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MOUNTAIN BIKEPRESENÇA

Eduardo�arcia/da (LAl;
Organiz;aCongreS'soMuhdial

Gam
busca

adesão ao

projeto
Terminou ontem a capacitação do Gam

(Grupo de Animação da Microbacia),
formado por 22 moradores das
comunidades de Braço do Sul, Rancho
Bom e Duas Mamas, em Schroeder,·
contempladas com o projeto Microbacias
2, instituído pelo governo do Estado em

2002 GOm o objetivo de aumentar a renda
dos produtores rurais, além de fomentar
o desenvolvimento social e ambiental.
Em dois encontros realizados essa

semana, o grupo elaborou o pla
nejamento participativo estratégico com

o levanta�ento dos problemas e os

objetivos a serem alcançados. O grupo
será responsável por buscar a adesão ao

projeto de pelo menos 70% dos

proprietários rurais das três localidades.
Essa etapa culminará na formalização da
ADM (Associação de Desenvolvimento
de Microbacias) e na elaboração do

plano de desenvolvimento 2004/2008,
�
que devem ser estruturados até o

próximo mês com a aprovação do termo

de adesão.

Ricardo comemora os

resultados obtidos na Volta
• PÁGINA 5

MICROBACIAS 2

'. PAGINA 4 Produtores tem até julho para estruturar as ações

N° 4.904 1 R$ 1,50

JUDICIÁRIO

Juizfala da falta de varas

para desafogar processos

MUDANÇA

Pesquisa revela crescimento
do número de contas bancárias

• PAGINA 4

CATARINENSE

Juventus joga em Camboriú
de olho na liderança da B1

Uma vitória diante do Camboriuense, penúltimo da

competição, e um tropeço do líder Brusque podem deixar
o tricolor em primeiro lugar

• PAGINA 5

MEMÓRIA

Exposição de fotos revela o
.

desenvolvimento do município
CtSAR JUNKES

Mostra

permanece
no Museu do

Parqúe
Malwee até o

dia 30 deste

mês

PAGINA 5

Comercial 3,1394 3,1402 •

Paralelo 3,1000 3,1800 À

Turismo 3,1158 3,1166 •

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br
370 2200

www.unimed.com.br

U
Unlmed. Seu Plano, Sua Vida.

www.duasrodas.ccm
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OPINIAO

Indefinição
A votação da PEC

Proposta da Emenda à

Constituição) adiada mais

'uma vez, é uma das decisões
mais esperados em todos os

municípios brasileiros. A

expectativa é a mesma, tanto

entre aqueles que podem ter

diminuído o número de
vereadores como entre os que

pior das hipóteses, no dia 23
deste mês. Na quarta-feira
desta semana aconteceu a

primeira das três sessões em

que a emenda tem que ser

discutida em segundo turno. A
apresentação de emendas pela
senadora Heloísa Helena ( sem
partido -AL) e o rompimento

,

do acordo de líderes

�Pelo que se tem divulgado na imprensa
nacional, a votação poderá acontecer no

dia 16, ou, na pior das hipóteses, no dia 23.

serão beneficiados com

.algumas vagas a mais, como' é
o caso de Guaramirim. A

indefinição sobre o assunto

está impedindo que partidos
decidam sobre o número de
candidatos a uma vaga no

Legislativo. Pelo que se tem

divulgado na imprensa
nacional, a votação poderá
acontecer no dia 16, ou, na

FRASES
o

,

partidários para que fossem
eliminados prazos de tramitação
impediram que a PEC fosse
votada em segundo turno, pelo
plenário 'de senadores. A
emenda ficará em plenário para
mais duas sessões normais de

votação. A votação da PEC
deveria acontecer esta semana.

O prazo era definitivo e se não

cumprido, poderia não valer

para esse ano. Se isso acontecer,
apenas o Judiciário tem poder
de interferir. O eleitor,
enquanto isso tudo acontece,

acompanha perplexo o

comportamento dos políticos,
especialmente os interessados
em continuar legislando, que
acreditam que a

'representatividade popular
estaria comprometida nos casos

d� diminuição do nú�ero de
vereadores. Quando todos já
contavam com uma definição
sobre o assunto, que desde o

ano passado tem sido pauta
entre todos os partidos, mais
uma vez a população de um

modo geral, sente frustrada

porque ainda não sabe

quantos representantes terá

ao final da campanha
eleitoral. O senador]efferson
Peres será o relator, no CC],
das duas emendas que a

senadora Heloísa Helena

apresentou à PEC dos
vereadores.

NOTAS
, �Educação

A
\ professora do curso de

Pedagogia do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul, Anadir Pradi
Vendrucolo viajou para a Franca

para um estágio' no Centro
Internacional de Estudos Pe

'daqóqicos, onde permaneceu até
o dia 6 de junho. O estágio é
destinado a formadores bra

sileiros, pertencentes ao

programa ABC na Educação
, Científica Mão na Massa, que
integra o projeto francês La Main
à Ia Patê. O projeto iniciou em Paris,
em 1996. A proposta é articular
conhecimento' científico, o

desenvolvimento das habilidades
e competências e o domínio da

língua falada.

�Errata
Diferente do que foi publicado na

edição de quinta-feira, 10, o 10

Game Dog Barulhodagua é um

encontro de cães desportistas.
Mais in-formações pelo telefone
47-370-8563 e o ingresso é 1 kg
de alimento não perecível. Vale
ainda lembrar que as apre
sentações podem ser canceladas
em virtude do mau tempo.

"A democracia está em crise. Para fortalecer a democracia é necesssário investir so social na
cultura e na política."
.Eduardo Garcia, secretário Geral da Central Latina Americana dos Trabalhadores e vice-presidente da Confederação Mundial dos
Trabalhadores. '

Mundo I Pessoas & Fatos
<'

.� Afeganistão
Detidosdois suspeitos de
participação em chacina
Duas pessoas foram detidas ontem por
suspeita de participação no 'assassinato de 11

operários chineses no. norte do, Afeganistão,
informaram autoridades locais. Outros três

suspeitos estão sendo procurados por suspeita
"de'participài;&0 no mais grave atentado contra

::p.i�i�'\es,trilÇlgeiros desde a queda do regime
'fLicndame'n'talista 'islâmico Taleban, no fim de

2001, prosseguiram as autoridades. Mais ao sul,
insurgentes dispararam foguetes contra um

comboio que transportava funcionários da

Organização das Nações Unidas (ONU) e do

governo afegão por um bastião do Taleban.
Não houve vítimas.
Mais de 30 veículos atravessavam em comboio
as montanhas de Gomal, uma área sem lei da

província de Paktika situada mais de 200

quilômetros ao sul de Cabul, a capital afegã.
"De repente eles foram atacados com granadas
propelidas por foguete disparadas de uma longa
distánclaldisse à The Associated Press o general
Mohammed Rahim Alikhel, comandante da

polícia de Paktika. Dezenas de soldados afegãos
e americanos protegiam o comboio no

momento do ataque. Eles reagiram aos disparos
,

e os agressores fugiram, disse Alikhel. Os veículos
levavam o governador de Paktika, Ghulab
Mangai, funcionários da ONU e oficiais do
Exército americano em uma missão de

preparação para que os administradores locais
devolvam o controle da provlncia; considerada
uma bastião do Taleban.(AE)

� JAPÃO

Japão registra recorde
histórico de suicídios
A complicada situação econômica levou ao

registro de um número recorde de suicídios
no Japão em 2003, informou o ontem governo.
Os suicídios aumentaram 7,10/0 no ano passado.
Ao todo, foram registrados 32.082 suicídios
'em 2003, No ano anterior, haviam ocorrido
29.949 suicídios no Japão, 'informou o

Ministério da Saúde. O suicídio representou a

sexta maior causa de morte no país, atrás
apenas de câncer, doenças cardíacas e outros,

problemas graves de saúde.(AE)

� BRASIL

Duzentas famílias ocupam
fazenda em Betim (MG)
Cercà de 200 famílias ligadas ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)
invadiram ontem a fazenda São Geraldo, perto'
da rodovia MG-050, em Betim, na região
metropolitana de Belo Horizonte. De acordo>
com a Polícia Militar, os sem-terra chegaram
ao local em 10 ônibus e algú�,s carros, por Y01ta
das 5 horas. A PM registrou ocorrência e avalta
que pelo menos 600 pessoas levantaram

acampamento na área da fazenda, de 230
hectares. Não foi registrado nenhum incidente
durante a ocupação. Os proprietários da
fazenda não foram identificados na ocorrência

policial.(AE)

� IRAQUE

Empreendimentomilitar pode ter
danificado tesouro arqueológico
A expansão de uma base militar pode ter

danificado os restos da histórica cidade de

Babilônia, motivo pelo qual líderes da ocupação
americana do Iraque ordenaram a paralisação das
obras e a abertura de uma investigação, disse
uma fonte ligada à aui:oridade de ocupação. L.
Paul Bremer e o general Ricardo Sanchez - os

líderes civil e militar da ocupação americana do

Iraque, respectivamente - enviaram em 27 de
maio uma equipe dearqueóloqos para examinar
a construção do Campo Alfa pelo Exército 'da
Polônia. A base foi criada no ano passado
justamente ,para evitar que o sítio arqueológico
fosse saqueado, dizia uma declaração divulgada
pela autoridade de ocupação.
Os 'restos de Babilônia - um 'dos' sítios
arqueológicos mais importantes do planeta -

foram ocupados por fuzileiros navais
americanos logo nos'primeiros 'dias da, invasão
do Iraque, iniciada em 20 demarço-de 2003. Em
setembro do ano passado, soldados poloneses
e de outros países passaram a tomar conta do
local. Babilônia fica cerca de 80 quilômetros ao

sul de Bagdá. Os líderes civil e militar da

ocupação americana do Iraque ordenaram a

paralisação das atividades de todos os operários
que trabalham em Babilônia e seus arredores,
disse uma funcionária da ocupação sob condição
de anonimato. As escavações para a construção
da base também estão paralisadas, assim como

qualquer outra atividade que possa danificar o
sítio arqueológico, prosseguiu a fonte.(AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO'

Exportar ou atender ao
mercado interno?

*José Álvaro de Lima Cardoso

A balança comercial brasileira continua de vento em popa. O

superávit de maio, de US$ 3,118 bilhões, o melhor da história do
comér�io exterior brasileiro, resultou da combinação de exportações
recordes deUS$ 7,941 bilhões e importações deUS$ 4,823 bilhões.Até
a primeira semana de junho as exportações totalizaram US$ 35,64
bilhões e as importações chegaram aUS$ 23,78 bilhões, um saldo de

US$ 11,8 bilhões, também recorde: AB exportações brasileiras podem
alcançar inusitados US$ 83 bilhões, com a vantagem adicional de
estaremmaisdiversificados, tanto em produtos, quanto em países às
quais se destinam.

EmSantaCatarina, o comércio exterior tem evoluído nomesmo
ritmo. Entre janeiro e abril deste ano as exportações catarinenses

atingiramUS$ 1,3 bilhão;representando um aumento de 27,26% em

relação ao ano passado.O crescimento das exportações, entremaio de
2003 e abril último, atingiu 15,48%, idênticos ao crescimento das

exportações do Brasilnomesmo período.
Os saldos da balança comercial têm sido fundamentais. O

crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano, de 1,6%, deveu-se
em boa parte, ao excepcional desempenho das exportações. Se fosse
depender exclusivamente do mercado consumidor interno o

crescimento certamente teria sido bemmaismodesto, em função da
persistente queda da renda da população. Ao garantir uma parcela
significativa do crescimento, as exportações têm respondido emboa

parte pela geração de empregos. Entre jaheiro e abril foram 534.939
empregos de carteira assinada noBrasil, com destaque para a indústria
de transformação, responsável por 35% do total destes novos postos de
trabalho.

EmSantaCatarina, proporcionahnente, o desempenho doemprego
formal foi ainda melhor: cresceu 3,27% entre janeiro e abril, o que
representa um saldo de 36.737 novos postos de carteira assinada. O

emprego na indústria de transformação (de onde saem as exportações),
cresceu 4,41% nomesmo período, o que significou quase 20,000 novos
postos. Emcontrapartida o comércio varejista, voltado para omercado
interno, apresentou queda no emprego, no período (-0,01),

O desempenho da balança comercial tem também reduzido a

vulnerabilidade externa do Brasil. Graças principalmente ao aumento
das exportações, a conta de transações correntes deve novamente
apresentar superávit em 2004 e a dívida externa, que em dezembro de
1999 equivalia a cinco vezes o valor das exportações, vai chegar ao final
desse ano valendo cerca de 2,6 vezes aquele valor.

Se os superávits comerciais têm sido cruciais para a melhora da
saúde econômica do País, as dúvidas se referem à sua sustentabilidade,
em um cenário de crescimento da economia interna. AB importações,
entre janeiro e a primeira semana de junho, aumentaram 19,7% em

valor, em parte em decorrência do aumento das despesas com

combustíveis e lubrificar{tes que aumentaram 97,5% devido à alta do

preço do petróleo e seu derivados. Mas não foi só isso. No mesmo

período as importações de bens de consumo aumentaram. 24,2%, bens
de capita120% e matérias-primas e bens intetmediários, 12,4%. O
aumento das importações desse tipo de produto parece indicar um

aquecimento domercado doméstico.
Sinais de crescimento são notícias excelentes. A questão que se

coloca é se o País terá condições de atender aomercado intemo numa
conjuntura de retomada e, ao mesmo tempo, manter o ritmo das

exportações. Em 2003 o Brasil respondeu bem a demanda externa

porque a economia interna.não cresceu e o País tinha capacidade
ociosa especialmente no agronegócio e em produtos básicos como
minério de ferro, aço, papel e celulose. Neste ano, em alguns desses
segmentos, especialmente na siderurgia e papeie papelão, a capacidade
instalada das unidades produtivas já está no seu limite. O problema é
que a expansão da capacidade produtiva de alguns destes setores

demora, e as necessidades de emprego e renda no Brasil têmmuita

pressa.

.1. \·i

* Economista e supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina:
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� SEGURANÇA

Diretora-geral da Agência de
Inteligência deixa o cargo
o Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República divulgou hoje a

demissão, a pedido; da diretora-geral da
Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
Marisa Almeida Del'lsola e Diniz. O diretor

adjunto da agência assumirá o cargo,
interinamente, até que o Senado aprove
a indicação do delegado da Polícia Civil
de SP, Mauro Marcelo de Lima e Silva.
Marisa tinha pedido demissão há cerca

de um mês, mas aceitou permanecer no

cargo até que fosse aprovado o nome

do substituto. Mas o governo demorou
no encaminhamento da indicação ao

Senado.

�MARINHA

Comandante quer
reaparelhamento
o comandante da Marinha, almirante
de esquadra Roberto de Guimarães

Carvalho, aproveitou a cerimônia de
aniversário da Batalha Naval do
Riachuelo para se queixar das
dificuldades financeiras que passa a

Força. Na Ordem do Dia, com a presença
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
comandante pediu a aprovação do

programa de reaparelhamento, que
prevê modernização. Segundo ele, se a

Marinha estiver pronta e aparelhada para
a sua tarefa principal poderá atender

com maior eficiência tarefas subsidiárias,
como ações na área social.

� PROJETO

Escola apresenta projeto
Conhecendo o Brasil
Os alunos do Instituto Educacional Jangada,
de Jaraguá do Sul, estiveram na Alesc,
durante a sessão ordinária de quarta-feira
(9), apresentando o projeto "Conhecendo
o Brasil': Este projeto visa resgatar a

audiência do programa de rádio Voz do
Brasil e ainda faz com que os envolvidos
tenham participação no processo
democrático.Os professores acreditam que
com a participação no projeto os alunos
vão estar mais cientes do que acontece

com o país. O professor lembrou da
resistência que sofreu quando o projeto
estava se iniciando. E lembrou que este

não é um projeto partidário.

