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Liminar assegura vistas ao

projeto sobre 'Zona Azul'
o juiz Márcio Renê Rocha concedeu liminar à

ação impetradapelo vereadorJeanLeutprecht (PTB)
assegurando o pedido de vistas ao projeto sobre

estacionamento rotativo emJaraguá do Sul. A deci

são judicial foi entregue ao presidente da Câmara,
Vitório Lazzaris (PPB), por oficiais de Justiça, on-

tem, durante a sessão em que amatéria seria votada.

Após o comunicado, Lazzaris interrompeu a

sessão e concedeu vistas ao projeto, cujo prazo

vigora até às 14h30 da próxima segunda-feira,
quando deve ser realizada a sessão definitiva.

PÁGINA 3

Cesar Junkes/CP

Convênio no valor de R$ 500 mil, assinado ontem na Prefeitura, garante construção de abatedouro comunitário

Kohlbach lança nova
linha de motores de

alto rendimento
PÁGINA 5

Mais de cinco mil

candidatos no

concurso público
'PÁGINA 8

Caraguá Veículos

apóia iniciativas

da comunidade
PÁGINAS 6 E 7

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

Banbineti e Anjos foram detidos

quinta-feira depois de serem

perseguidos por policiais, em
Guaramirim. Eles são suspeitos
de integrar quadrilha especia
lizada em roubo de caixa ele-
trônico. PÁGINA 11
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Jaraguaenses na São Silvestre
NELSON LUIZ PEREIRA - Execuiivo da WegAcionamentos

Entre os 15 mil inscritos (da prova masculina) quelargaram dia 31/12/01,
às 17 horas, na 77' Corrida Internacional de São Silvestre, estavam três

participantes de Jaraguá do Sul: o empresário Emílio da Silva N;to (48 anos,

sócio-proprietário daArco-Íris),Dorival Gruetzmacher (53 anos, ex-colaborador
daWeg e atualmente autônomo), e Nelson Luiz Pereira (42 anos, executivoda

WegAcionamentos e professor da Unerj).
Obviamente que o trio não se "atreveu" a acompanhar o pelotão de elite (os

verdadeiros atletas da competição). Tinham em mente "apenas" o comum e

desafiante objetivo de concluir (sempre correndo) o infindável (para os não

atletas) e desgastante (para os não perseverantes) percurso de 15 km e, se

possível, na frente do último �olocado. Conseguiram! A árdua e emocionante

façanha dos três aventureiros, valendo-lhes medalha (de valormoral incalculável),
foi realizada nos seguintes tempos: Nelson, 1 h43; Emílio, lh44, Dorival, 1 h49,
ou seja, só "um pouquinho amais" do tempo do vencedor etíope, que concluiu
a prova em 44 minutos.

Pouco importa esta "diferençazinha", porque os três jaraguaenses não se

consideram atletas na verdadeira acepção da palavra. Fazem do esporte apenas
uma atividade de lazer e de "descompressão" do estresse diário. Além disso, face
as suas atividades profissionais, comunitárias e familiares, intensificadas ainda

mais no final do ano de 2001, pouco dispuseram de tempo para um adequado
treinamento de corridas de longa distância.

\ O cotidiano "esportivo" do trio, contudo, tem-lhes garantido um con

dicionamento físico acima da média dos demais "coroas" damesma faixa etária.

O Emílio, que em 2001 "escalou" 42 km pela Trilha Inca (Machu Picchu/Peru)
e foi o mentor é planejado! desta aventura da "São Silvestre", é co-fundador
(com o Dorival) do Clube do Andarilho (em seu 7° ano de existência e com mais

de 2000 km "rodados sobre tênis") e freqüenta a Aeademia Galpão Saúde, no
Clube Atlético Baependi, quase diariamente. O Dorival, juntamente com o

filho, Ricardo, integram a equipe de bicicross da Malwee, e já acumula títulos

importantes, como campeão catarinensc/brasileiro (Ricardo) e vice-campeão
sul-americano/pàn-americano (Dorival). E oNelson, grande contador de "causos"
e entusiasmado instrumentista integrante do legendário "Cowboys", pratica,
semanalmente, futsal, tênis e academia.

O local de concentração e recuperação (dois dias) do .trio em São Paulo foi

na Banweg, gentilmente cedida pela direção da Weg.
Foi uma experiência ímpar e um aprendizado para a vida, em todos os

aspectos, a começar pelo "clima" da São Silvestre. O paulistano já a incorporou
culturalmente. A Corrida de São Silvestre é, tradicionalmente, uma grande festa
de confraternização. A multidão a prestigia ao longo de todo o seu percurso, seja
dirigindo palavras de incentivos, seja jogando água das janelas dos edifíci�s. A
estrutura logístico-organizacional é de primeiríssimomundo. O candidato pode
fazer a inscrição via Internet (www.saosilvestre.com.br) ao custo de R$ 30,00.
Ao retirar o kit (camisa, ship eletrônico, número de inscrição, manuais de

orientação), o participante é submetido gratuitamente a uma avaliação cardíaca,
bem como a uma avaliação da pisada (ou patada?!?) para determinação do tênis

apropriado. Demais �spectos, como segurança, assistênciamédica, informações
etc, são outros méritos inquestionáveis da organização da prova..

Vale registrar, ainda, osmomentos de espírito solidário em que o

companheirismo, as virtudes e limitações humanas se fizeram aflorar,
principalmente quando, no desenrolar da corrida, a dor da auto-superação se

transformou - passo seguinte - em doce .sabor de realização, ao se cruzar a

faixa de chegada. Corno lembra o Emílio, vale muito aquela máxima, exibida
numa das faixas da Maratona de Nova York: ''A dor é momentânea mas o

orgulho é para sempre".
A experiência vivenciada pelo Emílio, Dorival e Nelson é sugerida atodos.

Gordo ou magro, sedentário ou esportista, novo ou velho, cada qual deve
perseguir seus objetivos, seguir estratégias e perseverar, para, então, com uma

auto-estima elevada, usufruir das delícias do sucesso (a chegada).
Assim como na vida, o sucesso na Corrida de São Silvestre está diretamente

relacionado a uma cuidadosa estratégia. Antes da corrida, treinamento, alimentação
e descanso. Durante a primeira etapa da corrida, ritmo, velocidade, temperatura,
tempo, água, condições do trajeto etc. Na metade da corrida, avaliação das

condições pessoais e dos resultados alcançados. Na última parte da prova, auto
superação, 'controle da dor e uso total das reservas de energia para superar o
último aclive (que na Corrida de São Silvestre, são os 2,5 km da Av. Brigadeiro
Luiz Antônio e na vida, é a chamada "Terceira/Melhor Idade'')

Enfim, a aventura do Emílio, Dorival e Nelson significou uma experiência
riquíssima, tanto do ponto de vista físico e mental\quanto também no que se

refere ao aspecto espiritual. Afinal, toda aquela energia positiva (de 15 mil
homens e duasmil mulheres, todos com "sorrisos em suas almas") só poderia,
mesmo, fazer um bem enorme.

Novos desafios?!? .:. Por que não?!! Afinal, sem eles a vida ficaria insossa!!!!

Artigos para Carta do Leitor devem ser eriviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, 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 corteÇÕ€S ortográficas e gramaticais necessárias.

Saber e as instituições do saber
o lugar do saber e do co

nhecimento nas sociedades

tecnológicas alterou-se subs
tancialmente. Com a dilata

ção dos espaços de aprendi
zagem, as próprias institui

ções do saber sofreram um

abalo, entrando em um pro
cesso de deslegitimação. A
crença em princípios cien

tíficos universais e em qua
dros conceituais rígidos cai

por terra com a aceitação
da instabilidade, da inde

terminação e da imprevisi
bilidade.

As instituições universitá

rias deparam-se com a valo

rização de um saber operacio
nal e, mais ainda, com a acei

tação de que todo o ser hu

mano é um construtor, um

enunciado de validade delimi

tada, circunscrita, sem a pre
tensão à verdade absoluta e

ao desvelamento de princí
pios últimos dos homens e do

mundo.
As verdades dão lugar a

explicações pontuais, valida
das pelo consenso entre os

pares, que devem reconhecer, \_

entretanto, a existência no

campo do saber e do conhe-

r
A instrução

pública vale-se de
novos recursos para

o repasse e

circulação
do conhecimento:

televisão,
computador etc'.J

cimento, de múltiplos e varia

dos jogos de linguagem. As
instituições que se legitimam
historicamente como locais

reconhecidos de repasse e ela

boração de discursos cientí

ficos perdem seus status, rela

tivizam-se, vêem reduzida sua

credibilidade. Já,não se espera
delas a emissão de princípios
indiscutíveis ou projetos or

denadores.
Na era das altas tecnolo

gias, comunicar é mais im

portante do que educar. A

visibilidade supera a veraci
dade. A capacidade de apre
sentação e divulgação redi

mensiona, ou até substitui, a

necessidade de publicação,
incluindo-se, neste campo, as
categorias de autor e autoria.

o anseio por visibilidade faz

de alguns professores/pes
quisadores homens hábeis
em marketing. A instrução
pública vale-se de novos re

cursos para o repasse e CIrcu

lação do conhecimento: tele

visão, computador etc.

Nesse processo de reade

quação e flexibilização tam-

. bém ganha peso a relação com
o mercado e a necessidade de

acompanhar os avanços tec

nológicos. O· desafio, para
muitas instituições, é lidar

com o saber clássico e agili
dade dos conhecimentos co

nectivos.
A racionalidade científica

dominante na modernidade

padeceu de um mal deno
minado como determinismo
e também da emergência de
uma cultura tecnológica
marcanternente seletiva. Ou

,

seja, o saber se tornaíinstru
mental, exigindo, por sua

vez, uma contínua renova

ção daqueles que o produ
zem. Inteirar-se dos recursos

e da linguagem tecnológica
é, atualmente, uma questão
de sobrevivência e uma al

ternativa de visibilidade.
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o TCE (Tribunal de Contas do Estado) colocou à

disposição das prefeituras a versão 2002 do Sistema

de Auditoria de Contas Públicas - Captura, que será

utilizada para gerir a remessa de dados da gestão dos

prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores e

dirigentes de autarquias, fundações e fundos mu

nicipais, referentes ao exercício de 2002.

O Tribunal está recomendando que as unidades

gestoras municipais ajustem seus sistemas e pro
cedimentos à nova versão e cumpram os prazos
fixados para a remessa dos informes mensais sobre a

gestão 2002 ao TCE.

As alterações dizem respeito às orientações sobre

planejamento e execução do orçamento e remessa de

textos de leis municipais, como Lei Orgânica, Código
Tributário, entre outros.

SUBSTITUiÇÃO
Os vereadores Paulo Flo

riani e Beta Gonçalves,
ambos do PPB, presidi
rão as comissões de Le

gislação, Justiça e Reda

ção Final e de Finanças
e Orçamento, respec
tivamente. Eles substi

tuem Vitória Lazzaris,
do mesmo partido, que
assumiu a Presidência

da Câmara de Jaraguá
do Sul, este ano. Flo

riani e Gonçalves eram

vice-presidentes das res

pectivas comissões.

INDIFERENÇA
No final da tarde de quin-,
ta-feira, um veículo, em
alta velocidade, ultra
passou o sinal fechado no

cruzamento da Getúlio

Vargas com a Marechal

Deodoro, quase atrope
lando os pedestres que
atravessavam na faixa pró
ximo ao Banco do Brasil.

O policial militar que as

sistiu à infração não tomou
qualquer atitude. Ques
tionado por um pedestre,
limitou-se a balançar a ca
beça em sinal de apoio.

ESTRATÉGIA
A vereadora Maristela Menel, candidata do PFL a

deputado estadual, disse que não pretende alimentar

as divergências na coligação. "Não vou discutir
assunto que diz respeito à aliança. Estou em campanha
na tentativa de ocupar o meu espaço", avisou, se

dizendo otimista com a eleição de outubro.

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

ij ADD/Makler n
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 Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047
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• ALTERNATIVA: LEUTPRECHT RECORRE À JUSTiÇA PARA GARANTIR VISTAS AO PROJETO DA ZONA AzUL

Liminar foi concedida ontem

e adiou votação para 2a-feira
}ARAGuA DO SUL - O

vereador Je;an Leutprecht
(PTB) ingressou com

mandado de segurança na

Justiça para garantir pe
dido de vistas ao projeto
do Executivo que altera o

funcionamento da Zonal

Azul. O presidente da Câ

mara, Vitória Lazzaris

(PPB), havia negado o

pedido de vistas no início

dos trabalhos extraordi

nários da Câmara, quarta
feira, alegando o prazo
bastante exíguo para a

decisão sobre a matéria,
que deveria ser votada até

ontem. O contrato entre a

Prefeitura e a Cartão Jara
guá - empresa que ex

plora o estacionamento

rotativo no Município -

expira amanhã, dia 3.

O projeto chegou à

Câmara na sexta-feira da

semana passada, quando
Lazzaris convocou os lí

deres dos partidos para
definir os dias das sessões.

Pelo acordo, seriam ses

sões na quarta-feira (30),
sexta-feira (1) e segunda
feira (4), todas às 17 horas.

Lazzaris (C) anuncia a interrupção da sessão da Câmara
Cesar Junkes/CP

"Durante a reunião, disse

que pediria vistas ao pro

jeto. Porque entendo que é

uma matéria que exige
análise mais aprofundada.
Pretendia inclusive buscar

orientações de técnicos em
urbanismo", revelou Leut

precht.
Na primeira sessão,

para a leitura do projeto,
Lazzaris comunicou aos

vereadores que havia ante

cipado as sessões para
quinta e sexta-feiras "para
atender solicitação da
Prefeitura". "Se a Câmara

não votasse o projeto, a ci
dade ficaria sem o serviço,

causando prejuízos à po

pulação", argumentou.
Leutprecht disse que o

projeto não foi encami

nhado com pedido de ur

gência, o que não justifica
a negativa do pedido de

vistas. "A convocação de

sessão extraordinária já
pressupõe urgência", reba
teu Lazzaris, admitindo que
desconhecia que o contra

to expirava dia 3, por isso
marcou a última sessão

para segunda-feira (4).
SESSÃO ADIADA -

Ontem, durante a sessão

em que a matéria seria vo

tada, os oficiais de Justiça

Nilo Simm e Pedro Wer

ner entregaram ao pre
sidente Vitória Lazzaris a

decisão do juiz Márcio

Renê Rocha, assegurando
o pedido de vistas ao pro
jeto. Imediatamente, Laz
zaris suspendeu os traba

lhos e decidiu atender a

determinação judicial. O
pedido de vistas vigora até

às 14h30 da próxima se

gunda-feira, quando deve

ser realizada a sessão para
decisão final do projeto.

Na opinião do assessor

Jurídico da Câmara, Leo
nel Pradi Floriani, a con

cessão da liminar não

interferirá na renovação do
contrato com a Cartão Ja
raguá. "A questão é judi
cial. A prorrogação do

prazo de contrato é auto

mática", afirmou. Leut

precht entende que o

Executivo poderia ter evi
tado o confronto de po
deres, caso enviasse o pro
jeto com antecedência. "É
uma matéria de muita im

portância para ser votada

de afogadilho", justificou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bauer penhora apoio do PFL à reeleição de Caropreso
}ARAGuA DO SUL - O que aconteceu foi um jan- vindica, na coligação, as Bauer disse que não há

vice-governador Paulo tar que reuniu lideranças vagas de vice-governa- sequer sinais de ruptura da

Bauer confirmou ontem o pefelistas do Estado e dor e de senador. Por en- aliança. "Se depender de

apoio do PFL da região à amigos do empresário. quanto é muito cedo. As mim, o prefeito Irineu Pa-

reeleição do deputado - Minha casa é um condições postas não pas- sold (PSDB) terá todo o

federal Vicente Caropreso imóvel público e o bom sam de conjecturas", ava- apoio do PFL", declarou,
(PSDB). Bauer desmentiu senso aconselha a não pro- liou, informando que não acrescentando que Caro-

as informações do verea- mover ações dessa natu- tem compromisso com preso é o candidato da co-

dor Rudolfo Guesser (PPB) reza -, reforçou. Bauer nenhuma candidatura em ligação, "mesmo que os

que promoveu o lançamen- considerou especulações as Jaraguá do Sul. demais partidos que inte-

to da candidatura a de- notícias de que pretende Em relação às divêr- gram a aliança tenham can-

putado federal de Idenor concorrer a deputado fe- gências na coligação Mais didatos a deputado federal

Dreyer (PFL) em sua casa, deral. "As candidaturas Jaraguá do Sul em função na Região Norte do Esta-

em Florianópolis. Segun- dependerão das compo- de lançamento de candi- do, em especial no Vale do
do o vice-governador, o sições políticas. O PFL rei- datas a deputado estadual Itapocu. (MC)

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611. - 371 01a1
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• SURPRESA: PSDB PERDE ESPAÇO NA PREFEITURA NA PRIMEIRA DIVERGÊNCIA POLíTICA NO GOVERNO

Partido demorou para indicar
substituto na pasta da Educação

MASSARANDUBA - o

PSDB vive o primeiro
momento de preocupação
política na coligação que
mantém com o PFL desde

que os dois partidos ven

ceram as eleiçõesmunicipais,
no ano 2000. Os tucanos

foram surpreendidos no

final do ano passado com
a decisão do prefeito
Dávio Leu (PFL) de

designar um pefelista,
Danilo Detoffol, para a

Diretoria de Educação,
Cultura e Esportes, em

substituição ao profes
sor Tito Stolf (PSDB),
que pediu exoneração do

cargo. .

A pasta da Educação era

a única que estava entregue
aos tucanos na estrutura de
funcionamento do governo
municipal, além de contar

com o vice-prefeito Fernan
do Reinke (PSDB). O pre
feito já explicou, em con

versa que manteve com

Reinke, que a presença de

Detoffol na diretoria é só

temporária e que o partido
não será prejudicado em seu

espaço, mas esta manifes

tação não desfez a preo

cupação dos aliados. Os

tucanos já discutiram a

questão em uma das reu

niões regulares do partido,
quando decidiram "apostar
na conversação", conta
Reinke.

Mas se o prefeito hão

rever a titularidade da pas
ta, poderá, pela primeira
vez, ser pressionado. "Esse
espaço não podemos per
der. Queremos mostrar a

cara do PSDB", argu
menta Reinke, que defende
o fortalecimento da iden

tidade do partido em todos

as esferas: municipal, esta
dual e federal. O vice-pre-

diz o vice-prefeito.
SAÚDE - A enfermeira

Maria Fernanda Pacher,
profissional de nível su

perior, contratada pela
Prefeitura no início do ano

passado par.a reforçar o

quadro no setor da Saúde,
está substituindo Viviane. A

ex-diretora alegou compro
missos com os negócios da
família para pedir exone
ração do cargo. As mudan

ças nas duas diretorias são

as primeiras modificações
que ocorreram no primeiro
escalão no governo da

coligação PFL/PSDB, que
iniciou em janeiro do ano

passado. (MilTON RAASCH)Vice-prefeito quer conversar e contornar o impasse

feito admite, �orém, que o

próprio PSDB tem res

ponsabilidade na perda
do espaço político, mesmo
que seja temporária. O
partido demorou para su

gerir nomes ao Execu

tivo para a substituição de'

Stolf, quando instado pelo
prefeito no final do ano

passado.
Conforme Reinke,

houve dificuldades para

apontar um substituto,
que ainda persistem. O

professor Valdir Mohr
(Dito) estava cotado, mas
o partido desistiu da idéia

porque ele já atua na di

reção do Colégio Esta

dual Marechal Rondon.

Agora, o PSDB quer ocu

par novamente o espaço

que tinha, o que deverá
acontecer com a volta para
a mesma diretoria, ou

ocupando a diretoria da

Saúde, onde também mu

dou a titular, com a saída
da odontóloga Viviane

Pereira (PFL), na mesma

época. "Mas a nossa pre
ferência é pela Educação",

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia eTraumatologia

Stolf pediu exoneração por
causa da diferença salarial
o professor Tito Stolf apresentou o pedido de

exoneração do cargo de Diretor Municipal de Educação,
Cultura e Esportes por motivo de ordem financeira. Ele

recebia menos pela função que exercia na Prefeitura do

que atuando no serviço público estadual, onde fez carreira
no Magistério. Quando assumiu como diretor, no início

do ano passado, juntamente com toda a equipe do novo

governo municipal, Stolf tinha a expectativa de receber

pelo menos o que ganhava como funcionário estadual,
mas isso não aconteceu.

Conforme esclareceu anteontem, ele pretendia pres
tar serviços no governo municipal, mas continuar sendo
remunerado através do Estado, como era comum acon

tecer com servidores no setor público. Mas teve demudar
os planos depois que o Governo do Estado não autorizou
mais esse tipo de vinculação, no início do ano passado.
Stolf informou que ganhava em torno de R$ 1,6 mil na
Prefeitura. No serviço público estadual recebe mais,
porque agregou valores na remuneração, atuando como

diretor de escola.

Stolfdisse que o prefeito Dávio Leu não queria que
ele saísse da equipe e que o pedido de exoneração foi

uma decisão pessoal. Para o ex-diretor este foi apenas
um fato normal e isolado e que em nada altera o

relacionamento com a administração municipal. "Tanto
que estou participando da equipe que vai organizar a

Fecarroz (Festa Catarinense do Arroz), que este ano terá

mais uma edição na cidade", conclui. (MR)

NTRE PAS
_

O presidente da subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) em Jaraguá do Sul, Paulo
Mattos, solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Antônio Fernando do

Amaral e Silva, que seja revista a decisão de não

construir o novo Fórum da Comarca de Guaramirim,
este ano. Houve remanejamento de verbas no final

do ano passado e a obra acabou excluída. Sobram

motivos para o pedido. O Judiciário guaramirense
trabalha no sufoco de oito mil processos acumulados.
O representante da OAB também solicitou a nomea

ção de mais um juiz para a Comarca.

VISITA
O senador Casildo Maldaner (PMDB) recebeu uma

lista de reivindicações dos empresários na recente

passagem pelo Município de Guaramirim. Elaborada

através da Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim), a pauta pede apoio para a

duplicação da BR-280; instalação de telefones nos

bairros Rio Branco e Barro Branco; verba para a

aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal
Santo Antônio, e conclusão das instalações da Usina

Termoelétrica e da ampliação do complexo da Casan.

"Eles não me dãq folga." (Vice-governador
Paulo Bauer - PFL =: quando participava da
assinatura de um convênio na Prefeitura de

Jaraguá do Sul, referindo-se às freqüentes
reivindicações que recebe da Associação de Pais
e Professores da Escola Alberto Bauer)

OUTROS PEDIDOS
Mattos também solicitou

a implantação de uma

nova Vara Cível na Co

marca de Jaraguá do Sul,
que depende da de

finição de local para
funcionamento (o Fórum
não tem espaço suficien

te), da contratação de
mais funcionários para o

cartório e de mais um juiz.
Completando o rol de

reivindicações, a subse

ção da OAB reclama a

instalação de mais uma

Vara da Justiça Federal

em Jaraguá do Sul, além
de outra para aJuizado
Especial, para atender

causas até R$ 6 mil.

CONCURSO
O Setor de Pessoal da
Prefeitura de Guarami

rim comunicou ontem que
haverá alterações nos ho

rários das provas do con

curso público que aconte

cerão amanhã, na Escola

Básica Almirante Taman

daré, para os candidatos

em algumas funções. Os,
pretendentes aos cargos de
recepcionista e auxiliar de

setor, que fariam as provas
às 8 horas, deverão com

parecer às 12 horas. Já os

que se inscreverem para a

função de inseminador

(Secretaria de Agricultura)
deverão se apresentar
cedo, às 8 horas.

Dra. Chi-istine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 . Sola 2 . Centro· Jaroguii do Sul· se
(el.: (41) 215-3575 ou 9992-9999
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RME
,/ o Grupo Menegotti

, projeta crescimento de 30%
este ano, com ênfase na área

de Betoneiras e

Misturadores para o
mercado externo e máquinas
para fabricação de tubos e

blocos de concreto. Áreas
que a empresa detêm a

liderança de mercado.

,/Emmarço, a empresaparticipa
da Conexpo.com -feira de

exposição considerada amaior do
setor nasAméricas - em LAs

Vegas, Estados Unidos. O

evento deve ser visitadopormais
de 140milcompradores de todo-o
mundo.

,/ No mês de dezembro,
480 mil pessoas passaram

pelo Shopping Center
Breithaupt, um aumento de

20,59% em relação a

dezembro de 2000.

,/ Segundo a diretoria do

shopping, as vendas noperiodo
aumentaram 17,5%, comparada
com o mês anterior.

Crea exige regulamentação
dos elevadores de obras

]ARAGuA DO SUL - Os

responsáveis pelos eleva
dores de obras da circuns

crição territorial da Inspe
toria Regional do Crea

(Conselho Regional de En
genharia, Arquitetura e

Agronomia), que incluiJara
guá do Sul, Corupá, Schroe
der, Guaramirim e Mas

saranduba, têm até o inicio

de maio para regularizar os
equipamentos. O Crea exi

girá ainda a apresentação das
ARTs (Anotação de Respon
sabilidade Técnica) de ins

talação, montagem e manu

tenção para o registro, o pro
jeto e fabricação dos elevadores.

As medidas fazem parte
das deliberações retiradas da
reunião do Colegiado de

Inspetores do Crea, realizada
no dia 16 de janeiro, que
contou com a presença do
conselheiro de Jaraguá do
Sul na Ceei (Câmara Espe
cializada de Engenharia

Industrial), Sérgio Legnaghi.
A decisão foi comunicada

através de Circular à Aeajs
(Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Jaraguá do

Sul), ao Núcleo da Cons

trução Civil e aos profis
sionais da área e construto

ras que atuam na região e

ART (Anotação de Respon
sabilidade Técnica).

Segundo o Crea, 186 em

presas do setor e 466 profis
sionais vinculados ao Con

fea (Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura e

Agronomia) atuam na juris
dição da inspetoria do Mu

nicípio. ''Amedida emana de

determinação da Câmara

Especializada de Engenharia
Industrial, consubstanciada
na ata da reunião do dia 14

de julho de 2000, e tem por
base o Ato 44/91 do Crea/
SC e a decisão normativa do

Confea", explicou o inspe
tor-chefe, Osmar Cünther,

COMUNICADO
A CLíNICA DE FISIOTERAPIA - CRJ - CENTRO DE

RECUPERAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, de

responsabilidade do Dr. Sérgio Luiz Rodrigues,
sempre com o objetivo maior de otimizar os

serviços prestados, comunica que, de acordo com

a Licitação n? 036/2001, realizada em 7 de

dezembro de 2001, passa a responder pelo
atendimento da Clínica de Fisioterapia do Sesi. Os

convênios existentes com a Clínica do Sesi

permanecem em vigor, e o atendimento do CRJ

na clínica tem início em 4 de fevereiro de 2002,
no mesmo endereço: rua WalterMarquardt, 835,

junto das instalações do Sesi.

A Clínica de Fisioterapia - CRJ - Centro de

Recuperação de Jaraguá do Sul, continua
atendendo, também, em sua sede, na rua Ida

Bona Rocha, n? 18 , lateral da Elite Móveis,
informações no CRJ telefone: 275-1804

IINOVAÇÃO: KOHLBACH LANÇA LINHA DE MOTORES DE ALTO RENDIMENTO

Tecnologia reduz em até 54%
as perdas de energia elétrica

]ARAGuA DO SUL - A

Kohlbach lançou uma nova
linha de motores mono fá
sicos de alto rendimento, que
reduz em até 54% as perdas
de energia elétrica do equi
pamento, gerando econo

mia real próxima de 30%
no consumo de energia.
De acordo com cálculos da

empresa, a substituição de
todos os motores mono fá- Divulgação

sicos desta classe no País Motores IP 21 têm selo Procel de Economia de Energia

pelos novos motores da
linha Kohlbach IP 21, de
alto rendimento, significaria
uma economia de energia
elétrica capaz de abastecer
três cidades de 500 mil ha

bitantes por um ano. A no

va linha demotores não tem

concorrente no mercado.

Tal performance iria ge
rar, simultaneamente, uma
economia real de R$ 791,13
milhões com redução da

potência instalada em 2,4
GW (gigawatts). Para se ter

uma idéia da economia de

energia elétrica, basta com

parar com a produzida pela
Usina de Itaipu, a maior da
América Latina, que tem

potência instalada de 12,6
GW - são 18 turbinas,
gerando 0,7 GW cada.

É meta do governo, até

2004, ampliar a capacidade
da usina para 14 GW com

a construção e instalação de
duas novas turbinas. O

potencial da economia ge
rada pelo uso dos novos

motores monofásicos da
Linha Kohlbach IP 21 de
alto rendimento seria su

perior a três turbinas da
Usina de Itaipu.

Segundo dados da Ele

trobras, o Brasil consumiu

no ano passado 306.300
GWh (gigawatts horalano)
de energia elétrica. Os mo

tores monofásicos, cujo
mercado é de seis milhões

de unidades anuais comer

cializadas - dados da

Abinee (Associação das

Indústrias Eletroeletrôni

cas) -, responderam por
7,33% do total de energia
consumido, o equivalente a

22.450 GWh.
TECNOLOGIA - Toda

a tecnologia da nova linha

de motores foi desenvolvi
da pelo Departamento de

Engenharia de Produtos da

Kohlbach, no Município.

Com potências variando
entre 1/8 e 5 HP, os moto
res monofásicos são desti
nados a inúmeras aplica
ções de uso geral.

Os motores são feitos
com aço magnético de
baixas perdas, utilizando
uma liga especial de alu
mínio injetado por centri

fugação, tratamento térmi
co de recozimento e um

novo software de otimiza

ção garantindo uma quali
dade superior para aplica
ções elétricas.

Esses são os principais
diferenciais da nova linha
Kohlbach IP 21, que foi
desenvolvida em função da
necessidade global do uso

racional de energia. Única
do gênero no mercado. Os
motores estão disponíveis,
tanto para o mercado naci
onal quanto para exporta
ções, a todos os países com
rede elétrica de 60 Hz.

Congresso discutirá gestão empresarial
]OINVILLE - A Acij sários Antonio Ermírio de sucessão empresarial, edu-

(Associação Comercial e Moraes, Ricardo Semler, cação empreendedora, ges-
Industrial de Joinville) Abílio Diniz,Júlio Ribeiro, tão de marcas/branding, e

realiza de 20 a 23 de março, Antônio Marmo Trevisan, novas tecnologias. Ao mes-

no Centreventos Cau Júlio Sérgio Moreira, Luis mo tempo em que as em-

Hansen, o Congresso Sul- Fernando Levy e presas do setor de franchi-
Brasileiro de Atualização Luiz Fernando Furlan, sing poderão apresentar
em Gestão e Liderança. O entre outros. Paralelamente, aos interessados novas opor-
evento vai reunir empresá- acontece a Franchising Sul tunidades no segmento.
rios, executivos, empreen- - Feira de Franquias e A Franchising Sul pre-
dedores, profissionais li- Novos Negócios. tende reunir 50 exposi-
berais e gestores em várias Os eventos têm como tores, assegurando maior
áreas de negócios para de- objetivo incentivar a refle- qualidade ao evento e va-

bater o futuro do merca- xão sobre temas atuais da riadas opções de negócios,
do e as novas tendências, agenda nacional, como com modelos de gestão
bem como apresentar al- tomadas de decisão, nego- mais seguros para invés-
ternativas para o desenvol- ciações, liderança, respon- timentos. Os organiza-
vimento do setor. sabilidade social, economia dores estimam que a feira

O congresso contará conjuntural, criatividade, movimente R$ 3 milhões
com palestras dos empre- inovação, gestão do risco, em novos negócios.
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rmovers
16.000,00, aceita carro no

nego Tratar: 273-0461.

ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m, na BR

280, próx. Posto Mareolla.
R$ 55.000,00, pare., sem

juros. Tratar: 9963-9445.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, alv. c/120m2.
R$ 38.000,00, aceita carro e

financia até R$ 15.000,00.
Tratar: 370-8782 ou 9991-

7544, c/ Claídes ou

Vanderlei.

AMIZADE - Vende-se ou

troca-se casa, 168m2• Tratar:
370-1410.

BARRA VELHA - Vende-se,
casa nova, lugar sossegado,
perto de tudo. R$
60.000,00. Tratar:

456-2730, com Constantino.
ANA PAULA IV - Vende-se,
casa mista 7,5x11,0 +

garagem 3,5x11,0, terreno

c/270m2 + fone. R$ BARRA VELHA - Vende-se ou

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal
De 200 até 3.000 Reais

Dinheiro no dia, com as melhores taxas do mercado.
* Não fechamos para almo�o

I--R-ua-'-e'-.-P-ro-,o-'p-io-G-o-m-es-de-O-'i-ve-ir-a-,-8-3- 370-0417-

aluga-se sobrado, c/ 3 qtos,
2 salas, 2 bwe, gar. e ehur.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se,
400m da praia centrai.
Terreno de esq., c/ 1 casa de

alv., c/90m2, 3 qtos, e

demais dep. E 1 sobrado, c/
3 pisos, c/91m2, 1 sala
comi. e fune., casa res. c/ 2

qtos e demais dep.
Aceitamos carro ou

propriedade c/ parte do pgto,
Tratar: (47) 456-0635, c/
Nelson.

BARRA VELHA - Vende-se,
casa mista, c/156m2.
R$ 25.000,00. Tratar:

376-1804, c/ Loreno.

BARRA VELHA aluga-se casa.

Tratar: 370-9282.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 140m2, eonstr. nova, no

lot. Versalles. C/ suíte, 2

qtos e demais dep., c/ gar. 2
carros e ehur. Tratar:
9975-4135.

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se, no Cond. Dona
Benta. Terreno c/250m2 e

casa de 60m2. Valor

R$ 9.000,00 + 32 pare. de
um sal. mínimo. Aceito carro

em troca. Tratar: 9997-7184,
c/ Celso.

JOINVILLE - Vende-se ou

troca-se de madeira, por casa
do mesmo valor, no estado
de SC ou Minas, pintura
nova, escritura, linha tei.

R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, c/ José Carlos.

NEREU RAMOS - Vende-se,
alv., toda murada, c/ 3 qtos e

demais dep., Centro, 660m2.

R$ 25.000,00 + finane. CEF.
Tratar: 371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR -

Vende-se ou troca-se, por
outra em Jaraguá, Tratar:
276-3257.

PARANÁ - Vende-se, próx. de
Cascavel, troca-se por casa
em Jaraguá do Sul, aceita-se

carro, terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, c/ Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se ou

aluga-se. Tratar: 373-2183,
c/ Rosilene.

RIO CERRO - Vende-se, próx.
Colégio Guilherme

Hannemann, terreno alto de
450m c/ casa em alv., 3 qtos
+ demais dep.
R$ 13.850,00, pare. Tratar
R. dos Escoteiros, 114, próx.
Posto Mareolla.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa
alv., 3 qtos, sala, eoz., bwe,
lav., gar. Valor a combinar.

Tratar: 9993-3761 ou 376-

1350, c/ Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
lotes c/525m2 cada, por 2
salários de entro e um sai.

por mês, c/ água e luz.
Tratar: 274-8125, c/ Sr.

Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, c/ cerca de 120m2, gar.
p/ 2 carros, 3 qtos, sala,
eoz., 2 bwe, lav., ehur. Ou
troca-se por uma eamionete.
Tratar: 276-0070, c/ José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, na praia de

Enseada, c/ 3 qtos, 2 bwe,
sacada, área de ehur., toda
murada e demais dep.
Aceito carro ou casa em

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

SÃO LUIZ - Procuro casa p/
alugar c/ urgência. Tratar:

9992-2575, c/ Kelly.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar. p/ 3 carros,

piscina, 1 suíte + 1 qto e

demais dep. (c/ balcões e

box Santa Marina, meto

doeol mono comando), c/
aquecimento centrai.
Terreno 700m2. R$
42.000,00 à vista ou

R$ 25.000,00 entro +

70x R$ 500,00.
Aceito carro no nego ou

contra-proposta. Tratar:

(47) 9985-3027.

VENDE-SE - próx. Unerj, alv.,
c/ 4 qtos, c/ piscina infantil
e demais dep., anexo galpão
com. de 90m, c/ escrítórlo.
R$ 45.000,00 a negociar.
Tratar: 9102-6925 ou

371-6069.

VENDE-SE - casa de
madeira para retirar do local

Uá desmontada).
Valor a combinar. Tratar:

9104-6421, com sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

alv., c/300m2 e terreno de

1500m2, por sítio.
Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar: 371-5640,
c/ Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se,
135m2, em alv., defronte

Weg, ótima localização. Av.
Pref. Waldemar Grubba,
2963. Tratar: 372-0848.

VILA LALAU - vende-se,
sobrado c/156m2. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com Ilson.

VILA LENZI - Vende-se, bagalô
de alv., c/ 3 qtos, e demais

dep. Terreno 468m2, e casa

c/118m2. No mesmo terreno
uma meia-água c/ 3

peças de alv. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815.

VILA LENZI - Vende-se, em

alv., c/199m2. R$
75.000,00, aceita-se casa de
menor valor e carro no

negócio. Tratar: 371-3159.

VILA RAU - Vende-se,
madeira. Terreno c/450m2,
R. Luiz Pieoli, 146. Tratar:
392-3638 (recado). c/ Felix.
Valor a combinar.

CENTRO - Vende-se, 123m, 3
qtos + dep., bwe, c/ .gar., 2
sae., prédio Santa Teresinha,
rua João Pieolli. Tratar:
371-0993. R$ 60.000,00,
nego

CENTRO - Vende-se ou

troca-se, apto grande, reeem

reformado no Edif. Jaraguá.
Tratar: 9963-8588 ou

(11) 6976-4612, c/
Germano ou Cecília.

CENTRO - Vende-se ótima
casa de alvenaria com

180m2, com 1 suíte + 3

quartos + dependências.
R$ 60.000,00. Tratar:
371-6238.

CENTRO - Vende-se, casa
com 4 qtos, 2 bwe e demais

dep. R$ 70.000,00, nego
Tratar: 372-2462.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Daleelis, casa alv.
R$ 15.000,00. Tratar: 373-

1118, c/ Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se,
casa na Estrada Bananal do
Sul, 5x7. R$ 1.200,00, ou a

eomb. Casa de mad. p/
retirar do 10eaL� Tratar: 9962-

3146, com Linda ou Felipe.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de
menor valor, próx. Hornago,
3 qtos e demais dep.,
em alv., nova.
R$ 40.000,00. Tratar
371-0695.
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Ed SCHIOCHET - 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SAlA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
lAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÀO DE

FESTAS. RS 85.000,00

Ed. ISABELA - com

132,llm2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lavanderia, garagem,
sala, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

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

aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2•

PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita-se
tudo em veículos, com valores a combinar

Residencial Bartel - Apto cf 1
suíte + 2 quartos, demais
dependências. Rua Fritz
Barte/B/oco 4 - 4� andar.
Próximo a rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

de40,00.

�
o
r..
...

1/1
1/1

* ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos.

RS 45.000,00.

* VILA LALAU - Apto. Vitória
Régia, cl RS 18.000,00de
entrada e assumir o restante

junto a caixa.

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

* VILA LALAU - casa com

140,OOm2, com casa de madeira
nos fundos - RS 70.000,00.
Aceita terreno em Schroeder

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa
mista + casa peq. em alv. cl
515m2 de área total e 190m2
área const. RS 60.000,00.

* ILHA DA FIGUEIRA - Lot.
Dona Julio, com terreno de
334m2• R$ 15.000,00

TRÊS RIOS DO NORTE - Casa de alvenória com 3 quartos, 2 bwc,
cozinha. Terreno com 450 m2• RS 16.000,00

* CENTRO - apto.
Edifício Carvalho, próx.

Breithaupt Mat. Constr., em
excelente condições

*AMIZADE-Terrenos no Loteamento
Versalles com áreade 450 rn2nos valores

deRS25.000,OO.

* ESTRADA NOVA - casa com

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

RS 22.000,00

* VILA NOVA - Apto e

RS 54.000,00 - 2 quartos, sala,
coz., lavanderia e gar., próxima
Rainha da Paz, com área da

festa e piscina.

eside��ialou comercia com quartos
localizado na ruo Domingos Brugnago nº 611.

Valor venda: RS 120,000,00

* JARAGUÁ ESQUERDO
- Condomínio Azaléia,
terreno com 720,OOm2•

RS 32.000,00.

* VILA NOVA - Edf. Marangoni
com 2 quartos, sala, cozinha,

BWC, lavanderia RS52.000,00

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de empregada,
lavanderia, bwc social na valor de RS 58.000,00

* VILA LENl'- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

* CHICO DE PAULA - Terreno
com 714 m2 RS26.000,00

* VILA NOVA - Casa com área
de 230,OOm2, 3 qtos, 3 salas,
copa, cozinha, lav., terraço,
2bwc, garagem pi 3 carros.

RS 70.000,00

30,SOM

RUAJOSÉEMMENDOERFER

* ILHA DA FIGUEIRA -

SObrado com 1 suíte + 2 qtos, 2
bwc, sala, coz., lav. e garagem.

localizacão: atrás da
Dream Cor -'RS 53.000,00
* VILA NOVA - Terreno com +

ou . 300m2, com uma casa de
madeira - RS 28.000,00.

* CENTRO - Rua Amazonas com
área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus RS 65.000,00.

* JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 salas comerciais
em baixo - RS 212.000,00
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GoIl.O 16V

R$ 20.745,25
*
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Parati 16V Plus

R$ 21.756,33
*

Cód.,5XllN4P4PPAQPKLWJl
Chassi,48741

Cód.,5X51C4PAQPJl
Chassi,233130

/

--

UI
ACARAGUÁ É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA A DISPONIBILIZAR)(VEíCULOS COM PREÇO DE FÁBRICA.

É isso mesmo, a Caraguá está vendendo pelo mesmo preço que comprou e, alguns veículos, até mais bcroto.
E então, é ou não é a sua chance de começar o ano dando partida em um ótimo negócio?

Q�Boncoy, �

CARAGUÁENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábados: 8h às 12h® Fone: (47) 371-4000

Joraguá do Sul
Con.6rcio Nacional Volkswagen

GoltO16V (cód. 5XllN4P4PPAQPKLWJ1), preço promocional à vista o parlir de R$ 20.745,25. Parati 16V Plus (cócl., SXS1C4PAQPJl), preço promocional à vista a partir de R$ 21,756,33. Sobre o preço bose de cada veículo serão adicionados os valores de frete, PIS/COFINS e revisão de entrega. Promoção válida enquanto durar o estoque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.
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r' • Casas com 2 e 3 dormitórios
!

� • Condomínio Fechado

! • Porteiro Eletrônico

• Play-ground
• Salão de Festas

� Ruas pavimentadas,
• Financiamento até 240 meses

• Poupança negociável

"

• Prestações à partir de R$ 250,00

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72
(defronte Caixa Econõnica)

Vendas

(47) .275·2163
I

MENDS
SISARA

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002
'

ENGENHARIA tE INCORPORADORA

VEI\IDECA!iA

Hilmar R. Hertel
Corretor de Imóveis

Creei 9561- SC

Fone: 374·1313 / 9973·9313
R. Mal. Castelo Branco, 380 - Trevo - Schroeder - se

VENDE-SE

1. CASA 280 m2, alv., excelente acabamento, mobiliada, com terreno de
1500 m2, área isolada, Bairro Tomaselli, em Schroeder. -

.. R$ 85.000,00

2. CASA 140 m2, mista, boa vista, imóvel com 14.500 m2, com pomar,

água, quatro lagoas, cercada, em Schroeder I. R$ 55.000,00

3. CHÁCARA 21 mórgos, fácil acesso, 4.000 palmeiras, 5.000 bananeiras,
água, 3 lagoas, 1 roncho.ern Duas Mamas, Schroeder.....R$ 50.000,00

4. TERRENO 720 m2, próx. Bar do Opa, Rio Hern, Schroeder..... R$ 7.500,00

5. SALA COMERClAL(50m2) e imóvel(720m2), excelente ponto, esquina ruas

Marechal e Florianópolis, próximo Marisol, Schroeder. , .... R$ 80.000,00

6. TERRENO 450 m2, casa alv. em construção (147 m2), R. Minas Gerais,
próximo Marisol, em Schroeder.. : R$ 28.000,00

7. TERRENO central, 990 m2, defronte Correio, Schroeder..... R$ 45.000,00

8. GALPÃO industrial, 200 m2, excelente acabamento, imóvel 460 m2,
Bairro Rio Hern, Schroeder R$ 50.000,00

.

- \

Imobiliária Jardim

.Jaraqué Ltda. CRECIW572-J

,

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!

OPORTUNIDADE ÚNICA.

SÃO LUIS GONZAGA - ótima casa em alv., c/ 110m2 -

Terreno c/ área de 450m2 - e dorm. + dep. empr.; 2 salas,
coz., 2 bwcs, área serviço, gar.. Rua asfaltada. R$ 48.500,00
A imobiliária Jardim está necessitando de imóveis
como: casas, aptos e outros, para fins de locação,

,_� zelando seu imóvel e com toda a garantia.
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CORREIODOPOVO SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAl. DEODORO DA FONSEC.A, 1438 - SALA 04

CRECI 1439-J

VENDE COMPRA FONE: 275-01721
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,OOm2 - R$
58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e

3 quartos através de sistema de condomínio.
- Consulte-nos.
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71 m2 - 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 alvenariacom 120,OOm2 - RuaRobertoZiemann
- Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvel demenorvalor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área
de 108,00m2 - Terreno com 450,OOm2. 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, sala e
churrasqueira - R$ 106.000,00

Aluguel: Apartamento central com suíte cf

hidromassagem, 2 qtos, dep. empregada,
churrasqueira e demais dependências.

PRECISA-SE - moça para div.

apto., não precisa ter móveis,
somente o qto. Tratar: 371-
8354, cl Lia, hor. comI., ou
372-0984.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
em constr., cl 2 qtos, gar.,
chur. e salão de festas no

Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2
cub por mês. Tratar: 370-

7698, cl Vilson.

VILA BAEPENDI - Vende-se, cl
134m2• Ed. Mariana Cristine,
cl 3 qtos e demais dep. R$
55.000,00, aceito terreno cl
entro até R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 16.000,00 + financ. Caixa

Exonômica Federal, ou

troca-se por terreno.

Tratar: 370-0816, cl
Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se,
próx. faculdade, defronte BR

280, área industrial de
4. 730m, legalizado de

R$ 55.000,00, parcelado 51
juros. Tratar: 9963-9445.

AMIZADE - Vende-se, 530m,
Rua Emílio Butzke. Tratar:
9973-5212.

CZERNIEWICZ -local alto cf 900,00m2, 15x60,
final R. João Doubrawa - RS 19.500,00 nego

NOVA BRA51L1A - Terreno cf 361,29m2, 16,501
17,00 x 21,57, cl construção de 100,OOm2. R.

José Menegotti - R$ 47.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMIZADE - Vende-se, lotes,
próximo Clube dos Viajantes.
Valor a combinar. Tratar:
9975-1299.

AMIZADE - Vende-se,
próximo Clube dos Viajantes,
60% de entrada e restante

parcelado. Tratar: 9992-
6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no negóieo.
Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

CENTENÁRIO - Vende-se,
terreno 350m2, Jardim São

Francisco, na Rua principal do
loteamento. Tratar:
371-8116.

CENTRO - Vende-se, terreno
no Centro el 622m2, el
galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
terreno na antiga Tifa dos

Pereira, el 40.000m el 2
correntes de água, 1

pastagem de 5000m.
R$ 25.000,00. Tratar:
371-7341.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
terreno na Rua Henrique
Marquardt, el casa de alv ..

Valor R$ 18.000,00. Tratar:
9991-0744.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende
se terreno' no Lot. Versalles

II, na Avenida principal,
asfaltada el 15x40, 28 de
fundo (604m2). na Rua João
Batista Rudolf. Valor R$
35.000,00, aceita-se carro.

·Tratar: 370-1202.

PiÇARRAS - Vende-se terreno
de esquina, el 392m2, bem
localizado, preço
oeasião.Tratar 370-0670.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se
terreno el 1350x110m , el

casa, rancho e área para
arroizeira plantada, em frente
a Igreja Nossa Senhora

Aparecida. Valor R$
70.000,00. Negociável.
Tratar: 371-4332 ou 9103-
8111.

SÃO FRANCISCO - Vende-se
terreno na praia do Erwino.
Valor R$ 3.000,00. Tratar:

376-0681, el Onilde.

SANTA LUZIA - Vende-se, el
101.000m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SCHROEDER - Vende-se, pi
chácara, área 4.300m2,
próximo a usina do Braeinho
em Sehroeder, el nascente
para água, luz, ótimo
investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

VILA LENZI - Vende-se 2

terrenos, el 429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00 cada ou

troca-se por apto pronto e

quitado. Tratar: 372-1220.

VILA LENZI - Vende-se, próx,
Paróquia Evangélica Luterana

Apóstolo Paulo, um excelente

terreno, de 408m murado,
com rua de asfalto, todo
legalizado, em ótima

localização. R$ 20.000,00,
negociável, aceita-se carro.

Tratar: 371-6069.

VILA RAU - Vencfe-se, 4
terrenos. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-3409, el
Bernadete, emqualquer
horário ou 9111-1831,
com Patrícia após as

18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende

se, 660m2, ótima

localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou

aluga-se, escritório, el toda
infraestrutura montada

(comp., fones, fax,
ar-cond., salas el div.).
Tratar: 371-7391 ou

371-3216.
Venda: R$ 20.000,00
Aluguel: R$ 1.000,00.

CENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 889, próx.
Hospital São José. Valor a

combinar. Tratar: 370-1186
ou 372-1976, el Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala
comi. de 70m, el div., no

Edif. Sehioehet, 2º andar,
defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis

pi loja de moda jovem.
Tratar: 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas

cornpl.. R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736.

VILA LENZI - Vende-se,
locadora, ótimo ponto.
Tratar: 275-3937.

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
com 25m2• R$ 350,00.
Tratar: 371-9431, el José.

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.
\ ,

A vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

CORRETOR IIVIÓVEISDE .

ir (0**47)
372-2903
9973-3623

I II CASAALVENARIA - TRES RIOS DO SUL - LOTEAMENTO JOAO
GUALBERTO ROCHA L.89. 03 QUARTOS. SALA, BWC, COZINHA,
AREADE SERViÇO. TERRENO 13,00 M X.24,00 M. Área do terreno
318.50 m2 Área Benfeitorias 72.00 m2 Preço: 30,000.00

109 CASA
ALVENARIA
CZERNIEWICZ - R.

JULIUS VERCH, 315
- 03 QUARTOS,
SALA,COPN
COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM,
SACADA. Área do

terreno 675.00 m2
Área Benfeitorias
I 10.00 m2 Preço:
40,000.00

104 TERRENO -

VILA LENZI - R.

ELPíDIO
MARTINS ESQ.
C/JAIME
GADOTTI-
29,00M X 24,00
M. Área do
terreno 696.00
m2 Preço:
20,000.00

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

MASSARANDUBA - Vende-se,
7km do centro, 60.500m2, el
casa de madeira, rancho

lagoas, plant. Tratar: 379-
1031, a noite.

'

RIO CERRO - Vende-se sítio, el
área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - 20.000m2,
lagoa, verdadeiro paraíso, el
chalé suíço, 85m2, 1 qto, 1
suíte e demais dep.,
parabólica, telefone, galpão,
area pI quiosque, etc. Tratar:
370-8563 ou 9975-0102,
somente partie.
R$ 125,000,00

RIO MOLHA - 20.000m2, local

aprazível, el infraestrutura,
privacidade, junto à natureza.
5km do centro. Documentação
100% legal. Tratar: 370-8563
ou 9975-0102. Interessados

R$ 40.000,00

SANTA LUZIA - Vende-se, 2

chácaras, el 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125, el Menegheli.

VENDE-5E - 80.000m2, el casa
de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, el Vera.

VENDE-5E - 104.000m2 à
1.500m da Praia. Tratar: 373-

2183, el Rosilene.

empregos
pessoas idosas, el ref. E

experiência. Tratar: 370-2718.

COSTUREIRA - Precisa-se de

costureira, com prática,
máquina overloque, que more

na Vila Nova ou prox .. Tratar:
370-7963.

DIARISTA - Senhora se

oferece para trabalhar. Tratar:

371-7842, dias disponíveis,
terças, quartas e sextas.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103,SACOLEIRA - precisa-se para

venda de Langerie, atuação
na região, direto da fábrica,
exige experiência no ramo.

Tratar: (47) 339-6198.

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com

crianças e idosos. Tratar:

371-3859, com Mercedes.

PRESTO SERViÇOS - torno e

meeániea em geral. Tratar:
371-5640.AJUDANTE DE COZINHA

Senhora se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103. JARDINAGEM - Tratar: 9104-

5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite.BABA - ofereço pI trabalhar
meio período. Sou estudante

universitária, moro no Jardim
São Luiz. Tratar: 376-1595,
el Denise,

PEDREIRO EM GERAL - Tratar:
370-6170 ou 9112-3916.

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa parto Tratar: 275-1962.DAMA DE COMPANHIA - pI

MINI PARAISO no Rio Molha,
a 6km do Centro, Estrada
Geral do Rio Molha após a

gruta no final do asfalto
.

Fones: (47) 370-9172 I
, 9975-0102

Área total 240.850m2, ideal
para condomínio ecológico.

Árf(as a partir R$ 25.000,00

suíço com

85m2, com suíte

junior, 1 quarto com

sacada, bwc social,
sala, cozinha,
lareira, telefone,

parabólica

.�I._�.. .1=:

..... ._ -- .__ I CRECI7402
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58.000km. Valor a combinar. KADETT - Vende-se, 91, v.e., e assumir prestação. Tratar: com João.

Tratar: 275-0845, cl Sra. esp. elétr. R$ 4.000,00. 371-9464 ou 371-6916.

Maria. Aceito carro e moto de menor 5-10 DE LUXE - Vende-se,
valor. Financio o restante. MONZA - Vende-se, SLE, 86. 96, cor branca, compl..

CORSA - Vende-se, Sedan Tratar: 370-7703, com R$ 2.500,00. Tratar: Tratar: 9997-5905.

Super 2000, 1.0, 16V. Ademilson. 275-0329.

Tratar: 9122-9528. 5-10 DE LUXE - Vende-se,
KADETT - Vende-se, 90, SLE, MONZA CLASSIC - Vende-se, 97, gabinete estendido,

CORSA - Vende-se, Wind vidro elétr. R$ 5.500,00. 89, compl., vermelho perol., 4.3, V6. Tratar: 370-7516.

Super, 95, cl ar qte e frio. Tratar: 373-0131. em bom estado.

Ótimo estado. Docto pg até R$ 5.200,00 ou R$ 5-10 DE LUXE - Vende-se,
final de 2002. Tratar: KADETT - Vende-se, GL, 94, 1.200,00 e assumir presto 2001, gabinado compl.
9104-4522. dir. hidr. + trio eletr. Tratar: Tratar: 370-0446, após 16h. Tratar: 376-1701.

273-1001.
CORSA - Vende-se, Wind, 96, MONZA - Vende-se, GL, 94, 5-10 DE LUXE - Vende-se ou

2p, cl opc. R$ 10.500,00: MARAJÓ - Vende-se, 81, compl. Valor negociável. troca-se, 96, compl., azul,
Tratar: 9118-2725. cinza, barbada. R$ 1.400,00. Tratar: 275-3042, comI. motor novo. Tratar:

Tratar: 370-0670. 370-8622.

CORSA SUPER - Vende-se, OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
97, 2p, alarme, trava. Valor MARAJÓ - Vende-se, 87, em compl. Tratar: 9975-0383 5-10 DE LUXE - Vende-se,
negociável. Tratar: 275- ótimo estado, vermelha, alc. ou 370-8622. 00, 10.000km, branca.

1096. Toda reformada. Tratar: Tratar: 371-6490, cl Luiz.

370-7703, com Vomir. OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
CORSA SUPER - Vende-se, 97, branco. R$ 8.700,00 + 23 VECTRA - Vende-se, 97,
4p, tv. Eletr. R$ 11.600,00. MARAJÓ - Vende-se, 1.6, parco De R$ 275,00 ou 2.0, GL, compl., branco.

Tratar: 273-1001. 86, cinza met., bom estado. R$ 12.700,00. Tratar: Tratar: 371-5343.

Tratar: 9903-2936. , 371-8432 ou 9903-9838.
CORSA WIND - Vende-se, 4p, VECTRA - Vende-se, GLS

prata, cl opcionais. Valor MONZA; Vende-se, 1.8, 86, OMEGA - Vende-se ou troca- 97/98, 2.0, 4p, prata, gas.,
negociável. Tratar: 275-1096. álc., em bom estado. Valor se, 93, branco, GLS, compl. compl. Tratar: 372-0676.

R$ 3.400,00. Tratar: Tratar: 9975-0383.
0-20 - Vende-se, 94, 371-6238.

Champion, compl. - ar, OPALA - Vende-se, 78, cinza USADOS Cf GARANTIA
vermelha. Aceito carro de MONZA - Vende-se, 90, SL/' met., em perfeito estado de

Corsa 94 - R$ 620,00
menor valor e financio o R, 2p, cinza. Tratar: 371- conservação. Valor

restante. Tratar: 372-0389. 4225. R$ 1.600,00 negociável.
+ 59x R$ 158,88

Tratar: 371-4758. Gol Bola, 97 - R$ 750,00
0-20 - Vende-se, conquest, MONZA - Vende-se, 92, SLI + 59x R$ 199,24
95, branca, drive turbo de E, 4p, completo. Torro, OPALA - Vende-se, 90, SE,

Uno 1.0, 90 - R$ 450,00fábrica. R$ 30.000,00. apenas R$ 7.800,00. Compl., Grafite. Tratar:

Tratar: 273-1001. Tratar: 370-3113. + 59x R$ 99,30

276-3223. Fusca 1.3 - R$ 368,80
KADETT - Troca-se por carro OPALA - Vende-se, 83, 5 + 59x R$ 68,80
de maior valor, 92, GSI, 2.0, MONZA - Vende-se, 94, marchas, gas. R$ 2).200,00,

Informações em horário comerciaJ
compl., amarelo. Tratar: freios ABS, painel digital, ar- aceito moto ou proposta no

(47) 369-5501. Rua José Manoel Serpa,
9903-0813, com Nei. cond., compl. R$ 6.000,00 negócio. Tratar: 276-0478, 135 - Centro - Porto Belo

veículos
9111-3768.

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar:

9122-1157 ou 372-2402.
ASTRA - Vende-se, 00, 2p,
bordo. Tratar: 370-3110.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano
87, branco. R$ 2.700,00 +

15X R$ 178,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

ASTRA - Vende-se, 00,
vermelho, compl. menos ar.

Valor R$ 22.500,00. Tratar:
370-3113 ou 9973-5158.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool. R$ 4.200,00.
Tratar: 370-0690.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0,
4p, câmbio espor., compl. -

ar, verde meto Ótimo estado.

R$ 12.000,00. Tratar:

370-7841, com Charles. CHEVETTE - 89, branco,
gasolina, lata(ia ótimo
estado. Tratar: 273-1001,
com Waldir.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (47) 9101-
3070 ou (47) 366-0146. CORSA - Vende-se, 96, prata,

gasolina. Tratar: 376-1822.

BLAZER - Vende-se, 98,
executiva, 6Cc, automática.
Tratar: 371-9322.

CORSA - Vende-se, bordá, 94,
super lindo. R$ 8.600,00.
Tratar: 370-0670.

CARAVAN - Vende-se, 81,
verde met., ótimo estado.

R$ 2.500,00, aceito carro de
menor valor. Tratar:

CORSA - Vende-se, GL, 1.4,
ano 95, compl. - ar e direção,
cf 58.000km, com

rupo436
)lssc1tt6[éia em 1<10 40St/.(

.

f:1)ü, 15102/2�OO2 jtssem6{ila em Jaragud doSul
(th,� tl!02!2.Ô02

erêdjlo
3�79Q)00
4.0)1,'0·,
4�636100
4.859�OO
5.169)00
5.802)00
6.416,00
7�150)OO
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CO t25 TITAN KS
CG l25 TITAN ES
XLR 125'

.

XLR 125 ES
C8X200
XR200R
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.!!!!!!!R.E'BE9sta__ .. Motos
Adélia Fischer,. 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquarclf, 727 (Próximo ao Parque Municipal de.Eventos) _.Fone 370-8800,
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370-7166.

ELBA - Vende-se, 96, 4p, 1.6,
compl. - ar. Valor a combinar.
Tratar: 370-8800 ou (47)
363-2388.

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20

parco R$ 148,00. Tratar: 275-
2825.

FIORINO - Vende-se, 98,
aberta. Tratar: 9903-7156, c/
Paulo.

FlORINO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de
fibra e lona marítima. Único
dono. R$ 8.900,00. Tratar:
371-2020

OGGI - Vende-se, 84, bege. R$
1.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
compl., 96. Valor a combinar.
Tratar: 371-0742.

PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p,
dourado, travas elétricas,
rodas de liga. Tratar: 371-
5343.

PALIO - Vende-se, EDX, 98, 4p,
compl., azul, gas, Tratar: 376-
1822.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar: 370-
3113.

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,
4p, cornpl., inclusive ar cond.,
bordô, personalisado. R$
12.500,00. Tratar: 9973-5052.

PALIO - Vende-se, EX, 99,
branco, 2p, pára-choque
personalisados. Tratar: 371-
5343.

PALIO - Vende-se, 98, ED,
único dono, c/ som. R$
10.500,00. Tratar: 9905-
3398.

PALIO WEEKEND - Vende-se,
00, vermelha, ar

condicionado., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, c/ Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V,
Ouro, 95, verde met., compl.
R$ 12.000,00. Tratar: (47)
374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96,

c/ ar-cond. e cd. R$
13.000,00. Tratar: (47) 370-
4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
compl. R$ 10.500,00. Tratar:
9953-9966.

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93,
compl., impecável. Tratar:
370-3331.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar. R$
7.900,00. Tratar: 9905-3644,
c/ Gilson.

UNO - Vende-se ou troca-se,
turbo, 94, preto. Tratar: 9953-
9966.

UNO - Vende-se, 1.3,89, branco,
gas. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 96,_ EP 1.0, 4P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor R$
4.500,00, aceito moto. Tratar:
373-0131.

UNO - Vende-se, EP, ano 96,
verde esc., gas., c/ vid. e

travas. elétr., alarme. Todo

original. Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9113-1769.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p,
azul met., compl. - ar. Tratar:
371-5343.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p,
compl. - ar, vermelho meto
Tratar: 9905-2848.

UNO - Vende-se, 94, 1.5. R$
6.000,00. Tratar: 9952-7084,
c/ Mara.

UNO - Vende-se, 90, 1.6R,
branco, vd. Eletr. R$
6.300,00. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se CS 95, ar
cond., vldro/tv, Eletr. R$
8.600,00. Tratar: 273-1001.

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com dir. hidr., super
conservado. R$ 5.500,00.
Tratar: 273-1001.

BELlNA - Vende-se, 83, cinza
meto R$ 1.500,00. Tratar:

Fone: (47)
370-8622

CORCEL - Vende-se, 78.
R$ 1.000,00 ou pega-se
materiais de constr. Tratar:
371-0695.

DEL REY - Vende-se ou troca

se, 82, por carro financiado.

R$ 2.700,00. Tratar: 372-
2402 ou 9122-1157.

ESCORT - Vende-se, 98, SW,
verde. Tratar: 370-3113.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p,
97, cornpl, Valor R$
17.000,00 ou troco por carro
de menor valor. Tratar: 370-
0581 ou 9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl.,
ar, rodas 15. Tratar: 9903-
2936.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.500,00. Tratar: 275-3711.

ESCORT XR3 - Vende-se, 1.8,
gas., 89, compl., em ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:
376-1772.

F-1000 - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha, diesel.
Tratar: (48) 631-8000 ou (48)
9987-8041, com Gavin.

F-1000 - Vende-se, XL, turbo
diesel, 2.5, preto, 97/98,
cornpl, Tratar: 372-0676.

F-1000 - Vende-se, cabo

Estendida, 94, cinza, compl.
Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se, 89,
perfeita. Valor negociável.
Tratar: 370-9365.

F-1000 - Vende-se, 98, gas.,
compl. (6 can.). R$ 21.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-1000 - Vende-se, 97, gás
natural, ar/dir., 2 bujões. R$
25.000,00. Tratar: 371-6164.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a combinar.
Tratar: (47) 374-1935 falar
com Adelcio:

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,
gasolina, c/ capô de fibra.
Tratar: 376-1772.

PAMPA - Vende-se, 97, único
dono. Valor a combinar. Tratar:

9975-2164.
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PAMPA - Vende-se, 84. Tratar:
370-0670.

PAMPA - Vende-se, GL, 1.8, c/
capota de fibra, 90, branca,
toda original. Tratar: 9903-
0813, com Nei.

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0,
99, c/ 34.000km, c/ gás
natural. Valor + financiamento.
Tratar: (47) 9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97,
preto met., 4p novos,
convertida a gás. Aceita-se
troca por outro veículo. Tratar:
372-2316.

VERONA - Vende-se, 90, LX,
1.6, gas. R$ 2.150,00 +

prestações. Tratar: 376-1772.

VERSALHES - Vende-se GL 1.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a

combinar. Tratar: 370-4430.

VERSALHES - Vende-se, 94,
azul. Excelente estado de

conservação. Tratar: 372-3388
ou 9973-9643, com Tereza.

FUSCA - Vende-se, 78.

R$ 2.000,00. Tratar:
275-1817.

FUSCA - Vende-se, 77,
1.300, branco, ótimo
estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-9190, c/
Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79,
branco, ótimo estado.

R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 275-3729, c/
Claudete, a partir das 18
horas.

BRASíLIA - Vende-se, 76,
branco. R$ 600,00. Tratar:
374-1103.

FUSCA - Vende-se, 70,
original. Tratar: 370-3062.

FUSCA - Vende-se, 74,
branco, em ótimo estado.

R$ 1.400,00 à vista.
Tratar: 373-0919, com Lia.

FUSCA - Vende-se, 77,
bege, ótimo estado, c/ aro

esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

CHEVROLET
Corsa Sedan 1.0, cl ar Verde 00
Corso Pick'Up' Branca 99
S-10 2.2 + ar/dir Cinza 97

$���� ��dA�i�m1tico Bordo 96 VW
Azul 95 Parati CL 1.8 94 bordô gas.Monza SLE 4p, compl. tKl 92

WOL SWAGEt.I Parati CL 1.6 00 azul meto gas.
Gol 1.0, 16\\ 4p Cinza 99 Gol CL 1.6 88 prata gas.Paroti CL 1.8 Bordô 95
Goll.0 Plus Preto 95 Gol CL 1.6 92 branco gas.
Saveiro CL 1.6 Bo�ô 95 GM

f RO
VECTRA, 2.0, GL, compl. 97 branco gas,����� dr'14C Vermelho 98

Azul 96 MARAJÓ, 1.6, bom estado 83 cinza met. gas,Versoilles GL, 1.8i, 4p Azul 95 togus GLI, 1.8,d.h., ar qte 96 branco gas.Belina GLX 1.6 VefTA�a 89
Corsa Wind, 1.0 96 bordô gas.

���k��ã ��Iel i�\\ 1.6
Branco 01 Silverado DLX, compl., 6cc 96 bordô die.Bordô 97

����1� �Skl us It�e/te Verde 95 Silverado DLX, compl., 6 cc 96 branca die.
Cinzo 93 FIAT
OUTROS Palio ED, 4p, tr.eletr., rodas liga 96 dourado gas,Chrysler Neon + couro Branco 97

��f808t t���Fsel Bronca 95 Uno Mille, 4p, compl. - ar 96 vermelho met. gas.
Branco 94 Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.Maverick Super (relíquia) �'()TOS 75

Uno 1.3 89 branco gas.
Nx 400 Folcon Vermelho 00 FORDSuzuki DR 800S Preta 98 Escort XR3, conv., compl., ar, rodo 88 vermelho gas.

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime Escort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas,

FUSCA - Vende-se, 78, todo
original, impecável. R$
2.500,00. Tratar: 9122-

1157, c/ Márcio.

FUSCA - Vende-se, 80,
amarelo claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

FUSCA - Vende-se, 77,
1.500, branco. R$
2.300,00. Tratar: 9952-

7084, c/ Mara.

FUSCA - Vende-se, 71,
1.500, branco. R$
1.800,00. Tratar: 9952-

7084, c/ Mara.

GOL - Vende-se, 80, DX,
branca, gas. R$ 2.200,00.
Tratar: 372-2402.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V,
branco, 4p, única dona,
pneus socorro zero,
totalmente revisado. R$
13.812,00. Tratar: 9973-

8765, c/ Junior.

GOL - Vende-se, 1000, 95,
bege. Valor R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298, c/ Pedro.

GOL - Vende-se, 92, 1.6,
gas. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 88,
prata. Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 89,
cinza, gas. Tratar: 9905-
2848.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92,
branco, gas. Tratar: 9903-
2936.

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, gas. Tratar: 376-.
1822.

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à

vista, ou troca-se por carro

de menor valor. Tratar: 376-
1772.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, MI,
2p, preto, gas., 97/98, trio
elétr./dir. hidr. Tratar: 372-
0676.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
azul, c/ 40.000km, 4p zero,

rádio, trava carneiro, corta

corrente, único dono. Tratar:

9983-0957, com Luiz:

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
corfipl., por carro de menor

valor. Tratar: 273-1001.

KARMAN GHIA - Vende-se,
70, vermelho, motor 1.600.

Tratar: 275-1444, c/
Marcelo.

KOMBI - Vende-se, 82,
diesel. R$ 4.000,00. Tratar:

370-1778, c/ Dinarti.

KOMBI - Vende-se ou troca

se, 82. R$ 1.800,00. Tratar:
371-0695.

KOMBI - Vende-se ou troca

se. �6, branca, impecável.
Tratar: 276-3223.

