R.HENRIQUE MARQUARDT 57-
NESTA;
VALDOMIRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA- RUA JOAO JANUARIO
AYR050 JGUA ESQUERDO - NESTA;
VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS - RUA 809 136 ESTRADA NOVA
- NESTA;
VILSON RENGEL- RUA URUBtCI LOTE 22 ESTRADA NOVA - NESTA;
VINICIUS CARDOSO KRAS - R.AMABILE TEClLA PRADI 324'- NESTA;
WANDERLEI MACHADO CONFECCAO ME - RUA LEOPOLDO
MALHEIRO 15 APTO 205 - NESTA;
WANDERLEI MACHAÇlO CONFECCAO ME -=-- RUA LEOPOLD.O
MALHEIRO 15 APTO 205 - NESTA;

COMPREAGORA
lindo terreno cl 4.350m2, em Santa
Luzia, Jaraguá do Sul, com água,
luz, sossego total para fins de
semana, numa linda chácara.
Tratar. {47} 453-'023

ou 3025-4549

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio 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, ele.

Jaraguá do Sul, 24 de outubro de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

MUDE DE VIDA
Adquira uma loja de móveis e

material de construção em Joinville
com seu 13º salário, ótima clientela.

Vendo por motivo saúde.
Tratar. {47} 453-'023

ou 3025-4549

horas, Zezerlene,

Vende-se bicicleta
brisa infantil. Valor
R$ 60,00. Tratar
370-9228.

Vendo telefone prefixo
376. Valor a
combinar. Tratar: 370-
8271 ou 9953-0413.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura substitui lâmpadas
deruacotnotntrlidadeeconornia

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura está substituindo
as lâmpadas de 80W de
mercúrio por outras de
70W de vapor de sódio. O
trabalho de troca de ·lâm

padas da iluminação pú
blica já está em andamento
e começou na última quin
ta-feira, na ciclovia, onde
foram substituidos 46 fo
cos. De acordo com o se

cretário de Desenvolvi
mento Municipal, Ademir
Ízidoro, esse trabalho faz

parte do convênio de Efi

cientização Energética, fir
mado em julho deste ano

entre a Prefeitura de Jara
guá do Sul e a Celesc, que
prevê a troca de reatores,
relés e outros acessórios,
com o objetivo de reduzir

os gastos com iluminação
pública.

Izidoro informa ainda

que até junho a previsão é

\de que sejam trocadas

3.757 lâmpadas. A Prefei

tura vai investir R$ 533 mil

neste trabalho e a Celesc R$
26 mil. Atualmente existem
no Município 25 mil pon-

tos. Além da troca dos
focos da ciclovia, também
está prevista a substituição
de 57 pontos na Rua An
tônio Carlos Ferreira, 40 na
Rua Erwino Menegotti, até
a Unerj, mais 29 na Rua

Padre Alberto Jacobs e 96

na Rua João Januário'
Ayroso.

. ILUMINAÇÃO NATALINA
- O prefeito Irineu Pa

sold anunciou durante

entrevista coletiva desta
semana que a Prefeitura
reduziu a verba destinada

para a iluminação natalina,
De acordo com Pasold,
ano passado a Prefeitura

gastou R$ 150 mil com a

iluminação natalina. Este

ano, a proposta da Prefei

tura é de repassar apenas
R$ 20 mil ao CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul. Ano

passado, a Prefeitura, se

gundo Pasold, pagou R$
50 mil somente na conta

de luz. "Temos que dar o

exemplo neste momento

de crise energética", argu
menta o prefeito.

IINCENTIVO: UNIDADE DE PROCESSAMENTO, DE ALIMENTOS RECEBE MELHORIAS

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura investiuR$ 30mil
nas obras de ampliação e

melhorias na Unidade de

Processamento de Alimen

tos, localizada no Bairro

Ribeirão Grande do Norte.

A inauguração das novas

instalações aconteceu na tatde
de quinta-feira, coma presen
ça do prefeito IrineuPasold,
secretários municipais e

comunidade. O dinheiro

utilizado na obra veio do

FundoRotativoAgropecuário.
De acprdo' com o ge

rente deAgricultura,Alcides
da Nova Peixoto, além da

ampliação do espaço tisico,
que passou a contar com

mais 39 metros quadrados,
foram adquiridos diversos

equipamentos, como fre

ezers, moedor de carne, es

tantes de aço, mesas e ainda
cozinha semi-industrial. Pei
xoto salienta que as rrie

lhorias foram feitas para
atender as exigências do

Serviço de Inspeção Mu

nicipal.