� INVESTIMENTO

Governo investirá mais de
R$ 2 bi nas rodovias
o governo vai encerrar o ano de 2004

com investimentos de mais de RS 2
bilhões na recuperação de 7 mil

quilômetros de rodovias federais, entre
elas o trecho sul da BR 101.

Segundo o Ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, a primeira etapa do
Plano de Recuperação das Rodovias,
acontece até o final deste ano, com

obras de restauração em 7,8 mil

quilômetros de estradas restauradas. No
começo de 2005, o Plano. completa a

restauração de aproximadamente 11 mil

quilômetros, perfazendo c�rca de 25%
da malha asfaltada.

Reforma do Judiciário deixa
de ser prioridade no Senado

BRASÍLIA - Aprovada há dois
meses naComissão de Constituição
e Justiça do Senado (CCJ), a

reforma do Judiciário saiu da lista
dematérias prioritárias do governo.
O senador José Jorge (PFL-PE)
teme que ela fique mais um ano

"encostada". Ele lembrou que a

tramitação da proposta no

Congresso vem se arrastando há

quase 13 anos. O relator disse que
sua preocupação aumentou depois
que a líder do governo, ldeli Salvati

(PT), e os líderes da Câmara
omitiram a reforma da lista de
matérias de maior interesse

governista. O empenho estaria

restrito à Lei deFalências, ao Projeto
de Lei de Parceria Público-Privada

(PPP) e à Lei de Biossegurança.

José Jorge disse que vai pedir o
apoio do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministrá
Nelson Jobim, para "desengavetar"
o texto: "o ministro sabe que as

mudanças facilitarão o acesso à

Justiça". Parte dos dispositivos de seu
relatório depende apenas davotação
no plenário do Senado para entrar
em vigor. Esses pontos já foram

aprovados pelos deputados há

quatro anos. No final de 2001 a

reforma estava pronta para ser

examinada em plenário. Na ocasião,
os mais empenhados em apressar a

votação eram os petistas. Mas, no
governo, eles mudaram de opinião
e, desde então, há mais promessa
do que esforço concreto em avançar
com a matéria.

ARQUiVO/aSAR JUNKES

Ideli (PT) não inclui reforma do judiciário como prioridade

Definidos pré-candidatos do
Partido dos Trabalhadores

SCHROEDER - o Partido dos
Trabalhadores de Schroeder já
definiu o nomedos pré-candidatos.
[No dia 26 destemês, às 14 horas,
i

no.CentroMultiuso de Schroeder,
serão homologados os nomes de
[óâoReis Filho (Ioão doPT) e José
"da Cruz (Zéca da Lage) para
,prefeito e vice-prefeito,
respectivamente.

Também já estão disponíveis os
nomes dos pré-candidatos 'a

'vereador: Moacir Zamboni; Derly
Ferreira; Alirio Engel; Manoel E.
Burgardt (Maiko); Valdemar dos
Santos' (Matchuca); Profª,
,RosangelaMotta; Jair Borba; Dona
Lucíana Adans; Vadevino Anjos
dos Santos; Gilmar Pereira; Jose
Altair Brizola eOsníldo Konel1.

Para as eleições deste ano o'PT

está programando uma agenda
especial. Visando conscientizar a

comunidade sobre a importância do'
voto, em parceriâ com a ONG

paulista Voto Consciente, vão ser

distribuídas cartilhas sobre educação
. política também sobre os principais
programas do governo federal,
como o Banco' do Povo, Renda
Mínima, Fome Zero e Orçamento
Participativo. Outra ação planejada
é trazer a comunidade para dentro
da Câmara de Vereadores, onde a

participação da sociedade é tida
corno fundamental:

A princípio o PT não terá

coligações para as eleições de

outubro, "até o dia da convenção
estamos abertos a mudanças",
explica Osnildo Konell,
Coordenador Geral daCampanha.

� BARRA VELHÀ

Presidente do PPS anuncia

apoio a SamirMattar
o ex-vice-prefeito e ex-vereador, de
Barra Velha, João Luzia Duarte Ribeiro,
presidente de honra do Partido

Popular Socialista (PPS) na cidade,
declarou apoio oficial à candidatura
do industrial Samir Mattar à prefeitura
da cidade, pelo PMDB. O anúncio foi
feito no dia 8 de junho, pelo próprio
João Luzia, que inicialmente, reuniu
se com a família para definir o apoio.
"Estou com o senhor Samir porque ele

representa o melhor pra nossa Barra

Velha'; considerou Luzia, que por duas
vezes foi o vereador mais votado da
cidade.

VEREADORES

Votação da PEC é impedida por
emendas e quebra de aliança

POR MÁRCIA BENTO

� Senado deixa para
o TSU a dêcisão sobre
a redução do número

•

de vereadores

JARAGuÁ DO SUL - Foi adiada
nesta quinta-feira, 9, a votação
no Senado, em segundo turno,
da emenda constitucional que
regulamenta o número de
vereadores. O que impediu a

votação foi a apresentação de
duas emendas pela senadora
Heloísa Helena (sem partido
AL) e o rompimento do acordo
de líderes partidários para que
fossem eliminádos prazos de

tramitação da PEC 574(Proposta
de Emenda da Constituição).

Para [arag uá do Sul a

aprovação da PEC não muda

nada, pois ela prevê que nos

municípios com uma população Vereador Eugênio Moretti Garcia, acredita que a PEC 574 garante representatividade das comunidades
entre 100 mil e 250 mil
habitantes o número de ve

readores deve ser 19, exatamente
como é hoje. Mas, se emenda
constitucional não for aprovada,
passará a valer então a decisão
do STF (Supremo Tribunal

Federal) onde o município vai

diminuir de 19 para 11 o número

de vereadores.

Para o presidente da Câmara
de Vereadores, Eugênio Moretti
Garcia, a população não perde
apenas representatividade, mas
também baixa o valor do repasse
da União, de 7,5% para 6,5%.
"[araguá do Sul tem hoje 33

bairros, e com 11 vereadores a

eleição vai ficar mais acirrada, e

o poder aquisitivo passa a ser fator
determinante e as classes menos
favorecidas perdem", afirma.

Já no município de Gua
ramirim a situação é inversa, se a
PEC for aprovada o número de
vereadores do município
aumentaria para 13, atualmente
é de nove. A equipe de

reportagem do Jornal Correio do
Povo procurou a Câmara, mas
nenhum vereador foi en

contrado.
Na votação em primeiro turno

os senadores se mostraram

favoráveis à aprovação da PEC,
quando 51% dos votos foram
propícios a adesão da medida.

Liberação de orçamento para emendas favorece aliados do governo
B�SÍLIA - O governo Lula está Segundo a assesso�a de R�belo, E nas Cidades, do petista Olívio

favorecendo os partidos aliados na osministros estão sendo orientados a Outra, o PT se destaca com 95% de

liberação das emendas parla- atenderàsemendasdaoposição,mas emendas contempladas. Na

mentares ao Orçamento de 2004. têm autonomia para escolher quais, oposição, o PFL só coriseguiu
Levantamento de técnicos da propostas atender, de acordo com emplacar até agora 2,26% do valor

ComissãoMistadeOrçamento revela suas prioridades. "Quem dita o ritmo de suas emendas, o PSDB, 1,88% e o

que, até o fim demaio, os partidos da e o valor das liberações são os PDT, 108%. Na base governista, o

base governista já tiveram, emmédia, ministérios", afirma a assessoria de partido pior situado é o PSB, com 20 '

28% do valor de suas emendas Rebelo. 58% de empenho.
Apesar de o governo já ter

empenhadoR$ 184,7milhões de R$
883milhões em emendas, apenasR$
474mil foram executados. Ou seja,
o recurso foi comprometido com os

'projetos, mas amaiorparte ainda não
saiu do papel. Muitos projetos
dependem de assinatura, de
convênios e, à medida que são

executados, vão sendo pagos.

empenhado pelo Executivo,
enquanto as siglas de oposição
receberammenos de 2% do previsto.

Proporcionalmente, o partido
mais bem aquinhoado até agora é o

PTB, que teve 36,2% de suas

emendas atendidas, enquanto, em
termos absolutos, o PT de' Lula

aparece com o maior valor de

empenho: R$ 48,6milhões.

Apesar das alegações, uma

análise dos empenhos porministério
reforça a suspeita de favorecimento
político.NoMinistério dos Esportes,
do comunista Agnelo Queiroz, o
maior índice de atendimento de'
emendas pertence ao PC do B: 96%.
NoTurismo, do trabalhistaWalfrido
Mares Guias, o PTB já teve 89% do
valor de suas emendas empenhadas.

• Ficaram fora do estudo

projetos criados por

sugestão de mais de um

autor ou as emendas que
acrescentaram recursos a

projetos já existentes.

• O levantamento
considera 77% das 7.260

emendas apresentadas no

ano passado pelos
parlamentares. O
montante considerado

representa 60% do

orçamento individual da
lei orçamentária
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Microbacias 2 deve ter adesão
de 700/0 dos produtores rurais

POR MARIA HELENA DE MORAES

'.

..Grupo tem até julho
para instituir associação
e elaborar plano de ,

desenvolvimento

SCHROEDER - o treinamento
e capacitação do Gam (Grupo de
Animação da Microbacia),
formado por 22 pessoas das

comunidades de Braço do Sul,
Rancho Bom e Duas Mamas,
contempladas com o projeto
Microbacias 2, encerrou ontem
em Schroeder. O Gam será

responsável pormobilizar as 280
famílias que residem nas três

comunidades, que deverão ter

uma adesão de pelo menos 70%
ao Microbacias 2.

Reunidos na Escola

Municipal Santos Tomaselli, o

grupo elaborou o planejamento
participativo estratégico que

abrange, além dos valores, missão
e visão do futuro, os problemas e

objetivos a serem alcançados com
a implantação do projeto.

Segundo o extensionista

rural da Epagri, o engenheiro
agrônomo Ricardo José
Ziinmermann de Negreiros, essa
etapa culminará na formalização
da ADM (Associação de
Desenvolvimento de Mi-

crobacias) e na elaboração do Produtores recebem orientação da extensionista Lucileide Possamai

plano de desenvolvimento 2004/
2008, que devem ser estruturados
até o próximo mês com a

aprovação do termo de adesão.
A utilização dos recursos

destinados ao projeto em

Schroeder - aproximadamente
R$ 180 mil- será aplicada pela
Associação de acordo com esse

plano.
O Microbacias 2, baseado no

desenvolvimento social,
ambiental e no aumento de
renda dos produtores, também
abre possibilidade para a

elaboração de projetos
individuais, especialmente para
os chamados agricultores
periféricos e de transição I,
ca tegor ias de baixa renda.

Negreiros informa que esses

produtores poderão receber
recursos em torno de R$ 7 mil a
fundo perdido para investimentos
em habitação, meio ambiente e

aumento de renda.
O 'ProjetO de Recuperação

Ambiental e deApoio ao Peque
no 'Produtor RUõal está sendo
viabilizado 880 microbacias
catarinenses através de uma

parceria firma&� entre o governo
do Estado e o Banco Intera
mericano de Desenvolvimento
desde 2002. Em âmbitomunicipal,
participam do Microbacias 2 a

Prefeitura de Schroeder, o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, além de

associações de moradores e

produtores.

Aumenta o contingente de trabalhadores com conta bancária
SÃO PAULO - A bancarizaçâo

da população de classe C e D foi
um dos temas de maior destaque
no Cíab .2004 ( Congresso e

Exposição de Tecnologia de

Informação das Instituições
Financeiras), realizado no início
deste mês pela Fed.eração
Brasileira .de Bancos. Os dados
divulgados durante o Congresso
revelam que 57% da população
destas classes têm conta corrente

e a tendência dos bancos é dar

atenção especial à esta faixa de

público, que, segundo os analistas,
poderia ser bem mais rentável.

O aumento total do número
de contas correntes também é

revelador do movimento dos
bancos brasileiros em direção às

classes C e D. O volume das
contas correntes cresceu no Brasil

7,2%, saltando de 66,7 milhões em
2002 para 71,5 milhões em 2003.

Igualmente, os correspondentes
bancários ( postos de atendimento
espalhados pelo País em padarias,
agências de correio e outros)
expandiram-se em 13,8%,
alcançando o número de 15.874.

De acordo com os analistas
dessa área, os bancos só têm a

ganhar investindo nesta fatia de

público. Segundo a pesquisa,
apenas 34% desta população têm
cartão de crédito. Apesar disso,
70% já receberam uma proposta
para ter o seu primeiro cartão.

"

Cerca de 59% dos pesquisados
afirmam que não querem o cartão

por ter medo do endividamento e

do risco de perder o controle do
orçamento. Outro fator é que nas

regiões que estas pessoas moram (
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Ribeirão Preto) a

maioria dos estabeleci�entos não
aceita cartão de crédito.

• De acordo com a

pesquisa, apenas 34%
desta população têm
cartão de crédito. Apesar
disso, 70% já receberam
uma proposta para ter o

seu primeiro cartão.

• O volume de contas

correntes no Brasil cresceu
em 7,2%, saltando de 66,7
milhões em 2002 para 71,S
milhões no ano de 2003.

SÁBADO, 12 dejunho de 2004

Sindicato promove curso para
funcionários e diretoria

]ARAGUÃ DO SUL

Empregabilidade e Desenvol
vimento Pessoal foi o tema do
curso oferecido aos funcionários e

diretores liberados do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do Sul e
Região, realizado durante todo o

dia de ontem no Colégio São Luís.
Através da estratégia de dinâmica
de grupo os profissionais Lúcio
Stein eWalter do Amaral Varella,
do Centro Brasileiro de Cursos,
levaram os participantes a uma

reflexão sobre a rotinado trabalho
e as formas como ela se de
senvolve.

Na avaliação de Lúcio Stein,
nesta questão de relações
humanas no contexto do trabalho
o mais importante é conquistar o
equilíbrio. Para' tanto,
funcionários e empregadores
devem ir em busca do
conhecimento, não apenas de um

diploma. "Quem sabe trabalhar
em grupo tem mais chances de se

dar bem na vida. Muitas vezes,

profissionais qualificados não

conseguem se firmar na atividade
profissional porque não têm

habilidade nas relações pessoais",
conclui o diretor do Cebrac

(Centro Brasileiro de Cursos)
Walter do Amaral Varella.

A diretora do Departamento
da Mulher do Sindicato e vice

presidente da entidade, Rosane
Sasse, informa que o curso faz parte
do Planejamento Estratégico para
2004, que inclui inovações na área
de lazer, reciclagem e atualização
da diretoria liberada, funcionários
e dos diretores que �tuam nas

fábricas. O curso contou com a .

visita do secretário geral da
Central Latina Americana dos

Trabalhadores, com sede na

Venezuela, e vice-presidente da

Confederação Mundial dos
Trabalhadores, com sede na

Bélgica, Eduardo Garcia. O

sindicalista, que é cubano, está
organizando o 12° Congresso da .

Central Latina Americana de
Trabalhadores, que será realizado
de 21 a 27 de novembro deste ano,
em Brasília. Um dos temas a ser

discutido é a quitação da dívida
externa para os países mais pobres,
como Honduras, Nicarágua,
Equador, Bolívia e Paraguai. De
acordo com Garcia, este ano foi

conseguida a quitação de 80% da
dívida externa da Nicarágua.