KOMBI TREllER - Vende-se,
77, motor novo, c/ frigobar,
pia, fogão, cama casal e

armários. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

lOGUS - Vende-se, GLI, 95,

cornpl., c/ ar-condicionado,
d. h., trava, vidros elétr.,
desemb. tras., alarme, aros

liga leve, c/ engate, ótimo
estado. Tratar: 371-9311.

PARATI - Vende-se, 1.6 MI,
97, Branca. Tratar: 370-
3110.

PARATI - Vende-se CL 1.6,
90, azul met., gas. Tratar:
9905-2848.

PARATI - Vende-se, 92, CL

1.8, 2P, bege. Tratar: 371-
4225.

PARATI - Vende-se, 99, 1.0,
16v, 4p, branca, cornpl.,
d.h., ar cond., rodas liga
leve, alarme e trava, som,
IPVA pg até out/02. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

R$ 19.000,00.

PARATI - Vende-se, CL .16,
2000, branca, c/ di. h.
Tratar: 371-5303.

PARATI - Vende-se, CL 1.8,
94, bordô, gas. Tratar: 371-
5343.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.

R$ 1.800,00. Tratar: 9122-
1157 ou 372-2402.

PASSAT - Vende-se, TS, 80,
ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-1001.

PASSAT ALEMÃO - Vende

se, turbo, 99, c/ bco de

couro, compl., c/ 52.000km,
único dono. R$ 42.000,00.
Aceita-se carro de menor

valor. Tratar: 9102-6772.

PASSAT POINTER - Vende-se,
88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5.000,00. Tratar: (47)
379-1062 ou 9963-5090.

POlO ClASSIC - Vende-se
ou troca-se, 1.8, 97, branco,
compl. - ar. Trocá-se por

apto próx. centro ou assume

financ. Tratar: 9955-4946.

SANTANA QUANTUM - Vende

se, 91. R$ 4.000,00 entro +

parco de 195,00 (12 parco só
em fevereiro). Tratar: 373-

2563.

VARIANTE - Vende-se, 76,
azul, em bom estado.

R$ 900,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

VOYAGE - Vende-se, 88,
branco, impecável, roda

bolinha, 14, motor AP 1.6. R$
4.800,00. Tratar: 9963-7710
ou 370-0816, com Juarez.

VOYAGE - Vende-se ou troca
se por moto, 84.
R$ 2.900,00. Tratar: 9963-

7968, depois das 18h. �
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F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER AS
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO.

FAÇA CURSOS NO SENAI

Inscrições abertas para:

MOPE (Trein. Espec. de Cond. de Veíc. Trans. de Prod. Perigosos) - 40h.
Desenho de Moda -1 OOh.

Produção da Moda - 40h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial- 180h.

Modelagem Industrial- 300h.

Cronometragem Básica - 90h.

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 -7722, pelo
Site: www.sc.senaLbr, e-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

ou ligue gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 481212.

MATRíCULAS ABERTAS

* Técnico em Comércio Exter-ior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade.·
* Técnico em Enfermagem
\

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

ATIVIOAOES FíSICO-ESPORTIVAS E RECREATIVAS
GINÁSTICA DIA HORÁRIO
Aero-Local 3a e 5a 7h às 8h

Aero-Local 3a e 5a 8h às 9h

Aero-Local 3a e 5a 15h 15 às 1 6h 15

Aero-Local 3a e 5a 18h30 às 19h30

Aero-Local 3a e 5a 19h30 às 20h30

Aero-Local 2a e 4a 16h30 às 1 7h30

Aero-Local 2a e 4a 19h30 às 20h30

Dança Infanfil 3a e 5a 1 7h30 às 18h30

GINÁSTICADIA
Step-Locol?", 4a e 6a

Alongamento 3a e 5a 20h30 às 21 h

***Ginástica na empresa:
Consulte-nos***

Desenvolvimento
do PotencialHumano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO

troca-se. Tratar: 371-7060.

diversos
2 FOGÕES - Vende-se, Brastemp, 6
bocas. R$ 150,00 e outro R$ 75,00.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643.

ARMÁRIO - Vende-se, cl 2
portas fechado, R$ 150,00.
Tratar: 370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320 -

sala 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, el
4 gavetas, R$ 80,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - sala 4.

ALUGA-SE - qtos pi pencionistas.
Valor a combinar. Tratar: 373-

3164, el Luzia.

APARELHO DE SOM - Vende-se,
Panasonie SFAK 78, c/kit de 5
caixas acústicas (2 frontais, 2
surround e 1 central). 3 amplifica
dores, 1 controle, lugar para 5

ed's, 4.000W PMPO. Valor a
combinar. Tratar: 370-9005.

APARELHO DIGITAL - Vende-se

para medir PH (novo). por R$
220,00. Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
novo, Eugim, 6000btus. R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643.

ARRECADO roupas e brinquedos
pi crianças carentes e para os

índios do Piraí. Tratar: 371-7341.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a

gás. R$150,00. Tratar: 371-4547.'

BALANÇA ELETR. - Vende-se,
marca toledo, 100kg, em bom
estado. R$ 650,00. Tratar: 371-
4497.

BALANÇA MECÁNICA - Vende-se,
pI análises em laboratório

(importada). R$ 420,00. Tratar:
370-0464.

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem eompl., sem uso,
nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, eompl. pI instalação.
R$ 750,00. Tratar: 371-4497.

BASSET - Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se até R$ 60,00. Tratar:
371-6475, falar el Jô.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar: 9121-

2362, el Joilee.

BETONEIRA, vende-se, menegotti,
580 litros, el motor, seminova.
Valor a combinar. Tratar: 9973-
9675 ou 370-7963, cl Dalimar.

BICICLETA - Vende-se, brisa infantil

para criança até 7 anos. R$ 45,00.
Tratar: 370-9228, el Rosane.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

CACHORROS - Vende-se, 3
filhotes Poodle (2 machos e 1

fêmea). Macho R$ 50,00 e fêmea

R$ R$ 80,00 e um filhote Pincher
nO 1 R$ 120,00. Tratar: 370-2763.
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rnultirnldia, sem impressora R$
1.300,00. Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, cl Ricardo.

CONJ_ DE MÓVEIS - Vende-se pI
comércio, seminovos, juntamente
cl toda linha de roupas masc.,

fem., infantis, moda íntima e

bijouterias. Valor a combinar.
Tratar: 370-5518, el Paulo.

.DÁLMATA - vende-se 1 casal, 2
meses. Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, cl Alceu.

DÁLMATA - Vende-se filhote.

R$ 80,00. Tratar: 275-2264.

DISCO - Vende-se, de música
alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

OVO - Vende-se. Tratar: 9121-

2362, com Joilce.

ESPELHO - Vende-se, el armário
pI bwc, el 3 portas, 45x70em. R$
35,00. Tratar: 370-0464.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se,
em Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se. Tratar:
372-3164.

FAX - Vende-se, Panasonie,
excelente estado, manual em
portugues. R$ 300,00. Tratar:
371-4497.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

FOGÁO - Vende-se, a gás, Dako
Diplomata, 6 bocas. R$ 608,00
(novo). por apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, apôs Samae, cl 90m2•
R$ 250,00. Tratar: 9992-4682.

GALPÃO - Procuro para alugar,
acima 200m2• Tratar: 372-2316.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de

cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

CÂMARA FRIA - Vende-se, toda
inox, semi-nova. R$ 2.600,00.
Tratar: 371-4547.

CARRINHO DE BEBÊ - Compra-se,
usado. Tratar: 276-3022.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
verde, em bom estado. R$ 75,00.
Tratar: 275-2656, com Solange.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se,
R$ 15.000,00 - R$ 175,00 mês.
Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se,
R$15.753,00 = R$ 316,00 mês.
Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se,
R$ 88.000,00 = R$ 942,00 mês.
Para compra de ponto comercial,
terreno, residencial, áreas e

apartamentos. Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se,
R$ 52.836,00 = 120x R$ 565,00
mês. Tratar: 370-2995.

CELULAR - Vende-se, Ericson,
pronto. Tratar: 9121-2362, el Joilee.

CELULAR - Vende-se, Tin Nokya,
capa couro, 2 teclados, NF,
manual, único dono, bat. Vibra call,
na caixa. Tudo por R$ 250,00,
negociável. Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, el Fabio.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se,
20 pés. R$ 800,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se, el Kit

TIVE COGUMELOS
IM'ftIINDtMINfOi
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de 30m2, cultive cogumelos .

empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

S 130,00 o Kg.

I

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de

Decorações.

Orçamento sem compromisso

376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR ...

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

FAÇA-NOS UMA VISITA

MÓVEIS
GOMES

372�'0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Carstens Leiloeiro

EDITAL DE PRAÇ,A/LEILÃO
Dia da Praça: 22/NOVEMBRO/2001 - às 13:00 horas
Dia do Leilão: 06/DEZEMBRO/2001 - às 13:00 horas
Local: Rua Marina Frutuoso, s/n° - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mfu.io Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
'devidamente autorizados pelo Exmo, Sr, Dr, Nivaldo Stankiewicz, Juiz da Vará 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, .serã
,

realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo horário e local, cuja
data, constante acima, já fica designada:

, !

PI

VT-AT26/99
Exeqüente: DAMARES DE LIMA

Executada: CONFECÇÕES STINMARLTDA. - ME de VILMAR ROQUE
STINGHEN'
Bens: 01)Máquina de costura industrial, cobertura,SIRUBA, com três agulhas, modelo
FOO? n" 57673l-C, bom estado, avaliada em R$2.500,00; 02) Máquina de costura

industrial, overlock, SIRUBA, n" 401658, com dispositivo para arremate, bom estado,
avaliada em R$l.OOO,OO; 03) Máquina de costura industrial, reta, BLUE STAR, modelo
GC15-l, razoável estado, avaliado R$500,OO, TOTAi DA AVALIAÇÃO: R$4.000,00
(quatro mil reais). Local p/ vistoria: Rua Henrique Bortolini n" 147 - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Wi�mar Roque Stinghen.

VT-AT31/98
Exeqüente: VALMIR DE LIMA
Executada: METALÚRGICA RICO INDÚSTRiA E COMÉRCIO LTDA. e

OUTROS (03)
Bem: Mesa vibratória para fabricação de lajotas, meio fio e palanques de concreto, com
vibrador e feixe de molas, semmotor, NOVA, avaliada emR$1.336,00 (hummil trezentos
e trinta e seis reais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 Km 80, Nereu Ramos - Jaraguá do
Sul/SC, com o Sr. Luiz Mário Conrado.

VT-074/96

Exeqüente: ZINALDO GONÇALVESDE ARAÚJO
Executada: MARISOL S/A IND1JO 'VESTUÁRIO

Bens: 01) Duas máquinas para revisão, ÁQUILA, modo 1.4 S AP 2420/2421, bom
estado de conservação, avaliadas em R$21.750,00/cada, total: R$43.500,00; 02)
Compressor de ar, SULLAIR, modo 20-150 LACAC, n° E06l50A-100, bom estado de

conservação, avaliado em R$52.500,QO; 03) Duas máquinas de fixação e moldagem de

meias, FIRSAN, modo BRISSA, n'' de série 010312277-01Q312278, completa, com
comandos eletrônicos, formas rotativas, cinta transportadora e motor elétrico, bom
estado de conservação, avaliadas em R$261.400,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$357.400,00 (trezentos e cinqüenta e sete mil quatrocentos reais). Local p/ vistoria:I

Rua Bernardo Dornbusch n° 1300 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Jucélio da Silva.
,

)

VT-AT77/94
Exeqüente: WALDEMAR MRYGLLOD

Executada: METALÚRGICA CSM

Bem: Máquina de solda MIG Solming 500 CV, com rolo de alimentação de.l.Oümm,
bom estado, avaliada em R$7.000,00 (sete mil reais). Local p/ vistoria: Rua José Stulzer
n° 80 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Marcelo Ernmerich,

l'T-AT119/98 (Apensados: 1261/99)
Exeqüente: NELSON PSCHISKI

Executada: EMPREITEIRADEMÃoDEOBRAE]PLTDA.
,Bens: 01) Betoneira CSM, 320 litros, razoável estado, completa, com motor, chave e

r correia, avaliada emR$500,00; 02) Duas betoneiras, MENEGOTTI, 120 litros, completa,
com motor, chave e correia, razoável estado, avaliadas em R$20'0,OQ/cada, total:

- R$400,00; 03) Guincho elétrico, CSM, capacidade 2,0 toneladas, razoável estado, avaliado
em R$600,00; ,04) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, rI2.000 BTU's, razoável
estado, avaliado em R$450,00. TOTAL,DA AVALIAÇÃO: R$1.950,OO (hum mil
novecentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Av. Getulio Vargas n° 689 - Jaraguá do
Sul/SC, com o Sr. Elacir José de Paula,

VT-CPE128/97
Exeqüente: ORLANDO WALTER PIAZERA
Executada: COMÉRCIO TRANSPORTEPRUDENTELTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno sem edificações, com área de l3.439,00m2, situado
à Estrada Itapocuzinho, fazendo frente com a referida rua e fundos com o Rio

Itapocuzinho, extremando pelo lado direito com terras de Edvino Ullmann e do lado

esquerdo com terras dos herdeiros de José de Araújo, ao lado direito de quem segue à
Santa Luzia, cadastrado no INCRA sob n° 801.062.027.758-9, matriculado no C.R.I.
da Comárca de Jaraguá do Sul/Se, sob n° 11.774 em nome de Edvino Ullmann, avaliado
em R$48.000,bo (quarenta e oito mil reais).

VT-AT i41/98
Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE

Executada: VALETE MALHAS LTDA.
Bens: Oi)Máquina para confecção de debrum, FIORAVANTE, modeloW024, avaliada
'em R$550,00; 02) Aparelho para corte de enfesto, FIORAVANTE, classe 101, avaliado
emR$140,00; 03) BalançaFILIZOLA, capacidademáxima 30 kg, avaliada emR$190,00;
04) Balança eletrônica.Uké.Ní), capacidade máxima 25kg, avaliada em R$290,00; 05)
CalculadoraOLIVETTI,modelo Logos 41 PO, avaliada emR$60,00; 06) Cento e quarenta
e três conjuntos infantis, confeccionados em malha tipo moletom flanelado, de uso

unissex, tamanhos diversos, cores sortidas, de la qualidade, avaliados em R$l1,OO/
cada, total: R$1.573,00; 07) Sessenta e quatro blusas, confeccionadas em malha tipo
moletom flanelado, de Uso infantil, tamanhos diversoscores sortidas; de la qualidade,
avaliadas em R$6�80/cada, total: R$435,20; 08) (50,345kg) Cinqüenta quilos e trezentos
e quarenta e cinco gramas de confecções diversas, em malha tipo moletom, de uso

adulto, tamanhos diversos, cores sortidas, uso masculino e feminino, de la qualidade,
avaliados emR$28,00/kg, total: R$1.409,66; 09) Direitos de uso e gozo da linha telefônica
de prefixo e n° (047) 370-2646, avaliada em R$800,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$5.447,86 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Local p/ vistoria: Item 01 ao 08 - BR 280 Km 62 Bairro Centenário - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Antônio Marcos de Souza. nq
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VT-AT 184/93 (Apensados: 1993/93, 185/93)
Exeqüente: JOVE FRANCISÇO DEMORAIS
Executada: KOHLBACH S/A

'

J

Bens: Duzentos e trinta motores elétricos, monofásicos, potência 1 Cv, freqüência 60Hz,
voltagem Ú0/127/220/254 V, tipo IP 21, modelo P2 ME 3987, avaliados em R$49,53(
cada, total: R$11.391,90 (onze mil trezentos e noventa e um reais e noventa centavos).
Local p/ vistoria: Rua Bernardo Grubba n° 180 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Cristiano

Doege.

VT-AT229/95
Exeqüente: JAIR PASQUALL
Executada: CELlMAR INDÚSTRIADEMÓVEISLTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
. município de Massaranduba/SC, desta comarca, distante 200,00m da Cidas, contendo
área de 9.534,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte com a rua projetada em

64,00m'; ao sul em duas linhas com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda. em 51 ,00m
e 14,00m; ao leste com terras de Genésio Givanella em 145,50m e ao oeste com a rua

projetada em 150,00m. Com matrícula n° 8.935 do C.R. I. de GuaramirirnlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,02m2,
averbado no mesmo Cartório, ávaliado em R$220.000,00 (duzentos e vintemil reais). O
imóvel já foi arrestado nos autos dos processos- n" 561/97:

.

VT-AT238/00"
Exeqüente: CHARLES MENEGOTTI ROCHA
Executada:MENEGOTTIADMINISTRADORADEBENSLTDA. eOUTRO

(02)
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 Posto Marcolla, fazendo frente
em 62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha

quebrada de 76,00m; 32,00m; 60,00m; 3&,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m
com um caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo
com uma linha seca de 376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência
de madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos
de madeira, não averbados. Contém também duaslagoas destinadas à criação de peixes.
Registrado no C.R). 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 àrrestado nos autos do

processo 795/98 e penhorado nos autos dos processos 963/98, 961/98, 965/98, 14007
98, 1398/98, 1136/98, 1148/98 e 962/98.

VT-AT 242/95

Exeqüente: LINDAMIR PACÍFICO PIRES
Executada: DELROYde MARIA DEOLIVEIRA TERE
Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul, no lado par da Rua 08-
João Jariuário_Ayroso, com área de 481,50m2, lote 16 do Loteamento Jardim Cristina,
sem benfeitorias, fazendo frente em 15,1OJ? .com a Rua 08 ;- JoãoJanuário Ayroso,
travessão dos fundos em 15,00m com a Rua 301- sem nome, extremando pelo lado
direito em 31,50m,' com o lote n° 15 e pelo lado esquerdo em 32,70m com o lote n° 17,
distante 17,30m da esquina formada pelas ruas 08 - João Januário Ayroso e rua 298 -

, sem nome, com matrícula n° 2.340 do C.R.I de Jaraguá do Sul. Sobre o terreno há uma

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

VT-AT248/99
"

Exeqüente: MARLENE KOSLOWSKI
Executada: CONFECÇÕES STINMAR LTDA. - ME de VILMAR ROQUE

STINGHEN

Bens: tll} Aparelho de.som 3xl, sem CD, com duas caixas acústicas, razoável estado,
avaliado em R$50,00; 02) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de n0370-8038,
avaliada em R$500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$550,OO (quinhentos e' cinqüenta
reais). Local p/ vistoria: Item 01 - Rua Henrique Bertolinin" 147 - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Vilmar Roque Stinghen.:

_

VT-AT280/93
Exeqüente: ESPÓLIO DE VILMAR VERÍSSIMb ROSA
Executada: jOIYESADIR J!.lOS

Bem: Imóvel constituído. de terreno contendo a área de 412,50m2, localizado no lado par
dajRua 233-Brnesto Ru��lfo Fritz Sohnvdistante 85,00m, da esquina com a Rua 222-
João Nunes, fazendo frente em 15,00m com a Rua 233-Ernesto Rudolfo Fritz Sohn,
coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos com terras de Ivo Nereu

Zanluca em 15,,00m, extrema do lado direito com terras de Domingos Machado em

27,50m e lado esquerdo tom terras de Lúcia Friedrich em 27,50m. Com matrícula n°
18.311 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC; de

propriedade de Jones Adir Rios. Sobre o terreno há construída uma casa em alvenaria,
I

com aproximadamente 120,00m2 não averbada em Cartório; sendo que se encontra em

precário estado, está sem telhado, sofrendo a ação do tempo; com limos e infiltrações
danificando a pintura, o reboco e as paredes. Avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

VT�AT331/94
Exeqüente: �OURDES SAMPAIO'
Executada: KOHLBACHS/A

Bens: 01) Microcomputador processador Pentium K6 II 500; base memory 640 KB,
extended memory 64Mb; disco rígido de 9,52 Gb; com placa de rede; gabi13ete tipomini
torre, drive de 3 W'; CD Room de 52 Xmax; com monitor colorido de 14" TCE; teclado

padrão Mtek; mouse Genius de três teclas, estabilizador PLUS LIGHT modelo LPL
1000; equipamento em bom estado de conservação, avaliado em R$800,00; 02)
Microcomputador processador Pentium de 166 MHz; gabinete tipo mini torre, drive de
3 W', base memory 640 KB, extended memory 30 Mb, CD Room de 32 Xmax, com

placa de rede; commonitor colorido de 14" LG,�odelo Studio�orks 45i; mouse G_ENIUS
de três teclas; teclado padrãoMtek; com impressora PANASONIC, modelo KX-P1150;
equipamento em bom estado de conservação, avaliado em R$700,00. TOTAL DA

AVALIAçÃO: R$I.500,00 (hummil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Bernardo
Grubba n° 180 - Jaraguá do Sul!SC, com o Sr.Cristiano Doege.

VT-AT355/97
Exeqüente: MARLI RIBAS DE SOUZA
Executada: FACÇÕES GUSTZAKILTDA.

Bens: 01) Refrigerador ELETROLUX, modelo R 280, branco, regular estado de

conservação, avaliado em R$150,00; 02) Freezer CONSUL, tipo vertical, capacidade
280 litros, cinza; apresentando corrosão na parte inferior, avaliado em R$21O,00; 03)
Televisor PHILIPS,'modelo 2 Wi.y, 20"; razoável estado de conservação, avaliado em

R$180,00; 04) Antena parabólica, com receptor de satélite Dragon RST 2000 PLL,
razoável estado de conservação, avaliada em R$180,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$720,00 (setecentos e vinte reais). Local p/ vistoria: Loteamento Spredemann s/n° -

Jaraguá do Sul/SC: com o Sra. Irene Gustzaki

VT-AT360/00
Exeqüente:,AUGUSTO WISCHRAL NETO

Executada: WOISKY& CIA LTDA. - ME

,

Bem: Filmadora PANASO�IC ?}1NI Movie VHS, modelo AFX8, série n°

01WA17040, razoável estado, avaliada em R$500,OO (quinhentos reais), Local pi vistoria:
Rua Barão do Rio Branco n" 77 - Apt? 92,-]araguá do Sul/SC, com o Sr. Ronildo Woisky.

VT-AT 408/96

Exeqüente: VALDIR SILVEIRAGONÇALVES
Executada: RESIVAl:.E COMBUSTÍVEL CATARINENSE LTDA.
Bem: Imóvel constituído de um terreno com área de 20.270,25m2, situado à Estrada \

. Schroeder Í, lado ímpar, distante 4km do centro de Schroeder, fazendo frente em 64,4Óm
em linha inclinada com a Estrada Schroeder I, e 58,50m em linha reta, travessão dos
fundos em 70,85m erri linha inclinada com terras de Aldo Romeo Pasold e 58,50m em,

linha reta, extrema do lado direito em 380,00m com terrasde AdemarJahn e dolado

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

alvenaria, paredes com tijolos à vista, laje e cobertura com telhas romanas, piso térmico,
aberturas com esquadrias de alumínio e vidros, com aproximadamente 150,00m2; um

galpão industrial, piso cimentado, paredes com tijolos à vista; cobertura em fibrocimento,
aberturas com esquadrias de (erro, com instalação hidráulica e elétrica, côrn

aproximadamente 900,00m2; uma balançaRINNE�T, série 10883, com capacidade para
60 toneladas, com abrigo de 12,OOm2 em tijolos à vista, piso cimentado, cobertura em

.

,

calhas de fibrocimento e base de estacionamento cimentada; uma rampa de lavação e

lubrificação, com base cimentada, abrigo de 6,00m2 para equipamentos, em alvenaria,
com cobertura de chapas de fibrocimento; tanques cimentados para tratamento de efluentes
industriais; quatro tanques confeccionados em metal para armazenamento de óleo, com
capacidade de 290 mil litros cada, com tubulação; dois tanques confeccionados em

metal, para armazen:amento de óleo, com capacidade para 50 mil litros cada; um lago
para retenção de águas naturais. Registrado no C.R.1. da Comarca de Guaramirirrí sob
n° 11.436 em nome de RESIVALE COMBUSTÍVELCATARINENSE,LTDA., avaliado

.

em R$330.000,00 (trezentos é trinta mil reais). As edificações mencionadas não estão

averbadas. Consta cédula de crédito industrial a favor do BADESC de Florianópolis e

HIPOTECA ao BANCO DO BRASIL - Agência de Guaramirim, O mesmobem se
.

encontra penhorado nÇls autos dos processos 938/97, 331/98 e CPE 54/97 e isoladamente:
a balança mencionada nos processos 182/98 e 188/98 e os tanques de 50.000 litros no

processo 309/00.

VT-CPE 415/01
Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: MALWEEMALHASLTDA .

.

Bem: Veículo FIATII,'ALIO 16V, motor 1.6, ano/modo 96, chassi 9BD178258Y0050404,
gasolina, placas LYL 0069, branco, quatro portas, hodômetro registra 53.106 km, bom
estado de conservação, não apresentando avarias aparentes, avaliado em R$12.500,00
(doze mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Bertha Weege n° 200 - Jaraguá do
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Jaraguá do Sul - Sábado, 2 de fevereiro de 2002 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
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Uma perceria correta.

r

.�.
BarraSul
A imoblHãüa da Barra

CltF.er.l$"'J;:tMl·,

•
<
rn

Ui

"Trabalhando em equipe,
. tornamos seus sonhos realidade"

•
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P/ROMAr
- - - - -

CASÃS/AProSE'SÃLÃSAVENDA
- - - - -

..,

I • Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto - parte I
superior em construção - Terreno com 600m', Lot. Versailhes - R$ 75.000,00

. I. Casa em alv. com 180m', na Rua Alexandre Koeler, 122 - Figueira, om suíe + 2 I
qtos e demais dependências - R$ 58.000,00

I • Casa em alv. com 207m', terreno com 590m' - R$ 130.000,00 no renascença R. I
755 nO 100 .

.. __.I--,..•._.casa .. ct.. 1.80n:.', cf suíte +.2 qtos e demais dep. - Rua Frederico Curt vasel: 455 I
� �"_"",•. R$,,S;;;;q�I�����ia cf 140m', 3 quartos, sala, COZ., bwc, terreno cf 600m' - Rua I

IIi -IR$150.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região. Iem al,i'. c}, 247m', semi-acabada - R. Adolfo Antonio Emmendoerfer, Rio Molha

O.crjlO,!lO Iem �ad�ira com 3 qtos, sala, coz., bwc, área de serviço e garagem =Rua

eyel194 - R$ 45.000,00 IiC�:;Çàsa cf s�teJ 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$,1S.000,00
·.I'·.,",...Sobrado parcla'lmente acabado> Lot. Versatlhes - R$ 89.000,00 I�,,,w'_Residenfia maryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$

75.000,09", I+ 1 qto - Ed. Catarina Erching - Rua Adolfo Fiedler, 304 - R$

de - semi-mobiliado - 3 qtos e demais dep. - R$ 4�.200,00 I
égia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep. - R$ 56.000,00 I

'-1
1149 - R$ 37.000,00 I
IRua Francisco de Paula - R$ I
qia. R$ 22.000,00 Iefutro - R$ 25.000,00
s � Valor total R$ 12.000,00. I
avia BR 280, próx. ao Trevo de

IMl1rquardt, próx. ao pos�o Cidade
I

" os - R$ 50.000,00
em alvenaria de 100m' - Próximo I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO

Lorenzo: Rua Marina
Frutuoso. esq. Leopoldo

Malheiro - Apto 2 quartos, 1
suíte + 1 quarto, bwc social,
sala estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, copa/
cozinha, lavanderia, 1 vaga

de garagem. Área c/
118,51m2) - R$

60.150,00 s/ acab.,
entrega maio/02

ED. PRíMULA - Apto. NOVO, c/
1 qto e demais dep. - Rua Artur
Gunz (Vila Nova); c/�92m2.

R$ 45.000,00

Nova -

Rua Angelo Torinelle, 78. Apto c/
suíte t 1 qto e demais dep. - R$
57.000,00 - c/ suíte + 2 qtos e

demais dep. - R$ 65.000,00

Casa - Rua Alexandre Koeler,
122 - I. Figueira - c/180m2 -

R$ 58.000,00

C;asa - Rua Guilherme Hasse -

Jguá Esquerdo - Terreno com

450m2, edificação 230m2 -

R$ 85.000,00

• Terreno - Lot. V
• Terreno ideal
130.000,00.
• Terreno em Gu
• Terreno com 4'
• Terreno cf área
• 2 terrenos cf

'

Guamiranga -

• Terreno co

II - R$
Ter

SAS/SALAS
demais dep., garagem - R$ 280,00
Nova, cf 1 suíte, 1 qto e demais dep.,

- 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 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1

quarto e demais dep. c/.1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00 \

c/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

PLANT�O DE VENDA - TERÇAS/QUARTA OAS 17 AS 19HORAS •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHâve Chavê
CRECI612.J

vOCÊFODE 'lERtJMABEIAVISTA EDIFíCIO MÔNACO

- 3 Dormitórios
1 ou 2 vagas de garagem
Salão de festas - Playground
7 Pavimentos c/ elevador

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.

Ref. :3809: PARTAMENTO
EDIFICIO MÔNACO

. Com 01 /e 02

dormitórios, sacada,
churrc'squeiro coletiva,
play ground, ótima,

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

llMulmll
�N� .II. �íl1Z� WOLí

503 Czerniewicz
c/ hidro, 2 qtos, a

jantar, coz., 3

»:""�
, �g1 - Jaraguá Es

�,a,sa cf 198,00m2, c su
�' cf hidro, 02 quartos, 01 bwc,

01 lavabo, sala" copa,
cozinha, lavanderia,

churraqueira, escritóno.e,
garagem� Aquecírnentd s�'arr

nto em j:lsso e

po mãrio
embutido, bwc cf aiito'��

Valor Nego:Ci�i"é[)
i 'I"

'..
,

i t._��m

-

,r"'11"
aependi - Rua: Berna'",
-."ha da Fiqueira - Rua:'Iro.

- Vieiras - Rua: Adolfo

uartos - Vila Nova - Rua:
ilva.
rtos - João Pessoa - se
sta.

artos - Fundos - Vila Nova -

z, 65.
Iro - Rua: Procópio Gomes

•
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liirossol
IMÓVEIS-
371-7931

• COMPRA.
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

Cód 105 I - 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

CENTRO - Ed. Maguilú -

Apto 2 quartos - Preço R$ 40.000,00
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)
�. 80 m2 - Terreno 495 m2 - Suíte + 02

qtos. Preço R$ 98.000,00

Cód II 12 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv. cf 130 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$ 43.000,00

Cód 3079 JARAG.UÁ ESQUERDO -

Terreno cf 345 m2 - Rua João Januário
Ayroso - Após Arroz Urbano. Preço R$

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

Alv. cf 120 m2 - 3 quartos - Terreno cf
348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



tem repertório próprio e foi criada justamente para
tocar em festas de embalo e fazer a moçada se

divertir, ao mesmo tempo em que
oferece qualidademusical e canções conhecidas do

públi,co em geral.
O show de ontem foi de aproximadamente 2 horas.

Neste período eles tocaram cerca de 25 músicas.The

Doors, Roling Stones, Cazuza, Cássia Eller, Rita Lee,
Raul Seixas, Steve Ray Vaughah e até Beatles, entre
outros, fizeram parte do repertório, escolhido pelo
grupo em função da afinidade pessoal e da
representatividade cultural quemuitos ainda mantêm
no cenário nacional e internacional da música.
Além da "The Black Cat", o grupo trabalha em mais

dois projetos: "cover" do Caetano Veloso,
com Enéas na voz e ainda um solo do mesmo, com

repertório próprio, no estiloMPB com rock,
conforme definição do próprio compositor, que
começa a gravar o primeiro CD hoje, em gravadora
deJoinville.
O CD deverá estar pronto dentro de uris meses e será

bancado pelo próprio músico, que também vai se

encarregar da divulgação.
Quem estiver interessado em contratar os

garotos para tocar em festas, públicas ou parqculares,
pode ligar para 275-3741 e falar com Elias.

I� UM TANTO diferente
·Ii Dalton Vigh, o muçulmano Said da novela "O

II Clone",
fala da satisfação com a repercussão do

! personagem e das diferenças de personalidade e tem

,! peramento entre ele e seu personagem.

- .-- -�---_.
'

.. ------J!
2 de fevereiro de 2002

NOS EMBALOS DA

The
Black Cal

Fotos: Cesar Junkes/CP

O circuito musical deJaraguá do SJJl e região passa a

contar com mais uma opção: trata-se da banda "The

Black Cat", que fez sua primeira apresentação optem à

noite,na festa SantoMariach, que aconteceu no Parque
Aquático Siewert com a presença de centenas de

jovens das mais diversas idades, que
curtiram a noite no .embalo do som produzido pelo
quarteto da "The Black Cat", quepriorizou o velho e

bom som dos anos 70, com ênfase no rock, blues e

MPB.

A banda é formada pelos músicas Jorge Krüger, .20
anos (bateria); Enéas Raasch, 27 (violão e voz); Elias
Raasch, 24 (guitarra), eJairo Silva, 23 anos (baixo e

violino). A banda existe há pouco mais de um mês,
mas eles se conhecem há mais tempo. Todos são

músicos profissionais e resolveram formar uma

banda com o intuito de mostrar o que sabem fazer,
ou seja, tocar e cantar.
No show de ontem eles optaram pelo estilo dançante
e escolheram um repertório indiscutível para quem
gosta de rock, blues eMPB. ''A The Black Cat é

comercial", assume Enéas. Segundo ele, a banda não

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA.

PIQUETE CRIADO EM

GALPÃO. DA ESQUERDA

PARA A DIREITA: RENATO,
VERGILIO, ASSIS E DICO,
ESQUENTANDO AS

,

TURBINAS PARA

° ANO DE 2002

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

GÁBRIELE TATIANE PEDROTTI ESTARÁ

ANIVERSARIANDO DIA 4/2. FELICIDADES É O QUE

DESEJA A FAMÍLIA DO LAço }ARAGUAENSE, EM
,

ESPECIAL DA IRMÃ, CRISTIANE DEMARCHI

AGENDA GAÚCHA

15 a 17/2 - Í5° Rodeio Crioulo - Paula Pereira -

Canoinhas (SC), - CTG Fronteira Catarinens
23/2 - Baile .corn Grupo Reponte - CTG Laço Jaraçuaense
16/3 - Baile com Grupo Rodeio - CTG Laço Jaraquaense
17/3 - Domingo no. Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

GÀÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

4/2 - Gabriele Pedrotti

6/2 - Isa Maris de Oliveira Raulino

6/2 - Maria Luiza de Oliveira Raulino

7/2 - Úrsula C.B. Franzner

7/2 - Ademir Tascheck

DEMARCHI CARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

CABlVES

...

� Regata
õNDA=- Motos

Rua Adélia Fischer, 239
Tel. 371-2999

Rua Walter Marquardt, 727
Tel. 3708800

Eletro Diesel

Jaraguá

, Av. Pref, WaldenÍar Grubba, 363
!�I!:!��"�!º��s.!�,.",, "",' __ ."",'
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, \

CORREIODOPOVO 3E

CARNAVAL EM CORUPÁ
A Banda Expresso Brasil,
junto com o comércio e a

Secretaria de Turismo de

Corupá promovem nos dias 8,
9 e 10 de fevereiro o Carnaval
na Praça Arthur Müller; com
premiação para a melhor
fantasia e para o bloco mais
animado. Início às 20 horas.