Cesar Junkes/CP

Inauguração contou com a presença do prefeito e secretários

As Unidades de Proces
samento de Alimentos

(atualmente existem duas no

Município: a do Ribeirão

Grande do Norte e Jara
guazinho) foram criadas

com a finalidade de agregar
valores aos produtos das

comunidades do interior e

aumentar a renda familiar
sem a troca de atividade

profissional. Peixoto salienta
que a Unidade de Proces

samento de Alimentos lo

calizada no Bairro Jara
guazinho também será be

neficiada com reformas e

ampliação.

As obras de reformas e

ampliação da Unidade de
Processamento de Alimen- .

tos do Ribeirão Grande do

Norte faz parte do Progra
ma de Agregação de Valo

res desenvolvido pela Ge

rência deAgricultura. Segun
do Peixoto, o local também
faz parte da Rota da Imi

gração Italiana, implantada
em agosto deste ano, através
do Projeto Caminhos deJa
raguá do Sul.

As melhorias da uni

dade vão possibilitar a am
pliação do trabalho já de

senvolvido pelo grupo de

cinco mulheres que atua na

unidade na produção de

geléias, processamento de

frutas, de cana-de-açúcar,
fabricação de biscoitos

caseiros, bolos e tortas ita

lianas e defumação de carnes

e peixes. De acordo com

Vilma Voltolini Franceschi,
que faz parte da equipe que
trabalha na unidade há dois

anos, o retomo do esforço
já começa a aparecer. Se

gundo ela, os dois primeiros
anos foram muito difíceis,
mas agora a situação já está

bem melhor. Vilma explica
que toda a produção é co

mercializada na loja da

Apeafa, no centro da cida

de, ou na própria unidade,
bastante visitada, especial
mente nos finais de semana.
Vilma tem 45 anos de ida

de,nasceunoRibeirãoGrande
do Norte e sempre viveu da
atividade agrícola. Toda a

renda adquirida com a co

mercialização dos produtos é

revertida de forma igualitária
para a equipe.

GuiaFácilpromove concurso CaramnaCulturalemSantaIuzia
]ARAGUA DO SUL - A

tradição, a cultura e as

paisagens de Jaraguá do
Sul e região vão servir de

inspiração para os parti
cipantes do concurso Arte
na Lista, promovido pela
diretoria da publicação
Guia Fácil. De acordo
com o proprietário do

Guia Fácil, Romário Luiz
de Oliveira, a intenção é

mobilizar artistas plásticos
da região, profissionais ou
amadores, para que parti
cipem do concurso en

viando seus trabalhos. O
material escolhido será a

capa da edição do ano

que vem, do Guia.
Oliveira explica que os

. trabalhos selecionados serão

expostos no Shopping
Center Breithaupt, no pe
ríodo de 13 a 28 de dezem
bro.. O trabalho que vai
ilustrar a capa da publicação
será escolhido através da

indicação da comunidade,
.

que será convidada a par
ticipar, votando em um dos

trabalhos expostos. ''Vamos
colocar uma urna no local,
que somente será aberta no

dia 28 de dezembro, quando
saberemos quem foi o
vencedor", esclarece Oli

veira.

]ARAGuA DO SUL - A

Associação de Moradores

do Bairro Santa Luzia e a

Prefeitura deJaraguá do Sul
promovem, neste domingo,
a partir das 16 horas, no
galpão da Igreja Católica, a
Caravana Cultural. O evento

deve reunir os moradores

do Santa Luzia e São João.
De acordo com o presiden
te da associação de mora

dores, Vilmar Delagnolo, a
expectativa é de que compa
reçam mais de 200 pessoas,
entre adultos e crianças.

A programação da Ca-
I

ravana Cultural inclui apre-
sentações de grupos de ca-

poeira, cantores e corais, co
mo o da Duquesa de Char
tres e da Igreja da Paz, além
de lazer artístico e cultural,
jogos recreativos, brincadei
ras de palco e oficinas de arte.

Promovido pela Coor

denadoria de Educação, o
evento tem como objetivo in
centivar a .prcdução e a prá
tica demanifestações artísticas
culturais, além de promover
o intercâmbio entre grupos
artísticos de Jaraguá do Sul e

de municípios vizinhos. Du

rante o evento, também acon

tece o lançamentoda?Cam
panha do Brinquedo usado

'.'
para0Natal da criança carente,

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CItY. 6243
* Dr. 'Ivo Knut Anders Jr - CItY. 8879

Alendemos eonsu/los orlopédica e Iraumalolagica, imobilizações genadas,
punçõei'arliculares, euralivos, ele. (47) 373-2868 .

Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - Guaramirim/SC

.

Inauguração foi prestigiada
pela comunidade e .políticos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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neiro, tendo como ponto
culminante a divulgação
dos nomes daqueles pro
dutores que serão premia
dos. A cooperativa tem

colocado como meta per
manente a produção com

qualidade, que garante
melhor desempenho e

maior retorno financeiro

para os produtores.
Com esse objetivo, está

previsto mais um curso

específico para os funcio

nários da cooperativa, co
mo já aconteceu em outras

ocasiões. Dessa vez será
ministrado curso sobre

Operação e Manutenção
de Máquinas e Equipa
mentos em Unidades Ar

mazenadoras. O curso vai

acontecer na segunda quin
zena de novembro e será

ministrado por técnicos da
Universidade Federal de

Viçosa (MG). (MR)

SÁBADO, 27 de outubro de 2001

I TRÂNSITO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO APRESENTA PROJETO PARA SENTIDO ÚNICO NO CENTRO

GUARAMIRIM - A Se

cretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano

apresentou, quinta-feira à

tarde, aos membros do

Conselho Municipal de
Trânsito o estudo feito para
definição de sentido único
no funcionamento do trá

fego de veículos no Centro,
mais precisamente no tre

cho da Rua 28 de Agosto,
compreendido entre as ruas

João Butschardt e João
Ossowski. O conselho já' I

adotou as primeiras delibe
rações, com base no pro
jeto, feito com assessora

mento da empresa Le Pa

dron, de Joinville.
Ficou decidido ,que algu

masprovidências precisarão
ser tomadas antes da fixação
da mão única, sob pena de

aumentar o risco de aci

dentes, a partir da alteração,
como a colocação de um

semáforo na esquina da Es
cola Almirante Tamandaré
e a instalação de uma cancela
na passagem de nível da

ferrovia, na Rua João But

schardt, próximo deste
mesmo estabelecimento de
ensino. Nos dois locais o

trânsito é bastante perigoso,
principalmente na passa
gem de nível, que oferece

pouca visibilidade, concor
dam osmembros do conselho

De acordo com o pro

jeto, a mão única para pas
sagerri de veículos fun

cionará no trecho daRua 28
de Agosto, que. fica entre a

Estação Rodoviária até a

Escola Almirante Taman

daré, seguindo no sentido

Guaramirim-s-]araguá do

Sul, dobrando à esquerda
pela Rua João Butschardt e

, eo�pli:l;ando �épois pelas
. ':."

· Estudo foi discutido com o

Conselho Municipal de Trânsito

Passagem de nível na 'Rua João Butschardt oferece perigo

ruas Norberto Silveira Jú
nior e Athanásio Rosa, até

"

alcançar a João Ossowski,
para chegar novamente à

passagem denível, em frente
à Loja, Elmar. Existem

quatro passagens sobre a

ferrovia compreendidas
, neste contorno, que são a

principal preocupação em

termos de segurança pú
blica, na fixação do trecho.

- A Prefeitura está

considerando a possibili
dade de instalar cancelas

eletrônicas nas passagens
sobre os trilhos, mas o in

vestimento é alto e depende
da captação de verbas do

governo federal -, diz o

secretário de Planejamento,
Valéria Verbinem.

HUMANIZAÇÃO -, O

projeto prevê aprovei
tamento diferenciado para
a RuaJerônimo Correia, de
curta extensão (paralela à

ferrovia), e colocada entre as

ruas Antonio Zimmer

mann e João Ossowski. A
idéia é aproveitar a via, que

tem bastante espaço, para
uso da população em

atividades de lazer e re-

creação, feiras, desfiles e

eventos culturais. (MILTON

RAASCH)

Sinalização do trânsito
está sendo recuperada
o Conselho Municipal de Trânsito, com apoio da

Secretaria de Obras, está recuperando o sistema de

sinalização de trânsito da cidade, com a substituição de

placas danificadas e a retirada daquelas que estão

desatualizadas ou obsoletas. O trabalho está sendo

acompanhado pelo conselheiro Daniel Lucena e vai

envolver, inicialmente, o Centro, e, em seguida, os b:iirros
e localidades no interior.

Mais de 90 placas serão instaladas, conforme Lucena.