Maria Helena de Moraes

Curso foi realizado durante todo o dia de ontem, com 20 participantes
,
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�ERA DIGITAL

Contratos de câmbio digitais
o Banco Central do Brasil acaba de liberar,
por intermédio da circular 3234, a utilização
de contratos de câmbio em formato
totalmente digital, garantidos por assinaturas
digitais com validade jurídica, afiançada por
certificados digitais, emitidos por
autoridades certificadoras credenciadas

.

pelo ICP -Brasil ( Infra-estrutura de Chaves
Públicas). Com base nesta normativa o Bacen

passa a reconhecer legalmente as

assinaturas digitais em contratos de câmbio,
desde que respeitados os requisitos técnicos
previstos. O processo de aprovação desta
nova alternativa começou há um ano e

meio.

� AMPLIAÇÃO DAS CONTAS

1 ,7milhão de contas novas
A CEF ( Caixa Econômica Federai) informa que abriu

1,7 milhão de contas simplificadas em um ano (maio
. de 2003 a maior de 2004) de projeto CaixaAqui. Já o

Banco Postal ( parceria entre o Bradesco e Correios,
com 4.085 agências no Brasil), que se caracteriza

pela utilização da rede de atendimento dos Correios

para a prestação dos serviços básicos, em todo o

território nacional, também é uma iniciativa voltada

para a população de baixa renda. Somada toda ª
rede de atendimento bancário que serve ao território

nacional, chegamos a 67.115 pontos de

atendimento, numa estrutura que congrega
agências, postos tradicionais, postos eletrônicos, além
dos correspondentes. Essa estrutura cresceu a uma

marca de 5.6% em 2003.

Megas�t:1a
.

concurso: 03839
1° Premio: 59.143
r Premio: 56.726

3° Premio: 13.313
4° Premio: 73.529

> 5° Premio: 39.593
,\

"PRIMEIRA CHANCE

Estagiários fazem curso

Os 140 estagiários do Programa Primeira

Chance, da Rede Estadual de Ensino da região
do Vale do Itapoucu estão participando de curso
de capacitação com o objetivo de preparar-se
para as relações institucio.nais com o mercado
de trabalho. O curso, iniciativa da diretoria de
assistência ao estudante da gerência de

educação e inovação da Secretaria de 'Estado
do Desenvolvimento Regional, acontece em

três etapas: no período de 1 ° a 16 de junho, na
Escola de Ensino Médio Abdon Batista, e dia 30
de junho, na Câmara de Vereadores de
Guaramirim. O curso será ministrado pelo
professor Francisco Schork,. considerado
especialista em treinamento corporativo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação de Moradores do
/ ,

Agua Verde elege diretoria
}ARAGUÁ DO SUL - Tomou

posse na última quinta-feira, em
cerimônia realizada nas de

pendências da paróquia São Judas
Tadeu, a nova diretoria executiva
e conselho fiscal da Amave

(Associação de Moradores do
Bairro Água Verde) para gestão
2004-2006.

A chapa única Inova água
Verde recebeu 47 votos, sendo
eleita com 100% das intenções no
dia sete.

A nova diretoria é composta
por 18 membros, com Márcio

Marquardt na vice-presidência e

Luiz Hirschen na liderança da

associação, assumindo o cargo no

lugarMaltair Voltolini.
De acordo .corn o novo

presidente, a meta da diretoria é

dar continuidade aos trabalhos da
gestão anterior, que visam

principalmente garantir a

segurança das 800 famílias que
residem no bairro Água Verde.

Segundo Hirschen, a pro
ximidade com a BR 280 tem gerado
um número cada vez maior de
acidentes envolvendo os mo

radores 'da localidade, prin
cipalmente no trajeto entre o Posto
Marcola e a Unerj. Declara que
uma das metas é lutar pela
construção de ruas paralelas à

rodovia e de ciclovias e passarelas
anexas à Escola Municipal Ana
Towel Nagel, além da conclusão
do viaduto próximo à Unerj. A
pavimentação de ruas e a instalação
de iluminação pública também são

objetivos da nova diretoria. "Vamos
buscar parceria com associações
vizinhas, pois temos problemas
comuns. Quanto mais entidades

brigarem, vai fazer com que as

coisas aconteçam mais rápido",
declara.

CtSAR JUNKES

Presidente da Amave vai lutar por mais segurança para os moradores

Guaramirim reccbcS" etapa do
catarinense de Motocross

GUARAMIRIM - o Autódromo
Silvestre Mannes de Guaramirim
'recebe, neste final de semana, a

terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Motovelocidade.
São mais de 80 pilotos disputando
as baterias, divididas em seis

categorias. As provas acontecem

hoje a amanhã. Os ingressos serão
vendidos pelo preço de R$ 7,00.

A classificação do campeonato
está assim: Força Livre Especial- a
liderança está com Brás dos Santos
(Blumenau), seguido de Jean

Isensee (Gaspar). 50cc - José
Brayan Padilha Soares (Ma
ssaranduba) e Gabriel Voss

(Blumenau). Nacional C-Luciano
de Oliveira (Jaraguá do Sul) e

Roberto Alchini (Guaramirim).
Nacional B - CletoTamaniniFilho

(Rodeio) e Luciano de Oliveira

(Jaraguá do Sul) . NacionalA - Enio

Ronchijúnior (Luís Alves) eCelmo
Dzikanski (Mafra). Street
Standard - Gregg Torquato
(Joinville) e Márcio Rover

(Camboriú).

GERAL

RES(jATE

Exposição fotográfica resgata
. \'

parte da história domunicípio
POR MARIA HELENA DE MORAES

� Mostra pode ser

vista até o dia
30, no Museu do

Parque da Malwee

Jaraguá do Sul- Dezoito painéis
com fotografias e documentos sobre
a história política de Jaraguá do Sul
durante os últimos 70 anos estão à

disposiçãodopúblicoatéodia30deste
mês, no Museu Parque Malwee.
Trata-se da exposição referente aos

. 70 anos da emancipação política de
Jaraguá do Sul, comemoradano dia
26 de abril deste ano e quemotivou a

realização da mostra pela equipe
técnica doMuseu,MunicipalEmílio
da Silva.

Aexposição também conta com

o apoio da Fundação Cultural e do
Arquivo Histórico Eugênio Victor
Schmockel, que cedeu as fotos

históricas, 'todas em preto e branco,
verdadeiras relícruias que revelam

aspectos curiosos da vida dos

.jaraguaenses.infia-earutura urbana,
lazer, culturae a política local, como
a foto do Núcleo Integralista
Brasileiro daEstradaGaribaldi.

MUI

Fotos antigas e contemporâneas revelam o processo do desenvolvimento de Jaraguá do Sul até os dias de hoje

"Trata-se de .uma verdadeira essencialmente G:ult�ral e em 1941 e a edificação antiga da

informativo. Esse aspecto fica Igreja São Sebastião, ao longo da

demonstradoem todas as fotos. Ente MarechalDeodoro.viagemno tempo, noqual os visitantes
poderão visualizar imagens e textos
importantes que fizeram a história do

município", comenta o presidente da
FundaçãoCultural de Jaraguá doSul, '

SidneiMarcelo Lopes.]Na avaliação
do presidente da Fundação, amostra
é importante' por seu aspecto

2a etapa da Volta de Mountain
Bike foi semmaiores problemas

Sam.OEDER/CoRUPÁ - A segunda '

etapa da Volta a SC de Mountain
Bike teve largada na manhã de
ontem na cidade de Schroeder. Com
um percurso de 63,5 km, a chegada
foi no início da tarde emCorupá. O
vencedor da etapa foiEdvandoCruz,
de Itapecirica da Serra (SP), com o

tempo de 2h10min17seg. Em

segundo ficouAbraãoAzevedo (RJ),
seguido de Ricardo Pscheidt

(loínvílle),MaurícioBorges (Ioinville)
e TiagoAroeira (MG).

O atleta jaraguanse Ricardo

Ramthumganhou quatro posições na
primeira etapa, pois alguns atletas
forampunidos, ficando então em 22º
na geral e em quarto lugar na sua

categoria, a sub-23. Parahoje,Ricardo
espera encontrarmuitas dificuldades,
pois o trecho temmuita subida e é o

_mais extenso da competição.A saída
será as 11 horas na cidade deCorupá
e o percurso, de 83 km, passará por
Rio dos Cedros e chegará emJaraguá
do Sul.

CÉSAR JUNKES

Largada foi em frente à Prefeitura Municipal de Schroeder

elas, podemos citar o registro de um
casamento húngaro, no Bairro

Garibaldi, oparque fabril daMarcatto,
no seu inicio, a primeira de turma de
formandos da antiga Feri, a

inauguração da Prefeitura e Fórum,

Outra mostra interessante é a

exposição os Rios de Jaraguá do Sul,
que está no Museu daWeg até este

domingo sobreOs Rios de Jaraguá do'
Sul, comacervodoArquivoHistórico
EugênioVictorSchmôckel.

Juventus tenta buscar segunda
vitória fora de casa na Bl

}ARAGUÁ DO SUL - Depois da

primeiravitória fora de casa, por 1 x O
contra o Figueirense B em

Florianópolis, o Juventus enfrentana
manhãde domingo oCamboriuense,
no estádio Roberto Garcia em

Balneário Camboriú. Após o

complemento da rodada na tarde de
ontem, com a vitória do Brusque e O

adiamento do jogo do Blumenaupara
opróxirnodia 16, o tticolorjaraguaense
ocupa a segurida posição na tabela de

, classificação. Além da vitória do

[uventus, os outros jogos foram
Camboriuense 3 x 4 Carlos Renaux,
OperáriosMafrenses 3 x 2Canoinhas,
Fraiburgo 3 x OConcórdia e Brusque
1 xOReal.

,O jogo doJuventus estámarcado
para às 1Oh30 damanhã, na cidade
de Camboriú. A rodada será

completada à tarde, com os seguintes
jogos: Internacional x Figueirense,
Canoinhas x Carlos Renaux,
Fraiburgo x Blumenau, Brusque x

Operários Mafrenses e Real x
Concórdia. Este último será hoje à

tarde. Confira ao lado como está a

classificação do campeonato.
MALWEE-Às 19 horas de hoje,

a Malwee entraem quadra pela sua
segunda partida desta fase da Liga .

11

�O,
10° Internacional, 07

fl1 o'�CãmborrlJense Õ6!
12° Real 03

Nacional de Futsal. O jogo será na

cidade de Erechim (RS), contra o

Atlântico. O time jaraguaense está

em quarto lugar no grupoB com um

ponto, com um jogo amenos que os

outros clubes.A liderariça está com o

SãoBernardo que temquatropontos,
seguido do Minas com dois. UCS,
Malwee e Atlântico tem um ponto
na competição. No Grupo A, a

liderança está com oCarlos Barbosa
com seis pontos, seguido doJoinville
com quatro, Intelli com três, Ulbra
com um e oMacaé com zero.
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DANÇA

Bailarinos jaraguaenses
selecionados para Festival

POR CELlCE GIRARDI

� Quatro bailarinos
representarão a

cidade no festival
de dança

}ARAGUÁ DO SUL - o Festival
de Dança de Joinville acontece

somente no final do mês de julho,
mas a seleção dos bailarinos que

participarão da vigésima segunda
edição já está acontecendo. Desde
.0 mês de maio, bailarinos de todo
o país e do exterior (existem
companhias do Canadá,
Alemanha, Itália, Portugal e Suíça,
além do Paraguai, Argentina,
Chile e Bolívia inscritas) estão

sendo selecionados. Jaraguá do Sul
já tem uma vaga garantida no

concorrido espaço. Quatro
baiiarinos da cidade foram
selecionados. Juliana Fructuoso, 15
anos, dança há mais de oito anos e

há um ano representa a Scar.

Juliana ganhou ano passado o

prêmio bailarina destaque no

festival de dança realizado em

Jaraguá de Sul. E em duo com

Junior Cleiton Gonçalves, de 17
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Bailarinos ensaiam forte para participação em Joinville

anos, ganhou o festival de dança
de Blumenau, na modalidade

contemporânea. Junior é bailarino
há cinco anos e representa a Scar.
Ele e Juliana es tréiam es te ano no

festival de Joinville. "Participar

Filme Ónibus 174 estréia na terça feira na Unerj

'"

Onibus 174 é atração no Cinema
BR em Movimento na Unerj

}ARAGUÁ DO SUL - "Ônibus
174" é o filme que o programa
Cinema BR emMovimento exibe
em sessões gratuitas na Unerj
(CentroUniversitário de Jaraguá do
Sul) entre os dias 15, 17,23 e 24.

Produção baseada em imagens de.
arquivo, entrevistas e documentos
oficiais, o documentário tem a

direção de José Padilha. O filme é

uma investigação cuidadosa sobre
o seqüestro de um ônibus em plena
zona sul do Rio de Janeiro, incidente
que aconteceu em 12 de junho de

2000, filmado e transmitido ao vivo

pera televisão por quatro horas,
paralisando o País. A trama narrativa

.

do seqüestro ocorre paralelamente
à da história de vida do seqüestrador,
intercalando imagens da ocorrência
policial feitas pela televisão. Ele é

revelado como uni típico menino
de rua carioca que se transforma
em bandido, com as duas narrativas

dialogando de modo a formar um.
discurso que transcende a ambas e

mostra ao espectador porque 'o

Brasil é um país é tão violento.
Indicado paramaiores de 13 anos, o
documentário tem duração de 120
minutos. As sessões acontecem em

diferentes horários - dia 15 (9h15 e

19hI5), 17 (16he 19hI5), 23 (16he
19h15) e 24 (9h15 eàs 19hI5). Todas
as sessões acontecem na sala 1 do
bloco C. A entrada é gratuita e

grupos podem acompanhar as

apresentações do filme mediante
reserva prévia, que deve ser feita

junto ao setor de Marketing e

Comunicação, pelo fone (47) 275-
8246.

deste festival é muito importante,
porque lá está o que tem de
melhor", destaca Juliana. "O festival
de Joinville é omaior do Brasil e o
terceiro do inundo. Qualquer
bailarino gostaria de se apresentar

num evento deste porte", emenda
Junior. O terceiro selecionado é

Paulo César Almuas, de 20 anos ..

Bailarino há sete anos, há cinco

meses representa a academia
Andança de Joinville. No festival
de dança é a sua terceira

participação, o que não diminui a
ansiedade. "Toda participação gera
uma grande expectativa. Mas o

melhor de tudo é a troca de

experiências com pessoas de todos
os lugares", destaca. Paulo trouxe
em 1998, o segundo lugar com a

apresentação de dança teatro. Este
ano participará com mais 17
bailarinos da categoria Jazz em

grupo. O quarto selecionado é
Everton Correa dos Santos, de 21

anos, que além de ser bailarino é

também coreógrafo da academia
Andança emJoinville. "Os ensaios
começam a se intensificar agora e

nossa expectativa é podermostrar o
nosso melhor", destaca Paulo. Os
números deste ano são os maiores

registrados na história do Festival,
com mais de 15<00 coreografias
inscritas, resultando numa seleção
que chegou a 203 coreografias
aprovadas. O�stival acontece de
21 a 31 de julho no Centreventos
CauHansen.

Processos atrasados pela falta
de varas e juízes nas comarcas

<'

}ARAGUÁ 00 SUL - Mais de 26
mil processos estão à espera de um
veredicto no fórumdeJaraguá doSul.
São 8.254 processosnaprimeira vara,
11.611 na segunda, 3.495 na vara

criminal, 2.564 no juizado especial e
120 na unidade judiciária, as duas
últimas atendidas naUnerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).
Devido à demora um processo pode
levar de dois a três anos para ser

julgado, dependendo do trâmite.