DESENVOLVIMENTO
A J H B está preparando os cur

sos de Atendimento Telefônico
I e de Marke tinq Pessoal e

Etiqueta Profissional nos dias
5 e 6, e 25 a 28 de fevereiro,
respectivamente. Mais infor-

'

mações pelo telefone 372-

0138, ou na Rua Felipe
Schmidt, 221.

FRANCHISING SUL
Paralelo ao Congresso Sul
B rasi lei ro de Atual ização em

Gestão e Liderança, a Feira

de Franquias e Novos Ne

góc(os, que acontece de 20 a

23 dê março, em Joinitille,te
rá a participação de 70 expo
sitores de todo o País. O
evento acontece' no Centre-

1tt ventos Cau Hansen.

SÃO PAULO
O Comdex - o mais impor- ,

tante rnarket place corporati
vo de tecnologia e telecomu

nicações do mundo ----, tem
sua edição brasileira reali
zada entre osdi�s 20 e 23 de

agosto, das- 13 às 21 ,horasj
no Pavilhão de Exposições do

Anhembi, em São Paulo. O

evento completa dez anos no

Brasil e apresenta ao mer-
'

cado as principais tendências
mundiais em tecnologia da

informação. A organização e

promoção, são da Guazzelli
, FeirasMesse Frankfurt. Mais

ínforrnações com a R MA

Comunicação e Negócios (55

11) 3039-5999.

BAILE
(� I

A Sociedade Esportiva
e Recreativa Aliança
promove hoje

'

um baile com animação
da banda "Os três

JUrus". Imperdível!

Jovem empresário
Depois de contatos mantidos entre a Conaje (Confederação Nacional de
Jovens Empresários) e o governo alemão, o empresário de Massaranduba
Mauro Brarnorski iniciou viagem para Munique, na Alemanha, no último
dia 25. O objetivo é manter um escritório para fomentar mais negócios
entre os dois países. Empresários e autoridades alemãs também terão a,

, oportunidade para viabilizar e incrementar o intercâmbio sócio-cultural,
empresarial e político entre o Brasil e a Alemanha. Bramorski tem
retorno previsto para o próximo dia 4.

Automobilismo 2001
Os pilotos de automobilismo Douglas Bogo e Raulino Kreis Junior

participaram da entrega oficial da premiação do Campeonato
.Catarinense de Automobilismo da temporada 2001. Douglas 'recebeu o

troféu de campeão catarinense Marcas A, e Kreis o de vice-campeão
Marcas N. A solenidade aconteceu em Florianópolis, com um jantar
promovido pela Fauesc (Federação de Automobilismo do Estado de
Santa Catarina).

CENTER

fi
CD'a - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

(@
b�,fp
'371-8850

CeI. Procópio G. De Oliveira, 1660

:

Jundir Cristofolini,e Genésio José
Salvatti na inauguração da CenterSul

Pneus, no dia 17 de janeiro

Aniversário
A secretária do Sindicato do Vestuário de

Jaraguá do Sul completa idade nova no

próximo dia 6. Os amigos e familiares desejam
a ela um feliz aniversário I

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA eRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
I DO RIO DE JANEIROt:; CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO ,DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A fofinha Julia Vavassori, filha de Ivanildo e Bernadete,
completou 1 aninho ontem (1). A festinha será hoje, em sua

residência, para amiguinhos e familiares

o sapeca Gustavo

Almir Lisemberg
completou no dia 24

de janei ro 4 anos. A

festinha foi realizada
no último dia 26,
para amiguinhos e

parentes. 9s
padrinhos Edson e

Edna e o amiguinho
Lucas prestam essa

. homenagem

o gatinho
Matheus Carlini

Marques completa
3 aninhas dia 15

de fevereiro A
.

mamãe, Isolete
(na foto), e q
papai, Denis"

desejam
Felicidades

INFANTIL

A bela Bianca Schneider Wollinger
aniversariou no dia 29 de janeiro. Os

,

pais, Andréia e Volnei, desejam os

'-' parabéns

• '" t>At-iCI'l

MO�(;jl",c...�

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

O gatinho
Anderson
Fischer

completou 5

anos ontem

(1). Os pais,
Mário e

Andréia, e os

irmãos, Bruno
e Mauríc!«,

desejam
felicidades

NA ENT

fi

23/1- Camila Cristina do Nascimento

23/1-Anna Giullia Poffo Campestrini
23/1- Guilherme Allisõn Schuenke

23/1 - Késya Chagas de Jesus

24/1- Alison Gustavo Zils

24/1 -' Caio Alexandre Rosa

24/1- Gabriel José Berthi Gonçalves

18/1- Leticia Olos

18/1- Tal ita Baungartel
I

18/1 - Adrian MaUeus Machado

18/1- Fabilene Garcia da Silva

19/1 -' Kelvin Schneider

19/1- Gabriel' Maàs

20/1 - Eduarda Gorges
21/1- Miguel Luís dos Santos

21/1- Luana Sabrina Moraes

21/1- Letícia Sabrina Lippinski
,

'

22/1-Jéssica Fabiani DiêylleGornes
22/1 -. Ruana Ramos Rodrigues de Almeida

22/1- Christine Larissa de Qliveira
23/1-W'illiam Agostini

,

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde; Dr. Herberto Meldau
Weg, Malwee, Sindicato Pediatra

da Alimentação
-

"

Rua Walter Marquardt, 284 • 3710101 .371 0611

,',

*

"*

..

\ ,

Confecções Nicolodelli ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002 VARIEDADES/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA' SEMANA 'DE 2711 A 2/2

DESGONTRAÇÃO _BALADAS
(REDE BRASIL, DOM, 19 H )
A cantora Leila Pinheiro fàla sobre

o álbum "Isso é Bossa Nova", uma

homenagem a João Gilberto no

programa "Por Acaso". Natural do

Pará, a cantora bate um papo com

José Maurício Machiline e se diz

totalmente adaptada à rotina

carioca, já que mora no Rio de

Janeiro há mais de 20 anos. No

programa, Leila interpreta
"Espelho das Águas", de Tom
Jobim, e "Feliz Ano No�o", de
Aldir Blanc.

PAPO-CABEÇA
(RECORD, DOM, 23:30 H)
O programa "Passando a Limpo"
exibe os melhores momentos de

,

2001. Nesta edição, Boris Casoy
conversa com o violonista

revelação ,Yamandu, Costa, músico
gaúcho que está sendo muito)
elogiado pela crítica. Na segunda
parte do programa, o convidado é

o multifacetado Sérgio Cabral.

Além de jornalista e crítico de

música, Sérgio também é comen
tarista de futebol e, na entrevista

com Boris, declara seu fascínio

pelo time carioca, Vasco da Gama.

EM FAMíLIA

(GLOBO, SEG A SEX, 13:50 H)
O quadro "Vídeo Game'l..do
"Vídeo Show", apresentado por

Angélica, está em clima! de família.

Os atores Júlia Lemmertz e Ale

xandre Borges são os convidados

desta semana. O casal testa seus
I

conhecimentos sobre tevê. Eles

ainda animam a platéia com brin

cadeiras e levam a disputa a sério.

DRAMALHÃO
(SBT, SEG, 17:30 H)
"Privilégio de Amar,", de Délia
Fialo, é a trama mexican� do

"Tarde de Amor". Na juventude, a

doméstica Luciana se envolve com

o seminarista João da Cruz, Iilho
da patroa. Os dois tê� uma �oite
de amor e João parte para o

seminário. Logo depois, ela
descobre que esta grávida e

abandona a filha Cristina em um

convento. Há uma passagem de 20

anos e Luciana torna-se uma

famosa estilista, que tenta procurar
a filha. No elenco, Adela Noriega e

Helena Rojo, entre outros.

(MTV, SEG, 20:30 H)
O atleta Carlão, medalha de ouro da seleção

. de vôlei, joga uma partida com os VJs da

emissora no programa de estréia do "MTV
\

na Praia: Etapa Florianópolis". Ainda no

programa, Tathiana Mancini mostra suas

táticas' na h6ra da p;;tquera. N� quadro
"Quero ser MichaelJackson", Thunderbird
e Edgard apresentam "figuras" que sonham
em ser famosos.

MANJADO
(GLOBO, TER, 22 H)
O "Big Brother :Brasil", com apresentação
de Pedro Bial e Marisa Orth, mostra a

competição entre 12 anônimos que so

nham com o polpudo prêmio de R$ 500

mil. Na casa projetada nus estúdios da

Globo, no Projac, os participantes
enfrentam várias provas de sobrevivência.

Nesta semana, o público escolhe, através de

telefonemas, o primeiro eliminado do

programa.

DILEMA
(MTV, QUA, 22 H)
"Verão e Carnaval: É cada Um Para Seu

Lado?" é a questão em debate do "Meninas
Veneno". No programa, Marina Person

conversa com meninas e meninos sobre
\

como fazer com que as relações afetivas

sobrevivam aos festejos de Carnaval, Os
convidados discutem se vale a pená se

separar nesta época do ano.
I

\

RISO GARANTIDO

(GLOBO, SEG A QUI, 00:20 H) "
.

O "Programa do Jô" relembra as melhores

entrevistas de 2001. Na segunda-feira, o
"gordo" recebe a polêmica Rogéria, que
interpreta ela mesma e� "Copacabana",
filme de Carla Camuratti. Na quarta feira, o
sambista Dudu Nobre fala sobre o CD

"Moleque Dudu". O colunista social
,

Amaury J r. comenta a divertida pesquisa que

ele, está desenvolvendo sobre fofoca.

No TAMBORIM

(GLOBO� SEX, 22:30 H, E SAB, 21:30 H)
As agremiações de São Paulo abrem o

desfile do "Carnaval 2002 '- fSãó Paulo" no
sambódromo da Capital. Na noite de sexta-

,

feira a Escola Unidos da Vila Mariana

inaugura o Carnaval paulista. Em seguida
desfilam a São Lucas, Tucuruim, X9,
Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Nenê

de Vila Matilde. No sábado é a vez da
Unidos do Peruche, Camisa Verde e Branco,
Rosa� de Ouro, Vai-Vai e Leandro de

Itaquera. A narração é de Brito Júnior e
Marianà Godoy.

í

CORREIO DO POVO SE

/

MALle!
sedutora

O jeito tranquilo" e o sorriso
um tanto tímido de Dalton Vigh
não lembram em nada' o tem

peramento forte de Said, seu per�
sonagem em "O Clone". Na ver

dade, o ator faz' questão de frisar
que não há qualquer semelhança
entre os dois. "Somos muito dife

rentes, realmente. Não consigo
encontrar nada em comum com

o Said", alega: Mesmo assim,
Dálton não esconde a satisfação

/
com a repercussão do persona
gem. O termômetro da populari
dade, o ator tem nas ruas. E a re

ceptividade do público, principal
mente feminino, tem surpreen
dido; já que Said ultimamente não

"tem sido um "bom moço". "As
fãs gritam e falam 'se a Jade não

te quiser, eu quero''', diverte-se o

ator de 37 �nos.
,

O fato de ser o antagonista de
uma trama do .horário nobre da

, Globo acabou, de 'quebra, servin
do também para a mãe' do ator,
Yolanda, que mora em Santos,
torriar-se uma das figuras mais po
pulares da cidade. "Ela é tratada
como uma popstar. Os Vizinhos to
d�s vêm cumprimentá-la. É uma

. situação bem engraçada", analisa..
Mas, pelo menos aparente

mente, o sucesso repentino não afe
tou a rotina do ator. Bastante

caseiro, Dalton curte as poucas
horas de' folga ao lado da mulher,

'

a atriz Micaela Góes, e\ sempre
que pode, aproveita para estudar
os textos da novela. Tanta dedi

cação tem sentido. Pela primeira
vez com um papel de destaque
na Globo, Dalton não quer fazer
feio no video. 'De fato, o ator se

mostra um tanto preocupado. "É
uma enorme responsabilidade. No
início o Said era meio frouxo.
Demorei a encontrar o tom certo

do personagern", diz Dalton, que
antes de integrar "O Clone" era

o protagonista de "Vidas Cruza

das", na Record.

.
A insegurança do ator, porém,

durou até o início da segunda fase
de "O Clone". Com a virada do

personagem, Dalton acredita que
conseguiu uma melho-ra con

siderável. "Na cena em que Said

.corta os pulsos na noite de núpcias
com a J ade é que ele realmente
mostra a que veio", avalia.

Apesar de só agora ser co

nhecido do grande público,
Dalton já acumula, sete anos de
carreira. Possui um currículo ex

tenso e participação em diversas
novelas como "Andando nas

Nuvens", em 1999, na Globo,

Pedro PauloCZN

Dalton Vigh, o Said de "O Clone"

além de "Pérola Negra", do SBT, e "Estrela ele

Fogo", na Record, ambas, em.1998. Ná extinta

Manchete, Dalton fez sua estréia na tevê há sete

anos em "Tocaia Grande", como o vilão Ven

turinha e também atuou em "Xica da Silva" no

ano anterior, A passagem pelaManchete. traz boas.

recordações ao ator. É que foi justamente na

antiga emissora que Dalton contracenou pela
primeira vez com Giovanna Antonelli, que hoje
interpreta Jade em "O Clone". "É uma coin

cidência incrível, que ajudou também no nosso

entrosamento em cena. A Giovanna é uma figu�
raça, muito divertida", conta.

Se hoje 'Dalton não duvida que acertou na

escolha da profissão, 'até algum tempo atrás o ator

não tinha tanta certeza. Na época em que
freqüentava o último ano do curso de Publicidade,
em São Bernardo do Campo, o ator descobriu

que não era exatamente a carreira que queria
seguir. "Tive uma crise de identidade. Abandonei
a faculdade, mas não sabia ao certo o que eu

queria para mim", lembra. Até que ele decidiu se

matricular no curso de interpretação Célia He

lena, em São Paulo. "Achava a carreira muito'
doida e não tinha pretensão de ser ator. Mas os

trab�lhos foram surgindo e eu resólvi minhas
dúvidas existenciais", recorda.

Agora que as incertezas ficaram no passado,
Dalton só pensa efu aprqyeitar a bo� fase na

carreira. Mais: assim que terminarem as grava
ções de "O, Clone"; Dalton pretende concretizar
um projeto antigo. Casado há dois anos com Mica

ela Góes, o ator quer aumentar a família o mais

rápido possível. "Não vejo a hora de ter filhos. É
um sonho que quero realizar em breve", avisa.
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POR CAROLINA MARQUES
PºPTEY�

DEVE
em popa

Herson Capri está transpirando
bom humor. Contagiado pelo

,
animadíssimo mergulhador Diogo, de'
"Desejos de Mulher", o ator está

, empolgado como um estreante. "Ê um

personagem arejado, bom caráter.

Corria dizem hoje em dia, ele é tudo

de bom", brinca Herson, qué na última
década viveu vários vilões na televisão.
O perfil do personagem, inclusive, foi
determinante para ,que Herson voltasse'
às novelas.. "Me chamaram para fazer

alguns personagens -maus, mas

entenderam meus argu��ntos. Ê uma

terapia fazer um papel bem-humorado
� alto astral", justifica.

Este éO primeiro trabalha deHerson
com 'Euclydes Marinho e o ator se diz
1/

fascinado pelo texto do autor da novela.
"Ê muito gostoso ler e interpretar. E
nem sempre isso acontece", derrama
se o ator. Para ajudar na composição
do descontraído Diogo, Herson fez al-

I

gumas aulas de mergulho - embora já
tivesse bastante intimidade com o

esporte -, e outras. de clarinete, ins
trumento predileto de seu personagem.
"Só mesmo para encontrar a postura
certa, pois é impossível aprender a tocar
em tão pouco tempo", diz.

Outras nuances do personagem
foram extraídas do texto. "Tudo o que

preciso está nos capítulos. O que ele
fala é o que oDiogo é. Isso é típico
da b04 dramaturgia", enaltece. O�tra'
boa surpresa para·Herson foi o fato

de começar a gravar em Fernando de

Noronha. Um paraíso que o ator já
conhece há dez anos, desde que atuou

na minis série "Riacho Doce". "Foi
ótimo pará matar saudades. Gravar
num lugar desses traz uma energia
ótima", diz Herson, que em breve

.'pretende levar a família para conhecer
a ilha. "Fiquei com a sensação de estar
curtindo aquilo tudo sozinho",
lamenta.

'

Já no Rio de Janeiro, esta semana,

Diogo continua com o propósito de

reconquistar Andréa Vargas, inter
pretada por Regina Duarte, sua'

grande paixão na adolescência. "As

situações que ele vai criar para ter esta
mulher de volta são as mais diver

tidas" ,. adianta Herson, que pela
primeira vez trabalha com Regina
Duarte. "Sempre fui muito fã dela e

pensava que um dia a gente se esbar
raria em alguma produção. Chegou

,

o dia", diz, animado.

Luiza Dantas/CZN

Herson Capri, o Diogo de "Desejos de Mulher"

P - Você acredita que existam homens como o. Diogo
po.r aí?

R -.A proposta é que ele seja o homem que as mulheres

gostariam de ter. Ele compreende a mulher, tenta o tempo
todo agradá-la, parece um escravo da almá feminina. Mesmo

não estando com a grande paixão, ele faz com que as outras.

também sejam felizes. Ele quer dar prazer, levantar a bola

da mulher. Esse é meio que o mote da vida dele. Claro que
é' um folhetim, mas é bonito, é romântico. Ê. raro, mas a

gente precisa acreditar que seja possível encontrar Diogos;
'�- Mas não. é muito. utópico. isso? Afinal, ele é rico,

não. se preo.cupa corn contas a pagar e não. parece ter

os problemas que o. homem corrrurn tem ...

R - Acho que a forma com que as' pessoas buscam o

amor vai de cada um. De acordo com suas condições. Mas
com certeza se isso fosse colocado no. primeiro plano, não

'

só o amor de homem e mulher, mas o amor de uma maneira

geral, teríamos um mundo melhor. O Diogo acha que a

vida se resume a realizar sonhos. Concordo. A vida é uma

tentativa de fazer isso.
P- O que você acha dessa cobrança exacerbada de '

audiência? "Desejos de Mulher" teve de ser antecipada
po.r causa dos fracos índices de "As Filhas da Mãe" e,

po.r enquanto, ainda não. elevou muito. esses índices ...

R - O risco do sucesso ou do fracasso faz parte da vida
da gente. Seja em que veiculo f�r. Não acho que "Filhas'"
tenha sido um fracasso. Ficou abaixo de uma expectativa
interna. Média de 22 pontos não é fracasso. Existem várias

circunstâncias. São tantas coisas para serem analisadas. Ê uma

discussão �rtística ou mercadológica? Era um ótimo elenco,
com um diretor e um autor fantásticos. Eupodia estar lá. A

minha 'novela pode dar isso. Nós nunca sabemos.

"PÔ/ Bial. os bafes são
bons, mas vamos etever
'o nível do programa. "
DE MARISA ORTH para
Pedro B ial, após ele

perguntar o que ela

achou dos integrantes
masculinos do "Big

Brother Brasil" em um

link do programa no

"Fantásti co".
Divulgação/CZN

"Se eles estão numa roubada/ nós estamos em uma aindamaior. "

PEDR� BIAL, na estréia do "Blq BrotherBrasl!", intuindo o senti:
menta de maioria dos telespectadores.

"Colocaria o ceguinho Gerstdo Magela/ o Jorge Lafonde oAndfé
Segatti/ que é tipo esses bonecos do Carnaval de Olinda/ só
mexe os braços. saca?"ALEXANDRE FROTa, ex-integranteda "Casa

dos Artistas", do S BT, sugerindo nomes inusitados para a segun

da edição do programa.

"Acho a tevê brasileira de hoje horrível um desrespeito ao

público." FERRUGEM, que está apresentando o programa "Os

Piores Clipes do Mundo" ao lado de João Gordo na MTV: O ex

ídolo infantil, que estava longe da tevê há mais de 12 anos, diz

que só vo'ltou porque o proqrarna o permite escrachar o lado

ruim do que aparece na telinha.

"Eu sempre achei que você bebesse alguma coisa antes do

programa." DE Süvio SANTOS para Hebe no "Qual é a Música?",
comentando as gracinhas que a apresentadora costuma dizer.

"/550 tá sosndaestrsnho." Hebe, durante o seu programa no

SBT sobre o encontro de Nana Gouvêa com Sílvio Santos em
,

Las Vegas: A modelo e ex-inteçrante do "Casa dos Artistas" di�
que foi por acaso, em um ponto de táxi, e que não rolou nada

entre ela e o dono do baú.

"Não vou vivernos suoterrâneos feito rato tpde vez que começo
um namoro. Masminha intimidade ninguém sabe. "ALESSANDRA
N EGRINI a Selma de "Desejos de Mulher", sobre o fato de sempre,

I

aparecer em locais públicos com os namorados. A atriz, que

agora está éOrJ1 o músico pernambucano Otto, no entanto, não
dá declaraçõessobre seus relacionamentos;

"Os galinhas de hoje são os chifrudos de amanhã." FAUSTÃO,
após chamar os participantes do quadro "Sedução", Henry'
Castelll, Cássio Gabus Mendes e Paulo Goulart de atletas de

alcova e ressaltar que o título é perigoso.

/'

'. \

"Não uso nada de grife/ acho o o� Sou mulher de camelô/ não
. degrife. "SUZANA VIEIRA, a Dodô de "A Padroeira", reconhecendo
se como uma mulher popular e sem finesse.

\

"Não consigo trabalho por causa da minha cor." TAIG U,ARA
NAZARETH, ex-integrante do "Casa dos Artistas", atribuindo ao

preconceito racial o motivo de não ter recebido propostas de I

trabalho. Bem diferente do que vem acontecendo com os outros

participantes do "reality-show" do ? BT.
I

I
�

"Tem bastante. Mas não transa. Isso dá cadeia." S UPLA, ao ser

perguntado se tem muita menininha de Lõ anos querendo transar

com ele.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

1

OS GAROTOS DA MINHA VIDA C
19h15 - 21h45

SALA FILME/HORÁRIO

XUXA E OS,DUENDES

,17h30 ,

. ". " .

,S'ÊNHOR DOS ANÉIS
17h30 '. 20h45

2
ZOOLANDER
15h - 17h

AMERICAN PIE 2

19h - 21h15

3

DRAGON BALL Z

15h15 - 17h15

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

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

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA

LEMBRANÇAS DE UM VERÃO

14h - 16h- lSh - 20h - 22h

FILME/HORÁRIO

1 O SENHOR DOS ANÉIS

13h45 - 17h15 - 20h45

2
TÁTODO MUNDO Louco

14h10 - 16h45 - 19h15

..... '1' ..

3
XUXA E OS DUENDES

13h30 - 15h30 - 17:30 - 19h30

BEIJO DO DRAGÃO

21h30

4
O DIÁRIO DA PRINCESA

14h30 - 16h45 - 19h - 21h15

AMERICAN PIE 2
5

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

6

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

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

SALA FILME/HORÁRIO

XUXA E OS DUENDES
A1 13h30 - 15h30

O SENHOR DOS ANÉIS
2 17h30 - 21hl A

TÁ TODO MUNDO Louco

13h45 C

SURF ADVENTURES - O FILME

3 15h45 - 17h30 - 191;]30 - 21h30 De

D-Tox
14h - 16h - lsh - 20h - 22h A

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO/
F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL / Dc - DOCUMENTÁRIO

GÊNERO

GÊNERO

A

A

C

C

DA

A

C

A

A

C

C

D

.!JlETR8TO FALADO: JOANNA I!!ISTÃO _. .

POR CAROLINA MARQUES
__________�TEVÊ

MORENIC

requisitad
NOME - Joanna Tristão.
NASCIMENTO - 2 de março de 1983, em
Vitória, no Espírito Santo.
APELIDO - Jô.
NA TEVÊ - "Adoro 'Os Normais' e 'Casseta
& Planeta, Urgente!"'.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA.TEVÊ - "Programa
Raul Gil", "Programa do Ratinho", e

"Domingo Legal".
NAS HORAS LIVRES - "Gosto de ir à praia.
Um dia de sol é tudo de bom".

.'

No CINEMA, - "Harry Potter", de Chris
Columbus.
MÚSICA - "Qualquer uma do Djavan".
PRATO PREDILETO - Moqueca capixaba de

lagosta.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Roupas bem
confortáveis".
MULHER BONITA - Catherine Zeta-Jones.
HOMEM BONITO - Brad Pitt.

CANTOR - Djavan.
CANTORA - Marina Lima.
ATOR - Robert De N ira.
Arnrz - Vera Holtz.
O QUE NÃO PODE FALTAR N/A GELADEIRA -

Feijão.
PERFUME - L'eau D'Issey, de Issey

.

Miyake.
BEBIDA - Água de coco;

ARMA DE SEDUÇÃO - "Acho .que meu olhar.
Diz muitas coisas".
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Voar de asá delta.
Nunca fiz, não gosto muito desses

esportes radicais".
MELHOR VIAGEM - "Para Curuípe, na

Bahia. Fui a primeira vez em 2001. É
um paraíso".
TIME - Flamengo.
FILOSOFIA DE VIDA - "MUito amor, saúde e

paz. O resto a gente corre atrás".
MANIA - "De passar muitos cremes no

cabelo". I

MELHOR COM.F�.RA - "Meu carro, uma
Mitsubishi L200 amarela ouro"
SINÔNIMO DE ELEGÃNCIA - "Ter senso de
ridículo. Saber se portar é importante"
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "Sempre digo
obrigada, desculpe e tudo de bom para

.

ser simpática".
INVEJA - "É uma coisa muito desagradável.
Não sinto isso, graças a Deus".
LUXÚRIA - "Uma praia deserta só para
mim e meu amor".
GULA - "Chocolate".

COBIÇA - "Meu canto e minha família".
IRA - "Com pessoas arrogantes".
PREGU)ÇA - "De malhar. Faço por

obrigação".
VAIDADE - "Cuidar do cabelo

I

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Joanna Tristão, de "O Quinto dos Infernos"

Quando era peguena, Joanna Tristão ficava fascinada com os

artistas que apareciam na telinha da tevê. O encantamento de

infância alimentou os sonhos de Joanna, que decidiu seguir a
carreira de atriz. Esta bela capixaba está se tornando um rosto

conhecido do público por conta de algumas participações em

minisséries globais. A primeira foi em "Presença de Anita", na

qual fez a Neuza, uma empregada sensual. Agora é a vez de

"O Quinto dos Infernos". A moça foi requisitada para virar

I de vez a cabeça de Dom Pedro, vivido por Marcos Pasquim.
"Ela já a�receu num capítulo e volta na próxima semana. O

papel pode crescer", adianta Joanna.
Quando pegou o primeiro bloco de capítulo que teria de ler,
Joanna Tomou um susto. Não achava o nome da personagem
que iria fazer na minissérie. "Fiquei folheando e nada, .Até que

.

! vi escrito 'escrava linda'. Foi um mimo": a€rtete�sé. o-tá1l
"mimo" pode dar lugar a um nome de verdade. A estreante
atriz, porém, sabe que tem um duro caminho para percorrer

�I� até conseguir seu objetivo principal: fazer uma novela inteira.
. "Estou estudando e me dedicando. Quero levar a carreira a
m

'sério", jura.
I Tanto que Joanna abriu mão do antigo emprego, como

� dançarina do "Caldeirão do Huck". A bela morena de 1,74 m
ill

e 59 quilos, ficou no programa durante dois anos, ó que lhe

rendeu o convite para o primeiro trabalho como atriz e

também para diversos comerciais. "Nunca levei um currículo

ou fita para os produtores de .c:;lenco. O programa abriu

portas", admite. Além das propostas de trabalho, Joanna
, recebeu também um convite para posar nua. A moça, de

inacreditáveis 18 anos, nem considerou a possibilidade de

estampar as páginas de uma revista, "Não quero ser vista

como símbolo sexual. Sei que tenho um tipo bem brasileiro,.
mas escolhi ser atriz e é assim que quero me tornar

conhecida", justifica a negativa, apressando-se em dizer. "Não

digo que nunca farei. Se fizer, quero estar com a carreira

consolidada", garante.
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rapidinhas.
o "Globo Rural" exibe os melhores mo-

.

mentos do ano passado. Entre eles a matéria

especial de José Hamilton Ribeiro sobre os 20
.

anos de cobertura que o programa realiza no

Pantanal. O repórter ainda faz urn balanço das

mudanças na região durante as Ultimas décadas.
A apresentação está a cargo de Nélson Araújo
e Rosana Jatobá. GWBO, DOMINGO, 8 H.

No Programa Expressão Empresarial deste
sábado, às 12h3à, pelo SBT Joinville, urna ma
téria sobreoXII Congresso Brasileiro daCACB

(Confederação das Associações Comerciais do

Brasil). - Eleito em Joinville o novo presidente
daAjorpeme, que fala sobre os projetos da nova
gestão. - E urna entrevista com o economista

WilsonWatzko, falando sobre o panorama geral
da economia de 2001 e tendências para 2002.
No Expressão Empresarial deste domingo, que
vai ao ar às 1Oh15, pelo SBTJoinville,você acom
panha: - O Quadro Dicas Empresariáis, com
o consultorJosé Luiz Alvarenga, da QualityPro
gress, que traz dicas interessantes sobre gestão
da qualidade. - E no QuadroGente de Expres
são,Wéia Reiter e Eduardo Horn entrevistam o

gerente de Habitação da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Afonso Piazera Neto. Expressão Em

presarial, urna iniciativa jaraguaense mostrando

o potencial da nossa região todos os sábados, às "Gata em Teto de Zinco Quente", de

12h30, e domingos, às 10h15, pelo SBT. Richard Brooks. Com Elizabeth Taylor e Paul
------�--------,.,.;-; Newman. No clássico filme, um rico patriarca

resolve comemorar o seu aniversário com a vi

sita dos filhos. Omilionário que havia se curado

de um câncer. O único que não estava torcendo

''para amorte do pai é Brick, que mesmo tendo

se separado da esposa, Maggie, não estava in

teressado na herança. Agora com a cura de Big
Daddy, os dois irmãos entrarão em conflito após
a descoberta de urna fortuna ainda maior do

pai. BAND, SEGUNDA, 0:30 H.

"Sem Limite paraVingar - Ricochet'', de Rus
sell Mulcahy, é o cartaz da "Tela Máxima".

Na história, um assassino psicopata cap
.

turado por um policial novato passa sete anos
na prisão planejando Vingança. Hoje o policial
é um promotor e o bandido arma um plano
para.arruinar sua carreira. Com Denzel Wa

shington eJohn Lithgow. RECORD, DOMINGO,
18:45 H.

'

O "Pequenas Empresas Grandes Negócios"
mostra como a folia carnavalesca movimenta

milhões de dólares no mercado brasileiro. Em.

outra matéria, o PEGN retrata o sucesso finan

ceiro de um fabricante de instrumentos e de um

empresário que tece fantasias. O programa exibe
ainda o trabalho de urna agência 'que já conseguiu
emprego. para mais. de 800 portadores de de
ficiência fisica. GWBO, DOMINGO, 7:30 H.

lhor
os seus,
te t � í

�}tnto:r é poesia. Poesia se alimenta da
inspiração que f:t11t agradável moment» pode

pr()porci()nar·�.
Kalaha;ri Motel, dando-lhe todos os

l1UJtif)OS para Q,mar e desfruta» de conforto.
I

.

privacidclde e satisfação.

Atendendo 24 horas com as suas belas suítes e um. variado cardápio.

Rua Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-0105 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

DUAS HISTÓRIAS SOBRE O

ENCONTRO COM DEUS

o DISCÍPULO \

J impaciente
Após uma exaustiva sessão matinal de orações
no rnonastério de Piedra, o noviço perguntou ao abade:
- Todas estas orações que o senhor nos ensina, fazem com que Deus se

aproxime de nós?
- \

- Vou respondê-lo com outra pergunta -, disse o abade. - Todas estas
orações que você reza irão fazer o sol nascer amanhã?
- Claro que não! O sol nasce porque obedece a unia lei universal!
- Então, esta é a resposta a sua pergunta. Deus está perto de nós,
independente das preces' que fazemos.
O noviço revoltou-se:
- O senhor quer dizer que nossas orações são inúteis?
- Absolutamente. Se você não acorda cedo, nunca conseguirá ver o sol
nascendo. Se você não reza, embora Deus esteja sempre perto, você nunca

conseguirá notar Sua presença.

EU QUERO encontrar Deus
O homem chegou exausto no mosteiro:
- Venho procurando Deus há muito tempo -, disse. - Talvez o senhor me

ensine a maneira correta de encontrá-Lo.
- Entre e veja nosso convento -, disse o padre, pegando-o pelas mãos e

levando-o até a capela. - Aqui estão as mais belas obras de arte do século 16,
que retratam a vida do Senhor, e a Sua glória junto aos homens.
O homem aguardou, enquanto o padre explicava cada uma dãs belas pinturas
e esculturas que adornavam a capela. No final, repetiu a pergunta:
- Muito bonito tudo o que vi. Mas eu gostaria de aprender a maneira mais
correta de encontrar Delis.
- Deus! -, respondeu o padre. - Você 'disse muito bem: Deus!
E levou o homem até o refeitório, onde estava sendo preparado o jantar dos monges.(
- Olhe a sua volta: daqui a pouco será servido o jantar, e você está

convidado para comer conosco. Poderá ouvir a leitura das, Escrituras,
enquanto sacia sua fome. I

- Não tenho fome, e já li todas as escrituras -, insistiu o homem. - Quero
aprender. Vim até aqui para encontrar Deus.
O padre de novo pegou o estranho pelas mãos, e começaram a caminhar pelo
claustro, que circundava um belo jardim.

.

- Peço aos meus monges para manterem a grama sempre cortada, e que tirem
as folhas secas da água da fonte que você vê ali no meio. Penso que este é o

mosteiro mais limpo de toda a região.
'

O estranho caminhou um pouco com o padre, depois pediu licença, dizendo
>

que precisava ir embora.
'

'

- Você não vai ficar para jantar?, perguntou o padre.
Enquanto montava no seu cavalo, o estranho comentou:

- Parabéns por sua bela igreja, pelo refeitório acolhedor, pelo pátio �

impecavelmente limpo. Entretanto, eu viajei muitas léguas apenas para\

aprender a encontrar Deus, e não para deslumbrar-me com eficiência,
conforto e disciplina.
Um trovão caiu do céu, o cavalo relinchou forte, e a terra foi sacudida. De

repente, o estranho tirou seu disfarce, e padre viu que estava diante de Jesus.
- Deus está onde O deixam entrar -, disse Jesus. - Mas vocês fecharam a

porta deste mosteiro para ele, usando regras, orgulho; riqueza, ostentação.
Da próxima vez que um estranho se aproximar pedindo para encontrar Deus,
não mostre o que vocês conseguiram em nome Dele: escute a pergunta, e
tente respondê-la com amor, caridade, e simplicidade.
Dizendo isso, desapareceu.