Inicialmente serão contemplados aqueles locais que têm

urgência em receber melhor' sinalização. Primeiro estão

sendo colocadas as placas de regulamentação do trânsito,
em seguida serão instaladas as de advertência e, por fim,
as indicativas. Todo o material confeccionado atende as

especificações da legislação para sinalização de trânsito.
Outra providência, conforme Lucena, será a pintura

das faixas de pedestres, para garantirmaior segurança aos
usuários. As melhorias estão sendo feitas, sempre que

possível, com a participação da comunidade, que conhece
bem a realidade do tráfego de veículos em cada rua e

bairro e pode contribuir bastante, através de sugestões.
(MR)

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

BBREITHAUPT
Tradlçlo em Qualidade :.:U.•.

Cooperjuriticoncedeprem1ação
para incentivar a qúalidade

19hOO - Matriz

l,9hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

nA prece do humilde atravessa as nuvens"
Comungamos a mesma impotência: somos pecadores e não

podemos nos salvar sozinhos. Por isso, o Evangelho de hoje
nos mostra duas atitudes: a do fariseu, que reza

agradecendo mas só na aparência, e a do publicano, que
reza com a verdade, consciente de que tudo depende de

Deus. A justiça dos homens,
pois estes se contentam com

o cumprimento extemo da
lei. Deus valoriza a

sinceridade do coração,
mesmo do pecador. A nós,
agora reunidos nesta

Eucaristia, acolhamos o

Senhor e, com humildade,
reconheçamos que Dele

dependem o perdão, a
misericórdia e a nossa

salvação.

MASSARANDUBA - A

Cooperjuriti está intro

duzindo premiação para
incentivar, entre,os sócios,
a produção de grãos com

qualidade. A primeira edi

ção vai acontecer durante

a assembléia geral da co

operativa, prevista para o

próximo dia 15 de de

zembro, rio Centro Social

de Guarani-Mirim, quan
do serão homenageados
os dez produtores que se

destacaram na última safra

(2000/2001), na produção
de arroz com mais quali
dade.

Na oportunidade, in
forma a gerente de Produ

ção, Cristiane Mara Fiedler,
haverá prestação de contas
e será feita previsão sobre

o comportamento dos

preços de mercado para, a
nova safra, que começará
a ser colhida a partir de ja-

Sábado
15hOO - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

A oio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

,

Ed. Florença - 10 andar
Fones: (047) 371.1910 e 275-3125

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - Molha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fatmanãoantecipouqualquer
informação sobre desfecho

A diretora geral da Fatma, Suzana Maria Cordeiro Trebien,
não antecipou qualquer informação que permitisse prognosticar
um desfecho nesta questão, que se arrasta há 3 anos em Schroeder,
com os moradores do Bairro Schroeder I reclamando das

propriedades rurais e benfeitorias que serão atingidas pelo futuro
contorno. Ela informou que, durante três dias úteis, após a

audiência pública, a comunidade aindapoderáemitirsugestães,eque
então o estudo seguirá a tramitaçãonormalno órgão, até o parecer final
sobre a concessãodo licenciamentoprévioounão.

Em pelo menos três ocasiões, Suzana teve que solicitar que a

comunidade acalmasse os ânimos, durante a reunião, devido às

freqüentesmanifestações populares contrárias ao projeto do desvio.
O sociólogoAntônioMacedo, coordenador técnico do Relatório
de Impacto Ambiental, explicou que o trecho consta do plano
macro de escoamento rodoviárioJoinville-Corrientes, e que as

questões referentes a indenizações virão numa próxima etapa do
, projeto, que nomomento reclamao licenciamento ambiental prévio.

O prefeito de Schroeder, OsvaldoJurck, disse que a reunião

serviu como "demonstração inequívoca" de que a comunidade
do Bairro Schroeder I não quer a ferrovia. Ele informou que está

buscando os serviços de consultoria do engenheiroArlonTonolli,
de Blwnenau, que orientará a Prefeitura, nestas questões. O
secretário deObras, Lauro Frôhlich, esteve representando o prefeito
de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer (PFL), no encontro. (MR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE PRODUCÃO
-

'

AVISO DE UCITAÇAO
TOMADA DE PREÇOS Nº 111/2001

OBJETO: Contratação de serviços de dois caminhões, um
trator de esteiras e uma escavadeira hidráulica abaixo, em
perfeito estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e combustível, a
saber:

Quantidade Descrição Horas de serviço
02 (dois) caminhão caçamba tipo basculante, 500 (quinhentas)

trucoda traçado, com capacidade, cada um

mínima de carga de 10m3 (dez
metros cúbicos).