Segundo o juiz da primeira vara,
Marcia Renê Rocha, em janeiro de
2002 foi publicada lei estadual224/
2002 aprovando a instalação de 53
novas varas no estado, sendo duas em
Jaraguá do Sul. O problema, no
entanto está na falta de recursos para
que estas varas possam ser efe-

tivamente implantadas. "O estado

repassa para o Tribunal de Justiça
6,75% da arrecadação, o que gira em
tomo de R$ 12 aR$ 14milhões. Mas
94% deste valor é destinado para o

pagamento da folha de pessoal. O
restante é aplicado emmanutenção
e reformas.O que é muito pouco para

instalação de varas", define o juiz que
explica que para o PPA (Plano
Plurianual) de ZOOS, há a intenção
de tomar realidade a implantação das
varas o que ainda não seria suficiente
na opinião do juiz. Seriam n'ecessárias
pelo menos sete varas. "[araguá doSul
e Corupá enviam em média 550

processos por mês aqui no fórum. É
humanamente impossível dar conta
com o que temos de pessoal", avalia
Rocha.

Primeira vara recebe cerca de 550 processos por mês

CP NOTAS
�ENCONTRO

Primeiro Game 009 acontece amanhã
o primeiro Game Dog de Jaraguá do Sul acontece amanhã
no Hospedog Barulho Dágua no Rio Molha. O encontro visa
entreter criadores e em apresentação de habilidade dos
cães da raça Pit BulI. "Queremos desmistificar esta idéia
errônea que as pessoas têm do Pit Buli'; destaca Luciane
Richert sócia do Ho sp e d o q. A entrada é um quilo de
alimento não perecível por pessoa. No local haverá

exposição e venda de cães de diversas raças. Informações
no telefone 370-8563.

�BAILE GAÚCHO COM FORMATURA

Escolha da candidata à rainha daXVISchützenfest
A So cie d a d e Recreativa Alvorada, de Jaraguá do Sul,
promove hoje o tradicional Baile de Rei. Os festejos
iniciarão às 14h com a busca da m aje stad e, Sr. Adelor
Mathias. A escolha da candidata que representará a

sociedade Alvorada na XVI Schützenfest, será às 21 h30. O
baile iniciará às 22h30 e contará com a animação da Banda

Montreal, do Paraná. Maiores informações pelo telefone
(47) 376-0776.

�BAILE 2

Festa de Rei com baile
o Sr. Aurimar Lipinski estará sendo homenageado hoje no

Baile de Rei promovido pela Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade, de Jaraguá do Sul. A concentração
dos associados está marcada para as 14h na sede social e a

saída em busca do Rei, para as 14h30. O baile terá seu

início às 23h e será abrilhantado pela Banda Paixão
Nacional. Ingressos antecipados a R$ 5,00 no Posto Mime
do Kohlbach e na Secretaria do Clube. Informações no

telefone (47) 371-3257.

�BAILE 3

Festa de Rei
A Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes, de
Schroeder, promove hoje seu tradicional baile de Rei, com
a animação da Banda Edelweis, de São Bento do Sul. A

concentração dos sócios será às 14h30 cOm <3 busca do
Rei, Sr. Adalberto Bauer. O grande baile terá seu início às
22 horas. Maiores detalhes pelo telefone (47) 274-8049.

�BAILE 4

Baile Público
A Sociedade Catarinense dos. Atiradores de Brüderthal, de
Guaramirim, vem convidar a todos para o Baile Público que
acontece hoje. O baile será animado pela Banda 10 de Maio

Music, com início marcado para às 22h. Será neste baile

apresentada a candidata que representará a sociedade na

XVI Schützenfest. Ingressos ao preço de R$ 6,00.
Informações no 373-0242.

�BAILE 5

Baile do dia dos namorados
A Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, de Jaraguá
do Sul, realiza hoje o Baile dos Namorados que contará
coma animação do Grupo Safira, com início às 23 horas. Os

ingressos podem ser adquiridos por RS 8,00. Maiores
informações na secretaria da sociedade, fone (47) 275-

1544.

�BAILE 6

Baile Público
A Sociedade Recreativa Vitória do Rio da Luz, de Jaraguá
do Sul, promove hoje Baile Público, juntamente com a

escolha da candidata que representará a sociedade na XVI
Schützenfest. O início 'do desfile está marcado para as

21 h30, sendo que o baile iniciará às 22h30 e será animado

pela Banda Paisagem. Informações no telefone 376-0897.

Falecimentos
Faleceu às 22:30 de 10/6 a senhora [ulia Fodi Bachman, com idade de
97 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio Molha.

Faleceu às 12:30 de 10/6 a senhora Luizi EmmaWally Lange Lenhardt,
com idade de 75 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério

Municipal de Schroeder.

Faleceu às 10: 15 de 10/6 o senhor Francisco Manoel de Souza, com
idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Vila
Lenzi.

Faleceu às 9:45 de 10/6 o senhor Milda Kuchembecker, com idade de
92 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CABOCLA -18:00H CELEBRIDADE - 20H50 DA COR DO PECADO - 19H1S

SEGUNDA - Maria Clara conta toda a verdade para SEGUNDA" Afonso acusa Germana de ter�E'GUNDA � u 5 ve Zuca"choran Q. Tina +emando. Os dois se beijam apaixonadamente. �escondido seu filho e avisa que sualprocura por um vestido de Rosa que Oarlene quer dar Orna festa para Vladimir no Espaço permanência na casa nãoserá mais possfvel.rretende usar para sair com Tomé. Tobias Fama e pede a Inácio, que acaba terminando tudo IRar aconselha Paco a tentar se aproximar
rê Neco nas terras de Boanerges e diz que com ela. Darlene garante que Beatriz faz tudo o que ide Afonso. Bárbara comemora a vitóriaele está se arriscando. Chico percebe que ela quer. Vladimir veste a farda de bombeiro e é 'sobreGermanaeporAfonsotersldorejeitadoZuca está com ciúmes de Pequetita.Tobias aplaudido no Andaral. Daniel sugere que Paulo César pelo filho. Otávio quebra coisas em seu

tmeaça
contar a Boanerges que viu Neco,

procure emprego em uma loja. Darlene pressiona quarto.Kaikequasemorre,masésalvo,paramas Tomé pede que ele não faça isso. Tina
Beatriz para conseguir um anúncio na revista e a festa alívio de Olívia, que permanece aoseu lado.encontra o vestido. Boanerges fica feliz ao
em homenagem a Vladimir. Renato procura o dossiê Germana chora e arruma as suas coisas. Moasaber que seus trabalhadores estão
contra ele e encontra uma chave escondida em uma comunica a Paco que voltou a se tratar e ossatisfeitos porterem recebido em dinheiro.
gaveta. Fabiana é convidada para uma campanha dois se beijam, Kika se choca ao ver a mãeRitinha comenta com Pequetita que luca e
publ icitária. Darlene tripud ia de Inácio porque desatinada. Brad expulsa-a de casa, juntolulscavalgavamjuntos.Zaqueuentregaos conseguiu tudo com Beatriz e deixa escapar que ela I f d'vales que recebeu a Justino e pergunta se
tem um segredo. Beatriz pede ajuda a Renato para Germanamas ele :e��a�e�:si�r::�tr�:r),a sociedade deles vai continuar. Luís diz a levantar a gra na para Marcos. EHete, Jaqueline e ;Edilásia decide que Abelardo vai lutar contra[Pequetita que quer apenas ser amigo dela.

!PeqU,etita avisa a Joaquim que Lufs precisa
Vladimir se preparam para ir à festa no Espaço Fama. 'o invencível lutador Maciste Brasil para

.. .

.. Darlene.co.nta que' foi a responsável pel� reintegra_ç�o fganhar um prêmio e pagar as dívidas de��de um tempo para decidira que quer. Bina de Vladimir e pede que ele vá com ela a festa. Inácio Ullsses. Strondelli se recusa a sair do�í,comenta com Zé que teme que luca não se

TERÇ,A . . , .. ,. �
'case com Tobias.lufs explica para Joaquim

pressiona Beatriz para saber porque ela está nas mãos iapartamento. Abelardo derruba Macisté.
Letícia leva Wdlam para cas? L�Cla elogl� Gustavo e t.ettcla nao:

que não ama Pequetita. Pequetita pergunta
de Darlene. Fernando encontra Caetano. . Paco acusa Afonso de ter matado o filho e

cons�gue esconder sua-ad�11Iraçao. Eabeçao o:erece um ernpreqo= fa Ritinha se houve algo entre Luís e luca.
TERÇA � Caetano garante que não esteve com Lineu expulsa-o da casa de Moa. Moa recrlrnina-o.

no Glg�byt"e para �Bel. Murllo perce�e q�e A.lvlnho. and� nervoso.
T�.�Ç�-Rítinhade�conversa.Lufsserecusa

no dia de sua morte. Beatrizjura que só fez tudo por tpaco briga com Moa e vai até a casa de

Cab.eçao ve Marca0 des��ata ndo Mlyu kl e tira satlsf�çoes co�.o a dar um passeio com Pequetita e Joaquim
Darlene porque Inácio estava vidrado nela. Vladimir Preta e os dois acabam se beijando.

rapaz. Natasha ten�a beijar Gust�vo, mas ele se �sq�lva. Fabrício se oferece para ir em seu lugar. Pequetlta
não perdoa Darlene e manda que ela suma de sua TERÇA· Preta manda Paco embora.

e�p�ra �ue sua amizade ,�om Aline. possa u� �Ia virar nam.oro. garante a Joaquim que quer continuar
vida. Vladimir dá entrevistas na festa com Jaqueline Germana pede a Eva que lembre Afonso de

L�c!a. avisa Cadu que ele j a pode deixar que VIVI pague as corsas. sendo amiga de Luís se o noivado deles �ão ao lado. Bruno flagra Fabiana beijando outro e joga seus remédios. Moa confessa querer um filho
ViniCIUS bate com o carro. Catraca prega- um cartaz nas costas der certo. Julieta aconselha Mariquinha a

champanhe nela; Fernando se apresenta na delegacia de Paco. Ele pondera que ela precisa ficar
d AI

.

h L tlcia vê h f
.

G t e fala para Lourival de sua suspeita sobre Caetano. boa antes Germana pede que Paco dê umae vm o. e tela ve e ac a que OI us avo.
secasarlogo.Lufssenteafaltadeluca.Neco Renato descobre um ticket de estacionamento do chance a Afonso. Raígarante a Afonso que

QUAR'TA nã� pode co�p�recer a um encontro c?� aeroporto no porta-luvas do carro de l.aurá, Peixoto vai aproximá-lo do filho. Pimenta (David
G t t

-

f
.

I L ti
-

d·t Havia BeltnhaeManqumhaseoferece?araavlsa-

�'mpetra
habeas corpus e Fernando é liberado Cardoso), um amigo de Frazão, convidaI' us avo garan e que nao OI e e, mas e icra nao acre I a. VI Ia Boanerges desconfia que Balinha tenharaflrma para Letlcia que Alvinho está sempre sendo alvo de "" . "

Cristiano sente ciúmes da relação de Daniel e Noêmia. Abelardo para ser estrela de um filme de

tbrincadeir'lS daquele tlpo.Vtntctus fica sem graça ao descobrir
Ido se encontrar com Neco, mas a ve Renato encontra o dossiê contra ele em um armário luta. Pai Gaudêncioafasta todos os espíritos

�que bateu no carro d,� .u�< velho amigo seu. Le tfcí a avisa ���:����;ad�o�On:rMg::ip���nph:g'��������� :po aeroporto. Cristiano conta para Fernando que de Helinho. Raileva Afonso atéo barco. Paco

iPasqualete que Alvinho.�stá sendo perseguido e ele garante que, . �Beatriz está q ueren d o ti rar 2·00 mil d ó lare s da o aconselha a refazer o exame de DNA, mas
vai tomar provldênclas.' Catraca exige que Alvinho faça um

empregados. Lufs aconselha,Boa�erge� a �empresa. Joel pressiona Renato, que debocha Afonso garante amar Raí como seu neto.

trabalho seu para o colégio. Gustavo garante a Letícia que. traz�r Neco para seu lado. Xexeu avrsa deixando-o sem entender nada. Fernando e Renato Bárbara fica preocupada com aJustino que Boanerges andou conversando discutem. Marcos acua Beatriz, mas é interrompido d d kAlvinho não se importa com as brincadeiras de Catraca e Natasha, 'com o juiz .. Pequetita diz a Joaquim que possibili ade e Kai e estar vivo e acusa

mas ela discorda. Miyuki dá umas dicas a Vinícius para ele ficar gostamaisdesuacompanhiadoquedade pela chegada de Fernando. Corina recebe flores de Tony de incompetência. Kaike recobra os

mais tranqüilo no trân.�J1Q��T_ggS!�btt&..Jiafa se p..[gQÇt,Jga_]J'l c_q Ubaldo. Renato e Laura se amam. Beatriz pede ajuda sentidos. Paco reclama com Afonso por ter

Cabeção.
Luís, deixand?�o perturbado. Boanerges a Yolanda para vender as suas jóias. Fernando chega demitido Germana. Rai finge ter se
pega Emerenclan� lendo as cartas que Neco

e vê as fotos que Yolanda fez das jóias. machucado. Paco e Afonso se preocupam.mandou para Behnha.
. !QUARTA _ Yolanda mente que as fotos são para sua TonyesilvavêemOlfvia,quefogedeles.OsQUARTA - B�anerg_es ex�ge ver as ca�tas, coluna na revista. Beatriz garante a Fernando que dois'rêvistam a enfermaria, buscando Kaike.

mas EmerenClana. nao d�lxa. Ernerenciana deseja os 200 mil dólares para comprar um quadro! QUARTA _ Olívia suspira aliviada quandopede que Pequetlta. queime as cartas. sem Beatriz se recusa a ouvir o que Fernando quer lhe Tony sai da enfermaria sem ver Kaike. Paco
.9ue Boa_.nerges ve�a. B�aner...�es avisa a

contar sobre a sua relação com Maria Clara. Noêmia se emociona ao entrar na casa de Afonso
iEmer,enclana que nao vaI falar com el� até á uma lição de moral em Fabiana. Yolanda vende, com Raf no colo. Bárbara manda que Tonyqye ela. lhe entr�gue as carta.s. B�lJnha jóias de Beatriz para Ubaldo. Renato e Fernando encontre Kaike. Vilhena examina Raí, queEmerendana que sua história

com"
encaram na reunião do Conselho. Maria Clara confessá ter mentido 56 para que Afonso e

. .

terminou. J.u.lie�a comenta com
!ft��Ji!l",QP dwm.a em outro q.uarto. Renat t'paco não brigassem. Verinha e Eduardo

; . rlqwAh� que T�blas é capaz de m�tar. que Laura não é o melhor nome para dirigir um novo �descobrem que Strondelli chama-se
���stino se e�e Ih� tirar as t�rras. Zuca diz at canal por assinatura da Vasconcelos, especializado jirmino,éum assaltante e que roubou tudorB,"� que nao vai conseçurr se casar com I em música brasileira. Renato diz a Joel que encontrou rdesuacasa.Abelardonãoseconforma,maslToblas. Bina ac�nselha .luca a tentar :azer o dossiê e o manda engraxar os seus sapatos em plena ;Edilásia obriga-o a fazer o filme. Helinho
�com que Tobias desista dela. Bellnha redação. Beatriz avisa que tem 100 mil dólares para começa a trabalhar em uma carvoaria.
g�rant.e � Boanerges que?s cartas de�eco Marcos. Renato ouve a conversa, pressiona Marcos e Cezinha atende fingindo ser Pai Hellnho.
�nao .dlz.lam nada dem�ls. Ne:o aVI�a a descobre que a prime cometeu um erro no passado. �Abelardo dança em volta de Tonelada, masMartqumha que JustinO nao �a.1 se Ubaldo dá uma pulseira de brilhantes para Laura e quandoelexingamamuchka.viraumafera:�on:ormarse?erderasterras.deFehclona conta que comprou de uma milionária em e derruba-o. Moa concorda que Kikamore
�UStlç�. Felfclo ,aconselha Tma a tentar dificuldades. Renato acha que é Maria Clara. Fernando na casa com Sal. Solange, recomendada por
h?nqU,starTome ..