\

.
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br e-mail: immenegotti@netuno.com.br

IMOBILIARIA

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

SA - CHICO DE PAULA - R. ÉRICO NEGHERBON,
SA DE ALVENARIA NA R. ÉRICO NEGHERBON,
M I SUíTE, 3 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA,

COZ A,WC, VARANDA E GARAGEM ( I 50,OOM2) +

crl��.��.1.':1.
Q

r-·.f.·.·.J.�;�1:::��;o 0.00

1 ,;BJ7tlJrj:t1�r,.�"Y·i
m2 Preço: 64,000.00

5 I 57 APARTAMENTO COM SACADA - NOVA BRASILlA - R.

JOSÉ EMMENDOERFER, 85 I - APTO 203 - DEP.: 03 QUAR
TOS, SALA, COZ., LAVANDERIA, BWC, SACADA. ENTRADA
DE R$21.200,OO + 204 MESES DE R$314,OO. Área do terreno
66.46 m2 Área Benfeitorias 66.46 m2 Preço: 21,200.00

5258 CASA - CHICO DE PAULA - R.JOSE POMIANOWISKI, 246
- CASA COM I SU!TE,2 QUARTOS, SALA.COPNCOZINHA,
WC, CHURRASQUEIRA E GARAGEM. Área do terreno 415.50

m2 Área Benfeitorias 200.00 m2 Preço: 90,OOO.OQ
·
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Fone: (47) 376-001
RUA ANGELO RUBINI, 1

•
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Barra
A imobiliária da Barra

I � _ na}ip c/205,OOm2, te�reno
:B14'i,_",,:;.pl�l11�f.0x24), 3 �tos, uma suite,

1o�'07'''''�êfC1'O"S�:§ as, coz .lavand., garagem
nino com sacada, todas

esc uadrias
em�'- eira-"'·de.·.�aanela*

�,
,

mtrada, -locali O�,?1 QlJ5'!iBu(!1 892 - Ervin

rloe.ge s/nº na �ÁRRJC� R1 rO.OOO,OO
,

/f,ceda corro mo,ssp"Q,da_f,l'O � amen to.
iU

•

•
..

• • ••

•

�
I

127 - AMIZADE': Sítio - casa de
ai venaria com 63,OOm2, 2 dorrnit., sala,
coz. bwc, salão de festa, bar, cancha
de bocha, churrasqueira, lagoa de

peixe e palmito, Terreno l0.325,OOm2,
Rua Frederico Todt (servidão),
continuação, R$ 100.000,00

de alvenaria com 160m2•

CHÁCARA - totalmente plana com

20.000,OOm2, casa em alvenaria com 40m2,
com laje, toda cercada com .tela, possui 5
lagoas grandes com toda infra-estrutura,
criando peixes para venda em SC, PR e SP,
com assistência da Prefeitura de Jaraguá do
Sul, localizada em Santa Luzia - R$ 89.000,00

110 - JARAGUÁ ESQUERDO - casa em

alvenaria COm pré-moldado. Área total
com 140,OOm2, rua Paulina Demate

Picolli, 118 - R$ 95.000,00

141 - TRÊS RIOS DO NORTE - Casa

Terreno com 375m2, loteamento
Santo Antônio - R$ 28.000,00

..
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CADERNO PARCIMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7
. .
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E-mail: teodorocorretor@terra.com.br

Fone: Rua Maria Umbelina da'Silva, 680 - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jalaguá do Sul

.: ... - . . •

524 - Rau - Casa de madeira el 520 - Ouro Verde - Casaalvenaria el
100m2 - 03 quartos, terren,o el 430 132rn2 3 q,+ sobrado - fundos el 114m2 - 03 quartos, terreno el
m2. Rua luís Pieolli (el as.faltQL:.",,,,,,,,,,,,,,, .."._._l"QJIl;;!" Terreno el 400m2r""'"�''''''''' "",,,_,,,.s16m2�Rua,,�lisa Wolkmann -

R$ 25.000,00 - Negociáve( 1�45.000,OO I r��''''''''''--'''�'f 2?OOO,OOI "'*t' I L.. i @ ". w I

TE000RO CORRETORDE IMÓVEIS I creci80S4

R$ 16.000,00
127 - Rio Cerro - Terreno cf
750m2 + área de domínio. BR
SC 416, antes Nanete Malhas
- R$ 20.000,00
124 - Rio Cerro I - Terreno
cf 780 m2 de esquina.
Loteamento Alzira Hardet - R$
14.500,00
135 - São Luís - Terreno cf
451,20 m2 (12x37,60) - próx.
Estofados Jardim R$

-----'I!!Wi--------- 15.000,00
132 - Vila Lalau - Terreno
residencial cf +- 900m2 - R$
65.000,00
102 - Vila Nova - Terreno cf
17x38

.

646 m2. Rua
Waldemar Rabello, lateral Rua
25 de Julho - R$ 27.000,00
128 - Sala éomercial cf
33m2 - R. Guilherme Hering,
Centro - R$ 18.000,00

"CASAS À VENDA":
503 - Centro - Casa de
madeira cf 100m2 - 3 quartos,
terreno cf 396m2. Centro - de
fronte Unimed - R$ 43.000,00
529 - Czerniewicz - Apto (20
andar) Ed. Dâmaris com 76m2,
1 suíte + 1 quarto, bwc social,
cozinha, sala, lavanderia e

churrasqueira - R$ 43.000,00
530 - Água Verde - área
comercial em alvenarla com

380m2. Terreno com 491m2•
Rua Henrique Nagel, 163 - R$
85.000,00

"TERRENOS À VENDA":
108 - Amizade - Terreno cf
557,60m2. Rua Jõao Batista
Ru-dolf - Resid. Versalhes.
(asfalta-do) - R$ 33.000,00
133 - Chico Paula c Terreno

cf 546,84m2(14x39).Próximo

MA�IMAR
!MOVEIS

TERRENOS: I ...,1I",ha.._,.d....it_._F_!,Ji""u"ii!'-!!.f'-"""'-'=
,

<

m Si-:sendo1l§i�<:.0#1São Luiz - Loteamento Mariano - !=0IP ál"ea .. 40:000,00 (
a partir de 325m2, próximo Colégio J�ma\ ÀT{:é��'" ..,B",;,-,�,-"a,--",-do>!....!.>!.l!!'--'-!='-"'___"--'-''''''-'--'-'''-<-
Valor a partir de R$ 10.009,00, send,o +tra�a Madeira sen

mais parcelamento até 60 vezes I �"""'-'''-de'''�'
São Luiz - Ref. 30 - Com área deLI,

Valor R$ 16.000,00.
Vieras - Ref. 13 - Com área de 600m2, P
a Creche. Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau - Ref. OS - Com área de,427m2, próximo
Supermercado Tonin. Valor R$ IS.OOO,OO.
Barra do Rio Molha - Ref. 167 - Com área de

774m2, próximo loja de Mat. de Construções
Winter, Valor R$ 23;POO,00 .

Baependi - Ref. 50 - Com área de 12.3_90m2,
próximo da Metalúrgica Trapp, Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores
frutíferas; ribeirão que' passa pelo terreno; casa e

rancho de madeira, Valor R$ 170.000,00

e

Posto Marcolla - R$ 25.000,00
136 - R. João Planinschek
+ ou - 2.775m2, terreno cf 25m
de frente - R$ 111.000,00
137 Nova Brasília
Terreno 'cf 3.700m2• Próx.
Academia Jaraguá Life - R$
70:000,00
117 - João Pessoa - Terreno

cf 1.750m2. Próx. Ponte de
Schroeder - ótimo terreno -

• CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.

e

}demais dependências ocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente ponto
...............................................................

1 comercial. Estamos abertos à negociação)
Ref:�4'r-'"'' ! Ilha da Fi&ueira - Ref., 16S - Consto Mista cl

140m2 sendo 02 dormitórios e demais

[dependências. Valor R$ I 1.000,00

I São Luiz - Ref. 79 - Em Alvenaria c/ 240m2
sendo: PISO TÉRRIO - sala comercial c/ 60m2 e,

.

I uma Kitinet cl O I dor�itório, cozinha e bwc.

LJ PISO SUPRIOR - 04 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 75.000,00 (Aceita-se
sítio em troca)

02 dormitórios e demais dependências, Valor
000,00

Três Rios do Sul - Ref. II - Em Alvenaria cl 2Sm2,

Baependi - Ref. 600 - Com 127m2 de área

constrl{ída, sendo: .03 dormitórios e demais

dependências, Valor R$ 60.000,00
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento.
Três Rios do Norte - Ref. 53 - Em Madeira cl 50m2
sendo: 02 dormitórios e demais ·dependências. Valor
R$ 7.200,00.
Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria cl
SOm2 sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 17.000,00 \

Czerniewicz - Ref. 12 - Em Alvenaria cl 70m2
sendo: 02 dormitórios e demais dependências, Existe
mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: 02

dormitórios e demais dependências. Valor R$ 50.000,00
Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria cl 72m2, sendo:
03 dor�itórios e demais dependências, Valor R$
27.000,00
Vila Rau - Ref. 96 - Em Madeira c/ 100m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
17.000,00

Vila Lalau - Ref. 03 - I;m Alvenaria cl 150m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências, Valor
R$ 65.000,00.

sendo: O 1/ suíte, 02 dormitórios e demais
dependências, Tem construção nos fundos com
dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00

SOBRADOS:
Vila Lalau • Ref. I II - Alvenaria c/ 350m2 e sendo: 04

dormitórios, 02 suítes e demais dependências. Valor R$
90.000.00 (Construção em faze de acabamento).

SíTIOS:
Barra do Rio Molha - Ref. 170 - Com área de e

45.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo:
••

Uma cl 100m2 (02 dormitórios e demais •

dependências); Oútra cl 64m2 (02 dormitórios e
e

demais dependências); Construção nos fundos

(Garagem) cf 48m2. Possui lagoa de peixe; nascente
de água: riacho (córrego); reflorestamento de

eucalipto; árvores frutíferas. Valor R$ 75.000,00
Schroeder - Schroeder i - Ref. 07 - Com •

área de 27.500m2, com O I Casa em Alvenaria.

Possui aproximadamente 50.000 pés de palmitos e

(Plantados); palmeira real (aproximadamente
10,000 pés); 05 nascentes de água. Valor R$
45.000,00 (Negociáveis)

.

Nereu Ràmos - Ref. 16 - Com "área de e

30.000m2 toda fechada com arame, sendo: 02

casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe,
pastagem. Valor R$ S2.300,00 (Excelente
Oportunidade)

.
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-TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONFIRA.
-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: •

Jara&uá 99 - Ref. 02 - Em Alvenaria cl 254m2 aquisição, construção ou reforma.

sendo: Piso inferior- Sala comercial (com Bar Equipado), -Temos casas em construção e também

cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso Superior - 03 construímos.
dormitórios e demais dependências. Possui Cancha de -Financiamos o imóvel utilizando o, seu FGTS.

- (
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cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos -

['::���::�:�:::2c�:C2:���::� -E::::::::O�eta _

'

R$300.000,00. I
ód. 963 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02 lli� Iq os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila :1;l��L,,

a - R$38.000,00. �;,�,
,�",�3!>.���""��m"w�•. w •. ,,,

"�"J "I�fI!
r�"-l3OARJi:l\/nRIM -IMIGRANTES
� I s

C�d,.;� 6flâ\?rWalv�ar�a com 224m2 - 06 quartos -

��'tre�'d#com 8.000m2 - A,ua�1 Rodolfo Tepasse -

R 120.000,00. !ii j

.,JI,,,�-,,�-,"''''''-''*'�,,�-

JOVAESPERAN A

•

RANCHO
IMOVEIS

Cad. 971 - Casa mista com 106m2 - 03 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$
20.000,00.

Cód. 374 - Casa em madeira com 95m2 - 4 quartos -

Terreno com 2.500m2 - Rua João Sotter Corrêa - R$
40.000,00.

CENTRAL DE VENDAS

Cad. 972 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos -

Terreno com 897m2 - Rua Expedicionário Olimpio
Jose Borges - R$32.000,00

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

JARAGUA DO SUL

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CÓd. 973 - Casa em alvenaria com 240m2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa - R$80.000,00.

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte + 02

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.
\

• GUARAMIRIM - CENTRO Cód. 867 - Terreno com 312.500m2 - Estrada Poço
Grande - Casa madeira com 98m2 - R$ 350.000,00.

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

•

suíte - Terreno com 560m2 -

José Borges - Bairro Avaí -

Cad. 379 - Casa.am.atvena 1J2m2,3qpartos - Terreno
com 728,50m2 - Hua·Barracão�"Hecanto H.eliZ

-

8$28.000,00·1 I I I
•

•

�

voce

•
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Sul/SC, com o Sr. Edemar Kroeger.

VT-AT429/99 (Apensados: 448/99)
Exeqüente: IVALDINA POSTAI BUCCI
Executada: MARCELLUS IND. E COMDEMALHASLTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno sem benfeitorias, situado a'Rua 602-sem nome, no

bairro João Pessoa, neste município, fazendo frente com a referida rua, onde mede

15,00m travessão dos fundos com terras de Alido Setter, com 15,00m, extremando do
lado direito com terras de Valério da Costa, com 52,47m e do lado esquerdo com terras

de Acir dos Santos com 52,47m, contendo a área de 787,05m2, localizado no lado

ímpar da mencionada rua e a 112,00m da Rua 601-sem nome, com matrícula n° 1.6.840

(';iJo C.R.1. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliada em R$15.000,00 (quinze mil

reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 392/99 e 448/99.

�
VT-ET440/00

Exeqüente: SINO, DOS TRABS. NAS INDS.' DO VESTUÁRIO FIAÇÃO,
�,� TECELAGEM E ARTEFATOS DE COURO

'J Executada: AMARILDOEICHSTAEDT

\Bem: Máquina de costura SIRUBA, overlock, com ponto conjugado, model 747E,

[iI4M2-24, n° 231683, bom estado, avaliado em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos
�lleais). Local p/ vistoria: Rua João Longhi s/n° - GuaramirimlSC, com o Sr. Arnildo
l( •

t,�f:chstaedt.
'

'1
_t'':' VT-AT516/98
,\r Exeqüente: HERQUIDES PEREIRA . "-
� ..

'Executada: COMPACT IND. DE MOVEIS LTDA. de ,GILMAR KRUTTSCH e

'"t GERSONKRUTSCH,suces.deCELIMARIND.DEMÓVEISLTDA.
,,�Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
�rJnunicípio de Massaranduba/SC, desta comarca, distante 200,00m da Cidas, contendo
:rlt área de 9.534,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte com a rua projetada em
l�4,00m; ao sulem duas linhas com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda. em 51,00m
&e 14,O,om; ao leste com terras de Gen,éSio Givanella em 145,50m e ao oeste com a rua

r projetada em 150,00m. Com matrícula n° 8.935 do C.RI. de GuaramirimlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,02m2,
averbado no mesmo Cartório, avaliado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O
imóvel já foi penhorado nos autos dos processos n° 561/97,229/95, 622/97, 828/97 e

577/97.

VT-AT530/99
Exeqüente: ROSE APARECIDA DA CRUZ

Executada: CHARLESMENEGOTTIROCHA
Bens: 01) Microcomputador processadorex 486 DX2, memóriaRAM 640Kb, extended
memory 3328 Kb, cache memory 256Kb, gabinete tipomini torre, drive de 3 W', monitor
mono de 12", teclado FIVE STAR, e estabilizador BRASVOLTEC JP 800, regular estado
de conservação, avaliado em R$400,00; 02) Aparelho de som, NATIONAL, tipo 3 em
1 - rádio, toca-fitas e toca-discos - modelo Stereo Music System MS 9900, com duas
caixas acústicas NATIONAL, razoável estado de conservação, avaliado em R$90,OO;
03) Máquina de costura tipomanual, VIGORELLI, modelo ROBOT, com pedal metálico
e mesa de madeira, razoável estado de conservação, avaliada em R$180,00; 04) Antena
parabólica, TOTAL SAT, com controle PLASMATIC, modelo RP 505 Receptor de
Satélite, razoável estado de conservação, avaliada em R$210,00; 05) Rádio relógio,
PHILIPS, modelo MB AS 330 FTD Eletronic, cor metálica, razoável estado de

conservação, avaliado em R$30,00; 06) Aparelho de ar condicionado, GENERAL
ELETRIC, modelo Silent Line, de 10.000 Btus, série GK 153609, 2.750 Kcal, razoável
estado de conservação, avaliado emR$400,00; 07) Máquina de lavar roupas, BRASTEMP,

I modelo Luxo Automática, branca, razoável estado de conservação, avaliada em R$420,00;
08) Fogão a gás, DAKO, modelo Gol Super, tipo Autolimpante, seis bocas, bege, com
frente preta, razoável estado de conservação, avaliado em R$170,00; 09) Depurador de
ar, SPRINGER, modelo Naulilus III, bege, razoável estado de conservação, avaliado
em R$90,00; 10) Refrigerador, BRASTEMP, tipo biplex,modelo Frost Free, caramelo,
bom estado de conservação, avaliado em R$800,00; 11) Dois aparelhos de telefone

convencional, SIEMENS, com teclas, branco, razoável estado de conservação, avaliados
em R$10,00/cada, total: R$20,00; 12) Churrasqueira elétrica, FISCHER, modelo 09-

I '

03-01, cor metálica, regular estado de conservação, avaliada em R$25,00; 13) Aparelho(

! ,'de
telefone, tipo sem fio, SECTOR, com conversor, branco, razoável estado de

f conservação, avaliado emR$50,00; 14) Forno demicroondas, SANYOIPROSDÓCIMO,
modelo EM9003B, marrom �sc1ado, regular estado de conservação, avaliado em

'.1 'R$90,00; 15) Ventilador, BRITANIA, branco com pás vermelha, apresentando corrosão
i:

na proteção metálica,avaliado em R$lO,OO; 16) Ventilador, FAET, modelo 1048, branco,
I

com pás marrom, razoável estado de conservação, avaliado em R$15,00; 17) Grill
t: automático,GENERAL ELETRIe, modelo HGW-10-12cX, cormetálica, regular estado
� de conservação, avaliado em R$15,00; 18) Dois aparelhos esterilizadores de ar,

" STERILAIR, modelo ST 25, cor metálica, regular estado de conservação, avaliados
R em R$25,00/cada, total: R$50,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$3.065,00 (três mil e

!

sessenta e cinco reais). Local p/ vistoria: Rua Frederico Bartel n° 200 - Jaraguá do Sul/
SC, com o Sr. Charles Menegotti Rocha..

VT-AT 579/91

Exeqüente: MASSA FALIDA deDISAPEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Executada: CONSUELO BARBOSAREECKe RUBEM FONSECA FLEXA
Bens: 01) Dois arquivos de aço, com quatro gavetas, razoável estado de conservação,
avaliados em R$50,00/cada, total: R$100,00; 02) Estante em madeira tipo cerejeira,
medindo 1,50m de largura x 1,70m de altura x 0,35m de fundo, com quatro prateleiras,
tendo duas gavetas pequenas e uma gaveta grande, razoável estado de conservação,
avaliada emR$l00,00; 03) Estante em madeira tipo cerejeira, medindo 1 ,95m de largura
x 2,00m de altura x 0,35m de fundo, com qua�ro prateleiras, tendo quatro gavetas
pequenas e duas gavetas grande, razoável estado de conservação, avaliada em R$280,00;
04) Escrivaninha, com pésde ferro, com tampo em madeira mesclada, medindo 1,60m
de comprimento x 0,70m de largura, com três gavetas na lateral direita e três gavetas na

lateral esquerda, razoável estado de conservação, avaliada em R$80,00; 05) Aparelho de
ar condicionado, eONSUL, modelo 3000, tipo quente/frio, 10.000 BTU's, razoável
l '

estado de conservação, avaliado em R$400,00; 06) Refrigerador tipo frigobar, CONSUL,
branco, modelo RC 05 03, bom estado; avaliado em R$180,00; 07) Refrigerador
eONSUL, modelo Pratice 300, caramelo, bom estado, avaliado em R$290,OO; 08)
Televisor SONY 14", colorido, modelo Game Pon, com controle, razoável estado,
avaliado em R$160,00; 09) Bicicleta ergométrica CALOICICLE, modelo Eletronic

Pulse, râzoável estado, avaliada em R$150,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.740,00
(hum mil setecentos e quarenta reais). Local p/ vistoria: Item 01 ao 06 - Rua Reinoldo
Rau n° 86, sala 06 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Rubem Fonseca Flexa, e item 07 ao

09 - Rua Erwin Doege s/n°, com a Sra. Consuelo Barbosa Reeck.

VT-AT579/96
Exeqüente: MÔNICA ROSA DOS �ANTOS
Executada: SAMUEL'TÊXTILIND.DO VESTUÁRIOLTDA.

Bens: Cento e quinze camisas, confeccionadas em malha tipo Piquet, fio penteado, com
gola tipo pólo, branca, tamanhos PMG, de manga curta, com botões, primeira qualidade,
avaliadas em R$22,70/cada, total: R$2.610,50 (doismil seiscentos e dez reais e cinqüenta
centavos). Local p/ vistoria: BR 280 km 51 - GuaramirimlSC, com o Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT582/97(Apensados:595/97, 574/97, 583/97, 594/97, 602/97, 600/97, 603/
97, 596/97, 138/98)

"

Exeqüente: ISONILDA FROELICH GIESE

Executada: ORGANIZAÇÕESMOHRLTDA. e OUTRO (02)
Bens: Imóvel constituído de: 01) Terreno situado nesta cidade, com-área de 495,00m2,
fazendo frente coma Rua 336-João Pavanello, distante 157,00m da esquina com a Rua

lO-José Teodoro Ribeiro, constante do lote n° 06, com frente em 15,00m, à Rua 336-

José Pavanello, travessão dos fundos em 15,OOm com terras de loteamento José

Pavanello, extrema do lado direito com o lote n° 27 em 33,OOm e do lado esquerdo em

33,OOm com o lote 35, de propriedade de Ivo Aldo Mohr. Há construído sobre o imóvel
uma residência de alvenaria com área de 104,00m2, construída no ano de 1982.

Cadastrado C.RI. desta Comarca sob n° 7.949, avaliado em R$50.000,00. 02) Terreno
situado nesta cidade com área de 441,00m2 fazendo frentecom a Rua 214-Paulo Kraemer

,

em 15,00m, travessão dos fundos em 15,00m com terras de Afonso Nicoluzzi, extrema
do lado direito com terras de João Alhares e do lado esquerdo em 29,40m com terras de

Rolando Ehgert, localizado no lado ímpar da Rua 214-Paulo Kraemer de propriedade de
Flavio Jânio Mohr. Cadastrado no C.RI. desta Comarca sob n° 24.309, avaliado em

1

R$20.000,00; 03) Terreno situado nesta cidade no lado ímpar daRua 214-Paulo Kraemer,
com área de 435,00m2, distante 370,OOm da esquina com a BR 280, fazendo frente em

15,00m com a rua acima, travessão dos fundos em 15,00m com terras de herdeiros de
Afonso Eugênio Nicoluzzi, extremando do lado direito em 29,00m com terras de Guido

Cipriani e no lado esquerdo em 29,00m com terras de Lírio Zanella, construída sobre o

imóvel uma residência de alvenaria com área de aproximadamente 200,00m2, não
averbada, de propriedade de Flavio Jânio Mohr. Cadastrado no C.R:!. desta Comarca
sob n° 18.273, avaliado emR$80.000,00. HIPOTECADO ao BANCO UNIBANCO S/A.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$150.000,00 (cento e cinqüentamil reais).

VT-CO 612/01
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL

Executada: TRANSPORTADORA MARQUARDT LTDA
Bem: Silo graneleiro, TRIEL - HT, de ferro, capacidade 8 toneladas, ano de fabricação
1992, bom estado, avaliado em R$2.000,00 (dois (mil reais). Local p/ vistoria: Estrada
Rio da Luz s/n° - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Arno.Marquardt.

VT-AT615/95
Exeqüente: MARILEIA FOGULARI
Executada: MALHASDEZLTDA.

Bens: 01) Automóvel FIATIPRÊMIO S, placas LXS 6007, chassi 9BD14600003069675,
ano de fabricação 85, modo 86, branco, álcool, estado geral regular, apresentando a

lataria alguns, pontos de corrosão no capô e no teto. Registrado em nome de Norma

Metzger, consta reserva de domínio a Egídio Mazzi, avaliado em R$3.000,00; 02)
AutomóvelVOLKSWAGEN/GOLGL, placas LZE 9126, chassi 9BWZZZ302JTl15756,
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ano de fabricação 88, modelo 89, vermelho, gasolina, com motor 1.8 de 9O'CV,
, I

desembaçador e limpador de pára-brisas traseiro, bom estado de conservação, não
apresentando avarias aparentes. Consta reserva de domínio aABS Assessoria eMarketing,
avaliado em R$5.5O'O',O'O'. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$8.5O'O',O'O' (oitomil e quinhentos
reais). Local p/ vistoria: Rua Germano Stricker n° 750' - Jaraguá do Sul/SC, item 0'1 -

com o Sr. José Elio Sebastiana, item 0'2 - com o Sr. Devalsi Sebastiana.

VT-AT620/97 (Apensados: 621/97, 622/97)
Exeqüente: IRINEU JOSÉ VEIGA
Executada: CELIMAR INDUSTRIA DEMÓVEIS

Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
município de Massaranduba/SC, desta comarca, distante 2O'O',O'O'm da Cidas, contendo
a área de 9.534,O'O'm2, com as seguintes confrontações: ao norte coma rua projetada em
64,O'O'm; ao sul em duas linhas com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda. em 51 ,O'O'm
e 14,O'O'm; ao leste com terras de Genésio Givanella em 145,5O'm e ao oeste com a rua

projetada em 15O',O'O'm. Com matrícula n° 8.935 do e.RI. de GuaramirirnlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,O'2m2,
averbado no mesmo Cartório, avaliado em R$22O'.O'O'O',_OO' (duzentos e vinte mil reais). O
imóvel já foi penhorado nos autos dos processos n° 561/97, 229/95, 622/97, 828/97,
577/97, 516/98 e 620'/97.

VT-AT 718/96
Exeqüente: IVANIR SCHMOELER PEDROSKI
Executada: CONFECÇÕESPAGGELTDA.

Bem: Automóvel FORD/DEL REYGL, ano/mod 1985, placaMAW 5679, RENAVAM
511443242, chassi 9BFCXXLB2CET24875, azul, gasolina, avaliado em R$3.5O'O',O'O'
(três mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Estrada Geral Três Rios do Norte -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Gilberto Germano Franke ..
I.
I VT-AT756/99 (Apensados: 657/00)

Exeqüente: ODINOR LUIZ MOREIT�,
Executada: TRANSLUCIANO TRANSPORTESLTDA. e OUTRO (02)

Bem: Imóvel constituído de terreno rural, situado neste município, no lugar denominado
Jaraguazinho, sentido Palmeiras, no lado par do Morro da Boa Vista, área montanhosa,
com área de 157.5O'O',O'O'm2, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: do lado

esquerdo com terras de José dos Santos, fazendo frente com terras de Felisissimo

Perteira, travessão dos fundos com terras devolutas; confrontando-se pelo lado direito
com terras de Ingoberto Hansen, distante 32km do centro da cidade. Cadastrado no

INCRA sob n° 80'1.0'62.0'20'.710-6. Matriculado no C.R.!. desta comarca sob n° 5.926,
em/nome de Jair José Cani. Registrado uma penhora da la Vara Cível desta Comarca.
Avaliado em R$3O'.O'O'O',O'O' (trinta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos

autos do processo 350'/0'0'.

VT-CPE 782/00

Exeqüente: CARLOS ALBERTO ERTHAL

Executada: RESIVALE COMBUSTÍVELCATARINENSE LTDA.
Bens: 01) Balança RINNERT, série 10'883, com capacidade para 60' toneladas, razoável

I

estado de conservação, somente o equipamento, sem o abrigo e base de estacionamento,
avaliada em R$lO.O'O'O',O'O'. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos
54/97, 182/98, 188/98, e 40'8/96. 02) Imóvel constituído de terreno com área de

lO'O'.3O'O',O'O'm2, sem edificações, situado no município de Schroeder, lado ímpar, distante
32 Km do centro de Schroeder, fazendo frente em 85O',O'O'm com lotes da Estrada Duas

Mamas, travessão dos fundos em 859,O'O'm com terras de Domínio Dona Francisca,
extrema do lado direito em 118,O'O'm com terras de Domínio Dona Francisca e do lado

esquerdo em 118,O'O'm com terras de Domínio Dona Francisca. Registrado no e.RI. da
Comarca de Guaramirini sob n° 10'.592 em nome de RESIVALE LTDA., avaliado em

R$13.O'O'O',O'O'. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos CP 162/
97 e 30'9/0'0'. TOTAL I!A AVALIAÇÃO: R$23.O'O'O',O'O' (vinte e três mil reais). Local p/
vistoria: Item 0'1 - Estrada Schroeder I s/n° - SchroederlSC, com o Sr. Antônio Fossile.

VT-AT816/95

(Apensados: 860/95, 853/95, 886/96, 62/96, 1077/96, 1019/96, 503/96, 502/96, 705/
96, 366/96, 948/96, 112/96, 957/96, 110/97, 840/97, 681/97, 655/97, 73/97, 807/98,
809/98, 1319/99)

-

Exeqüente: MOACIR JOSÉ ZACHINI
Executada: GRÊMIÓ ESPORTIVO JUVENTUS
Bens: Imóvel constituído de: 01) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, no lugar Jaraguá
Esquerdo-junto à Praça de Esportes Grêmio Esportivo Juventus, com área de 675,O'O'm2,
sem benfeitorias, fazendo frente com terras de Grêmio Esportivo Juventus com 22,O'Om,
travessão dos fundos com terras de Renato Pradi e outros com 8,O'O'm, confrontando de
um lado com 52,O'O'm e de outro lado com 45,O'O'm, ambos com terras de Grêmio

Esportivo Juventus, matrícula n° 64 do e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.
Construído sobre parte do imóvel parte de uma arquibancada descoberta, não averbada
em Cartório; avaliado em R$25.O'O'O',O'O'; 02) Terreno situado neste município e comarca'

de Jaraguá do Sul, nos fundos da estrada Jaraguá Esquerdo, zona suburbana da cidade,
contendo a área de 2.O'O'O',O'O'm2, com as seguintes metragens e confrontações: fazendo

frente com terras onde funciona praça de esportes :- Estádio João.Marcatto, onde mede

51,O'O'm, travessão dos fundos com 5O',O'O'm com terras dos outorgantes doadores, de
um lado extrema em terras também dos doadores, onde mede 35,O'O'm, e do outro lado

extrema com a rua do Loteamento Duwe, onde mede 45,O'O'm, matrícula n° 34.961 do
e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Sobre o terreno há construída uma sede social
com área de aproximadamente 93O',OO'm2, compreendendo salão de festas, escritório,
cozinha e banheiros, não averbada em Cartório; avaliado em R$15O'.O'O'O',O'O'; 03) Terreno
situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área de 462,5O'm2, sem benfeitorias, constante
do lote n° 46, do Loteamento-Juventus, localiz"ado no lado ímpar da Rua 795-sem

nome, esquina com a Rua 797-sem nome, fazendo frente em 18,5O'm, com a Rua 795-

sem nome coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 18,5O'm
com a área de uso especial público, lote n° 117, extrema do lado direito em 25,O'O'm com

o lote n° 39 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,O'O'm com a rua

797-sem nome coincidindo com o alinhamento predial, matrícula n° 29.570' do e.RI da

Comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$17.O'O'O',O'O'; 04) Terreno situado em

Jaraguá do Sul/SC, contendo a área de 4O'O',O'O'm2, sem benfeitorias, constante do lote n"

39 do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da rua 795-sem nome, distante

109,2O'm da esquina com a Rua 2O'5-Luiz Chiodini, fazendo frente em 16,O'O'm com a

Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em

16,O'O'm com a área de uso público especial lote n° 117, extrema do lado direito em

25,O'O'm com o lote n° 38 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,O'O'in
com o lote n° 46 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula n" 29.569 do e.RI da Comarca
de Jaraguá do Sul/Se. Há construído sobre parte do terreno partede uma arquibancada
descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$15.O'O'O',O'O'; 05) Terreno situado
em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área de 4O'O',O'O'm2, sem benfeitorias, constante do
lote n° 38, do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome,

distante 93,2O'm da esquina com a rua 2O'5-Luiz Chiodini, fazendo frente em 16,OO'm
com a Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos
em 16,O'O'm com a área de uso público especial lote n° 117, extrema do-lado direito em

25,O'O'm com olote n° 31 de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo' em 25,O'O'm
com o lote de n° 39 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula n° 29.568 do e.RI da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre parte do terreno parte de uma

arquibancada descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$15.O'O'O',O'O'; 06)
Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área de 4O'O',O'O'm2, sem benfeitorias,
constante do lote n° 31, do Loteamento Juventus, localizado no lado ímpar da Rua

795-sem nome, distante 77 ,2O'm da esquina com a rua 20'5-Luiz Chiodini, fazendo frente
em 16,O'O'm com a Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, travessão
dos fundos em 16,O'O'm com a área de uso público especial lote n° 117, extrema do lado

direito em 25,O'O'm com o lote n° 30' de Grêmio Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo
em 25,O'O'm com o lote de n° 38 de Grêmio Esportivo Juventus, matrícula n" 29.567 do
e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre parte do terreno parte de,
uma arquibancada <descoberta, não averbada em Cartório; avaliado em R$15.O'O'O',O'O';

\ 07) Terreno situado em Jaràguá do Sul/SC, contendo a área de 375,O'O'm2, sem

benfeitorias, constante do lote n° 30, do Loteamento Juventus, localizado no lado

ímpar da Rua 795-sem nome, distante 62,2O'm da esquina com a Rua 2O'5-Luiz Chiodini,
fazendo frente em 15,O'O'm com a Rua 795-sem nome, coincidindo com o alinhamento

predial, travessão dos fundos em 15,O'O'm com a área de uso público especial, lote n°

117, extrema do lado direito em 25,O'O'm com o lote n° 23 de Grêmio Esportivo Juventus
e pelo lado esquerdo em 25,O'O'm com o lote de n° 31 de Grêmio Esportivo Juventus,
matrícula n° 29.566 do e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído sobre

parte do terreno parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliado em R$14.O'O'O',O'O'; 08) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área

de 375,O'O'm2, sem benfeitorias, constante do lote n" 23 do Loteamento Juventus,
localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome, distante 47 ,2O'm da esquina com a Rua
2O'5-Luiz Chiodini, fazendo frente em 15,O'O'm com a Rua 795-sem nome, coincidindo
com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 15,O'O'm com a área de uso público
especial lote n° 117, extrema do lado direito em 25,bO'm com o lote. n° 22 de Grêmio

Esportivo Júventus e pelo lado esquerdo em 25,O'O'm com o lote n° 30' deGrêmio Esportivo
Juventus, matrícula n° 29.565 do e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. Há construído
sobre parte do terreno parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliadoem R$14.0O'O',O'O'; 09) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área

de 375,O'O'm2, sem benfeitorias, constante do lote n° 22 do Loteamento Juventus,
localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome, distante 32,2O'm da esquina com a Rua"
'2O'5-Luiz Chiodini, fazendo frente em 15,O'Om com a rua 795-sem nome, coincidindo
com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 15,O'O'm com o lote de n" 117, área

I
.

.