01 (um) trator dá esteiras, com pes,o 500 (quinhentas)
- operacional mínimo de 12.000 kg,

01 (uma) equipado com escatificador, ano de 500 (quinhentas)
fabricação 1985 ou posterior.

.

escavadeira hidráulica, com potência
mínima de 10SCVs e capacidade de
caçamba de no mínimo 0,70m3
(setenta centésimos de metro cúbico)
coroada com horímetro mecânico.

TIPO: Menor preço por item
REGIMENTO: lei FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09:00
horas do dia 14 c/e novembro c/e 2001, no setor de Protocolo
desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 HORAS DO DIA 14 DE NOVEMBRO
DE 2001 NA SALA DE REUNiÕES.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nº 1.111 . Barra
do Rio Molha, ou pelo fone (47) 372-8000, ou ainda via Internet no

endereço: www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 2001.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

I

GERAL CORREIODOPOvo9 IIII'
'. REJEiÇÃO: MORADORES DE SCHROEDER I REITERAM POSiÇÃO CONTRA INSTALAÇÃO DA FERROVIA I

I

Audiência'pública organizada I[
pela Fatma reuniu a comunidade :1,

SCHROEDER _ A segunda ca� e custo elevado, ou pel� I
audiência pública organizada Bairro Schroeder I, como esta

pela Fatma (Fundação doMeio sendo proposto, .com s�da d� I

Ambiente), em menos de um contorno no Bairro Caixa D
A ' Água, em Guaramirim, pas-mes (a primeira aconteceu em

Jaraguá do Sul), para debater o sando pela SC-413, cruzando

Relatório de ImpactoAmbien- pelo Rio I tapocuzinho até

tal da instalação do desvio da chegar emJaraguá do Sul.

ferrovia no território de Schroe- - É omelhor traçado, por
várias motivos -, destacou o

engenheiro, explicando que, na
elaboração do projeto, aempre
sa' teve que adequar-se às li

mitações de custo estabelecidas

pelo Ministério dos Trans

portes, na licitação para contra
tação do projeto.

SEM ATRITO - O prefeito
lrineu Pasold reiterou que Jara-

I

guá do Sul não quer, abso

lutamente, criar uma situação
indesejada para o vizinho Mu

nicipio. ''Pormim, a solução po
de ser buscada dentro deJaraguá
do Sul e Guaramirim, com a

construção de túneis, se for ne
cessário. (MILTON RAASCH)

der reuniu técnicos, lideranças e

grande número de moradores
das comunidades de Schroeder
I eBairro ltapocuzinho, quinta
feira à noite, na Capela Nossa
Senhora das Graças.

Durante explanação que se

estendeu até por volta das 23

horas e que foi acompanhada
pela diretora geral da Fatma,
Suzana Maria Cord�iro Tre

bien, e assessores, os técnicos

do consórcio de empresas Ene
fer/Prosul, responsável pelo
estudo, discorreram sobre o

projeto, fornecendo detalhes e

também respondendo a in

dagações da comunidade. No

Cesar Junkes/CP

Diretora geral da Fatma, Suzana Trebien, coordenou a reunião

Ministério dos Transportes para
a execução, mediante acompa
nhamento direto das prefei
turas proponentes.

Na explanação, o enge
nheiro Leovaldir Michallack,
responsável pelo projeto téc

nico, voltou a explicar que só

existiam duas alternativas para
a colocação do contorno.A ins

talação da ferrovia peloMorro
do Defuntinho, possibilidade
que foi logo descartada, por

,

causa das dificuldades técni-

final, tornou-se mais uma vez

evidente a posição da maioria
dos moradores, contrária à

transferência de parte da ferrovia

para Schroeder.

/
.A diretora da Fatmanão fez

qualquerprevisão sobre quando
o órgão emitirá parecer sobre o
relatório, concedendo ou não a

licença prévia para a obra de
desvio da ferrovia, para retirá-la
das regiões habitadas deJaraguá
do Sul e Guararnirim, obra que
deverá contar com recursos do

8" - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 doGuia Fácil.
b)Publicação no editorial da lista do histórico do autor daobra.
c) PrêmiodeR$500,OO

Concurso
Arte 'na Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"

Regulamento:
I" • Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Massarandubae Schroederartistas profissionais e amadores,

2" - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição, Cultura, Paisagens", O
trabalho deverá ser inédito e original. É vedada a reprodução total ou parcial de obras
já existentes.

3° • O tamanho da obra deverá ser naproporção de 50 x 40 (50em na.vertical e 40cm na

horizontal), Omaterial a serutilizado na confecção é de livre escolha.

4° - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado será oGuia Fácil Editora
de Listas Telefônicas, respeitando-se amenção donome ou assinaturado autor.

5° - Todos os trabalhos passarão por uma prévia seleção através de uma comissão
avaliadora, nomeada peloGuiaFácil.

'

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em standmontado no Shopping Center
Breithaupt no período de 13/1212001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma uma que será aberta no dia 28/12/200 I, (,:01 horário a.ser

definido. Em caso de empate, a decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A
decisão é soberana c irrecorrível.

7" • Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/200 I , na sede do jornal Correio
do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 ou informações no Guia Facil:
(47)2221900.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CAMPEONATO: RODAÓA DECIDE QUEM PASSA PARA A ETAPA FINAL

, Aberto' de Futsal terá
rodada decisiva hoje

]ARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana vai

acontecer rodada decisiva

do Campeonato Aberto de

Futsa!/2001 "Troféu 125

Anos de Jaraguá do Sul"

onde serão definidas as

equipes classificad�s para a.

próxima fase da com

petição. Até o momento,
três times já estão com suas

vagas asseguradas: Inde
pendentes, que obteve duas
vitórias e ficou com o

primeiro lugar da Chave B;
I<:iferro e Eletropol, que se

enfrentam para definir a

liderança do Grupo D.

Hoje acontecem jogos no

Ginásio de EsportesArthur

Müller. As equipes que se en

frentam são: Acaraí x Santo

André, às 15 horas; KLC x

Roger Rent a Car, às 16 ho

ras; Classemedialta.com x

VerdureiraDimar, às 17 horas.
Os organizadores infor

mam que nos primeiros dez
jogos foram marcados 95

gols, o que representa uma

média de 9,5 por partida.
Os jogadores Paulo Ricardo
Lehmkuhl (Independentes)
e Daniel de-Almeidafver
dureira ,Dimar) despontam
como artilheiros da compe
tição, com cinco gols cada um.

promovido pela Funda
ção Municipal de Esportes,
6 campeonato reúne 13

equipes divididas em quatro
chaves na fase classificatória,
que termina hoje, passando
para a etapa seguinte os dois
primeiros colocados de

cada grupo. O encerramen

to da competição está pre
visto para o dia 8 de de

zembro. Haverá premiação
com troféu e medalhas aos

três primeiros colocados,
mais cem quilos de 'Suíno

parao campeão, 80 quilos para
o vice e 60 quilos ao terceiro

lugar. O time classificado na

quarta posição receberá 50

quilos de suíno e um troféu.

Equipe disciplina, artilheiro e

defesa menos vazada tam

bém ganham troféus.

senac
senac

. 1111
Jaraguá do Sul

Não perca tempo!!!

LANÇAMENTOS
* Técnico em Comércio Exterior
* Intensivo de Química

Interescolar
de Natação,
hoje, no Acaraí

]ARAGUÁ DO SUL - A

terceira etapa do 2° Circuito

Interescolar de Natação 4°

Troféu Ernani Volpi Coiti
nho inicia hoje, a partir das
8 horas, e prossegue até o

meio-dia, na piscina da So

ciedade de Desportos Aca
raí. As competições vão reu
nir aproximadamente 190

atletas, representando 17

unidades escolares das redes

municipal, estadual e par
ticular de ensino. Promo

vido pela FundaçãoMunici
pal de Esportes, em parceria
com a Associação Jara
guaense dos Incentivadores

da Natação Competitiva, o
evento édestinado aestudantes

com idade de 8 a 16 anos.

A diretora de Eventos da

fundação, Cleide Mosca,
lembraque esta é aúltimaetapa,
emm como objetivo selecionar
nadadores para compor a

equipe Ajinc/Urbano/FME.

ESTADO DESANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguáilo Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N! 113/2001

SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OMUNicíPIO DE JARAGl1Á DO SUL, toma público que, em conformidade
com o que preceitua a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que fará
realizar na sede da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, na sala
de reuniões, sob a coordenacão da Comissão de licitacões, uma licitacão sob a

modalidade de TOMADA ÓE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO_GLOBAL,
para.contratação de serviços de engenharia pala a CONSTRUÇAO DE 03
(TRES CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL), com área total
de 2.1 03,OOm2 (701,OOm2 cada), com fornecim'ento de mão-de-obra e materiais,
conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo anexos ao Edital. As obras
serão edificadas sobre os seguintes terrenos:'

-

- Bairro Tifa Martins, Rua Adenor Horongoso, 770;
- Bairro Jaraguá 99, loteamento Ouro Verde, na Rua E, esquina com Rua B;
- Bairro João Pessoa, loteamento Itapocuzinho II, rua 1037 - esquina com Rua
1033.
DATAH HORÁRIOS - a} Para apresentação da Garantia de proposta - até às
13:00 horas do dia 14/11/2001;
b} Para apresentação dos envelopes - até às 9:00 horas do dia 16 de novembro
de 200 I, no setor de PROTOCOLO, no endereço acima: ,

c} Para abertura dos envelopes � às 9:30horas do dia 16 de novembro de 2001.