Generosa des�obre que cruza com Hugo na casa de Maria Clara, mas ela Bárbara. vira a nova governanta de Afonso.
ma pegou o vestl�o d: R,osa. �hlCo afirma promete que os dois raiarão depois sobre isso. Beatriz Germana e Preta vão ao hospital. Pa,copara Zuca que Tobias nao Ia aguentar �aber nota a pulseira nova de Laura e faz perguntas. expulsa Bárbara do barco. Olivia vai com

que ela �osta de Lufs. Tomé fica adr:'lrado. QUINTA _ Laura mente,dizendo que comprou a pulseira 'Kaik€Paraoutra clínica. Silva avista Germana
�o �er Tma arrumada com o vestido da d'e uma amiga do colégio. Beatriz estranha a mentira. e Preta. Germana pega Otávio no colégio e

rrma. . .
Renato ouve conversa de Hercília e Marcos sobre algo o leva a clínica. Kcúke abraça-o emocionado.��UINTA-Toméval �mbora fUrloso,deixando que aconteceu no barco de Lineu. Yolanda comenta QUINTA _ Kaike implora que Preta cuide de

rIma na estrada. Tina chora de desgo�to. sobre um vizinho que vai ser despejado e Jaqueline seu filho. Edilásia pede que Paco não,setI2.�,,��repende ,de t�4Iar�ado Tma
pensa que é Bruno. Ademar descobre que Darlene envolva com Afonso. Bárbara arranca Otávio

, SOZinha e volta para busca-Ia. Tina rouba está fazendo chantagem com Beatriz e obriga-a a d
-

d d
um beijo de Tomé e depois brinca com ele !""""�'V"",�",, ....;.,,� ':." , �= -""""""'"

as maos e Germana. e acusa Preta e

dizendo que não gostou. Tomé fica pedir d�mlssao �a TV. �enato co�ta p.ara Laura q_ue seqüestradora. Otávio se recusa a dizer

·perturbado éom o beijo. Tina devolve o des:-obnu o dosslê e aVisa que vai pe�lr a separaçao. onde Kaike está. Paco pensa em Preta

vestido para Generosa e afirma que não Mart� �Iara e Fernando se ama�. apaIxonadamente: quando beija Moa. Abelardo vai para o

quer mais Tomé, deixando os pais Vladl.l!llr sonha com Da,rlene beiJando-o. Na ma�ha estúdio à força. Cezinha atende os clientes

perplexos. Bina garante a Zé que Zuca vai seg�mte, desf�z seu pe.dldo de casamento � Jaquelme. com a ajuda deTancinha. Helinhodescobre,
d b'

Marta Clara dIz a Lourival que Fernando, a época do mas os clientes o afastam. Abelardo chora
acabarvoltandoa�osta.r elo las.luc�se crime, não sabia que ela era possível herdeira de aoverofilme,enquantotodoscomemoram.esforça para ser mdeltcada com Tobias. Lineu Darlene pede ajuda a Renato para manter o Kika e Sal brigam por causa do cotidiano.
�oanerges cor�enta com Joaqui.m qu� ele

seu p�ograma, e ele faz perguntas sobre a sua relação Bárbara descobre onde Kaike está. OUviae qu�m deveria se cas�r c?m Pequetlta, e com Beatriz. Laura estranha quando Beatriz diz que avisa G�rmana e Preta que Kaike está indoele fica zangado. Tome �vlsa a Boanerges não está definido quem será o novo diretor do canal àcasa de Afonso. Kaikeconfessa a Afonso ser
que seus caboclos estao bebendo e se de música. Laura e Marcos vão ao Sobradinho. Renato
metendo em confusão por causa do
dinheiro que receberam. Neco pede que
Belinha vá conhecer sua fazenda. Ritinha e

Belinha visitam a casa de Neco, morrendo
de medo de serem pegas. Joaquim se mete

numa briga com alguns caboclos. Neco

pede para falar com Emerenciana.
SEXTA - Neco p�de a permissão de
Emerenciana para namorar Belinha. Ela fica

sure!�a. Luís e Boanerges dispers� a

briga e vão socorrer Joaquim. Neco acaba

conquistando Emerenciana. Emerenciana
diz a Belinha que ela tem permissão para
namorar Neco, mas vai ter que continuar se

iescondendo de Boanerges. Joaquim explica
[que entrou na briga para defender

;pequetita dos avanços dos cabo�los.
IEmerenciana avisa a Belinha que elas vão

Iter que dar um jeitD de contar a verdade

Ia ,Boanerges, Tina passeia pela cidade com

iam novo jeito de mulher, cMamando a

;atenção de todos. Neco' dIz: a Mariquinha
fque quem ama de 'verdade enfrenta

qualquer coisa. Ela fiCi'a perturbada.
Generosa fica surpresa com o

comportamento de Tina. Tina garante a

lFelício que vai fazer de tudo para
conquistarTomé.Tobias tenta beijar Zuca e

ela se esquiva, com raiva.
SÁBADO - Tobias diz a Bina que Zuca não

gosta mais dele. Boanerges continua sem

:f."tlar com Emerenciana. '!uca 9arante a

Tobias que está apenas com medo de se

casar. Pequetita comenta com Joaquim
que percebeu que Luís não é o homem ideal

para ela. Boanerges garante·a Tomé que
seus homens se meteram em muita
confusão por estarem com dinheiro na mão.
Luís avisa Joaquim que talvez nunca mais
volte para o Rio, mas ele não acredita.
FeUcio fica satisfeito ao perceber que Tomé
está mais interessado em Tina. Boanerges
comenta com Luís que Joaquim está

apaixonado por Pequetita. Joaquim fica
nervoso quando Luis diz que ficaria muito
feliz se ele se casasse com Pequetita. Ritinha
fala para Pequetita que Joaquim deve
estar apaixonado por ela. Bina revela a Zé

que Zuca está gostando de Luís, mas ele
não dá muita importância ao caso. luca
fala com Bina que ela estaria lhe fazendo
um favor se terminasse seu noivado com

Tobias.

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 O DIA DEPOIS DE AMANHÃ AV
15:30 - 19:00 -21:15

�
2 TRÓIA AV

14:30 - 17:30 - 20:30

3 HARRY PODER: PRISIONEIRO DE ASI<ABAN AV
15:00 - 17:45 - 20:45

De io a 17 dejunho
JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAV

SALA FILME/HORÁRIO

1

2

3

HARRY PODER: PRISIONEIRO DE ASI<ABAN
13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45

TRÓIA
15:00 18:30 21:30

AV

AV

AV

" , "

SHREI< 2
13:30

o DIA DEPOIS DE AMANHÃ
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

LEGE'NDA: A-Ação/ D-D rama! AV-Aventu ra! C-Comédia!D S - Dese

nho! S-Suspense! T-Terror! R-Romance! I-Infantil!FIC-Ficção

I

LINDA

QUASAR.

1.1

MALHAÇÃO - 17:30H

Gustavo decide ligar para a policia para encontrar Wiliam. Aline
. garante a Fabricio que a famflia dele não iria aceitar que ele
namorasse uma menina negra. Marcão resolve dar em cima de

Miyuki. Tião exige que Wiliam lhe diga onde Ângela está. Miyuki
tenta se esquivar de Marcão, mas ele a beija mesmo assim.
Fabrício e Aline decidem só ficar amigos por enquanto. Miyuki
afirma para Bel que não vai contar o que aconteceu a Cabeção.
Gus taxo e Letícia fic.am ...pr.eocupados. esperando norlclas de
iliam. Os meninos começam a perceber que Vinfcius anda

estressado. Vilma viaja e deixa Cabeção à frente do Giga. Catraca
implica com Alvlnho. Gustavo e Letlcia decidem ir a casa de

ITiãO sozinhos. Gustavoe Letícia chegam à casa de Tião e vêem
William lá.

SEGUNDA

QUINTA
Um policial prende Marcão e seus amigos antes que eles possam
fazer qualquer coisa. Cabeção explica para Miyuki que ligou para
a polícia porque sabia que eles estavam sendo procurados.
Letícia lê sobre as conseqüências de brincadeiras sem graça
como as que Alvinho sofre. Camila é assaltada e chega em casa

chorando. Beatriz a consola. Pasqualete pergunta a Alvinho se

ele está sendo incomodado por alguém, mas ele nega, com medo
de Catraca. Alvinho explica para Catraca que não pôde fazer
seu trabalho porque passou mal. Catraca fica furioso. Pasqualete
pede que os professores prestem atenção para ver se algum
aluno está sendo incomodado. Camila fica traumatizada com o

assalto.

SEXTA
Gustavo vê Catraca ameaçando Alvinho. Camila sonha que está
sendo assaltada de novo. Catraca garante a Gustavo que não
estava fazendo nada �rrl Alvinho. Vinfcius tenta se controlar no
trânsito. Gustavo pede que Natast)a e Catraca peguem leve com

Alvinho. Letícia garante a Flávia que vai dar um jeito na situação
de Alvinho. Kiko pergunt� por Drica, mas Cabeção avisa que ela
não mandou mais notícias. Camila fica com medo de ficar sozinha
e de sair na rua, deixand&leatriz preocupada. Natasha e Catraca
distribuem caricaturas de Alvinho pelo colégio. Pasqualete fica
furioso e exige saber quem fez aquilo.

Oeu.COl6Ililllllcla \Qthd. OIeolind!l
Oe�COryloral\}.'OmI·frasqueire R$104,90

Passe numa loja O Boticário.
Lá você encontra estas e muitas
outras opções para presentear
quem você gosta,

-
EM./ARAGUÁDOSU['

Av. Getúlio I'(lIg,." /58 � 275-0583
Av. Ma/. Deodoro, /83 - 37/-7365

Shopping Cellte,. B,.eithaupl - 372-2678

EM GUARAM/R/M
Rua 28 de Agosto, /939
Sala 02 - 373-/065

HORÓSCOPO I
Aries - No meio de tantas cruzadas, peripécias e

ariano, vo adg;tefupo e

es ? O que vai Iv.êm, J que
sob�w e o

.

esce por sua intimidaÇi�f.você, que
tem pressa etem fome de vida, fique ligaClo no pulso
de sua emolão: ela corre vertiginosa, à V�locidade da
h.,lz, ela quer abraçar o universo:"

primeira foi a contribuição feita no ato da matrícula.e
a outra será a FESTA JULlNA que s�rá realizada no dia
10 de julho. Na opinião do Diretor Irmão Evilázio, "a

presença e a atuação da APP tem sido significativa e

motivadora para o Colégio e têm demonstrado, em
todos os momentos, interesse e apreço com o

trabalho que fazemos, Ela é nossos pés, nossos braços
e nossa voz junto aos pais e comunidade. É assim

que escola e familia devem caminhar':

APP do MARISTA investe em
livros e CDs ROMs

A Associação de Pais e Professores do Cal. São Luís,
mais uma vez, faz aquisição de material paradidático e

beneficia toda comunidade Educativa.
Ser apoio à Direção e investir em materiais para o

bem estar didático-pedagógico de toda a

Comunidade Educativa do Colégio São Luís, já faz

parte da rotina da APP do Marista. Este ano a Entidade
brindou 05 alunos com a aquisição de 20 CDs

educativos, 23S livros de literatura infanto"juvenil e
várias obras para professores e pais. Ao todo foram
investidos RS 4500,00. "Investir em tecnologia, livros
e outros materiais que ajudem o educando na busca
do conhecimento e facilite o trabalho dos educadores

o pai de Otávio. Ele não acredita, mas decide
ir à casa de Bárbara. Bárbara pede que o.

filho não reconheça Kaike senão ela será presa.
Paco pega Raí para ir à praia com ele. Afonso.

'SEXTA � Maria Clara se mostra interessada quando pergunta a Otávio se Kaike é seu pai.
Fernando avisa que Cristiano vai indicá-Ia como SEXTA -Otávio mente que é filho de Paco.
.diretora do novo canal. Beatriz confessa a Renato que Kaike se desespera. Bárbara banca a vítima.
engravidou de propósito para não perder Fernando. PretavaiatrásdeRaínacasadeMoa,Afonso
Renato promete ajudá-Ia; sozinho, comemora ser o 'vaiàcasadeGermanaecQJ'lfessanãopoder
pai do herdeiro da Vasconcelos. Inácio e Sandra viver sem ela, que não aceita voltar. Moa
jantam juntos. Paulo César dança com Tãnia e a beija. obriga Sal a pedir desculpas a Kika. Frazão
Guto e Dudu descobrem as fotos de Guilherme e Eliete faz serenata para Edilásia, mas ela o esconde
na gaveta de Ana Paula. Nelito fica indignado com a �com a chegada dos filhos. Eduardo, Beki e
armação e abandona Ana Paula. Corina e Ubaldo saem Verinha mostram-se solidários a Evaristo, q�

juntos mais uma vez. Maria Clara se emociona ao saber herdeiro do desembargador, cujo
que Fernando é a pessoa misteriosa que sustenta o apartamentopegouf090.CezinhaeTancinha�
orfanato. Eliete perdoa Nelito. R.enato manda Marcos visitam Helinho, que briga com eles. Preta e
não se meter mais com Beatriz. Marcos ameaça Beatriz fPaco se encontram em uma manifestação
e marca um encontro. Inácio ouve a conversa. Maria fecológica. Preta garante que odiaria Paco,
Clôra avisa Cristiano que está interessada no novo seeleestivessevivoementidoparaela.Paco
cargo. Laura garante que vai brigar pelo cargo com beija Preta e ela fica revoltada. Thor,
Maria Clara. Darlene procura Renato novamente mas 'Abelardo e Dia marcam um encontro comiele se recusa a ajudá-Ia. Vladimir avisa Nelito que não Edilásia como se fosse Frazão e fazem
vai mais ser modelo. Beatriz dá o dinheiro a Marcos. Pescândalo quando ela aparece. Afonso
Inácio entra no carro de Marcos e exige saber por garante a Bárbara que foi inlusto. mas pede
que a mãe lhe deu aquele dinheiro. um exame de DNA de Otávio.
SÁBADO - Inácio ameaça ligar para o pai. Marcos SÁBADO - Bárbara reage se fazendo de
manda que ele não coloque Renato no meio e Inácio vitima e se recusando a fazer o exame.
não entende nada. Pressionado, Marcos conta tudo Edilásia garante aos filhos e ao retrato de
para Inácio. Ademar vibra quando Darlene, Napô que tem direito a uma vida amorosa.

cabisbaixa, avisa que seu programa foi cancelado. Tony conta para Bárbara que guardou o
Ana Paula garante a (orina que Nelito nunca mais vai sangue de Raí e sugere trocar pela amostra'
ver os filhos. Nelito e Vladimir decidem estragar a de Otávio. Felipe concorda em voltar a

festa de aniversário de Joel e colocam o endereço em trabalhar com Afonso. Bárbara mente para
sites gays. Beatriz reage, mas Cristiano a convence a Otávio dizendo que ele é, de verdade, filho
deixar o nome de Maria Clara na lista de indicados à de Paco. Kaike volta para'o hospital. Kika e

direção do novo canal de TV. Maria Clara e Laura s'e Sal' procuram se entender. Thor, Dia e
iarmam com suas equipes para entregar o mel.hor Abelardo se: vestem de mulher. Helinho
projeto. Sandra consola Inácio, que está arrasad0 por pede socorro a Pai Gaudêncio, que contà
,ser filho de Renato. Tânia e Paulo César namoram.lnátio que também foi assistente e roubou a