.

de uso público especial, extrema do lado direito em 25,O'O'm com o lote n° 15 de Grêmio

Esportivo Juventus e pelo lado esquerdo em 25,O'O'm com o lote n" 23 de Grêmio Esportivo
Juventus, matrícula n° 29.564 do e.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. Há construído
sobre parte do terreno parte de uma arquibancada descoberta, não averbada em Cartório;
avaliado em R$14.O'O'O',O'O'; 10) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, contendo a área
de 375,O'O'rri2, sem benfeitorias, constante do lote n° 15 do Loteamento Juventus,
localizado no lado ímpar da Rua 795-sem nome, distante 17,2O'm da esquina com a Rua
2O'5-Luiz Chiodini, fazendo frente em 15,O'O'm com a Rua 795-sem nome, coincidindo
com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 15,O'O'm com o lote de n" 117 área
de uso público especial, extrema do lado direito em 25,OO'm com o lote n" 14 de Grêmio

Esportivo Juventus é pelo lado. esquerdo em 25,O'O'm com o lote n° 22 de Grêmio Esportivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus,matrícula n029.563 do C.RI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. Há construído
sobre parte.do terreno parte de uma arquibancada, não averbada em Cartório; avaliado
em R$14.000,00: TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$293.000,00 (duzentos e noventa e três
mil reais):

.VT-AT828/97
Exeqüente: ADEMIR DEVALIERI
Executada: CELIMAR INDÚSTRIA DEMÓVEIS

Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
município de Massaranduba/Sf., desta comarca, distante 200,00m da Cidas, contendo
a área de 9.534,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte' com a rua projetada em
64 OOm' ao sul em duas linhas com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda. em 51,00m
ê 14,00:n; ao leste com terras de Ge�ésio Giv�nella em 145,50m e ao oeste com a rua

projetada em 150,00m. Com matrícula n° 8.935 do C.RI. de GuaramirimlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,02m2,
averbado 'lo mesmo Cartório, avaliado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O
imóvel já foi penhorado nos autos dos processos n° 229/95, 561/97, 622/97 e 828/97.

VT-AT834/99
Exeqüente: JOÃO ARISrEU DE MATOS
Executada: VIPAALIMENTOSLTDA.

Bens: 01) :3.000kg polpa de banana, acondicionadas em sacos plásticos, de capacidade
de 200 litros, avaliados em R$0,80/kg, total: R$2.400,00; 02) Quinze tambores de latão,
para acondiéionar polpa de frutas, avaliados, em R$IO;OO/cada, total: R$150,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$2.550,00 (dois mil quinhentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria:
Rua Anacleto Garcia s/n° - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Paulo Sarti Garcia

VT-CO 865/01
Exeqüente: ARTEMOVEIS GIELOW LTDA.

, Executada: LUISAN\FÔNIOBRANCO

Bens: Cinco portas lisas de madeira Itaúba, para verniz, medindo 2,10 x 0,80m, avaliadas
em R$38:00/cada, total: R$190,00 (cento e noventa reais). Local p/ vistoria: Rua Gustavo
Gurnz n° 359 - Jaraguá do Sul/Sé, com o Sr. Jaime Sidnei Gielow.

I

VT-AT 877/99
\

Exeqüente: JOAQUIMROGÉRIO PEREIRA
Executada: CLEMIR JOSÉDOPRADO
Bem: Automóvel FORD, modelo Corcel, placas LYF 5109, chassi 1B23D141308, ano/
modo 71, azul, gasolina, apresentando a lataria corrosão generalizada, avaliado em

R$900,00 (novecentos reais). Local pi vistoria: Rua Ângelo Schiochet s/n° - Jaraguá do
Sul/SC, com o Sr. Clemir José do Prado.

VT-AT878/99
Exeqüente: CLAUDENI SILVEIRA
Executada: FACÇÃOJARAGUÁ LTDA.
Bens: 01) Máquina elétrica para polimento SR, modelo 1100, n° de série/16875,

220 V, 1000 W, RPM 2000, razoável estado de conservação, avaliada em R$280,00; 02)
Aspirador de pó, tipo industrial, NEW JAPAN, modelo 300, n° 'de série 3842, azul,
razoável estado de conservação, avaliado em R$510,00; 03) Máquina de escrever

OLIVETTI, tipo manual, cinza, razoável estado de conservação, avaliada em R$120,00;
04) Centrífuga ARNO, branca, razoável estado de conservação, avaliada em R$80,00;
05) Máquina de lavar roupas, WANKE, revestimento em fibra, amarela, com carambola
em plástico na cor preta, razoável estado de conservação, avaliada em R$140,00; 06)
compressor de ar SCHULZ, azul, com motor elétrico, modelo MSI 10VLj100 em está�o,
2HP, razoável estado de conservação, avaliado em R$380,00. TOTALDAAVALIAÇAO:
R$1.510,00 (hum mil quinhentos e dez reais). Local p/ vistoria: Rua Procópio Gomes de
Oliveira n° 440 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nelson Sterpim

/ VT-AT880/98
Exeqüente: SINARA CLEIDE PERSUHN
Executada: ADHERENCEINDÚSTRIAECOMÉRCIODEMALHASLTDA.

Bens: 01) Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade, no lado par da Rua 20-

Domingos Rodrigues da Nova, com área de 420,00m2, fazendo frente em 14,00m com

a referida ma, fundos em 14,00m com terras de Irenice Roux, extremando pelo lado
direito em 30,00m com terras de Max Fiedler, e do lado esquerdo em 30,00m com

terras de Fidelis Baratto. Edificada uma residência em alvenaria de um pavimento,
construída em 1958, medindo 8,00m x 12,00m, que recebe o n° 306 na referida rua,
edificadas áreas adjacentes que servem de garagem e depósito nos fundos da residência,
não averbado. Cadastrado no C.RI. desta Comarca sob n° 18.072, em nome de Paulo
Roberto da Silva e sua esposa Juraci Roux da Silva, consta cláusula de habitação em

favor de Selma Schultze Roux e cláusula de intransferibilidade sem a anuência damesma,
avaliadoemR$110.000,00; 02)VeículorORD/JEEP, ano/mod. 77,chassiLCLB1R98127,
amarelo, gasolina, placas MAZ 0667, bom estado de conservação, não apresentando
avarias aparente, avaliado em R$5.00b,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$115.000,00
(cento e quinze mil reais). Local pi vistoria: Item 02 - Rua Domingos R. da Nova n0306
- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Paulo Roberto da Silva.

CORREIO DO POVO � 5

VT-AT897/97

fxeqüente: MARLI DE FÁTIMA RODRIGUpS
Executada: ELFERITA M. KIATKWOSKI

Bens: 01) Mesa de snooker, medindo 1,30m x 2,30m, altura 0,85m, com tampo de

pedra, com estrutura de madeira padrão mogno, com seis caçapas laterais, com conjunto
de bolas e tacos, bom estado de conservação, avaliada em R$900,00; 02) Mesa de

pebolim, medindo 0,80 x 1,35m, altura 0,90m, com estrutura padr�o mogno, bom
estado de conservação, avaliada em R$450,00. TOTAL DA AVALIAÇAO: R$1.350,00
(hum mil trezentos e cinqüenta reais). Local pi vistoria: Rua Carlos Méier n° 163 -

Jaraguá do SulISC, com o Sr. Elferita Kiatkowski.

VT-AT 913/96

Exeqüente: LEOPOLDO SEBASTIÃOWINTER
Executada:MÓVEIS PLANOLAR de PEDROALMIRO WEBER
Bens: 01) Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Guaramirim, localizado ao

lado esquerdo da Rua Antônio Zimmermann, distante 50,00m dá esquina com a Rua

Athanásio Rosa, contendo a área de 1.707,00m2, fazendo frente com a Rua Antônio

Zi�ermann em 30,00m, travessão dos fundos com terras de Sérgio Socreppa, com
29,00m; extrema do lado direito com terras de Romaldus Oscar Fischer e Eloi Zanotti e
do lado esquerdo com terras de Athenas Administradora de Bens Ltda. Na faixa lateral

esquerda existe edificado parte de um galpão industrial, área aproximada de
l Sü.Oümê.Matrícula n° 11.426 do C.RI. da Comarca de Guaramirim, avaliado em

R$125.000,00; 02) Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Guaramirim,
localizado no lado ésquerdo da Rodovia SC 301 km 16, contendo a área de 59.115,00m2,
fazendo frente com a Rodovia SC 301 - faixa de domínio do Governo de Santa Catarina
- travessão dos fund�s com terras de Fausto Simioni, extrema do lado direito em quatro
linhas, iniciando no travessão a primeira linha, com terras de Isidoro Schmitz, daí numa

segunda linha a esquerda com terras da Estrada Quati, daí declina a esquerda numa

terceira linha com terras de Alcebíades Rocha dos Santos e finalmente a quarta linha
declina à direita commais terras de Alcebíades Rocha Santos, atingindo a linha de frente
e do lado esquerdo com terras de Ilda Stein. Na área frontal o terreno está coberto com
uma plantação' de pinus; na área intermediária existe' uma plantação de eucaliptos e

palmeiras imperiais, com dois ranchos de madeira; e nos fundos tem quatro lagoas
destinadas à criação de peixes. Matrícula n° 5.184 do C.RI. da Comarca de Guaramirim,
avaliado em R$130.000,00. TOTA�DA AVALIAÇÃO: R$255,000,00 (duzentos e

cinqüenta e cinco mil reais).

VT-AT951/98
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL

Executada: ADRIANA MUNDSTOCK
Bens: 01) Matriz do prendedor do suporte da faca da máquina de cortar grama

manual, usada, bom estado, avaliada em R$8.000,00; 02) Trinta e. seis facas para trator de

cortador de grama, aço cromo vanádio ref. MTD-660F, NOVAS, avaliadas em R$39,84/
cada, total: R$1.434,24; 03) Cem jogos - duas facas, p/ trituradores de ração, ref._'6M003,
aço cromo vanádio, NOVOS, avaliados em R$3S,82/cada, total: R$3.582,OO. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$13.016,24 (treze mil e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).
Local p/ vistoria: Item 01 - Rua Max Wilhelm n° 786 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.

Guida Mundstock e itens 02 e 03 - Rua Alvin Otto, Lote 57 s/na, Bairro Centenário -

Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. Adriana Mundstock;

VT-AT995/98
Exeqüente: PAULO CORREA ., -,

Executada: S.L.C. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. de SÉRGIO LUIZ
I

CUNHA
Bem:' Imóvel constituído de terreno contendo a área de 7.805,00m2, situado à Estrada

Nova, fazendo frente com o Rio Itapocü, com 77,OOm, travessão dos fundos com

76,50m com o entrocamento da Av. Getulio Vargas, extrema do lado direito de quem do
Rio olha o imóvel com 76,80m isto é, do prolongamento da avenida até a Rua Presidente

Epitácio Pessoa e desta até o Rio com 9,00m e do lado esquerdo de quem do Rio olha o

imóvel com quatro 'linhas de 19,75m, 12,70m com terras de Rudi Bruns, segue por um
caminho projetado, sem metragem até a Rua Presidente Epitácio Pessoa com 67,OOm e

desta até o Rio C0m 9,00m com terras de Rudi Bruns e situa-se.atualmente à Rua 4-

Presidente Epitácio Pessoa. Co� matrícula n° 22.852 do C.RI. da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, avaliado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

IT-OPE1092/99
Exeqüente: ROSEMERI MAFRA GOMES
Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.

B�ns: Noventa 'e oito quilos e' quatrocentos gramas (seis rolos) de malha trabalhada,
confeccionada em fio 30 x 50 para primavera/verão, tingida nas cores preta e

.

azul

marinho, de primeira qualidade, avaliados em R$16,83/kg, total: R$1.656,07 (hum mil
,

seiscentos e cinqüenta e seis reais e sete centavos). Local p/ vistoria: Rua Domingos
Sanson n° 150'- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 1136/99
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Exeqüente: ILMAR ZAPELINI

Executada: SUDEI3RAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOSLTDA.
Bem: 01) 1.500 caixas de ácido muriático, PISOCLEAN, contendo cada caixa doze
frascos de 1.000rnl, embalados em recipientes plásticos, avaliadas em R$1O,80/cada,
total: R$16.200,00; 02) 600, caixas de cloro, contendo cada caixa doze frascos, de
1.000ml, embalados em recipientes plásticos, avaliadas, em R$10,80/cada, total:
R$6,480,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e

oitenta reais). Local p/ vistoria: Rod. Guilherme Jansen, SC 413, s/n° - Massarandubal

SC, com o Sr. João Carlos Martins.

VT-AT 1164/99
Exeqüente: MARLI DE ÁVILA
Executada: KNISSMALHASLTDA. e OUTRO (02)

Bens: Duas máquinas de costura industrial,' overlock, SIRUBA, modelo 737D, nOs de
série 090190875 e 92202828, 7.500 pontos, bom estado, avaliadas em R$1.200,00/
cada, total: R$2.400,00 (dois mil,e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua 28 de

Agosto n° 2208 - GuaramirirnlSC, com a Sra. Terezinha Kniss.

VT-CPE 1180/99
Exeqüente: OSMAIR FRANCISCA

Executada: DARPE INDÚSTRIAECOMÉRCIODEMALHASLTDA.
Bem:140 camisas polo, tamanho e cores variadas, de primeira qualidade, valor unitário
R$20,00� TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.800,00 (dois mil, oitocentos reais). Local p/
vistoria: Rua Antônio Machado n° 125 - Nereu Ramos, Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Afonso José da Cunha.

'

\

VT-AT 1187/98
Exeqüente: EDVALDO DE. SOUZA
Executadà:MENEGOTTIVEÍCULOSS,{A e OUTROS (03)

Bem: Imóvel constituído de lote de terras contendo a área de 445,50m2, sem benfeitorias,
situado no loteamento denominado "Jardim São Judas Tadeu", onde recebe o n" 92,
fazendo frente com a Rua 454-José Pomianowski, em 15,00m travessão dos fundos
em 15,00m com terras de Hugo Volkmann, extremando do lado direito com a área
remanescente-de 57.773,33m2 e do lado'esquerdo-com o lote 91, que recebeu a residência

I de n° 474 na referida rua, em 29,70m. Registrado no C.R.I. desta Comarca sob n°

7.748, avaliado em R$12.000,00 (doze mil reais).

VT-AT 1190/97
Exeqüente: IRENE MARIA BADO

Executada: DALVA RANTHUM e OUTROS (03)
Bens: 01) Máquina de çostura industrial, KANSAISPECIAL, modeloW 8103D, n" de
série KS232721, tipo cobertura, com motor e mesa,' regular estado de conservação,
avaliada em R$1.400,00; 02) Máquina de costura industrial, REFREY, modelo 920-

340, tipo reta, commotor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$450,00;
03) Máquina de costura industrial, YAMATA, modelo 757, n° de série 516X2-55, tipo
interlock, com motor e mesa, regular estado de conservação, avaliada em R$l.lOO,OO;

, �

04) Máquina de costura industrial, RIMOLDI, modelo C 07 00 lCD 01, n° de série

008626, tipo overlock, com motor mesa, regular estado de conservação, avaliada em

R$1.200,OO; 05) Máquina de costura industrial, RIMOLDI, modelo 527 00 lCD 01, n�
de série 32653, tipo overlock, commotor e mesa, regular estado de conservação, avaliado

,
em R$1.200,00; 06) Máquina de costura industrial, HUANAN, modelo GC 28-3, tipo
reta, com motor e mesa, 'regular estado de conservação, avaliada em R$450,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Local p/ vistoria: Rua
Lourenço Kanzler n° 467 - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra. DaÍva Ranthum.

VT-AT1207/98
Exeqüente: ODAIRJOSÉ DA SILVA
Executada: COMPACTIND. DEMÓVEISLTDA. de GILMARKRUTTSCH

e GERSONKRUTSCH, suces. de CELIMAR IND. DEMÓVEISLTDA., A/C do

sócio GERSONKRUTSCH .

'

i

Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
município de MassarandubalSC, desta comarca, distante 200,00m da Cidas, contendo
a área de 9.534,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte com a rua projetada em

64,00m; ao sul em duas linhas .com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda, em 51,00m
e 14,00rh; ao leste com terras de Genésio Givanella em 145,50m e 'ao oeste com a rua

projetada em 150,OOm. Com matrícula n" 8.935 do C.R.I. de GuaramirirnlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,02m2,
averbado no mesmo Cartório, avaliado em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O
imóveljá foi penhorado nos autos dos processos n° 561/97, 229/95, 622/97, 828/97,
577/97, 516/98, 620/97, 1252/97 e 1207/98.

VT-AT1220/89
Exeqüente: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA.

CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul, ,27 de outubro de 2001

J

Executada: WALOS TRANSPORTESEMPREITEIRALTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade e comarca, contendo a área de
f ,

5.500,00m2, localizado no lado direito da Rodovia BR - 280 km 60, distante 2km do

centro deGuaramirirnlSC, fazendo frente com aRodovia BR - 280, em 55,00m; travessão
dos fundos com terras da Fábrica de Artefatos de Cimento Prusse Ltda., em 55,00m,
extrema do lado direito com terras de G. Maiochi e Filhos Ltda., em 100,00m e pelo
lado esquerdo com terras da Fábrica de Artefatos de Cimento Prusse Ltda., em 100,00m.
De propriedade de Waldemar José Pruesse e Elvira Pruesse. Com matrícula n'' 11.820

do c.R.I. da Comarca de GuaramirirnlSC. Sobre o imóvel há construído um galpão em

alvenaria com, área de aproximadamente 1.500,00m2 e umacasa de madeira com área
de aproximadamente 60,00m2, ambas construções não averbadas. Avaliado em

R$170.000,00 (cento e setentamil reais).

VT-AT1247/98
Exeqüente: RUBENS CARLOS DE SOUZA

Executada: INTERCONTINENTAL CERÂMICA E ARTEFATOS, DE
CIMENTOLTDA.
Bens: 01) Aparelho de fax PANASONIC, modelo KX�F90, preto, regular estado de

conservação, avaliado em R$200,00; 02) Refrigerador CONSUL, tipo frigobar, branco,
apresentando sinais de corrosão, avaliado em R$140,00; 03JMáquina de escrevermanual,\

OLIVETTI, modelo Línea.98, regular estado de conservação, avaliada em.R$110,00;
04) Calculadora OLIVETTI, modelo Logos 49, tipo com bobina, preta, razoável estado
de conservação, avaliada em R$120,00; 05) Cinco mil tijolos de barro" tipo de seis

furos, tamanho 9 x 13 x 18cm, de fabricação da executada, avaliados em R$120,00/
milheiro, total: R$600,00; (6) Sete mil tijolos de barro, tipo de seis furos, tamanho 8,5
x 13 x 18cm, de fabricação da executada, avaliados em R$120,00/milheiro, total:
R$840,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$2.01O,00 (doismil e dez reais). Local p/ vistoria:-:
Estrada Schroederl, s/n° - Schroeder/SC, com o Sr. Lindomar Klabunde.

VT-AT1252/97
Exeqüente: GIOVANI DA SILVA BARTNIKOWSKI (menor) representado/assistido por

IVO DA SILVA BARTNIKOWSKI

Executada: COMPACTINDÚSTRIADEMÓVEISLTDA. sucessora deCELIMAR
INDÚSTRIADEMÓVEISLTDA. '

Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Rodovia Guilherme Jansen Km 14,
município de MassarandubalSC, desta comarca, distante 200,00m da Cidas, contendo
a área de 9.53'4,00m2, com as seguintes confrontações: ao norte com a rua projetada em
64,00m; ao sul em duas linhas com a Associação Atlética Cooperjuriti Ltda. em 51,00m
e 14,OOm; ao leste com terras de Genésio Givanella em 145,50m e ao oeste com a rua

projetada em 150,00m. Com matrícula n° 8.935 do c.R.I. de GuaramirirnlSC. Sobre o

terreno há construído um galpão industrial pré-fabricado, com área de 1.674,02m2,
, averbado no mesmoCartório, avaliado em R$220.000,00 (duzentos e. vinte mil.reais). O

.
imóvel já foi penhorado nos autos dos processos n° 561/97, 229/95, 622/97, 828/97,
577/97,516/98 e 620/97.

. VT-AM 1338/99
Exeqüente: ANELITA MARTINS DA CRUZ
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.

Bens: 01) Máquina de costura industrial, PEGASUS, tipo overlock, modeloM 52 - 17,
n° de série 9504134, commotor:mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada
em R$600,00; 02) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modeloAirMaster, 21.000
BTU's, razoável estado de conservação, avaliado' em R$950,00. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$1.550,00 (hum mil quinhentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria:
Rua Domingos Sanson n" 150 -:' Jaragná do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

. ÓNUS *Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TELBSC 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 011 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 Cl'C. Maiores

informações no escritório do Leiloeiro foneífax (0**47) 422-8141 e/ou pelo endereço
www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GALPÃO - Tenho para alugar, na
Rua Erwino Menegotti, 1190, aprox.
100m2 - R$ 250,00. Tratar: 9992-
4682.

GALPÃO - Vende-se, res. e com.,
Vila Lalau, estrutura para 2 aptos em

cima, anexo oficina mecânica. Valor c/
todo equipamento R$ 88.000,00,
valor só do galpão. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:

3700422.

GATO - Vende-se filhote de himalaia.

Tratar: 9902-5155.

GELADEIRA - Vende-se, semi-nova,
3201. R$ 300,00. Tratar: 37Q.0464.

GELADEIRA - Vende-se, tipo frigobar
120L, p/ embutir. R$ 260,00. Tratar:
3700464.

JOGO DE ESTOFADO - Vende-se, 2 e

3 lugares. R$ 250,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se (curso)
para memorização megamemory. À
vista R$ 80,00. Tratar: 9975-1517, c/
Benício.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, p/
escritório, cinza, 1 escrivaninha, 1
mesa de reuniões, 1 mesa de micro

gaveteiro e armário. Tratar: 370-3623
ou 371-5006.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se, c/
11 CD's. Tratar: 276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no centro
da cidade, c/ ótima clientela.

R$15.0oo,00. Tratar: 275-0606.

LAVADOURA - Vende-se, continental
por R$ 350,00. Tratar: 370-7276, c/
Salete.

LINHA TELEFÔNICA - Vende-se,
prefixo 371. Valor R$ 300,00. Tratar:

372.0389.

LOJA COMPLETA - Vende-se, c/
todos os acessórios, telefone, ponto
+ de 7 anos. Valor R$ 15.000,00, na
Av. Getúlio Vargas, 594, Centro.
Tratar: 275-1808, c/ Isac.

LOJA DE MÓVEIS E MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO - Vendo, em Joinville,
bairro Bom Retiro, ótima clientela.

Tratar: (47) 3025-4549 ou 453-1023.

MÁQUINA DE COSTURA - Vende-se
ou troca-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

MÁQUINA DE COSTURA - Vende-se,
singer, c/ gabinete elétrica compl.
(nova). R$ 300,00. Tratar: 9979-
1576, c/ Gilmar.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se, de
madeira, marca Müller, excelente
estado. Tratar: 9902-6249.

MÁQUINA OVERLOQUE - Vende-se, c/
7.500 pontos, marca Yamata.
R$ 900,00, aceita-se televisor no
negócio. Tratar: 370-1134.

MERCEARIA DO LÉO - Vende-se, à
500m p/ dentro da rua da gruta,
antiga Tifa dos Pereira, c/ todo
estoque. R$ 8.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

MESA - Vende-se, de pimbolim.
R$130,00. Tratar: 370-0464.

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, c/ 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 37Q.0464.

MESA DE SINUCA - Vende-se. Tratar:

9991-1781, 275-1486 ou 373-3036, c/
Alceu.

MESA TÉRMICA - Compra-se,
seminova, estamparia manual. Tratar:

9103-7559.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, c/ Joilce.

NINTENDO 64- Vende-se, em
excelente estado, na caixa,
acompanha 2 cartuchos e memory
cardo Preço à vista R$ 350,00 ou 3x

R$ 380,00. Tratar: 371-2170, c/
Marcia ou Marcos.

NINTENDO 64 - Vende-se, c/2
controles e 1 fita. R$ 300,00. Tratar:
376.0741, c/ Samuel.

PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor a
combinar. Tratar: 371.0452.

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se. R$
5.800,00. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9112-8708.

PODLE - Compro filhote, toy ou micro

toy, fêmea, branca. Tratar: 371-8153.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se, 3,20
x 60. R$ 100,00. Tratar: 371-9431, c/
Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para loja de brinquedos, calçados,
roupas. 4 de paredes, 7 de vidros e

12 gôndolas c/ 5 e 6 divisões.

Novas, com 3 meses de uso, ótimo
estado. Tratar: 371-7842.

PROCURA-SE moça para dividir

apartamento no centro. Tratar: 372-

8866, c/ Maria.

PROCURA-SE - cachorrinha FOX

Paulistinha, de porte médio, branca,
c/rnanchas pretas e marrom. Atende

por Lilica. Oferece-se gratificação.
Tratar: 372-3445.

QUITINETE - Procuro apto para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-9006
ou 9101-8863, c/ Fábio.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado, de O
a 6 meses, para meninos e meninas.

Tratar: 370-9228, c/ Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra-se,
pato até R$ 50,00. Tratar: 372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos e de

blocos, de 1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 ou 9973-8747.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, p/ usuários
de informática e escolas de educação
infantil. Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
videogame, c/ 2 controles e 3 fitas. R$
100,00. Tratar: 376.0081, c/ Emerson.

TELEFONE - Vende-se, mdtorola digital
(primeiro modelo digital lançado) + 1

duplo carregador de bateria, 2 bato 24h,

ELETRECISTA

Experiência de 7 anos
Consertos de

eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicllio.

Tratar: 273-5086

CONTADOR

Escritório de
Contabilidade

precisa de Contador.

Admissão como

Empregado ou SÓCIO
Enviar Currículo ou

proposta para:

Contador
Rua João Gesser, 45

Amizade - 89251-970 -

Jaraguá do Sul - SC

Ou por e-mail:
cont.sul@terra.com.br

ALUGUEL
DE

TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 371-3349

1 alim. de bateria p/ carro. À vista R$ 3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
60,00. Tratar: 9975-1517, c/ Benício. 320 - sala 4.

TELEFONE - Vende-se, prefixo 376.
Valor a combinar. Tratar: 9992-5253.

TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, c/ Angela ou
(41) 442-2066, c/ Fernanda.

TV 14' - Vende-se, controle remoto,
em bom estado. R$ 200,00. Tratar:

(47) 9114-7963.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se , S.
Acaraí .. R$ 300,00. Tratar: 9967-9864 ..

TOCA DISCO - Vende-se, semi-novo,
marca Technics Quartz importado.
R$140,00. Tratar: 37Q.0464.

TROCA-SE oficina de tornearia + gol
95'por caminhão. Tratar: 371-5640,
c/ Sérgio.

TV - Vende-se, Home Theater + TV

29', na caixa, novo. R$1.800,00.
Tratar: 370-1211 ou 9903-7775.

TV - Vende-se, marca LG, 20 pol.,
somente 2 meses de uso. Valor

negociável. Tratar: 370-4383, c/
Léia (somente no período da manhã).

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, c/ mangas compridas e um

marron, c/ mangas curtas, de seda.

Apenas R$ 80,00 cada. Tratar: 9103-
9893 ou 376.0168 (recado).

VIDEOGAME - Vende-se, mega drive
III, original, c/ três cartuchos. Valor
R$ 100,00. Tratar: 275-0134, c/ João.

VIDEOLOCADORA - Vende-se, c/ grande
acervo de fitas na Vila Lenzi. Aceita-se
carro ou imóvel. Tratar: 275-3937.

WISKY CHIVAS - Vende-se, 1 litro, 12
anos. R$ 80,00. Tratar: 9122-9867.

GRADES PARA JANELA - 1.80xl.50.

R$ 70,00. Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

RACK HOME OFFICE - Vende-se, R$
400,00. Tratar: 37Q.0236 ou 9973-

VENCIMENTO

20/12/2001
28/12/2001

MESA DE REUNIÃO - Vende-se, 2xl,
R$ 200,00. Tratar: 37Q.0236 ou 9973-

3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
320- sala 4.

CADEIRAS - Vende-se, 4, estofadas
fixas, R$ 100,00. Tratar: 37Q.0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.

PRATELEIRA- Vende-se, metálica,
R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou 9,973-
3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
320-sala 4.

PERSIANAS - Vende-s, R$ 90,00.
Tratar: 37Q.0236 ou 9973-3080 ou Av.

Barão do Rio Branco, 320 - sala 4.

KIT COZINHA - Vende-se, balcão c/
pia de inóx, paneleiro americano compl.
e mesa c/ 4 cad.,.4 meses de uso.

Tratar: 372-2332, após 17h. R$ 450,00.

PINTURA - Rzemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.). Tratar:
9905-2929 ou 275-2229.

MÁQUINAS - Vende-se, p/ fabricação
de móveis. R$ 2.100,00. Tratar: 376-
1561, c/ Anselmo (rec.).

MÁQUINAS COSTURA - Vende-se,
industrial, mais acessórios, estoque
de fios. Aceito carro/moto no

negócio. Tratar: 273-6012.

PIT BULL - Vende-se filhote. Tratar:

(47) 9996-2525 ou 633-6565.

VIDEOGAME - Vende-se, Play Station,
25 CD's, 1 contr. Normal-e 1

analógico, na caixa, 1 memória coral.
Tratar: 9118-6126.

MÁQUINA COSTURA - Vende-se, 1 reta
industrial Gymsi, R$ 450,00 e 1

overloque, 6.000 pontos, c/ arremate.
R$ 400,00. Tratar: 371-4497.

PROCURO - pessoa do sexo masculino

p/ dividir apto no centro. Tratar:

275-2130 ou 9112.0509, c/ Carlos.

RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem possa
interessar, que a(s) duplicata(s) abaixo descrita(s),
da: A.P.P. - ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ABDON

BATISTA., inscrito no C.N.P.J. SOB NC

03.619.205/0001-87 foi(ram) liquidadats) na data
prevista, a qual damos plena e geral quitação, tendo
em vista que foi(ram) emitida(s) com duplicidade.

DUPLICATA
01278
01288

VALORR$
1.080,00
1.920,00

DATA PGTO

19/12/2001
28/12/2001

Bento Gonçalves, 31 de Janeiro de 2002

GRÁFICA E EDITORA TAMANDARÉ LTDA.

Ana Cristina Schlabendorff
Dir. Adm.jFinanceiro

TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Amanda de

Oxalá. Atende de 2ª à 6ª feira,
consultando com carta tarô e cigana.

Fone: 370·8074/9975-2351
R. Aldorada Pradl, 246 - Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

CORREIODopovo·ll

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, 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 nesle

Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMAR COELHO - RUA ADOLFO TRIBESS 400 VIERAS
NESTA;
ANA MARIA COM E CONF lTDA - lEVINOS KRAUSE 158 - NESTA;

ANA TINA CONF lTDA - ROD BR 280 KM70 - NESTA;
ANGELA SUZANA WENNINGKAMP - R TOMAS FRANCISCO DE GOES
150 - NESTA;
ANTONIO NIlZEN DE OLIVEIRA - RUA 773 - SEN NOME lOTE 53 -

NESTA;
ARLETE MARIA AMERICO - R HERMANN SCHUlZ 169 - NESTA;
AUTO MECANICA SPUlDARO lTDA - RUA BERNARDO DORNBUSCH
1694 - NESTA;
BAZAR G lUCK ANGELINA SPEZIA - R MARIA A S MASCARENHAS 70 -

NESTA;
BORRACHARIA SEN DE PNEUS AROS - RUA GETULIO VARGAS S/NR -

NESTA;
BORRACHARIA SENEN COM DE PNEU - RUA GETULIO VARGAS S/NR-
NESTA; .

CARLA MACHADO - R JOAO PICOlLl 104 AP 203 CENTRO - NESTA;
CELlO CORREA /HIlDEGARD CORREA - RUA JOSE EMENDORFER 175-
NESTA;
CIMENORTE ARTEFATOS DE CIMENTO lTDA - RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA 3311 - NESTA;
CLAUDIO ROBERTO SBARDElLATI - R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA
S/NR _:_ NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOlDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOlDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOlDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOlDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOLDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CM MAQUINAS E FERRAMENTAS lTDA - RUA REINOlDO RAU 787 -

CENTRO - NESTA;
CONDUTRON IND.lTDA- R MARIA UMBELlNA DA SilVA 232
NESTA;
CONFECCOES NAYADE lTDA - FELICIANO BORTOLlNI 555 - NESTA;
CONFECCOES NAYADE lTDA - FELICIANO BORTOLlNI 555 - NESTA;
DECORACOES ESTRELA lTDA M.E. - R. 912 ROTARY S/N lOTE 30D -

NESTA;
DIVONZIR MENDES DEMENEK - RUA JOSE T. RIBEIRO lOTE 74D - lOT
DIVIN - NESTA;
ELADIO RENGEl - R FRITZ BARTEl 727 - NESTA;
ELEVADORES JARAGUA lTDA - R. ROBERTO ZIMANN, 2201 - NESTA;
ELIANE PRESENTES lTDA - ROTARY 917 - NESTA;
FONTE DE ARTES ARTESANATO lTDA - RUA ANGELO RUBINI 1347-
NESTA;
FONTE DE ARTES ARTESANATO lTDA - RUA ANGELO RUBINI 1347-
NESTA;
FONTE DE ARTES E ARTESANATOS lTDA - R ANGELO RUBINI 1347 -

NESTA;
.

FONTE DE ARTES E ARTESANATOS lTDA- RUA ANGELO RUBINI 1347-,
NESTA;
FONTES DE ARTES ARTESANATOS lTDA - RUA ANGELO RUBINI 1347-
NESTA;
INFORMATIZE TECNOLOGIA lTDA - R ANTONIO TOBIAS 39
CENTRO - NESTA;
IRACI SCHUlZ - RUA AGUAS CLARAS S/NR ILHA DA FIGUEIRA - NESTA;
lRACI SCHUlZ - RUA AGUAS CLARAS S/NR ILHA DA FIGUEIRA - NESTA;
JARDINI MOVEIS E DECORAC ES lTDA - FRANCISCO HRUSCHKA 276-
FUNDOS - NESTA;
JOICE ADRIANO GONCAlVES/PATRICIA APAR.A.DA SilVA - RUA
FREDERICO TODT 282 AMIZADE - NESTA;
JOSE ALBERTO QUADROS - EST. GERAL RIO MOLHA - RIO MOLHA -

NESTA;
JOSE RODRIGUES DE SENA - RUA GUilHERME SCHMIDT 13 - NESTA;
JOVENTINO ANTONIO ANTUNES - RUA JORGE CZERNIEWICZ AO LADO
NR - NESTA;
JOZELETO LAMBRFCHT - RUA JOSE NARlOCH 169 JGUA ESQUERDO
NESTA;
JULIE CHRISTIE CAGLlONI - RUA QUilOMBO DOS PALMARES 139 VILA
RAU - NESTA;
JURANDIR ZANGHELlNI - RUA ALFREDO PIESKE 1545 - NESTA;
LIVERPOOL IND lTDA - PREFEITO JOSE BAUER - NESTA;
llVERPOOl IND lTDA- PREFEITO JOSE BAUER - NESTA;
LIVERPOOL IND lTDA- PREFEITO JOSE BAUER - NESTA;
lUIZ ANTONIO ALVES-ME - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO, 2708
FIGUEIRA - NESTA;
MAR SIM COM DE CONFECCOES lTDA - RUA MARECHAL CASTELO
BRANCO 3434 - SCHROEDER;
MAURO lUIZ COELHO - RUA RODOLFO EGEUAN 819 - NESTA;
MOISES SEBASTIAO DOS SANTOS - RUA BARAO DO RIO BRANCO 749
CENTRO - NESTA;
MOlDTECH TEC EM MOLDES lTDA - DONA FRANCISCA 6771 - NESTA;
NELSON ERDMANN - RUA PREF ENGElBERT OESCHlER BR 280 - NESTA;
NilSON JUNG - RUA JOSE EMMENDORFER 1674 - NESTA;
ODENIR ANTONIO BRESSANI - RUA EPITACIO PESSOA 1460 - NESTA;
PACIFIC FLORES - EMMA ZIEMANN - NESTA;
PLANIFER IND MECANICA lTDA- RUA BOSCHMEIWAlDT 2680 - NESTA;
ROMATRAN TRANSPORTES lTDA - R JOSE EMMENDORFER 1772 -

NESTA;
SAPORE RESTAURANTE P/COLETIVIDADE lT - RUA GUSTAVO GUMZ S/NR
- NESTA;
SllVERIO SCHUlZ - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 4326 - NESTA;
SIRlEI PAVARIN LISBOA - RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUM 7076 - STA
l- NESTA;
TECNOSIl TECNOLOGIA EM SILlCONE - JOAO PLANINSCHECK 807 -

NESTA;
TECNOSIl TECNOLOGIA EM SILlCONE - JOAO PLANINSCHECK 807 -

NESTA;
.