INFORMAÇÕES: Informações aos interessados serão fornecidas na Divisão de
Compras� no horário de 08:00 às 13:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo
telefone (47) 372-8000. O Edital estará disponível na Internet, no endereço
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura sendo que os anexos estarão à

disposição ,!lo endereço acima e nas condições abaixo.
AQUISIÇAODO EDITAL - O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos
na Divisão de Compras, lnediante o pagamento da taxa de RS 30,00 (trinta
reais).

Jaraguá do Sul (SC), 26 de outubro de 2001.

IRINEU PASOLD
PREFEITO MUNICIPAL
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IAVENTURA: EVENTO VAJ CONTAR COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 70 EQUIPES. DO SUL DO PAÍs

Décima etapa do Catarinensc
de Jeep Raid acontece hoje I

. CORUPÁ- Hoje pela necessárias para seguir o Bastos . pneus e equipamentos
manhã, a partir das 9 ho- roteiro já pré-estalececido Cada equipe pode especiais como gaiolas de
ras, acontece a largada da pelos organizadores, com conter de duas a quatro proteção, capacete, cinto
décima etapa da Copa as respectivas metragens, pessoas, sendo um pilo- de segurança especial,
Catarinense deJeep Raid, onde devem dobrar, ter to e um navegador, que além de equipamento de
com saída da Praça Ar- mais cuidado, onde são os vai passando orientações navegação -, informa
thurMüller, no centro do pontos mais perigosos -, para o condutor do veí- Bastos.

Município. A comissão explica um dos sócios do culo. O Catarinense será As inscrições para par-
organizadora do evento Jeep Club-promotordo disputado em três cate- ticipar do Jeep Raid po-
tem expectativa de reunir evento - e coordenado- gorias: Graduados, que é dem ser efetuadas até

aproximadamen te 70 res do evento, Jober Tei- para pilotos que já têm uma hora antes do mo-

equipes, com pilotos e xeira ·Bastos. Ele diz que técnica e experiência mento da largada, no va-

navegadores vindos de apenas a comissão organi- nessa prática esportiva; lor de R$ 35,00 por parti-
todo o Estado, além do zadora conhece a trilha, Júnior e a Estreante, para cipante, com direito a tro-
Rio Grande do Sul e que terá percurso de apro- quem está começando féu, jantar (a ser realiza-
Paraná. O sorteio de ximadamente 65 quilô- agora. do no fim da tarde de ho-
ordem de �argada e dis- metros, entre rios e mor- - Para participar do je, no Seminário), cami- I

tribuição das planilhas ros de Curupá e São Bento Jeep Raid precisa ter VOIT- seta, entre outros. Os in-
para os participantes foi do Sul. "O trecho conta . tade. Mais especifica- teressados podem adqui-
realizado na noite de on- com partes perigosas, mente neste fim de sema- rir mais informações pelo
tem. bastante lama e partes na, precisa de veículo telefone (47) 375-1109
- Na planilha os secas. A intenção também com tração nas quatro ou via Internet pelo site

adeptos do Jeep Raid re- é explorar o potencial na- rodas e, dependendo da www.apucron.com.br.
cebern as informações tural da região", destaca categoria, é necessário (FABIANE RIBAS)

... :....,.

Jornal CORREIO DO'POVO'�. um dos patrocin�dor�s do piloto na toa etap'a do Jeep'Raid, de :Corupá .