é seco com Renato, que banca o simpático, sem saber identidade de seu mestre. Abelardo se

;que Iná�io já sabe de tudo. Um grupo de travestis cerca recusaacontinuarofilmecaso Edilásia insista
)oel, Guilherme e Ivan na festa. Darlene pensa que será em assumir seu namoro com Frazão. Os filhos
'recebida pelo diretor de uma agência de modelos, mas obrigam-na a mentir para Frazão que vai se
ele apenas manda que ela deixe o book. Jaqueline, casar com Pimenta. Beki, Verinha e Eduardo
condoída, convida Bruno para uma última refeição no paparicamEvaristo.Thor,DioeTinaexigem
seu apartamento, pois acha que é ele quem perdeu entrar no filme. Frazão fica arrasado ao saber
tudo e está sendo despejado. Ele percebe a confusão. queEdilásiavaisecasarcomPimenta.Kaikeh1as aceita. Salvador e Palmira se casam. Inácio confessa reage quando Bárbara garante que Otávio
a Fernando que descobriu o segredo da mãe, mas não não é seu filho. Preta sai com Raf e Paco e

phega a contar nada. Renato cobra de Beatriz o fato de acaba beijando-o. Bárbara surpreende
;ela ter aceitado a indicação de Maria Clara para a Afonsoquandosedispõeafazeroexamede
direção do novo canal. Laura provoca Maria Clara, DNA.

relembra um passeio de barco que fez com Beatriz
há muitos anos, vai à casa dela e pergunta se Inácio é
Seu filho,

é algo que merece nossa atenção, Nosso olhar deve
estar voltado às tendências e necessidades que
rodeiam nossos filhos" afirma Afonso Cunha,
presidente da APP do Marista,
Além destes recursos a APP também já aprovou
vários Ç>utros eventos que beneficiam tõdo� os alunos
maristas. Dentre outros merece destaque o custeio
de 50% no pag?mento do transporte para todas as

turmas nas suas viagens de estudos. Os recursos

advindos destes investimentos têm duas fontes: a

3704135
www.ilhabela.ind.com

Gêmeos -Parece que está tudo entendido,

combi'W.do, guelseu sentimerlí�-ObVi0f.e
t!.1? Será?

Não

def,'
e dú idas, Gêmeos, ante.��ue v' cê mesmose perc nelas e acabe se atrasar do. e der para

colheli ores �.caminho,ótim�, aso�eimporta
é vQcê.chegar l:!le dar aquele:ào,a�o dup10 no seu

amorzinho, embalando"o às alturas com poesia.

Aquário "já que, aquarianamente, você gosta tanto de

surpresas, que tal surpreender aquela pessoa tão
bacana que eletriza seus chips e acende todas as suas

luzinhas(g�\�Ià\�ma carga ex a1d$ate 'Sidade?
Um pr�rentihho também é legal, as hída subslhui a;:;
ondas de càlor, <4r"tos e outras emoçQes fado. iantes
que juntrsvofesrpoJ'em criar... r ".

Cãncer - Tudo com você, caranguejo! O quê?! Ei,
espere aí, não se assuste com a onsabilidade,
ab, oe oportw:,idade e enc e b�i)ôl! O céu
ab p'c'0:C'enda e

'

Ihei:á
uma

s Ivàda ara transfor e ,�o os dias
em m gran�aconteclmen voe que nem

Imaginava que la entrar para a historia
�

Libra" Num prato da balança, a alta cotação de Libra
nos assuntos. romãnticos; no outrO,as ações que levam
aos fatos e q�VOCê poderia fazer p'á a e� .

Dia dos
Namoraaos t0j'ar-se mais que int {e�sa'} e para
vocj e aq_ ela pes{oa com quem voc�vlve o aijlor?
Como,.ela só está nos seus sonhos? Ora, abra a pj>rta,
convide"a para enrrar na sua vida!

Touro �Misterioso mundo dos sentimentos, difícil de
entenoer, qua}q�er linguagem E\.; equen,po"para
descreve .... 'Oo..<J.._eito que for, porém, EJ, alq�r formade amorle.il\fena, o importante�e e�oções
você vlv u e viv�rá, sempre. Você, toufi(lho, qUi adora
receber'afe�9i'carinhos, afofações,�ma'llf..e-S'te seus

quereres, conjugue os doces verbos do amar.

Sagitário - Ela, <:entaur.os e centaurinas, no trote!.Yocê,
sagitariano, que tem o� alento de se transfQ[ma�em
qualque� o· ag adar o ser amado, po'nha"o
em ação. A{: cada dia se faz co muifo açu . ar

e afeto, isso '{ novidade para você, ri( s pode ser

u�m. Ponha seu t�lr'o, crJ. o �Iima,
virar cinema! .

Escor iã,Q -Águ�s caudalosas e caliente\d�paixão,mundo d E·scorpião. Hãn? Não/sel ça de

dese ê sabe que é assim. Qúe seja aturai
o fluir{ �e tino é pleno sentir, c m en ,rega e

intens!ga aptar e trazer o ente i!Q1a ",o p a bem

pertinho de você e)untos compartilharo êxtase� ll'áu!
Não é pouca coisa ... E por que deixar por men�s?

Capric uito bem, caprica,,_,\?Cê ,\ue trilha o

caminh
-

cia e é profissional I tudo o que
faz, inelusi a de se diverti 01� motivo,
razão e pre�xto"B3rà' eixar seu a

.

ainda mais

apaixonado por vOG.êpmere-se, não se ecdnof11ile:
abra um abr�ç?!/�m sorriso e o bolso ta']P�m,\iocê
sabe ser tharmoso e irr.esistfvel quando quer.

Peixes)'�scianos, com seu ardeslig do, podem esquecer
de muita !OiS<:l, 'as por um parti ular e isteri050
mecanismo estã

ri
sempre antenados p ra a efemérides

Nã0ã,põderia ser diferente" afinal,iSão seres

a grande rede do amor uoivers\tl. Bata suas
.. e�u�!iseuamorem�g lhe-on'�oceano
Infmltos.
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SOCIAL SÁBADO, 12 de junho de 2004 Illn3i1jCe'm'aUleW

CASAMENTO
Subirão ao altar hoje, Eliete Bruch, filha de Ilário Bruch e Lourdes
Bruch e Naimar José Garcia filho de Celso Garcia e Vilma Sbardelatti.
A cerimônia será realizada na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz
e logo após será oferecida a recepção no Clube Atlético Baependi.

VIAGEM
Preparando-se para viagem à China, a fisioterapeuta Rita Grubba, que
participará do Curso Avançado em Práticas Clínicas e Tópicos Especiais
em Acupuntura, no Beijing International Acupuncture Training Center,
em Pequim.

FELIPE DYLON
Muitos elogios foram .para o Big Bowlling nesta semana, pela boa

organização no Show de Felipe Dylon; que aconteceu no sábado

passado. Os mais novos puderam curtir o show com segurança e

tranquilidade da parte dos pais.

POSSE
Edson Roberto Schmidt, coordenador do Núcleo de Informática da
ACIJS (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) assumiu,
nesta semana, a presidência do Conselho de Núcleos da entidade, o
qual-envolve os coordenadores dos vinte núcleos setoriais.

I EMDIA
·:·FÓRUM DE LíDERES SOCIAIS DO BRASIL
Jaraguá do Sul vai sediar o encontro do Fórum de Líderes Sociais do
Brasil nos aias 17 e 18 de junho, quando empresários de todo o país
que se destacam por suas atuações na área social serão reunidos. O
evento é uma iniciativa pioneira e resulta de uma parceria firmada em

outubro do ano passado, entre a Ashoka Empreendedores Sociais, o
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e o Fórum de
Líderes Empresariais Gazeta Mercantil, com o objetivo de destacar os

legítimos líderes sociais, dando visibilidade ao seu trabalho. A atividáde
em Jaraguá do Sul começa com um jantar no Clube Atlético Baependi,

'
.. no dia 17, continuando no di�\s.egl,linte com a reunião no Centro

Empresarial. Integram o grupo cerca de 150 empresários de vários

seqmentos, dos quais mais de 50 deverão estar em Jaraguá do Sul para
o encontro, que contará com a presença do ministro do '

Desenvolvimento Social Patrus Ananias. O diretor-superintendente da
Duas Rodas, Leonardo Zipf, é um dos integrantes do Fórum de Líderes
Sociais.

·:·TEATRO
Opção de lazer e cultura para o final de semana é a reapresentação da

peça "Casamento aberto,mas nem tanto.na SCAR,que depois de muitos
elogios volta a abrir as cortinas para o público jaraguaense e da região.
Em cartaz hoje e amanhã e também de 18 a 20/6. Quinta a sábado as

20:30 hs. e domingo as 19 hs. no pequeno teatro, informações 275-2477.

·:·NOTRE
Hoje a partir das 23 hs. tem "Garota JULIUS KARSTEN': Os ingressos
podem ser adquiridos no Boticário do Shopping, Posto Mime (Kohlbach)
e com os alunos do Julius Karsten. Agito dos Djs Marcelo Luis, Mask e

Caniço.

·:·MARKETING
"Programa de Marketing para Micro e Pequenas Empresas" é o tema do
treinamento que a APEVI realiza, em parceria com a Forte Consultoria,
de 22 de junho até 21 de setembro, das 19 às 22h30min, no Centro

Empresarial deJaraguá do Sul (CEJAS). A meta é capacitar os empresários
para implantarem um plano de marketing de forma orientada na

empresa. Mais informações: (47)275-7003 ou

tecnicaservico@apevi.com.br.

·:·ARTES PLÁSTICAS
Meg Tomio Roussenq apresenta
até o dia 25 a exposição "F�ndas';

1Iíí".jfI�=�
no Centro Universitário de Jaraguá

• do Sul (UNERJ). Atuante no

movimento das artes plásticas de
Rio do Sul, Meq.propóe através do
trabalho uma reflexão de situações
vivenciadas desde a infância e

ISPEGAUSTA EM
ORTODONDA

E ORTOPEDIA fACIAL

275-2006 problemas sociais comuns a todos
R: JoíioPlcotJl, 153�Ceutro� utÍlJoSul como a violência e a morte.

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de
izadas, no centro da cidade.

Ort'OMdis

"Cszuze - O TempoNãoPáral/estréia nos cinemas de todo o país neste final de
semana; o filme de Sandra Werneck eWalter Carvalho, apresenta a história do
cantor Cazuza, carreira e vida pessoal, interrompida pela aids em 1990.
Fantástica a interpretação de Daniel de Oliveira, na pele do mito dos anos 80.

Dona Brunilde Schmõckel juntamente com as filhas Yvonne
Alice Schmõckel e Rosane Schmõckel Buerger receberam

homenagem da Adjori/SC (Associação dos Jornais do Interior de
Santa Catarina), representada pelo presidente Miguel Ângelo

Gobbi, e do governador Luís Henriqueda Silveira, ao Sr.

Eugênio Victor Schmbckel(ln Memorian).

Sandro Bastos
aniversariou no

último dia 10 e

os amigos da ! �
Marisollhe

abraçam,
desejando
felicidades e

sucesso.

ntes e vinhos finos para even� ,

final de ano e consumo pess,

Francisco Alves(Correio do POvo), ladeado pelo governador do
estado, Luís Henrique da Silveira e por Miguel Ângelo Gobbi,
presidente da Adjori/SC /Abrajori (Associação dos Jornais do Interior
de Santa Catarina/Brasil), por ocasião da homenagem ao Correio do
Povo, em Florianópolis

O casal Marcelo Esteves, assessor parlamentar da Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul, e Márcia Linzmeyer Esteves. Ela
aniversaria hoje.

.................... :.. _._: _-_ __ .- _ _ �

Inclusão é inserir e acolher todas
as pessoas, independente da
classe social, cor da pele, estado
físico ou mental, A sociedade or- ! 'j
ganizada está empenhada no pro-

cesso de in-: I
clusão e vo

cê pode fa
zer a sua

parte, Um
bom exem

plo é levar'
informações
e conheci
mento para
seus cole
gas que não
tem acesso.

,/'
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IMOVEIS

"r

�RANCHO
�IMOVEIS

ti 175-0510,/ 'l
,�:r'-� " ,/.:AV ••1!'Ial. Deodoro, 1085 'l!iI1a 1
I Jaragui.do Sul. se"

. www.parcimoveis.com.br
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.: .: • • • BILlÁRIA - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS - RANCHO IMÓVEIS - BARRA SUL IMOBILIÁRIA

QUER VENDER SEU IMÓVEL??? Temos clientes cadastrados!
�
o

LOCAÇÕES VENDAS Terreno - Ilha da Figueira - Rua José

Theodoro Ribeiro, com' 9.000m2. R$

315.000,00
Chácara - Três Rios do Norte, 13.750m2.

S \ R$ 3.000,00 entr., restante parcelado
)' .

.

Apartamento - Barra Velha - de frente pi
o mar, 2 surtes, 2 qtos, 1 bwc, coz., lav.,·
sacada, churrcsq., 2 salas, 2 vagas gara

g,em, mobiliado. Ed. Cassi'no Royal. R$
26Ó.000,00

•
"

"

Sala Comercial: Centenário,

Terreno - Champagna, cl 570m2, R$53.000,00
Terreno de 8.000m2 - Centenário - R$

190.000,00 '

Terreno - Adélia F.ischer - 530m2, centro. Preço
promocional R$ 35.000,00 negociáveis.
Terreno de 860m2 - Azaléia - R$ 60.000,00
Terreno - Guaramirim - frente pi BR 280, 600m2.
R$ 56.000,00

cl �Om2. R$ 270,00

Sala Comercial: Ed. binis cl

40m2. R$ 210,00

AMIZADE - 3 qtos, sala, bwc, Iov. terreno
600m2. R$ 42.000,00

\
\

I

l
'1

Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1

_
Jàraguã, do Sul. se '1

RIO MOLHA- casa alv., cl sala comercial na
frente. 3 qtos e demais dep.

R$ 83.000,00

SOBRADO cl 5 qtos e demais depedências
repartidas. Rua Alwin Otton si nÓ. Centenário.

R$ 90.000,00

i
j

, j
l

BAEPENDI - casa alvenaria: 1 suíte' + 4 qtos, 2

bwcs, 2 salas, coz., lav., área de festas, churrasq.,
garagem. Ótimo acabamento. Valor a combinar.

AMIZADE - apto, 3 qtos, sala, coz., bwc, lav.,
garagem. 'Todo reformado. R$ 53.000,00

.

i

i
li
I·
�!

RANCHO BOM
casa de 100m2 e

terreno de 450m2.
R$ 18.000,00 à

vista.

TERRENO - ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM -

com 350m2, Guaramirim. R$ 19.900,00 ou

-S.OOO,OO + pare.