TECPO PINTURAS lTDA - RUA GUilHERME PRIEBl 46 - NESTA;
VICENTE lUIS ROSANO CARBONAl - R VAlENTIN SOZ - SCHROEDER;

E, como os dilas devedores não foram enconlrados ou se recusaram a aceilar
a devida intimoçôo, faz par inlermédia do presente Edilal, para que as mesmos
compareçam neste Tabelionalo na Rua ArthurMuller, nO 78, na praza da lei, a
fim de liquidar o seu debito, ou enlão, dar razão por que não o faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da lei, ele.

Jaraguó do Sul, 30 de [oneiro de 2002
llton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTO-CROSS - Vende-se,
chassi VW, torro, apenas R$
800,00. Tratar: 9975-2522.

BESTA - Vende-se, 95,
passeio. R$ 17.500,00.
Tratar: 275-2049 ou 371-
9322.

BUGGE - Vende-se, 99, cor
azul. Valor a combianar.
Tratar: 370-9282.

GURGEL BR - Vende-se, 800
SL, 91, branco. Apenas R$
3.000,00. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo,
ótimoe estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 9992-6016 ou 373-

0335, após 18h.

PUMA GT - Vende-se, 79,
verde, vibra de vidro. R$
2.500,00. Tratar: 9952-6889.

TOYOTA - Vende-se,
camionete Deluxe, 2.8, 97,
cabo simples, 68.000km
rodados, ar liga leve, cap. de

fibra, super inteira. R$
25.000,00. Aceita-se carro

até R$ 12.000,00. Tratar:
373-1118.

MAZDA MX3 .: Vende-se, 95,
GS, 1.6, 16V, 3p, preto.
Tratar: 9903-0813.

MUSTANG - Vende-se, GT

V8, 95, conv., couro, banco,
eletr., compl. Tratar 273-
1001.

PEUGEOT 504 - Vende-se,
95, diesel, branca. Tratar:
9975-2522.

PEUGEOUT BREAK - Vende

se, 98/99, 1.6, 16V, 4p,
vermelho, gas. Tratar: 372-
0636.

PEUGEOUT - Vende-se ou

troca-se por veículo, 95,
pick-up 504, diesel, branca,
prot. Caçamba, impecável.
Tratar: 276-3223 HC.

RENAULT - Vende-se, 99/
00, Scenic RXE, 2.0, 4p,
vermelho, gas., compl.
Tratar: 372-0636.

RENAULT SCENIC - Vende

se, 99, RT 2.0, compl.,
verde. R$ 26.000,00.
Tratar: 370-8307 ou

9955-1331.

SUZUKI SWIST - Vende-se,
1.3, 94, 2p, branco, c/ ar.
Valor a combinar. Tratar:
371-7535 ou 371-5855.

MERCEDES 1113 - Vende

se, 87, c/ dir. hidr., rodoar,
ótimo estado de

conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

CAMINHÃO PUMA - Vende

se, 95, com baú. Tratar:
9973-9120 ou 370-2261.

AGRALLE - Vende-se, pronta
para trilha, em perfeito
estado, 93. R$ 1200,00.
Tratar: 372-2402.

CB 450 - Vende-se, TR, 87,
bordô, super conservada. R$
2.700,00. Tratar: 9979-
0605.

CB HONDA 400 - Vende-se,
83. Valor 1.800,00. Tratar:

9121-5180, c/ Jaison.

CBR 450 - Vende-se, 91.
R$ 7.500,00 ou financ. de

R$ 1.500,00 entrada mais
36 vezes R$ 273,18. Tratar:
9111-5064.

CBX 200 - Vende-se ou

troco, c/ 9.000km. R$
2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor

valor. Tratar: 373-1580.

CBX 200 - Vende-se, 00,
preta. Valor negociável.
Tratar: 373-1580, c/ Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 4.000,00
entrada e assumir 15

prestações fixas de R$
285,56. Tratar: 373-0642,
com Emerson.

CBX 250 - Vende-se ou

troca-se, Twister. Tratar:

379-0165, hor. ComI., c/
Murilo.

CG - Vende-se, 84, vermelha,
ótimo estado. R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391

PARATI 1.0, 16V/99

'completa, dir.hidr,
vidros e portas com

ar

trava
condicionado,

elétrica.

370-9172 ou 9975-0102

ou 9965-8875.

CG - Vende-se, 01/02.
Entrada R$ 2.500,00 + 27x

R$ 81,00, verde. Aceito
moto usada. Tratar 9952-

7084, c/ Mara.

CG TITAN - Vende-se, 95/
96. Entrada R$ 1.400,00 +

14x R$ 110,00. Tratar: 371-

1044, ramo 208, c/
Solange.

CG TITAN - Vende-se, 98,
azul metálica. R$ 2.800,00
ou 36x R$ 118,00. Tratar:
9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 97,
cinza, gas. Tratar: 376-
1822.

CG TITAN - Vende-se, 00,
modo Novo. R$ 3.300,00.
Tratar 275-0329.

CG TITAN - Vende-se, 98,
vermelha. R$ 2.700,00.
Tratar: 376-0035.

DT 180 - Vende-se, 83,
preparado p/ trilha.
R$ 1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

DT 180 - Vende-se, prop. P/
trilha, 89, revisada. Ótimo
estado. R$ 1.250,00.
Tratar: 373-2887.

HONDA - Vende-se ou troca

se, NX400 Falcon, 00.
Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

HONDA BIZ - Compra-se, em

bom estado, pago a vista.
Tratar: 9902-8462.

RD 350 - Vendo, 88, em bom

estado, branca e vermelha.

R$ 2.500,00, aceito troca.

Tratar: 372-2402, c/
Marcia.

•

serviços

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa e

pintura novas. Tratar:
370-1724.

CAPOTA DE FIBRA - Vende

se, para Pick-up Peugeout 504
D. Tratar: 9953-9966.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se

para Courier, nova. R$
600,00. Tratar: 376-1289.

CARRO DO ANO - Compra-se,
95 p/ frente, 4p, compl.,
preferencia finaciado. Tratar:
371-0695.

JOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 16, marca BBS multi furo,
com pneus. Valor R$
1.200,00. Tratar: 9122-1157.

LANCHA - Vende-se, Marajó 16
motor Everude 35, nova,

completa. Valor R$ 8.700,00,
aceita-se troca. Tratar: 370-
2227 ou 9975-1804.

MOTOR - Vende-se, poupa
Yamaha, 28 cv. Valor R$
1.300,00. Tratar: 371-7035.

SOM P/ CARRO - Vende-se
Roadstar c/ controle, grátis
30 fitas. Tratar 371-1403,
com Silvio.

DALTERRA LIMPA FOSSA
Oreamento sem com romisso

.lIMPESA DE FOSSAS;

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

.SERVICOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.
.lIGAÇAO DE REDE HIDRAUlICA (ESGOTO).

Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli - Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguó do Sul

GRUPOSGERADORESDEENERGIA
"Vendo "lococõo "Conserto ·Montagem

Irmáqulnas Indúslrlól1l
• Comérulo ltda.• ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* lavo Jato * Roçadeira
* Aspirador * Motobombas
* Compressor, etc... * Entre outros ...

R. CeI. Procó io Gomes de Oliveira 1651 - Centro - Jorn uó da Sul

* Assistência 24hs
www.irmaquinas.cjb.net

La.n(:hes
371-2447

o melhor atendimento da cidade
Ruá Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Transporte
para:

Faculdade (local),
(47) 372-1479 Trabalho, Festas
9113-1646 Casamentos, etc.

II••"'$/7S9 59".
.

Economize Tempo e Dlnhelrol

tf:Iuafil
() .Disk IrtEol'mt:lçi!ies que está no merendo. desde

1995 inicia sua expensào paro o Brasil nu gmnde Curitiba, Estado
do �ran.âA Atende- diariameute 24 heras 'Por dia e seu ohjetivo é
aux.HitJ.l' o conaumídor fi encontrar as empresas, os produtos e 0$

servíçoe de SCLl íntercese, Vej{.-t alguns exemplo» J.nro.rmática,. relefonia,
venda e as"i�tB"da do eíetre-eletrõnicos, restnurantes, lanchonetes,
Jwtêiz e vi"b""'s, reparos dOl11&$tiç(>�, prediais. c lndu>toria'$. Jíl1lf;'eza.e
conservação, jaHUn�gçltl e paisagistno, ·pro?�u..?s 'e pr��mntC's nuCJow?US
c ímnortados. medicas, engenbeiros, ,ktlllSias e outroa produtos e

$crviços do seu dia-a-dia.
Nosso serviço é rH�rsQt'Ulli�'{dO. pÚ�SintttWS lHl1 qURclllJ_ de

proflseíonals altamente qtlâH-ficaitar; pílr�1 �lu.mdcr plet):a!.'nt�n!f.� SÜi�S

necesstdades.
,

No030., 789 /S9"., voei) "btel1' toda. u" ""0''''''.''',,,,''',

pre�isa pard. f�\;Zel' ti melhor
.

nt�_g��çk"; ,��o:ln(!',
horârio de atendimento ele <�tl:}fH't.�S)i).S� rre,<óuH.1:on::�!l
profisaíonais hberaís, HI�m de :Hmne F��lge: c l�··'rnJlillW, possutrem.

V'l<Oê lambem poder.. $olk':ür pelo nome do produlo <tu que
passaremos "ária" opções para sua pesquisa.

,
.

.

Possuímos também um bM\eO de dados ru.1 ínternet. qn" �"tlt<�m

lnformnrões exclusivas 'de 11-OSS0S. dientes Íjlí.lld{),t) f: .pode �er M.essa�_'O
pelo endereço www.ernbrainfo.cum.hr, onde você encontra

..

't(imbérJ1
produtos e servíços em ptDmo.ç.ó��s, bns.tn uccssar o llnk ';';Cln$�Hlel'{(Ios
Prcmncionais".

$lIbç por 'lu;" o Dbk Infcrmnçõea é díferenteê
.

É simples! Por ser um serviço com curactcnetlcas de utilidade púhHcJI)
náo visa lucro com .JS Hga_çOf�s recebidas, pois tem corno propósito,
{acilit�r a vida da comunidade, ,1'.lp-ro.ximfll1do quem quer vender dt:

ql1enb(J���t�O�P���*) ê cle R$ ()t27 o minuto • mihicO mmimo definido

para. manutenção do serviço C que <: totalmente retido pela Embttud.
empresa c::css'(ooJÍrJa e administradora do sistema.
Portanto não esqueça: Procurar nnnce.. I:Uilfz,Ugl'led.stiO 7BtI D('J(J

.",

Ante, de comprar Produtos
e Serul',;o5 Consul�-no51

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1983 - CENTENÁRIO - Casa alv.,
cl 115m2, 3 dorm., 1 bwc, sala
estar, cozinha, lavanderia,

garagem + edícola cl churrasq., 1
dorm, 1 bwc. R. Henrich AugList
Lessmann, 199 - próx. Cepron -

R$ 49.000,00

5053 - JGUÁ ESOUERDO - Casa
alv., cl 195m2, suíte + 4 dorm., 1
bwc, sala, copa, coz., lavand.,
terreno cl 450m2 - R. Carlos
Fritz Vogel, 13B - R$ 85.000,00

5051 - VILA RAU - Casa alv. cl
150m2, suíte cl closet + 1 dorm., 1

bwc, sala estar, cozinha, lavand. - R.
Anton Freichs, 73 - R$ 53.000,00

3046 - GUARAMIRIM - mini chácara
cl 20.000m2, cl 3 nascentes.

Terreno plano. R. Estrada Jacu-Açú.
R$ 17.500,00 entro + saldo parco

5031 - NEREU RAMOS - Lot.
Santo Antônio, casa alv. cl

90m2, 2 dorm., 1 bwc, sala estar,
cozinha, lavand., desp. - Terreno

cl 425,9Bm2. R. Maximimo
Beber, 205 - R$ 25.000,00

Paulina Krueger Lescowicz, 104
lot. Miranda - casa alv. cl
BO,OBm2 - 3 dorm., 1 bwc -

Terreno cl 325m2 - R$ 37.000,00

1963 - NOVA BRASÍLIA - sobrado
cl 164m2, suíte cl closet, 1 dorm.,
sala TV cl sacada, 1 bwc, sala estar,
jantar, COZo cl armários emb., la
vabo, lavanderia, piscina, salão
festas. R. José Emmendoerfer, 9B1

- R$ 110.000,00
.;;;;::'c ;t..�-:::- ,-_ <i.d;';:,k,;;;_.�

5024 - GUARAMIRIM ICENTRO - R.
João Pereira Lima, 549 - Sobrado
cl 231m2, suíte + 2 dorm. 1 bwc
social, lavabo, sala estar, TV,
cozinha cl armários + edícula I
salão festas + 3 dorm., 1 bwc.
Terreno cl 450m2 - R$ 135.000,00

5034 - NEREU RAMOS - Casa alv. cl
179m2 - 3 dorm, 2 salas, 1 bwc
social, churrasqueira cl 1 bwc,
garagem DI 2 carros. Terreno cl

380m:!. R. Padre Antônio
Echelmeyer, 67 - R$ 69.000,00

4260 - EDIF. ATENAS
- R. Willy Manske, 219 -

Centro, apto cf
235,40m', semi-'
mobiliado, 1 suíte cf
closet cf hidra, m. dupla
+ 3 dorm., sala estar e

lV, cf sacada, cozo cf
armários ernb., 2 vagas
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área I<€rde cf
9.350m' -

R$ 250.000,00 nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE TERRENO - Estrada Geral Tifo Aurora.
Área l3.5l2,85m 2. Valor: R$ 70.000,00

VENDE-SE CASA MISTA - Rua Henrique Piazera, 49. Área
+ ou - l80,00m 2

- Consto + ou - l20,00m 2 1 suíte + 2 dorm. +
cozo + bwc + área servo + garagem. Valor R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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3047 - Res. Amaranthus - apto novo cl
306,OOm2 de área total construída, sendo suíte
cl closet, 2 qtos, salas conj. cl sacada e

churrasqueira, lavabo, dep. empregada, 2 vgs
garagem - R$ 145.000,00 + acabamentos finais

1993 - Schroeder - próx. Marisol- alv., cl
108m2, cl 3 qtos, bwc social, salas

conjugadas, chur., garagem. R$ 50.000,00-
aceita terreno como parte pgto.

1010 - Centro - alv., cl 280m2, cl suíte + 2

qtos, escritório, sala de estar e jantar, cozinha,
garagem pi 4 carros. R$ 140.000,00

, VENDA

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br

* 1372 - Vila Rau - Sobrado cl 48,32m2, cl 2

qtos - R$ 12.000,00 + financiamento CEF
* 2022 - Centro - Terreno si benfeitorias cl
609m2 - R$ 48.000,00
* 2034 - Centro - próx. Justiça Federal -

Terreno cl 793,48m2 - R$ 66.000,00
* 2081 - Res. Bela Vista - Terreno cl
378,75m2 (15x25,25) - R$ 25.700,00
* 2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - cl
asfalto - 420,OOm2 (15x28) - R$ 23.000,00
* 2151 - Chico de Paula - Terreno cl

447,75m2 murado - R$ 25.000,00
* 2233 - João Pessoa - frente pI Rod. Manoel
Francisco da Costa - esquina cl 450m2 (15x30)
- R$ 14.500,00
* 2296 - Vila Lalau - terreno cl 5.746,67, cl
frente pi 3 ruas - próx. Demicar - R$
220.000,00
* 2320 - Vila Lenzi - Terreno c/410,17m2

(15,10 x 28,50) - R$ 30.000,00
* 3092 - Res. Bartel - Apto novo cl suíte + 2

qtos - R$ 45.000,00

1171 - CZERNIEWICZ - próx. Pama - alv., cl
234m2, cl 2 suíte + 3 qtos, cozo mobiliada, garagem
p/_ 2 carros. Terreno cl 339m2 :- R$ 125.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

casa cl 200m2, suíte + 3 qtos, churrasqueira -

R$ 100.000,00 - aceita troca cl apto -

Central cl 3 qtos.

1131 - Lot. Dom Francisco - Centenário

próx. Apae - casa nova em alv. cl 94,OOm2, cl
3 qtos - R$ 59.000,00

1000 - Centro - Sobrado cl 220m2, cl suíte +

2 qtos, sala íntima, escritório, garagem pI 2
carros. R$ 140.000,00

-

LOCAÇA0
* 601 - CENTRO - próx. Despachante Cilo -

casa alv. cl 4 qtos - R$ 690,00
* 605 - CENTRO - CASAS DE ALVENARIA -

suíte + 2 qtos, garagem pI 2 carros - R$
880,00
* 609 - RUAWALTER MARQUARDT - ao lado

Restaurante Texas - Casa alv. cl suíte + 2 qtos
e garagem pi 2 carros - R$ 450,00
* 617 - CENTRO - ED. REBELLO - apto cl sala

cl sacada, 2 qtos - R$ 380,00
* 620 - CENTRO - ED. CARVALHO - apto cl
suíte + 2 qtos - R$ 550,00
* 622 - CENTRO - ED. PALOMA - apto cl suíte
+ 2 qtos, cozo mobiliada - R$ 480,00
* 624 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - apto cl
suíte, 2 qtos, cozo mobiliada. Prédio cl piscina,
playground, chur., salão festas festas e quadra
poliesportiva - R$ 600,00
* 625 - CENTRO - APARTAMENTO - cl 2 qtos,
na Rua das Duas Rodas - R$ 250,00
* 635 - CENTRO - ED. MARQUARDT -

QUITINESTES - a partir de R$ 200,00
* 636 - CENTRO - apto cl 2 qtos + dep., 2

bwc, estacionamento privativo pi 3 carros, sem

condomínio. Este imóvel também pode ser
utilizado comercialmente - R$ 440,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corretor de Imóveis
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

localizada na Estrada Garibaldi, com área de 4.770m2, 45x 106,
totalmente plana com ótima lagoa, energia elétrica, podendo também
servir para construção de residência, galpão industrial ou comercial.

Prefo: RS 19.000,00

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

VENDE

- Apto. no Edifício Catarina Ersching,
Centro, 1 suíte, 1 qto., 1 bwc, sala, copa,
coz., lav. e sacada cl churrasq., garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2
elevadores. R$ 75.000,00 negociáveis.

- Casa de alv., 3 qtos e demais dep., pintura
nova, toda murada, em frente pi rua

asfaltada, cl portão eletr. e interfone, cl
145m2. Terreno cl 15x30. Bairro São Luís.

- Casa alv, 3 qtos., e demais dep., nova,
toda murada, cl 150m2• Bairro Santo An
tonio.

,�IMÓ�;!�III-------------����
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493

if 370-1788 - Fax: 275-2294

VENDE - Sobrado cl 150m2,
em terreno de 30m2 - R. São
Cristovão - TIfo Martins - lot
Ano Paulo III (próx. Posto
Mime) RS 50.000,00
(aceito sítio como porte de
pagamento)

VENDE OU TROCA - Coso de
olv. cl 140m2 em terreno todo

murado de 390m2 - Bairro
Jardim CentenÍlrio.
RS 45.000,00

OBS.: troco por solo comercial

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

'I TERRENOS I• Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
25.000,00. Terreno com 702,00m2, esquina, no
loteamento.
• Terreno com área de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

I
Lenzi. Valor R$ 17.000.00.

I• Terreno com área de 600,00m2 (15x40L sito a

Rua Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.

'

• Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,00.

CASAS

I.
Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

Iloteamento Zonqheline. Valor R$ 30.000,00.
.1/2 (meia) Agua de Alvenaria, 30,00m2• No Ouro
Verde (Borro), Lote 207. Valor R$ 11.000,00
• Casa de alvenaria com 400,00m2• Centro
• 1/2 (meia) Água de alvenaria, 40,00m2, na Rua

I
José Norloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor

IR$ 17.000,00
• 1!2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, com 280,00m2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$

165,000,00 I
• Casa de alvenaria, com 70,OOm2, no Loteamento
Ouro Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x

"

380,00
LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS', COM UMA

PEQUENA ENTRADA

I.
CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II

• OURO VERDE • SÃO CRISTOVÃO
• FIRENZE

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

CRECI1541·J VENDE:

CASA DEALVENARIA - cl área de 98,OOm2 , contendo 3 quartos, 2 sala, 2 bwc, cozinha, lavanderia.
Terreno cl 560,OOm2, todo murado. localizada á Rua (326) José Narloch, Bairro Ana Paula. RS
35.000,00. Negociáveis.

LOTES - cl áreas npertir de 400,OOm2, localizados no loteamento Jomor, Bairro Estrada Nova, contendo
toda infra-estrutura necessária, pronto pi construir, próximo a escola, creche, mercado, ponto de ônibus, etc.
Com valores epcrtlr de RS 9.000,00 ou aceita-se financiamento direto cl a imobiliária.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

... PREÇOS
RETORNANDO

DE FÉRIAS .••

I

Informativo
Imobiliário AIJS

MENSAGEM A CORRETORES DE
IMÓVEIS E PROPRIETÁRIOS

O objetivo primordial do corretor de imóveis será sempre
a felicidade do seu cliente, pois é ele a razão da nossa

existência.
Por isso, recomendo que, sempre que um proprietário colocar

a venda, permuta locação, o seu imóvel, o faça com o

corretor de imóveis devidamente habilitado. E não deve ter
receio de entregar-lhe cópia da respediva matricula

atualizada, certidão negaJiva do IPTU, bem como, cópia dos
seus documentos pessoais, inclusive da certidão que atesta o

seu estado civil.
O corretortambém deve fazer uma vistoria prévia no imóvel
antes de vende-lo, [ó que precisa conhecer; na ponta da língua

as condições do que está vendendo.
O ano de construção, aspedos da construção, materiais

nobres empregados também são informações que não podem
faltar na ficha de cadastro do imóvel.

Somente esta transparencia permitirá ao corretor de imóveis
consultaras órgãos públicos para verificara situação do
imóvel e do proprietário, avaliarcorretamente o bem e

elaborara contrato de exclusividade que vai reger o
relacionamento comercial entre as partes e garantir a

segurança e a tranquilidade do negócio.
Muitas vezes achamos que todo este cuidado é um exagero.
Veremos que a premissa de que "todo cuidado é pouco"
quando nos colocamos na posição do comprador; que

imagina que, ao procurar um corretor de imóveis, vai ter uma
negociação absoluta e totalmente dentro dos padrões legais

exigidos com total lisura e retidão.
Se todo os que atuam na corretagem imobiliária agissem
desta forma, estariamos preservondo não apenas a nossa

integridade como profissionais, mas valorizando a nossa

categoria, garantindo um negócio seguro e íntegro e

atendendo os anseios de vendedor e comprador.

C.l. Gilmar dos Santos
Presidente do CRECI/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - J�raguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI 0914-J �lnl.- 3·71 -2117www.imoveis-sc.com.br. _ ..

Vende: Alvenaria cf área 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114
Preço: R$ 25.000,00

Vende: Alvenaria cf área 120 m2, em
terreno 512m2. Rua: Luiz Picolli, 128
Preço: R$ 45.000,00 (Aceita chácara

como troca)

Vende: Apto. e ponto comerciai, cf
área 156 m2. Rua Bernardo

Dornbusch, 2021 (Vila Lalau)
Preço: R$ 75.000,00

Vende: Madeira, c/ área 47m2,
em terreno 329 m2. Rua 938 -

Lot. Ouro Verde.

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria c/ área 150 m2, em
terreno 720 m2.

Rua Fredolino Martins, 311
Preço: R$ 45.000,00

Vende: Alvenaria com área 60 m2,
em terreno 300 m2. Rua Henrique

Marquardt (Czerniewicz)
Preço: R$ 19.500,00

Vende: Sala comercial (em construção),
cf área 36m2. Rua Antonio Zimmer

mann, 61- Sala 2 - Ed. Topazio (Guara
mirim). Preço: R$ 25.000,00

Aluga: Apto. contendo 2
dormitórios. Resid. Maguillú - Ap. 5

Bl. A - R$ 250,00

OFERTA DA SEMANA

Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios,
I

cf área 120 m2, em terreno de 364 m2.

Rua Ervin Doege, 71 (Barra)
Preço: R$ 38.000,00 (aceita carro)

Vende: Alvenaria cf área 270 m2,
em terreno'de 750 m2. Rua Paulo

dos Santos, 47 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 120.000,00

Vende: Terreno com área 1.018 m2..
Lot. Flamboyant (Jaraguá

Esquerdo)
Preço: R$ 45.000,00

Vende: Alvenaria cf 194 m2, em
terreno de 300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 1637
Preço: R$ 95.000,00 .

Vende: Chácara cf casa em

alvenaria de 184 m2, e terreno

375.000 m2. Nereu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30
.. Aos scilbados: 8h às 12h

1001 - VILA NOVA - Ed. Ana
Cristina - R. Pedro Gonzaga, apto
c/ órea total11 Om2, 1 suite, 2
dorm., 1 bwc, sacada, chur.,

individual bicidetório, 2 portões
eletr., central de gós e garagem.
Entrado RS 35.000,00 +

12x 903,00 (1,6 CUS's)

Hilamar - R. José
Pavanello, apto c/ área
108,34m', 1 suite, 2
dorm., ehurrasq.
provativa, 1 vaga
garagem, 1 sacada.
Ent. RS 21.000,00+
33x RS 677,00
(1,20 CUB's) x 1.20
CUB + 9 refor!os

2198 - CENTRO - R. Ferdinando Pradí,
11 8 - casa alv. 11 Om2, 3 dorm., sala

estar, bwc, copa, cozinha c/ móvei, sala TV,
churrasq., bwc, área serviço, garagem.
Terreno 300m2 - RS 78.000,00

2194 - SÃO LUIS - R. Adriana Cristina
Pereira, 727 - casa alv: 68,17m2, 3 dorm.,

sala, copa, cozinha, garagem, bwc, área serviço
+ edícula 50m2, 2 dorm., bwc, garagem.

Terreno 405m2 - RS 60.000,00

2190 - VILA LENZI - R. Elpídio
Martins - caso alv., 70m2, 2 dorm., sola,
copa/cozinha, lavand. Terreno'--330m2 -

RS 28.000,00

Urubici - lto. Vargas de Oliveira - Terreno

13x26,25 = 341,25m2 - RS 10.500,00

2226 - AM{ZADE - R. Frederico Todt,
361 - casa alv. 1 suíte, 2 dorm., solo, copo/
cozinha, 2 bwc, garagem 2 carros, toda

murada. Terreno 450m2 - R� 44.000,00

1049- CENTRO- R. Proc. Gomes de Oliveira
Ed. Maguilú - apto, 2 dorm., sala, cozinha, área

serviço, bwc, garagem. RS35.00MO

2195 - VILA LENZI - R. Arquimedes
Dantas, 151 - casa alv,� 11.8m2, 3 dorm.,
sala estar, copa/cozinha, bwc, garagem.
Edícula 30m2, cozinha, 1 dorm., bwc.
Terreno 468m2 - RS 55.000,00

3072 - CHICO DE PAULA - R. 582 -

Terreno 1.225m2 - RS 26.000,00 ou

entrada RS 10.000,00 + parcelas de
RS 500,00 mensais. Aceita carro.

Georg - casa alv. 130m', 3 dorm., sala estar/
jantar, bwc, copa/cozinha c/ móveis sob medida,
área serviço, desp., garagem, portão eletrônico,
interfone. Terreno 450m'· RS 65.000,00

3109 - BARRA RIO CERRO - R. 'LIa. Rosa -

Terreno 20x30 = 600m' - RS 26.500,00
edificado, uma re�dencia em alvenaria, fase de

contrução lO,OOm'

""', . .".L_ ��;f.:''''''''':�{;''�:: 1\'
2209 - Jguá Esquerdo- R: João Carlos Stein, 1430-

casa alv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, sala
copa/coz., lavand. Terreno 1144m'- RS45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COD 108 - SÃO LUIZ - Sobrado -

I suite com closet mobiliado, cozinha
mobiliada, 2 banheiros mobiliados, 3

quartos, 2 salas, mobiliadas, 2
garagens, dispensa, área de festas -

Valor R$ 120.000,00

COD 141 - ÁGUA VERDE - I

suite, 3 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros,

4 garagens, área de festas -

Valor R$ 180.000,00

COD 114 -VILA LENZI- I

suite, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, terreno todo
murado - Valor R$ 95.000,00

COD 075 - BARRA -

LOTEAMENTO PAPeP - casa em

alvenaria medindo I 74,00m2, terreno
medindo 524,00m2, I suite, 2 quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha,
lavanderia, dispensa, garagem, terreno
todo murado - Valor R$ 130.000,00

COO 021 - VILA RAU - Residência
medindo I 72,OOm2 - construção

moderna - I suite, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dispensa,
área de festas com churrasqueira, terreno
todo murado, casa nova - Valor R$

75.000,00

COD 089 - ILHA DA FIGUEIRA
- casa em alvenaria - I suite com

closet, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, garagem - Valor

R$ 95.000,00 - valor a nego

I
I
;
I

I
i
,.1 MIRANDA - Residencia mista - 3

� quartos, salas, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Val9r R$

25.000,00

COD 131 - VILA NOVA

Residencia medindo 235,00m2 - 3

quartos, 3 salas, escritorio, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, área de

festas com churrasqueira-
Valor R$ 120.000,00

COD 198 - NOVA BRASILlA -

Casa mista, terreno todo murado
medindo 588,00m2 - 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem Rua José Emendoerfer -

Valor R$ 60.000,00

COD 199 - LOTEAM.

I

I
I
�
1 COD 180 - SÃO LUIZ-

I R:��:��aq:�:��������:�r;'
!
copa, cozinha, lavanderia, garagem,

dispensa, galpão - Rua João
Franzner - Valor R$ 65.000,00

COD 145 - SÃO LUIZ - Terreno
comercial de esquina medindo

506,00m2 - com 19,00 mts. de
frente - exelente para qualquer tipo
de comercio - Valor R$. 50.000,00

COD 142 - RIO MOLHA - Casa de
madeira - 3 quartos - Proximo a

Metalurgica Michelatti -

Valor R$ I 1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exe'elente casa em Barra Velha.

Frente para o mar, fUI�dos p121ra
a lagoa, próxima do t�entro.

sa confortável, muita so
aragem grande.

a maravil ,," ,por
apenas RS 11.000,00,,�,

.�.

Tratar pelo telefone
(41] 314-1608 ou 9993-13
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DESDE QU E A CARAGUÁ
VEÍCULOS SE INSTALOU EM

JARAGUÁ DO SUL, EM ABRIL DE

2000, A REGIÃO DO VALE DO
ITAPOCU NUNCA MAIS FOI A
M ES MA. A maior revendedora de
veículos Volkswagen da região é uma
das empresas que mais ajudam no

desenvolvimento da comunidade, com
projetos de melhoria de qualidade de
vida e em questões educacionais e

culturais.
De acordo com o superintendente da

Caraguá, Jurandir Botelho Machado, a
empresa se preocupa em realizar o

marketing social na região porque
acredita no potencial dela. Atividades

de lnteqração com a comunidade são comuns

e freqüentes dentro da própria empresa.
"Sequirnos o princípio de não sermos

indiferentes com os problemas sociais. Temos
o compromisso de devolver para a

comunidade parte de nossos resultados",
comenta Machado.
Somente no ano passado, aproximadamente
R$ 60 mil foram investidos em eventos

comunitários. Um exemplo está sendo o

"Consórcio Caraguá", realizado através de

parcerias com entidades como a Apae, o

Lions Clube, hospitais entre outras. A cada
120 cotas vendidas uma entidade filantrópica
da cidade recebe um veículo Okm.
Outro exemplo de integração com a

sociedade foi o apoio que a Caraguá deu para

o principal festival de dança de Jaraguá do Sul
do ano passado: o Jaraguá em Dança. O evento
foi considerado um dos melhores investimentos de

marketing social da empresa e serviu, acima de

tudo, como um incentivo à cultura da
comunidade. Da mesma forma foi o encontro

promovido pela Caraguá, das escolinhas de
futebol da cidade. Foram reunidas centenas de

crianças e adolescentes no Estádio João

Marcatto, para prestigiar o principal esporte
brasileiro: o futebol. "Mais um evento que
incentivou o jovem ao esporte e à saúde", diz
Machado.
Por essas e outras, sem dúvida, ser cl iente de uma

empresa que se preocupa com a comunidade é,
ao mesmo tempo, investir no crescimento de uma
sociedade que procura um bom futuro.

ACUvIA, MOMENTOS DA COPA

MIRl!Vl, EM CORUPÁ. TIME DE

FUTSAL DA MALWEE NA COPA

MIRlM DE CORUPÁ (DIR., NO
ALTO) E
MOMENTO DA ENTREGA DO

TROFÉU AO TÉCNICO DO FUTSAL

INFANTO-JUVENIL DA MALWEE.