�

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA
Apóia e incentiva a prática esportiva do município

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I FUTSAL: MALWEE PRECISA VENCER OS PRÓXIMOS CONFRONTOS E TORCER PELO TROPEÇO DA ANJO QUíMICA

I Malwee/FME precisa garantir
I a vitória na partida de hoje1 }ARAGuA DO SUL - precisar das vitórias, a

O reflexo da derrora da equipe jaraguaense ainda
equipe Malwee/FME, tem que torcer para que

por 5 a 4, frente à Anjo a Anjo Química tropece
Química, de Criciúma nos dois jogos. Apenas o
- partida realizada na primeiro .colocado de ca-

����-, �����
apareceu na tarde de rantida para as disputas
quinta-feira, quando .os da semifinal da fase,
jogadores Betão e Si- � I onde define-se o cam-

lame foram afastados do peão e vice, que vão en-

gr';lpo. A decisão de trar em quadra na semi-

rescindir o contrato dos final do campeonato
dois foi proveniente do com a Unisul, de Floria-
baixo rendimento dós Arquivo/CP: Cesar Junkess nópolis, e a AABB /
tl úl Jogadores terão que se empenhar para garantir a vitória

a etas nas
'

timas par- Tozzo, de Chapecó, já
tidas. Além de deixar a partidas: hoje à noite feira passada, empata- garantidos desde a pri
vitória escapar para os com a Uno'esc/'Asme, ram por 1 a 1 e já estão meira fase.

cnciumenses, a eqUlpe fora de casa, e dia 31 eliminadas do campeo- O jogo de hoje à
I Malwee está mais longe (quarta-feira) contra a nato. A Malwee precisa noite será realizado no

da conquista do tricam- Hering/Taschibra/ vencer os dois próximos ginásio do Parque Mal-
<'

, peonato estadual da FMD, em Blumenau. A confrontos: hoje à noite wee, a partir das 20h30.

modalidade. vantagem do time cri- contra a Hering/Tas- Os ingressos podem ser

A Anjo Química pre- ciumense é que a Unoesc chibra/FMD e, na próxi- adquiridos, no valor de
cisa garantir apenas um e a Hering/Taschibra se ma quarta-feira, contra a R$ 5,00, no local do jo
ponto nas próximas duas enfrentaram na quarta- Unoesc/Asme. Além de go. (FABIANE RIBAS)

CUJBE

tElN ISU L I Ft-Jle
"fOlZO / AAB8
MALWEE / FME
UNOESC / ASME:
AGROESTE / PALMITOS
Une CONCÓRDIA! J\<3UIA SEGUROS
ANJO QUíM1CA
COLEGIAL / CCll
BERtANDAX
HER1NG / T�SG
SEARA AtIMEN1G'S
METISA / PME TltV\BO

GI?

146
123
113
111
109
112
108
�03
'98
.84
69
75

AfARINENSE
IT'IBA:NOS

FMO

GP-GoIs�J-.Jc:go; V-Vrbios

ABERTO DE VÔLEI
,

A Fundação Municipal de Esportes de Massaranduba
vai promover o Campeonato Aberto de Voleibol
feminino e masculino Adulto e Sub-17 masculino, no
dia 10 de novembro. As inscrições podem ser efetuadas

até o dia 5, no valor de R$ 50,00. O congresso técnico
da competição será realizado no dia 5, a partir das 20

horas, no Departamento Municipal de Esportes, Mais
informações pelo telefone 379-1203.

JUDÔ
A equipe de judô da Fundação Municipal de Esportes
participa do Campeonato Brasileiro de NagueNo Kata,
que acontece hoje, em São Caetano do Sul, São Paulo..

Jaraguá do Sul competirá com os judocas Cláudio

Marcelo de Almeida e Sérgio Luiz de Albuquerque, os
quais serão orientados pelo treinador Silvio Borges.

TIRO
O técnico e atletada equipe de tiro daPME,SamuelLeandro
Lopes, vai coordenar 16 atiradores jaraguaenses na décima
etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada,
que acontece hoje e amanhã, na cidade de Blumenau,

BASQUETE
O time da Unerj/Duas Rodas/FME volta à quadra
hoje, quando enfrenta o Bandeirante, em Brusque, pelo
Campeonato ?stadual de, Basquete Adulto Masculino.

Para esse jogo, o técnico Milton Mateus deverá contar

com os atletas Hugo, Giovane, Rafael,Ja�ksori, Gustavo,
Márcio, Christian, Jair, Júlio, Rodrigo, Mateus e João.

�·�·.ul.�ir/L.��_
AQUI É O SEU-LUGAR!

o CURSO DE MERGULHO
CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS

Data: 27 e 28 de Outubro

o
Local: Academia Impulso

Informações: 275-1862
Rua.Pres, Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

COM VOCÊS? ,

ENTÃQ. AGORA PODEMOS �OMEÇAR A '�
BRINCAR PRA VALER! E O LEGAL E QUE PODEMOS

"VER·· COM QUEM ESTAMOS BRINCANDO!
.

E SEM RISCO DE CAIR A CONEXÃO"
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