ESCOLlNHAS DE FÚTEBOL MllUM

DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE

ESPORTES DE ]ARAGuA DO SUL

PARTICIPAM DE ENCONTRO, NA
CARAGuA VEÍCULOS

(ESQ.) AO LADO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOPORTUNIDADE: MAIS DE CINCO MIL PESSOAS EM BUSCA DE EMPREGO NO SERViÇO PÚBLICO

Concurso da Prefeitura acontece

neste domingo em Jaraguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL -

Acontece neste domingo a

prova de conhecimentos

gerais aos candidatos ao

concurso público munici

pal. De acordo com o co

ordenador do concurso,

José Dalmarco Filho, 5.309
pessoas devem fazer a pro
va, que começa às 8 horas,
na Unerj, para quem se ins

creveu para cargos que

exigem o Ensino Funda

mental. Já os inscritos em

cargos que pedem o Ensino

Médio fazem a prova às 12

horas, na Unerj e na Escola
Julius Karsten, e a prova

para cargos que exigem cur

so superior começa às 16

horas, também na Unerj.
O coordenador explica

que, devido ao grande nú

mero de inscritos para os

cargos que exigem Ensino

Médio (aproximadamente
2,4 mil pessoas), houve
necessidade de remanejar

Maior número de candidatos é para cargos que exigem Ensino Médio Edson Junkes/CP

alguns candidatos para a

Escola Julius Kassten, Ele
calcula que cerca de 300

candidatos devam realizar a

prova na escola. "Mas to

dos devem comparecer ini
cialmente na Unerj. Lá, te
remos 140 fiscais para o tra
balho de orientação e enca

minhamento dos candida

tos", avisa o coordenador.

Segundo ele, o horário será

rigorosamente respeitado e

aconselha aos candidatos a

chegarem pelo menos com

uma hora de antecedência.
As provas práticas, exi

gidas em alguns cargos,
devem acontecer no dia 10,
em vários pontos diferentes.
Os locais, segundo Dalrnar
co, serão divulgados semana

que vem através dos meios

de comunicação e cartazes

fixados na própria Prefei

tura. Dalmarco informa ain

da que 48 candidatos tive

ram a inscrição rejeitada por
serem menores de 18 anos.

Há vagas em todas as

áreas e 415 pessoas serão

classificadas para 60 cargos.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Concurso para a Prefeitura e hospital tem 885 inscritos
GUARAMIRIM -- o con- em três horários diferentes, tidade e do comprovante de neiro, mas foi adiado para

curso público que selecio- das 8 às 11 horas, das 12 às pagamento da taxa de ins- amanhã, porque a Funda-

nará pessoal para o serviço 15 horas e das 16 às 19 ho- crição. O candidato não ção Esag (Fundação de

público municipal tem 885 ras, conforme os grupos de poderá portar nenhum tipo Estudos Superiores de Ad-

inscritos, para o preenchi- atividade. A prova do final de material para fazer a pro- ministração e Gerência),
menta de 285 vagas. Dessas, da tarde envolverá aquelas va, com exceção de caneta responsável pela realização
191 são para funções. em funções que exigem for- e lápis. Andrade lembra das provas, estava ainda

vários níveis na Prefeitura e mação de nível superior, no também aos participantes preparando o material. A

94 no Hospital Municipal Magistério, Engenharia, que têm titulação para ser confirmação definitiva dos

Santo Antônio; As provas Saúde e várias outras. "O comprovada .(diplomas aprovados no concurso

serão realizadas amanhã, nas horário para início das pro- atestando cursos concluí- público só deverá aconte-

dependências da Escola Al- vas será cumprido com ri- dos), como no caso dos pro- cer dentro de 20 dias, depois
mirante Tamandaré, na Rua gor", avisa o chefe do Setor fessores, para que compare- que os nomes dos aprovados
28 de Agosto, no centro da de Pessoal da Prefeitura, çam munidos de fotocópias forem homologados.
cidade. Os resultados do con- FábioDias deAndrade, orien- desses documentos, que de- Amanhã, os candidatos

curso serão divulgados após tando os candidatos para que vem ser entregues amanhã. saberão a data e o local onde

transcorridos cinco dias úteis cheguem com antecedência. O concurso estava ini- será realizada a prova prá-
da realização das provas. Deverão se apresentar cialmente previsto para tica, exigida para algumas

Estas serão realizadas munidos da carteira de iden- acontecer no dia 27 de ja- funções. (MILTON RAASCH)

unicação será o

fo. Em caso de
ml,l1l�$�V(ocê estará mais
vul ró e sujeita a

mu me de humor. Tente

i$lil&!ijblli!jjnidade nos

relacionamentos. Astral
inconstante no amor.

Câncer - As atividades
eberão vibrações

. Cuidado com

dou em acelerar a con

fecção das coleções, que
serão entregues para mais

de 8,5 milhões de alunos,
num total de seis coleções
e cinco volumes.

O Programa Nacional

Biblioteca da Escola está

disponibilizando 30 títulos

literários diferentes. As es

colas que oferecem turmas

de 4a e 5a séries do ensino

fundamental também se

rão beneficiadas com a

distribuição das coleções.
Ao doar as seis cole

ções para os alunos, a idéia
do programa é incentivar

a leitura e a troca dos livros

entre eles, além de dispo
nibilizar para a família do

estudante a opção de lei

tura em casa. Os cinco vo

lumes contêm obras de

poesia, conto, romance,
peças de teatro e clássicos

da literatura universal.

SÁBADO, 2 de fevereir� de 2002

Sagitário - Ponha em pratos
limpo ntos mal resolvi-
d c , amigos e pessoas

ma bastante

movimentado. O tráfego estará

enso, os lugares mais

o ambiente de trabalho
Procure se

Ihor.

Coleções literárias serão

entregues em março

Apeijas realiza hoje
primeira reunião de 2002

como utilidade pública des

de dezembro do ano 2000,
mas "até o momento não

conseguimos mobilizar a

classe política doMunicípio
e do Estado para o nosso

trabalho", desabafa o poeta.
Desde que foi fundada,

a Apeijas tem desenvolvido

um trabalho de resgate da

cultura literária local. Em

agosto do ano passado a

entidade promoveu o 10

Encontro Catarinense de

Associações de Escritores,
também promoveu dois

concursos de poesias e con

tos, destacando os autores

locais e regionais com a pu
blicação de quatro coletâ

neas.

]ARAGUÁ DO SUL -- As

coleções literárias a serem

distribuídas este ano po
dem chegar mais cedo aos

alunos e professores de 4a

e 5a séries das escolas pú
blicas, antecipando para
março a conclusão do cro

nograma do Programa
Nacional Biblioteca da

Escola. O prazo das edi

toras para a produção e

distribuição dos livros só

expira em julho, mas elas

já trabalham com a pers
pectiva de no dia 28 de

março terem concluído

esses dois processos.
A iniciativa surgiu co

mo sugestão da secretária

executiva do FNDE (Fun
do Nacional de Desenvol

vimento da Educação), do
MEC, Mônica Messem

berg, em encontro com os

representantes dos editores.
A maioria delas concor-

]ARAGUÁ DO SUL -- A

diretoria da Apeijas (As
sociação dos Poetas e Es

critores Independentes de

Jaraguá do Sul) realiza a

primeira reunião do ano

hoje, a partir das 14 horas,
na Scar. Eles pretendem,
entre outras coisas, discutir
alternativas que sensibili

zem a classe política doMu
nicípio e do Estado para a

luta da. entidade na busca

de dotação orçamentária.
"Queremos reconhecimen
to pelo trabalho que esta

mos fazendo já há 10 anos",
explica o presidente da en

tidade, Daniel Mendes.
De acordo com Men

des, aApeijas é reconhecida

xcelente dia para ler,
ovas coisas e trocar

ite, você terá

agitar, paquerar e se

os amigos.
Virgem - Conte com sua

tilidade profissional:
intar novidades com
ntratos. A vida
tende a ficar em

ezas vai lhe trazer

�eo uni a es inesperodcs.
'r��cida. A noite,
saia para badalar.

• -

o - Você poderá ter
éias em negócios ou
ntos. Sucesso com

Seja mais racional

t� do coração.

Aik'árjo - Graças à

_t��t'.e terá em ver os
.

moeda, vai se "i !

as as situações.
Estará muito criativa. Atração
por pessoas jovens.

•

-A Lua geminiana vai
quebrara rotina. Bom
reunir com os colegas

.

s. Encontros casuais
reender.
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Escolas de Jaraguá do Sul

recebem verbas do Estado
}ARAGUÁ DO SUL - o

vice-governador Paulo
Bauer assinou na manhã

de ontem ordem de ser

viço no valor de R$ 610

mil para a 17' CRE (Co
ordenadoria Regional de
Educação). SãoR$ 318.888,80
para reformas e amplia
ção da Escola Estadual

AbdonBatista,R$114.381,12
para construção de uma

quadra coberta na Giardini
Lenzi e outros R$ 176.730,08
para obras de ampliação na

Valdete Piazera Zindars.

A cerimônia reuniu lide

ranças políticas, professo
res, presidentes de APPs

(Associação de Pais e Pro

fessores) e construtores

vencedores da licitação
pública para a execução
das obras.

Bauer sugeriu que as

escolas contempladas com
a ordem de serviço fiscali

zem a execução das obras

"para garantir a aplicação
dos recursos públicos". "Ê
importante a participação

dos diretores, professo
res, pais, alunos e presiden
tes de APPs no processo.
Ê preciso que se sintam

responsáveis pelas obras",
conclamou, lembrando

que o dinheiro será libe

rado de acordo com o

cronograma da obra. ''A

liberação dos recursos à

medida que as obras vão

sendo executadas evita

desvio", aposta.
Na oportunidade o vi

ce-governador prometeu
mais recursos para a área

de educação da Amvali

(Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu),
no decorrer do ano. ''Ago
ra que tiramos Santa

Catarina do Cartório, po
demos investir no Estado.

O orçamento prevê re

cursos da ordem de R$
360 milhões para investi

mentos", informou, se

comprometendo a de aten

der as reivindicações da

direção da Escola Esta

dual Alberto Bauer.

Concurso' 'Quota deArte"
encerrainscriçães em fevereiro

SÃO PAULO - Até o

dia 18 de fevereiro artistas

plásticos de todo o País

ainda podem se inscrever

no concurso "Quota de Ar

te", que escolherá o projeto
de um mural artístico de

36 metros quadrados que
irá ornamentar a fachada

e parte das laterais do edifí

cio comercial Exclusive, ain
da em construção na Ave

nida Angélica, em São

Paulo. O prédio é da constru

tora Quota Empreendi
mentos Imobiliários e a obra

deverá ser realizada na téc

nica mosaico de vidro.

i'f SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

A escolha do projeto
será definida por um júri
de arte de alto nível, cons
tituído por críticos de arte

renomados do País, com
a curadoria do crítico de

arte Jacob Klintowitz. O

vencedor receberá um prê
mio no valor de R$ 40,00.
A Quota está investindo

R$ 600 mil na opera

cionalização do projeto,
mas a execução do painel
poderá custar R$ 1 milhão,
dependendo do nível de

detalhamento do projeto
vencedor. As inscrições são

gratuitas.

I SCHÜTZENFEST: TORNEIOS DAS SOCIEDADES PASSARÃO A TER CARÁTER CLASSIFICATÓRIO

Regulamento das competições
de tiro sofre alteração. este ano

}ARAGUÁ DO SUL - A

diretoria de Tiro da As

sociação das Sociedades re

solveu alterar o regulamen
to das competições de tiro

da Schützenfest. De acordo

com a presidente da enti

dade, Henrieta Neves, a

principal mudança diz res

peito aos torneios realiza

dos durante o ano pelas so

ciedades, que a partir de

agora terão caráter classi

ficatório para a competi
ção final, realizada em outu

bro, durante a 14' Schützen

fest. Desta forma, segundo
Henrieta, as competições
que eram realizadas até o

ano passado durante o mês

de setembro, nãomais acon
tecerão.

As sociedades foram di

vididas em três chaves, de
acordo com a somatória

dos pontos obtidos na com

petição final realizada ano

passado. Todas as disputas
acontecerão no ParqueMu
nicipal de Eventos, sempre
aos domingos. A primeira

Arquivo/CP: Edson Junkes

Regulamento foi alterado para que as equipes tivessem mais chances de competir

competição está marcada ve considerada imediata- costume, no último sábado

para o dia 17 de março, na mente de melhor nível. A da festa, também com co-

Sociedade Amizade, e pros- etapa final contará com as roação do Tiro Juvenil.
segue todos os domingos três melhores equipes de ca- As mudanças possibi-
até o dia 29 de novembro, da chave e mais uma - que litarão que cada sociedade

quando acontece o torneio será definida ou pela soma- tenha mais chance de parti-
entre as chaves A e B, na tória de pontos ou sorteio, cipar em torneios realizados

modalidade Carabina 22. totalizando dez equipes, em outras cidades e tam-

Outra diferença é que as Cada torneio terá pre- bém vai acarretar intercâm-

duas sociedades que obtive- miação própria e a coroa- bio entre outros municípios
remmelhor desempenho em ção e premiação das ma- e sociedades, além de incen-

cada torneio terão oportuni- jestades da 14' Schützenfest tivar e incrementar a prática
dade de "subir" para a cha- será realizada, como de do tiro ao alvo.

Comerciantes queremMuseuMunicipal aberto o dia todo
}ARAGUÁ DO SUL - O

horário praticado pelo
funcionalismo público de

Jaraguá do Sul (das 7h30

às 13h30) está, de certa

forma, interferindo nos

planos de valorização tu

rística do MuseuMunicipal
Emílio da Silva, que fecha

depois do almoçoe- so
mente reabre no outro dia.

De acordo com o depoi
mento de comerciantes que
atuam no centro da cidade,
especialmente os instalados

nas proximidades da Praça
Ângelo Piazera o que está

A abertura do museu

em horário integral é de

fendida por diversos co

merciantes instalados no

Centro. A maioria concor

da de que ponto de atração
turística deve ficar à dis

posição do turista, espe
cialmente nas tardes de

verão. "Seria importante
Edson JunkeS/CP não apenas para os turistas,

Horário do museu não agrada comerciantes do Centro
mas também para os jara-

faltando é coerência para
a administração pública.
"Fecham as portas do mu
seu justamente no período
de férias. MUitas famílias

trazem os parentes para ver
o lugar e dão com a cara

na porta", reclama o pro

prietário de uma lanchone

te no centro da cidade.

guaenses que circulam no

centro da cidade no perío
do da tarde", afirma o pro
prietário de uma sorve

teria, também no centro.

C...uHAd"g"''''''''';odo,s/C Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www,cassuli,adv,br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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I AGROPECUÁRIA: PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL FIRMA CONVÊNIO PARA OBRA DO ABATEDOURO

Ministério da Agricultura está
destinando R$ 500mil aoprojeto

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura firmou ontem o

convênio com o Ministério

da Agricultura assegurando
recursos para a instalação do
abatedouro comunitário de
bovinos e suinos, da usina
de leite, indústria de pal
mitos e cozinha didática,
projetos que serão execu

tados pela GerênciaMunici
pal de Agricultura. O mi

nistério está destinando R$
500 mil, a fundo perdido,
para a viabilização do pro
jeto.

O convênio foi assinado

pela manhã, na sala de

reuniões do Centro Admi
nistrativo Municipal, pelo
prefeito Irineu Pasold e o

superintendente de Ne

gócios da CEF (Caixa Eco
nômica Federal), Carlos

Roberto Wengerkievicz, na
presença do vice-gover
nador Paulo Bauer, agricul
tores e convidados. As
obras serão iniciadas ime

diatamente, tão logo os

recursos estejam disponíveis
e a licitação realizada, pos
sivelmente até junho, in
forma o gerente deAgricul
tura, Alcides Peixoto.

Cesar Junkes/CP

Produtores rurais acompanharam assinatura de convênio, ontem, na Prefeitura

O abatedouro, de uso comercialização e requerer estruturas desse tipo.<'

comum aos agricultores in- a inspeção federal. Ele calcula que existem

teressados, terá capacidade Conforme Peixoto, além pelo menos 20 pequenos

para abater 60 bovinos e de promover a agrega- abatedouros funcionando

300 suínos por mês, e a ção de valores aos produ- clandestinamente em Jara-
usina de leite, para receber tos agropecuários, a insta- guá do Sul,muitos dos quais
até dois mil litros de leite lação do abatedouro cornu- poderão optar pelo projeto
por dia. nitário desestimulará o aba- comunitário, legalizando a

Mais de uma centena de te clandestino de animais, produção e a oferta de ali-

agricultores, de diversas normalmente sem as espe- mentos. Outros projetos
localidades, principalmente cificações técnicas e sanitá- semelhantes virão futura-

que mais concentram essas rias adequadas e necessárias, mente, informou Peixoto,
atividades, se beneficiarão oferecerá produtos inspe- lembrando que há anos a

do projeto, que também cionados ao consumidor, Associação de Prestação de

vai aproveitar a produção sem excluir os pequenos Serviços do Rio da Luz rei-

de peixes do Município. produtores rurais, que não vindica a instalação de

Eles deverão constituiruma têm condições de fazer umaminiusina de leite na 10-

cooperativa para facilitar a grandes investimentos em calidade. (MILTON RAASCH)

Convênio garante recursos para obras de urbanização emJS
]ARAGuA DO SUL - O trecho que compreende o rias na Praça Ângelo Pia- trânsito de pedestres, e

vice-governador Paulo "Calçadão da Marechal", zera, que deverá contar integração com o novo

Bauer assinou convênio integrando-se ao Projeto com "espaço público co- sistema de transporte cole-

ontem, na passagem pela de Revitalização do Cen- berto, integrando-se a in- tivo urbano - Transfácil

cidade, viabilizando para a tro Histórico e urbanização vestimentas privados que -, em fase de elaboração.
Prefeitura acesso a finan- do entorno do Museu propiciem ampliar e me- Completando, serão

ciamentos no Badesc, ga- Emílio da Silva, compre- lhorar os serviços de lazer, feitas "obras de recapea-
rantindo recursos para a endendo a colocação de gastronomia e de eventos menta e pavimentação as-

execução de diversas obras piso novo, melhoria de culturais e artísticos". Ainda fáltica de aproximada-
urbanas. O convênio, no equipamentos urbanos de acordo com a Secretaria mente 1,5 quilômetro na

valor de R$ 800 mil, com (bancos, iluminação, cole- de Desenvolvimento Mu- Rua Roberto Ziemann

contrapartida de R$ 342 tores de lixo, telefones pú- nicipal haverá também (Bairro Amizade), dando
mil da Prefeitura, totali- blicos, paisagismo e identi- "melhor planejamento da continuidade ao programa
zando R$ 1,4 milhão, está ficação de ruas). área destinada ao estacio- de pavimentação e melho-
destinado à melhoria do Prevê também melho- namento de veículos e ria do sistema viário. (MR)
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Bauer diz que questão daTlP
tem solução emGuaramirim

]ARAGUA DO SUL/
GUARAMIRIM - O Go

verno do Estado já en

controu uma saída para
viabilizar o início da obra

do acesso através do Bair

ro Ilha da Figueira, em

Guaramirim. A informa

ção foi dada pelo vice

governador Paulo Bauer,
quando participava ontem
de ato para assinatura de

convênios no gabinete do

prefeito Irineu Pasold, em
Jaraguá do Sul.

Conforme Bauer, que
não forneceu detalhes so

bre o entendimento a que
o governo chegou com a

Prefeitura de Guaramirim,
nas questões da dívida

pendente com a Celesc e

Taxa de Iluminação PÚ

blica.

De acordo com o vice

governador, dessa forma,
o prefeito Mário Sérgio
Peixer já está autorizado a

providenciar a licitação
para a execução do trecho

de pavimentação, que via

bilizará uma segunda liga
ção por asfalto entre duas

cidades, além da BR-280,
hoje com tráfego de veí

culos bastante intenso.

"Esta Jaraguá do Sul deve

a Guaramirim", comentou
Bauer, procurando enfa

tizar ai importância da ini

ciativa do governo do vizi

nho Município, ao dispor
se em assumir a construção
do acesso, que exigirá par
cela considerável de recur

sos próprios.
A confirmação da su

peração do impasse que
envolvia a dívida da Celesc,
que no entanto ainda po
derá ter desdobramentos

na Justiça e precisa ser pa
ga, saiu após a audiência que
Bauer concedeu esta sema

na ao prefeito de Guarami

rim, em Florianópolis. (MR)

VISITE-NOS NO PLANTÃO DE MATRíCULAS
06 e 07 de fevereiro

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul

Sábado
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h3 O - Rainha da Paz

MISSAS

Domingo
07hOO, 09:00 e 19:00hs - Matriz

MENSAGEM

Onde está o teu tesouro, aí está
também teu coração (Mt 6,21)

Muita gente pensa que a felicidade está na riqueza, no conforto, no

status e no poder. Tudo se sacrifica para isto. Tal procura não leva à
verdadeira felicidade como bem podemos ver na vida de muita gente e na

situação do nosso País. Quando a gente observa bem, a procura desregrada
da riqueza é uma fonte de sofrimento para muitos, e também para a própria
pessoa. Os problemas do nosso mundo poderiam ser resolvidos se houvesse

•

uma verdadeira distribuição de rique
zas, se nosso mundo soubesse parti-

Apoio: Ihar e defender os mais fracos.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Quem tem coração de "pobre" não
coloca sua auto-realização na posse de

dinheiro, saberá partilhar, levar uma

vida sóbria, sem ostentação e sem des

perdícios, respeitar as pessoas. Trata
rá os outros com bondade e não julga
rá. Estará pronto para ouvir os outros,
dialogar e buscar consenso. Tudo isso

exige um verdadeiro espírito de pobre
za, de desapego, de disponibilidade.
Pode se dizer que, na raiz de uma

vivência cristã, não está a procura do

Ter, mas a procura de Ser. E para "ser"
é preciso "ter" meios necessários para

crescer como pessoa. (Mt 5,1-12)

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371·1910 e 275-3125

SEU FUTURO MERECE O MELHOR• .J'l�
POSITIVO
JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COLUNA WARM UP

A exemplo da Williams
A paciência é uma virtude, mesmo num mundo

tão veloz e necessitado de resultados quanto a Fórmula

1. Ao ver ontem o novo carro da Williams, e dar uma
olhada no que disseram seus principais integrantes, tive
a certeza de que 'o "modus operandi" do time inglês
é o mais apropriado para se conseguir alguma coisa

no automobilismo.
!

A Williams, em seus melhores momentos, sempre
baseou seu trabalho em parcerias fortes e duradouras.

Primeiro com a Honda, depois com a Renault. Agora,
com a BMw. Seus carros nunca foram colchas de

retalho de patrocinadores. Até com isso o time se

preocupa: empresas sólidas, capazes de garantir um
orçamento gordo.

Quando a Renault decidiu pular fora da F-1, no

auge, no final de 1997, a Williams não se desesperou.
Passou dois anos se arrastando com motores velhos,
enquanto costurava o acordo com a BMw, que estava

disposta a voltar. Em 2000 a parceria foi para a pista.
No ano passado, rendeu vitórias e poles. Neste ano,

luta pelo títul�. I

A comparação com a Ferrari é inevitável. Nos seus

21 anos de jejum, até Michael Schumacher conquistar
oMundial de 2000, a equipe italiana, seguindo o ímpeto
latino de seus comandantes, vivia mudando tudo: pie
latos, engenheiros, projetistas, fornecedores, mecânicos,
diretores, cozinheiros. E nada dava certo. Só quando
apostou na estabilidade; com o staff técnico trazido
por'Schumacher da Benetton, é que os resultados

começaram a aparecer.
A Williams sempre foi assim. Sabe que a F-1 vive

de ciclos, e que não adianta trocar o técnico a cada

derrota. Nesse negócio, nada se' consegue sem um

planejamento de médio ou longo prazo. FrankWilliams
e Patrick Head são autênticos homens do esporte.
Inteligentes, realistas, lidam com tranqüilidade com os

anos de vacas magras para comer o filé lá na frente.

Seriam ótimos dirigentes de futebol. Não se as

sustam com pressões, mantêm a serenidade nos mo

mentos difíceis, sabem onde estão pisando e com quem
estão lidando. São pacientes. E competentes, acima de
tudo. A Williams hoje é um time redondo, em que
pese o mau relacionamento entre seus pilotos. Mas até
isso é possível administrar, desde que não atrapalhe o

conjunto. Na hora em que Frank e Patrick perceberem
que as hostilidades entre o alemão e o colombiano
estão prejudicando o time, um dos dois espirra.

Assim é que a Williams começa a temporada de
2002. Cinco anos depois de seu último título, entra na

briga de novo. E não de, forma circunstancial. Entra
na briga para ficar nela por uns bons cinco ou seis

anos, garantindo ótimos duelos com Ferrari e McLaren.
É assim que se faz. Um exemplo para times cheios da

grana e vazios de competência, como BAR e Jordan,
para citar apenas dois. (FLAVIO GOMES)

_P_O_LI_'C_IA_I_E_sP_O_R_TE__ ,,,,,,_,_,,,,__�,__,
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ICRIME: POLICIAIS PERSEGUEM E TROCAM TIROS COM QUATRO INTEGRANTES DE QUADRILHA

Polícia procura dois integrantes
de quadrilha que estão foragidos

GUARAMIRIM - As po
lícias Civil, Militar, Rodo
viária Estadual e Federal

estão trabalhando em con

junto desde quinta-feira para
encontrar dois integrantes de
quadrilha que fugiram de

pois de participar de perse
guição e sofrer acidente.Jean
Banbineti, 23 anos, e Je
ferson Alves dos Anjos, 20,
foram presos depois de ca

potar o veículo Gol, placa
LXZ-4602, de Campo Ale
gre, na estrada que dá acesso

à localidade de Poço Gran

de. Os quatro homens esta

vam em atitude suspeita em
frente ao Banco HSBC de

Guararnirim, por volta das

2h30, quando foram per-

Fotos: CesarJunkes/CP

Banbineti e Anjos foram encaminhados para o presídio de JS

cebidos pelos policiais Luiz

Sérgio SchelepakeIvanVenero
- Nós fomos nos apro

ximando do carro quando
de repente partiram em

direção à BR-280. Fomos

atrás deles, teve um mo

mento que reduziram e co-

locaram arma para fora do

carro e nos ameaçaram. Cha

mamos reforço e conti

nuamos os perseguindo, até
que o condutor do Gol per
deu o controle e capotou o

carro -, relata Schelepak.
Ele conta que, em seguida,

começaram a trocar tiros,
Banbineti e Anjos foram

detidos e osOutros dois con

seguiram escapar.
A delegada de Guara

mirim, Jurema Wulf, infor
ma que na madrugada de

sexta-feira um homem foi

detido no trevo que dá
acesso à cidade de Araquari.
"Ele pode ser um dos fu

gitivos, vamos até Joinville
para averiguar", ressalta. Os
outros dois foram encami

nhados para o presídio de

Jaraguá do Sul. Eles são

acusados de integrar a qua
drilha de Júlio César Nu

nes Machado, o Cesinha,
que foi detido na terça
feira. (FABIANE RIBAS)

Mais Ul11 acidente nas ruasJorge Lacerda eAlfredo,Krause
]ARAGUÁ no SUL - A

quantidade de acidentes

que vêm acontecendo no

cruzamento das ruas Jorge
Lacerda e Alfredo Krause
- situado próximo ao

Supermercado Angeloni
- tem assus�ado e deixa

do os modadores 'da loca

lidade indignados. Na

tarde de quinta-feira foi

registrada mais uma co

lisão. Desta vez envolveu

os veículos Uno placa MAI-
9180, de Jaraguá do Sul, e

o Corsa IEH-942S, de

Jaraguá do Sul. A condu
tora do Corsa, Maria do
Carmo LacerdaJank, esta
va seguindo na preferen
cial, a Rua Jorge Lacerda,
quando amotorista do Uno,
Alessandra Baad, cortou a

frente, colidiu e capotou o

carro, acertando omuro de
uma das residências.

O Corpo de Bombei

ros Voluntários de Jaraguá
do Sul foi acionado para Acidente causou indignação nos moradores da localidade

Comprar máquinas e ferramentas
,

pela internet é hiper.
BREITHAUPT 11Tradlçlo em Qualidade :....:...

prestar atendimento às ví

timas. Alessandra foi en

caminhada para o Pronto

Socorro do Hospital São
José com escoriações pelo
corpo e Maria do Carmo

não se feriu.

Há quatro 'anos traba

lhando no ponto de táxi

19, localizado na Rua Al

fredo Krause, Cesar Ricar
do dos Santos diz que já
perdeu as contas de quan
tos acidentes assistiu neste

período. "É um absurdo.

Esse cruzamento merece

mais atenção da Prefeitu

ra, nós já cansamos de re

clamar e reivindicar que
fossem colocados taxões

para que obriguem os mo

toristas a parar o carro an

tes de cruza� a Rua Jorge
Lacerda", destaca o taxista.
Na outra rua existe placa
sinalizando parada obriga
tóriamas, segundo Santos,
a maioria dos motoristas

apenas reduzem a velo

'cidade do veículo para

não perder o embalo e con

tinuam em frente. ''A falta

de atenção é a grande vilã,
mas se a Prefeitura colocar

tartarugas, obriga a para
da", diz.

Depois do acidente de

quinta-feira, moradores do
local procuraram a, reda

ção do Jornal CORREIO
DO POVO para reclamar

da falta de atenção do

poder público ressaltan

do a necessidade de aten

ção maior naquele cruza

mento. O secretário deDe

senvolvimento Municipal
da Prefeitura, Ademir Izi
doro, alega não ter co

nhecimento sobre essas re

clamações e afirma que

segunda-feira o caso vai ser

estudado. "Se for realmente
necessária a implantação de

taxões, nós iremos colocar.
Mas também não tem ta

xão que combata aimpru
dência dos motoristas",
defende. (FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sários de outros Estados

brasileiros como o CFZ, de
Zico, ex-atleta do Flamengo
(RJ), Ponte Preta e Botafogo
de Ribeirão Preto (SP) e ti

mes do Rio Grande do Sul,
Paraná, Mato Grosso, Bahia
e Minas Gerais.

O técnico das equipes, o
ex-jogador Biro Biro, disse
no embarque que o grupo
tem tudo para fazer uma be
la apresentação no torneio.

''Nosso time possui bons va
lores e alguns atletas já estão

sendo cobiçados por gran
des equipes do futebol bra

sileiro." A Escolinha O Pe

queno e a Bola mantém con

vênio com equipes como o

Flamengo e o Atlético Para

naense, por exemplo, para
onde já foram e�viados al

guns jogadores para avaliações.

SÁBADO, 2 de fevereiro de 2002

I MOTO: MEMBROS DO CLUBE ENCONTRAM-SE TODA SEMANA COMO FORMA DECONFRATERNIZAÇÃO

}ARAGUÁ DO SUL � A

nova sede do Clube Mo

togiro foi inaugurada na

noite de quinta-feira, em

cima da Barão Vídeo Lo

cadora, localizada na Rua

Reinaldo Rau. Membfos da

diretoria, sócios da entidade
e representantes políticos do
Município participaram do

coquetel promovido pelo
clube, que reuniu aproxima
damente 25 pessoas. Há 11

anos existente em Jaraguá
do Sul, a entidade envolve

aventureiros amantes da

motocicleta, que encon

tram-se toda semana para
discutir eventos que preten
dem participar ou promo
ver no decorrer do ano. ''A

intençãomaior é oportunizar
confraternização entre as

pessoas que gostam de

moto", diz o presidente da

entidade, Célio Alberto

Eisenhut.

Entre os eventos agen
dados para o calendário de

Inauguração reuniu motociclistas e convidados
Cesar Junkes/CP

2002, o clube vai organizar
o 110 Encontro Nacional de

Motovelocidade<'- reali

zado sempre no mês de se

tembro, no feriado do dia 7
_ e pretendem envolver

mais pessoas, lotar todos os

hotéis da cidade e micror

região, fomentando o tu

rismo do Vale do Itapocu.
"Uma das vantagens que faz
os pilotos gostarem de par

ticipar do nosso encontro é

o fato de o evento ser rea

lizado no centro de Jaraguá
do Sul, próximo da co

munidade", destaca.
Para integrar-se ao

grupo, o presidente diz que
é necessário ter espírito
aventureiro e uma moto

acima de 500 cilindradas.

"É preciso que seja uma

moto com motor bom por

que nós fazemos inúmeras

viagens, então, para con-

ClubeMotogiro inaugura nova
sede ria noite de quinta-feira

}ARAGUÁ DO SUL _ O

supervisor técnico da equi
pe Malwee, Kléber Rangel,
não ficou satisfeito com as

mudanças feitas na tabela da
Liga Nacional, que será

disputada a partir de 19 de

março. Para o supervisor,
o espaço de tempo entre

os jogos continua curto e

as viagens vão necessitar de
novo planejamento para

que o time não sinta fisi

camente e deixe de render

seguir acompanhar, não

pode ser qualquer motoci
cleta", explica.

INÍCIO _ A idéia de

fundar um clube que reúne

adeptos da moto foi. do
atual vice-presidente, Volnei
Zonta. Ele conta que um

grupo de amigos encontra

va-se sempre em um deter

minado bar antes de seguir
viagem. Com o tempo sen
tiram a necessidade de mar

car encontros com mais fre

quência para organizar as

viagens, surgindo então o

Clube Motogiro. 'Já viajei
para o Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Minas Ge

rais e Argentina pilotando
moto. Cheguei a percorrer
1,4mil quilômetros", lembra
Zonta. Ele diz que em um

ano percorrem, em média,
20 mil quilômetros.

Opróximo encontro do

grupo será no mês de mar- í

ço, em Termas do Gravatal.

(FABIANE RIBAS)
"

Mudanças da ligaNacionalnão agradaram comissão técnica
todo o seu potencial em
quadra. O supervisor des
tacou que a troca das datas

e dos horários dos jogos no
turno com as equipes gaú
chas de Carlos Bârbosa e

do Atlântico, de Erechim,
não permitem uma prepa
ração mínima para uma

boa apresentação.
O jogo na cidade de

Carlos Barbosa irá acon

tecer no dia 22, 24 horas

após a Malwee ter enfren-

tado o Atlântico, em Ere

chim. ''Vamos ter mais 12

horas para dormir e treinar

no ônibus", ironizou Ran

gel. O supervisor levantou
também a possibilidade de

novas mudanças na tabela

caso a viagem ao Japão for
confirmada para. o pe
ríodo de 4 a 16 de maio.

maio, para outra data."

A comissão técnica de

finiu também o preço dos

ingressos para os jogos
amistosos e da fase regional
da Taça Brasil. Eles cus

tarão R$ 3,00 para as par
tidas contra o Atlântico, de
Erechim, nos dias 6 (Iara
guá do Sul) e 7 (Guarami-

"Teríamos que passar o jo- rim). Contra Carlos Bar

go do returno contra o bosa e para os quatro jogos
Carlos Barbosa, que está o pacote custará R$ 20,00
programado para 9 de / (adulto) eR$10,00 (crianças).

Atletas deJS representam
se em torneio internacional

}ARAGUÁ DO SUL _

Quarenta atletas das cate

gorias Infantil eMirim daEs

colinha de Futebol O Pe

queno e a Bola, de Jaraguá
do Sul, viajaram na tarde de

quinta-feira para a cidade de

Rolândia, no Paraná, onde
estão disputando, desde

ontem, o Torneio Sul-Ame

ricano de Base de Futebol.

No ano passado os atletas

da Escolinha O Pequeno e a

Bola ficaram em quinto
lugar, disputado na cidade de
Maringá, também no Paraná.

A final do torneio acontecerá

no dia 7 de fevereiro.

Os atletas jaraguaenses
que integram a única equipe
catarinense no torneio terão

pela frente equipes vindas do
Chile, Uruguai, Paraguai e

Argentina,. além de adver-

AQUI É O SEU LUGAR!
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