\
GUARAMIRIM - terreno no centro, cl

9.538m2 . R$ 2�5.000,00

,I
,

ANA PAULA - chóccro de 12.500m2; cl casa/ mista de 120m2. R$ 62.000,00 negociáveis

, . • • . '. • , .,
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rClmóvels
, CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
wwV\Í.parcimoveis.com.br HorárioAtendimento: 8hsàs 12hse 14hsàs 18hs. Sábados: 8hsàs 12hs
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Cód - 3133-
SANTA LUZIA
Terreno 483m2

- Resldencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

,entrada de R$
1.500,00 + R$

240,0,0,
mensais

Cód. 3119-
AMIZADE'·
Terreno -

13,651 m2 '

R$
60.000,00

Cód.- 3137 -Champagnat
Lotes Residêncial Hornburg

R$ 30..0.0.0.,0.0. Ou
R$, 32.0.0.0.,0.0. (com asfalto)

2073 - CZERNIEWICZ -;"

apto em fase dê f'"

Cód - 3134- Cód - 3135- acabamento
SANTA LUZIA -

SANTA LUZIA -

(área 70 m2) \

Terreno 483m2 -
Terreno 483m2 02 quartos,' sacada com

Residemclal
- Residencial churrasqueira, demais

"

Geranium - R$ Geranium - R$ dependências
10.•000,00 ou 10.000,00 ou 01 vaga de garagem -

entrada de 'R$ entrada
I
de R$ Valor R$ 60.000,00

II'1.000,00 + R$ 1.000,00 + R$ (50% entrada +

240,00,mensais 240,00 saldo parcelado em
mensais 24 X corregido pelo

Cub).

•

, cód. 1182-

I Cód - 1167..., CZERNIEWICZ -

CENTRO - Casa Sobrado alv. com
Cód - 3132-

alvenaria 300 m2 -ní
CENTRO -

400m2 - Suíte c/ hidra, +
Terreno

Terreno 03 quartos e
425m2,1000m2 - demais depend, Centro, R$

INDICADO PARA - Terreno cy
50.000,00,CLlNICA R$ 570 m2 - R$

300,000,00 - 250.000,00 -

(Negociável ), Ficam alguns
móveis

Cód - 1.1.83 - CÔO. 1185- Cód. 1778-
VILA NOVA- ILHA DA ILHA FIGUEIRA
Casa estilo FIGUEIRA- _' 02 Casas

casa de campo Casa alvenaria alvenaria -

Área - 125 m2 100 m2 - Terreno com
R$ -

, terreno: cem 355 m2,'-

� 96.000,00 381 m2 -R$ 15x23, - R$
65.000,100. 80.000,00

Cód. 2069 -

Baependi - Apto
01 suite + 02

quartos e demais
,

dependências,
01 vaga

garagem, semi
mobiliado, R$
75.000,00

Cód. 3126 -

C�NTRO -

Terreno - c/
443,78m2

R$ 35.000,00

Cód. 3122-
RIO MOLHA-

Casa

Geminada com

60 m2 - 02

quartos e
demais

dependo - R$
33.000,00 +

finan. CEF

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

viuvn I 80ll\J I lns vaava - SI:3AQlI\Jl OH8Nitt:! - SI:3AQlI\Jl 30 t:!OBt:!t:!08 NOSllA - vravruao • . -'•

'''':'-

. '-
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1Barra
.

1

376-00:1..5
barrasu I@netuno.com.br RUA ANGELO RUBINI, 1046

-BARRA - Terrenos com 2.500,00m2 (31,87x81,00),
Rua PadreAloisio Boeing (esquina cf Feliciano

Bortolini), R$ 200.000,00

BARRA DO RIO CERRO - terreno, cf 389,41m2
(14x28,25), Rua Angelo Rubini, nQ 677, R$

75.000,00 - 50% entro saldo até 6 vezes, aceita

carros até R$ 50.000,00 como parte de pgo,

RIO CER�O II - Chácara c/ 70.000,00m2 edificado com urna casa em alvenaria
com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, copa, cozo 2 garagens, lav., churrasq., forno a lenha
e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos em madeira um c/
21,00m2 e outro c/ 15,00m2, 3lagoas, cachoeira, nascente, localizada na Rodovia
SC-416, bem proximo da Choeoleite - R$ 130.000,00 - aceita 50% entrada saldo
I '

até 6 meses, aceita também casa até R$ 50.000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia
e carro até R$ 15.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado e/485,25m2, 'terreno e/950,00m2, 4qtos,
2 suites (master c/ hidro , closet, roupeiro e c/ sacadas), 4BW�copa, coz -. e/b�lcão
granito e prateleiras, sala íntima, de estar e de TV e/sacada, piso cerâmico, despensa,
lav., varanda, terreno revestido de pedras naturais, piscinatérmica e/55.000 litros
sendo a cobertura c/ madeira itauba, bar, salão de testas, e�rasq., escritório e dep.
empregada, portão eletrônico, Rua Egidio Busarello, - R$ 320.000,00 - aceita como

parte de pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qt05.

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 180,00m2, sendo 99,40m2
averbada, terreno cf 525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, eoz. 3BWC,
lavanderia, área de serviço, garagem, despensa, murada- Rua Angelo
Rubini, 547, R$ 110.000,00 ou 70% entrada saldo até 6 vezes, ou ainda
aceita casa até R$ 40.000,00 no bairro São. Luis ou apartamento.I: ·
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Fone 371-2357
� ÓTIMA OPORTUNIDADE

VENDA

GUARAMIRIMr

104-AMIZADE-Casa c/200m2. Terreno c/ 437m2

C/ 1 suite, 2 qtos e demais dep. R$90.000,OO

-,

Terreno com área de 1.957,OOm2
Edificação com área de 1.100,00, faz parte da

construção área de lazer.
Terreno todo murado.

'VALOR: AVISTA R$ 280.000,00 OU COM PEQUENA
ENTRADA MAIS 72 PARCELAS

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • SC

• : .•, .'
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VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

ED. MARINA
Marina

Frutuoso, apto
403, c/ suíte
+ 2 qtos. R$
115.000,00

Ed. Amaranthus - apto 402, com suíte + 2

qtos, 2 vagas de garagem. Apto mobiliado.

R$ 275.000,00. Aceita residência como

pgto,

Rua luis Picolli - sobrado cl 270m2, cl 1
suíte + 2 qtos, sala de estar I jantar I
íntima e demais dependências, garagem p/
2 carros. Valor R$ 145.000,00 aceita-se

'

aptomenorvalor como parte do pagto.
,

Condomínio' Residencial SunFlower (em fi
nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx,

,

Marechal) - Aptos. nº 101, c/123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep, garagem p/ 02 ,

carros. Entrada de R$ 75.000,00,

Terreno em Schroeder (centro)com ,

750m2, sendo 25mX30m, em servidão
lateral da Rua Barão do Rio Élranco. R$'
7.500,00,

Sitio com 75,OOO,00m2 localizado no

Ribeirão Grande da Luz, distante 20km
do centro, corri pastagem e lagoa. R$
65.000,00

'

Terreno - com 1260m2.',R Waldemiro
Schmitz. R$ 65.000,00

-Apto coro 2 quartos e demáis
dependências. Garagem para 1 carro.

Valor R$ 60.000,00

Ed. Argus - Apto com Suite mais dois quartos,
salas 'de estar/jantar, cozinha mobiliada,
apto com excelente orientação solar. R. Jorge
Lacerda, 270 R$ 106.000,00 '

Ed. Tower Center - Apto com suite mais dois

quartos e demais dependencias, garagem
p/ 2 carros R. Clemente Baratto. Semi
mobiliado, R$ 185.000,00

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2 qtos e

dep. de empregada, garagem para 2
carros. R Mari- na Frutuoso, 330. R$'
175.ÓOO,OO aceita troca 'por casa de

igual valor
'

, . •

.

_� .. r, 't -i.q

Casa 150m2, sendo' suite mais dois

quartos, sala de estar, garagem para 2

carros, terreno com 900m2, Bairro Ana
Paula. R$ 80.000,00

, ,

• •

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos, sala
estar/jantar, bwc soclal,

cozmha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.
, Précio o/quadra poli esportiva,

salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Apto 103-
'R$ 145.000,00

VENDE OU ALÚGA

(próx. Justiça Federal) - Rua'
Adolfo Sacani, 36,. apto c/ suíte

master + 2 qtos, dep. de
empregada, 2 vagas de garagem.

Aluguel R$ :1.100,00
Venda:' apto nó 1º andar

R$ 233.ÓOO,00

( ,

- Ed. Amarillis, cOJTl suite + 2 qtos e demais

dep., sacada com churrasqueira. semi
mobiliado. R$ 100.000,00

Terreno com 940m2 sendo' 20m de
frente. Valor R$-'51.000,OO

'; Ed. Res. Magnólia, apto 'com suite + 1

qto, e demais dependencias. R. pa.Pedro
Francken (prox. ao CoI. Jangada) R$
90.000,QO

Flat no ed. Sai�t Sebasti�n, pronto e

mpbiliado. 'R$ 118.000,00

11.�-

1�EJ'�hê���pfu;q:t:
�(j� '.$ ��t)j)�"i ': i·1�
r,l r&::'��l��tr�{:lv/'
J 790: ;pto:,�;����:
,1 �ts::dep.::R$�a;'(r
1'1 ��;Àmá�i'��'{i1Ha N'
hôi-lo�tU;.,;7��'àpt0:�i, ,�'
f demai�.�âp.�� 4SÔ; ,

I t'E1:l, Affi�'tiHys- Vill;!'(to�
'. lT�r.r:ff!Í'e1 i;"-súT.iJ,�i'

'

l;'mibft�:�ôtó/ l:y<i�a':
I 'R'$55''-O'" O'O" ,'�, )'

'.'
" "/" "', I,

.

,"(: .:
-vÓ.Ó. :.'!J,,'�..'f",', ._.

II 8d. Alê�"Sio' Bér�i;; C�tiq,���CI 11
I suíte + 2

rqtos e, derhàl�Ç" 1, R$ r
'

f{,")::t
liSO' ()O' .

, r

II Ed. Ámp-ranthus' (p ,:-Jú5t�,al
I Federal) - Rua Adolfo Sacalilir36:;-ali>to I
I cl suíte rnaster + .2 Qtosje. 1:lémar$ I
I dep., 2 vagas de g9ragéf� l:-A .p�r.tir I
I de R$ 1.100,00

o'

, I
II Ed. Dianthus - Rua Marina FMuoso, I

-

I 300 - c/ suíte +.2 qtos. �>� ,7S0,00 I .,

II Ed. Riviera - cobertura': Rua Emill
I Burow, cl suite" 2 qt>Ç>'s e coz·1
I mobiliada. R$1.20'O,ÓQ.,

'

I

: ,. LocAÇÃO cOÍYn;�C'AL' :
I, I
II Ed. Hortêricia - R. Josél
I Emendoérfer; :1,549 -1 sala térrea -I
136m2 - R$ 200,00

, I'
'II Centro Comercia!: R. Mal. Deodoro, I
11594 - salas diversas, cl 32m2 cada. I
I R$ 280,00/250,00 'I

•

II Ed. M�rina Cristini - Rua Bernand91
Dornbusch, 590. R$ 280,00

: I Ed. Bárbara - R. Epitácio Pes$oa, l,
I
532 - salas, cf 40m2, 2º andar - R$I

J 3S0,��" "

• I
II. C��a, -';:,R, c�rl;�s M.�Y, ;�7Q,R$1400 00 Cc • ,"

fI i, ��. Bárbara ;;;'�'. :EPi�ácjÓ);les-spa�,l '

53'2-- salas,.cl 40m2', 12 1t�,dt;lr - R$ •
,.,' I140000 >." "

I" !

I
" '

,','

"

i'" <. \3," "I' ,1 Sala comt., na RUÇl E�ci'{H?e'ssoa,�
1'5io, de,:30 a 48'm2: R��6.Bo �I'
I R'$,410�OO )�.;;" ' 1

..1 .. Ed.��Tp�r"Cêpter: . 21
. I a 'l:��iD'i��i�fiãra�: .' a,j ,

IR�$()()�Oij.;- 'f, j,,'� "r'

J "�;�:���;'�" "" J:;
> 1''lVíf����;�dO , 1

.

, .- �'h����'é'���:RlF, ' ': I
,.I Rf�,IJO�OOQ;óO :".L, ",', t •
,,1;f ca�'�n1: {i,fv., ;�?�� 1i;híajsl , •

'

, 1 deõ. :irês Ri'(Js do&lI" ,00 I
IL'ICása'C/S\,llté:+$(�

.

'"I '

,I Pl�êjÀa�'s�rãó;dt�s c/I'
,�gOorit-<'Rtâ Mi!fo Ês '

ihf, '97, I
-I R$ 175.o00,éO

,
,� '�_ ,:;'"'

'

I
I,j caséÍ cl suíté c+' 3 (jtQs,;rd��ais I
I dep., terreno cl 680�2�-"Rua Max I
I Wilhelm, 901. R$ j;7O':�,()!OO I .

-l I Imóvel cQm:e{cial;resitte}il.cial, errq
I construção, terrerró ç �0-Q�m2 el
rconstrução 30Qm:2<: ,R:�f!tá'�:CiSCO I
I. Ruscka, 614. R� 110.ºOÔ,,00� I
I 'I,'
I \.. 1- ..

I VENDAS TERRENOS
.

I :1
II Rua Ardu'ino Pradi - São Luiz - R$I
I �5;000,00 I
I' Terreno cl 360m2, R 1138 (nova), I,
I loteamento D. Veronica. Barra Rio I
I Molha.R$ 25.QOO,()0

, I •

II Cháca�a cl 245.000m2, casas, lp-I.
I goas, prox,

do c�ntro. R$102.QOO;00 I
'L- ...:..;J

'I

I

; I

:.
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.parCimoveis.com.br

e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

•

e e e

,

rClmOy

CRECIW 550-J

f?f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

IM08illARIA

nMENEGOTTI
(47) 371-0Q31 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.
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5540 CASA . CENTRO· RUA BARãO DO RIO BRANCO N; 665. CASA DE
.

.6LVE�ARIA; 151 M2 E OTERRENO COM 512 M2. 4 Ql)ARTOS ,1 BWC,
·COPA,COZINHA,LAVANDERIA. SALA TV;GARAGEM PI 1 AUTOMÓVEL. Área do terreno
512.00 m2 Área Benfeitorias151.00 m2 Preço venda: 173,000.00

==VENDA== 5556 CASA· CHICO DE PAULA.· RUA ERWINO MENEGOTII ,414· CASA DE
ALVENARIA COM 192,00 M2 ; 01 SUITE ;02 QUARTOS; 01 BWC; 01 WC;02 SALAS;
COZINHA; LAVANDERIA; GARAGEM; CHURRASQUEIRA;Õl DEPÓSITO. TERRENO 12,80M
X 25,00 M = 320,00 M2. Área do terreno 320.00 m2 Área Benfeitorias 192.00 m2 Preço
venda: 110,000.00

. ==VENDA== 5529 CASA· BAIRRO TABULEIRO· RUA DAS GAIVOTAS;102· CASA MISTA COM
;110 M2;TERRENO COM ÁREA DE 247,79 M2. SALA;SALA DETV;02 SUITES;Ol.QUARTO;Ol
BWC;CHURRASQUEIRA;COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO;GARAGEM PI 01 AUTOMÓVEL.Área do
terreno 247.79 m2'Área Benfeitorias 110.00 m2 Preço venda: 75,000.00

==VENDA== 5543 CASA· CHICO DE PAULA· R. JOSé POMIANWSKI, 391· CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM
PARA 02 CARROS. O TERRENO POSSUI AMPLO ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA .

TERRENO 468,00M2 ( 15 X 31,20). Área do terreno 468.00 m2 Área Benfeitorias 143.50 '

rh2 Preço venda: 120,000.00

==.VENDA== 5559 CASA· ESTRADA NOVA· R. CLARA SCHREINER VERBINI, 215· CASA
DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. TERRENO
COM 375,00M2 (15 X 25). Área do terreno 375.00m2 Área Benfeitorias 80.00 m2 Preço
venda: 55,000.00

==VENDA== 5545·TERRENO· TRESHIOS DO SUL· R. PREF. JOSé BAUIõR, 2.533· TERRENO
COM 10.108,50M2 . FRENTE: 93,00· FUNDOS: 92,70· L.D.: 102,65· L.E.: 111,85· Área do
terreno 10,108.50 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 135,000.00

==VENDA== 5532 CASA· BARRA DO RIO CERRO· RUÁ ANGELO RUBINI N282· CASA
EM ALVENARIA COM 170M2 CONTENDO 01 SUITE, 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA,ESCRITORIO, LAVANDERIA· CHURRASQUEIRA, AREA DE FESTA, GARAGEM
PARA 03 AUTOMOVEIS . POSSUI LAJE PISO· ACEITA CASA OU APARTAMENTO COMO
PARTE PAGAMENTO ESTUDA·SE PROPOSTAS· Área do terreno 390.00 m2 Área
Benfeitorias 170.01') m2 Preço venda: 130,000.00

==VENDA== 5555 CASA· VILA LENZI· R. ano MAYER N2 51· ESQUINA· ÓTIMA RESIDENCIA
COM 02 SUíTES(SENDO UMA DELAS COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM DUPLA + CLOSET)
+ 01 QUARTO, SALAS DE ESTAR, JANTAR E SALA DE TV CONJUGADAS, TODAS COM PISO
PORCELANATO, TETO EM GESSO, COZINHA MOBILIADA, ÁREA DE FESTAS COM PISCINA,
CHURRASQUEIRA E LAVABO + OUTRA ÁREA DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA INTERNA,
LAREIRA, DEPENDÊNCIAS DE EMPREGADA E GARAGEM PARA 02 CARROS. Área do terreno
893.20 m2 Área Benfeitorias 490.00 m2 Preço venda: 300,'000.00

, I

==VENDA==' 5557 TERRENO· VIEIRAS· RUA N; 624 GUSTAVO LESSMANN. TERRENO ==VENDA== 5558 TERRENO· AMIZADE· R.1116 . LOT. VERSALHES IV· LOTE: 140.
COM 300,00 M2. 15,00 M X 2.0,00 M. LOTE N; 30 QUADRA 04 . Área cio terreno 'TERRENO NO LOT. VERSALHES IV COM 450,00M2 ( 15 X 30) . LOTE: 140. Área do
300.00 m2 Preço venda: 8,000.00 terreno 450.00 m2. Preço venda: 26,000.00

e e ••• ' : e e :ee , . : e

ilíIII
�
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Ref. 754 -CasademvencJia comIOO,00m2 cf03domL 'Ref 1850 - VILA NOVA - terreno com 2.702,60m2,
+sGo+CDZ+Ol BWC+él'eadeserJi!o+!PfII!IBI\-tarem ótino locaIzasão, inóvel exelente poro� de
(Om 336,OOm2.Valor RS 65,000,00 residência RS 90.000,00

EF. 2402 - VILA tENZI- Rua: João André dos
eis - Terreno com 500m2 - Valor RS 22.500,00

ref. 753 casa com 166,00m2, terreno cf
450,OOm2, 01 SlÍte, 02 qtos, demcis depelldêllcias
"nova", ótima localização RS 120.000,00

negociável

ref•.451 - JGUÁ ESQUERDO - casa mista,
terreno cf 1.091,OOm2 RS32.000,OO entrada
RSl 0.000,00 sGdo em 24 parcelas.

DÊ ESTA 'SEGO-RA"CA PARA SOA FAMíLIA..:ti

.põiêfo S.gu>ro
* 01 suíte, 02 dormitórios
* Sacada com churras.queira
* Olou 02 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-ground
* 7 andares

.

Condições, facilitadas de pagamento cf entrada
+, parcelamento direto com a construtora ou

utilizando seu FGTS

,

Residencial ��l� YUT�
1 '

.

.

voes PODE TER UMA BELA VISTA

* 03 dormitórios
* aptos com sacada
* 01 ou 02 vagás de

garagem
* salão' de [estes com

churrasqueira
* play ground

* prédio com 7 pavimentos
cf elevador

*

portão cf porteiro
eletrônico

'*Iocàlização: Vila Nov,a.

��Qulm�
/�"� .li. P.J:ITZtA WOL.J:

Condições facilitadas de pagamento c/
entrada + parcelamento direto com a

, construtora ou utilizando seu FGTS

'CHave

APTO EDIFICIO JACÓ EMMENDOERFER Cf 2
QTOS,SAlA,COZlNHA,LAVANDERIA, 2 BWCs,

GARAGEM RS 80.000,00.

CORREIO' DO POVO 7·

REf. 701 VlLALENZI-CASACOM03DORMITÓRIOS. E
·�117��
R$ 67.500,00 <

•

•

.reí, 2253-
CZERNIEWICZ -

terreno todomurado·
com375,OOm2
RS 40.000,00

negociável '

Residencia

.

EF. 3808 - APTO COBERTURA DUPLE
MOBIUADO COM REQUINTE, COM P1S0NA NO.

DE<K,MBHORLOCAUZAÇÃODAODADF.DENIRO
.

/ DEGRANDEÁRfAVERDE.COMVlSTAPARATODO
CENTRODAabADE.VENHACONFERIR.

•

..

o Edifício:
107 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
t APARTAMENTOS DE 02 ÕORMITÓRIOS
102 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIR'AS
I AMPLA ÁREA AJARDINADA
I PLAY-GROUND
I PORTÃO COM PORTEIRO ElETRONICO

.

• PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

CHave

APTOEDIFIOOBBAVISTAVIlANOVACOIVI
03DORM1TÓR1OS,01 BWC,DEMAIS

DEPENDÊNOASR$79.000,OOACEITA-SE .

VEI6JLONANEGIOAÇÃO.

•

. REF. 2403 - VILA LENZI
- Servidão Rua 323-
Terrenoccim 672m2-
próx.CoIé;oGicmIni Lenzi
- Valor RS 24.813,00.

•

)í'ChãvõJ
Vendas: 275-1594

..

•

.CHàveCHave CHave

Rua Barão do Rio Branco, 221
.

- Jaraguá do Sul - se
,

achave@netuno.com.br www.parclmovele.corn.br
Fone: (04n 275-1594 / PLANTÃO DE IIVENDAS" 996S�99l4

. '. • •••••• •

\ ..

•

• , .' :,
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, "
,

então acesse:

www.parcimoveis.com ..br

Anuncie seu im6vel e veja
as vantagens em ter várias
imobiliárias trabalhando x'

para você.

Fale t;onosco, tire suas

dúvidas e deixs sua,

sugest�o I el0916 ou crítiêa.

Conheça as imobiliárias que formam a Parcim6veis - Parceria Imobiliária:

�.,� ,

PIAZERA
1111&&••

• Tab�la ge bonorª,rios,,�,raticadª F2!,la"s imobiliária§ �artíci�aDtesdapaJci,móvejs;'
• Telefone a, endereço dos tabelionatos e cartórios de registro de imóvel:
• Vantagens em anunciar seu imóvel na Parcimóveis;
• Ti�os e subtipos de imóveis que podem ser encontrados ao pesquísar neste website:

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um programa de,
qualidade no atendimento.aParcimévels desenvolveu unia conexão via

Internet entre você cliente e as DEZ IMOBILIÁRIAS PARCEIRAS. '

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de
.

ofertas de imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região,
incluindo Guaramirim,Massaranduba, Schroeder e Corupá.

'-
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VILA LALAU - vende
se, prÓx. Weg II, c/ 3

CORUPÁ- vende-se
. qtos, sala, C0Z., é demais

=casa de alvenaria ILHA DA FIGEU'IRÀ - dep. R$ 55.000,00, Tr.:
126m toda murada cl vende-se 3 casas, 2 de 371-6069.

lage estrutura pi 2pisos
R$.95,000,00 Tr-37.o
.0164.

ALUGA-SE - quartos
mobiliados. r-. 370-
.3561.

ENSEADA - vende-se,
casa ou troca -se ..

Aceita-se carro no

negocio. . R$.
20.00.0 . .0.0. Tr: 91.02-
7311.

ILHA DA FIGUEIRA -

aluga-se, casa mista c!
.

ALUGA-SE - casa na 02 qtos, sala, cozinha,
Rua João Planinsheck, bwc, lavanderia. Rua
\lila Lenzi. Tr.: 37.0-

. Águas Claras, 436 .

.0164 ou 275-1070. Tratar: 37.0-4594 após
as 18:3.0.

CENTRO - vende-se
casa de alvenaria, cf 3
quartos e garage p/4

\ c,lhos + dependên
cias. R$. 65.0.0.0.00. Tr.
9173-5573.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, 2 casas de
alvenaria, próx centro,
ambas com suíte e

garagem. R$
11.0.0.00,0.0. Tr.: 372-
3277 cl Veroni.CHICO DE PAULA -

vende-se, alvenaria cl 3
qtos. R$55.0DD,DD.
CRECI 8054. Tr.: 371-
5512.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se. R$.
75 . .0.0.0 . .0.0. Ir. 9975-
8433.

alv. e 1 mista, ambas cl
garagem. R$
86 . .0.00,.00. Aceira-se
carro no negócio: Tr.:
372-3277. cl Veroni.

ANA PAULA - Aluga
se 1 dormitório novo pi
casal. Tr. 273-.0839.

ALUGA-SE - quitinetes
mobiliadas, entrada da CURITIBA - procura
APAE, próx. WEG II. Tr: se apto pequeno ou

PROCURA-SE-casapj 37.0-3561 cl quitinete no centro ou

alugar no Água Verde, proprietária. proximidades. Tr.:
Vila Rau eVila Lenzi. Tr.: 9991-8825 ..

273-6242 oy 9134- ALUGA-SE - no Cond.
.0498. Residencial Concórdia,

nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

,.

COMPRA-SE - apto cl
dois ou tres quartos. T[:
9125-.0.0.06.PROCURA-SE - casa

pi alugar, murada,
próximo ao centro. Tr.:
275213.0 ou 9137-'
3648. OPORTUNIDADE
PROCURA-SE - casa pi
alugar; cl 2 qtos, no

centro. R$.200.DD. Tr.
91.02-7311.

ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada, dep. de empregada, 2

vagas de garagem com depósito, andar
alto. Ed. com piscina, fitnes, sala de jogos,
sauna, quadra polivalente e salão de
festas. Entrada mais parcelamento
direto com o proprietário.

UBATUB!\ - vende-se
ou troca-se casa por
outra em Jaraguá do
Sul. Tr.:275-213D ou
9137 -3648

ED. ISABELA - 2 dormitó8bs, sendo 1 suíte,
semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

piscina. Próx. Angeloni. Entrada d� R$
25.000,00 mais parcela(if'ento direto
com proprietár,io.
TRATAR: 275-3070 tlNCLUSIVE FINAIS DE

. SEMANA)· Creci � 8950..

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$
R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais
R$ 2.106,16 mensais

!:;���:ENS ��%I��S3Repres.: Silver Serviços Ltda 33
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e' solicite a visita de um de nossos vendedores

315,92 mensais

526,54 mensais

789 ,54 �ensais

I'

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento ct 2

PROCURA�SE -' moça m0rmitórios. R:
até 25 anos pi dividi�

.

Francisco Hrusca. R$ "

apto n·Q·têhtro: Tr.: 29.0.0.0. n: 37.0-2365
9137-1417 após 11 h. ou 9114-6474

No mês das Mães
e das Noivas

"

....... 7.Ces ••• .

I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro ao lado do Hotellta'ara - Jaraguá do Sul

COMPRA-SE - apar- MEIA PRAIA - vende
tamento até R$ se, apto a 50m do mar,
7.0.0.0.0,.00. Tem que ter c/2 dorm., ampla cozo

churrasqueira na. 'bem mobiliado. R$
sacada. Pago a vista. Tr: 75 . .0.0.0,.00. TR: 9131-
9962-'8154

.

3784.

PROCURA - SE - mo- Tr.: 9135-511.0.
ça pi dividir aluguel. Tr.:
88.05-0597 após 15h.

I

PROCURA - SE -

.

maça pi dividir aluguel.

PftIIMOçÃo
Gradiente Strike
R$198,OQ ou

1 + 9 R$ 19,80
Plaino meu jeito (Pronto)

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
Plano T Você

.

Siemens ASO
R$149,OO ou

1 + 9 R$ 14,90
Plano T Você ,

Siemens ASO
R$ 248,00 ou

1 + 9 R$ 24,80
Plano meu jeito (Pronto)

/''---------------------'

Jlv,MaI. nan-��:Cfll!ro.�JI!��!O 273-0888
-jjjilAGUÃ DO SUL

634·0400/633·6660· São Bento, do SIJI • 644·5465 Rio Ne rioho· 642·3004 Mafra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_lu 2A . CORREIO DO POVO

CASAS

TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

466 - Casa de alvenaria em Corupá com 380,00 m2

em terreno de 2.025 m>, contendo .02 quartos
mobiliados, 02 suítes, 01 suíte de casal mobiliada
'com closet e hidromessagem,' copa e coztnha
mobiliados, com eletrodomésticos, sala de TV, sala
de estar, escrltórto mobiliado, piscina (36.000 L)
mais piscina infantil (2.000 L). garagem pI 02

carros, 02 churrasqueiras, aquecedor solar e

aquecedor a gás.

I

436 - C'ása de. alvenaria localizada no bairro

ezernlewlcz, com 302,00 m2 emum terreno de

730,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, sala,
02 bwc, cozinha, 02 áreas de serv., 02 depósitos,
ohurrasquelra cem parte fechada e garagem para
02 carros.

'

se, centro, comercial e
residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-
3476. Creei 3476

SCHROEDER - aluga
se apto. no centro, semi
-mobiliado, cem 3
suítes mais deperi-

1
deneias. valor a

combinar, tratar 9133-
3476

UBATUBA - vende-se,
próx. a praia, el 1 suíte
+ 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: ,372-
3235.

VENDE-SE - el 2 qtos,
no Condomínio
Amizade.
R$42.000,00. Tr: 276-
3321,.

1-AMIZADE -Terreno ao
"

lado da, sociedade
I'pronto para construir c

400m. R$. 11.500.00.
Tr. 371-6069
.mat.2430.

ÁGUA VERDE - vende
terreno ct

SÁBADO, 12 de junho 2004

VENDE-SE AP. ED. ISABELA SEMI

MOBILIADO COM DUAS VAGAS 9E
GARAGEM. ENTRADA DE R$ 15.000.00

E O SALDO, FINANCIADO DIRETO

COM A CONSTRUTORA.

CONTATOS 275-3070

SCHROEDER - vende
se, el 452m2, situado
na rua 135 Frederico
Trap. R$10.000,00. Tr.:
370"6847.

400m,plano el escritura.
R$.18.000.00. Prox.
Posto Mareolla. Tr.371-
2656.

BARRA DO SUL -

vende-se, 2 terrenos cf
casa de frente pi lagoa.
R$ 35.000,00. Tr.; 371-
2001. el Frank.

COMPRA-SE - terreno
com 20.000 m2 ou

mais, para construção
ou casa ou terreno no

amizade. rr. 9113-
6055.

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, el 614m2, el
construção 105m2,
base para 2 pisos,
alvenaria pré-acabada,
quitado, escriturado,
asfalto, ótima

localização: Aceita-se
troca por casa em

Jaraguá. R$ 35.000,00.
Jt: 370-3357 ou 9141-

'

2151.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, e/1900m2,
fazendo frente pi Ruà
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. H$
200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2
cada, próx. ao Can
deias. R$ 27.000,00.
Tr.: 372-1395.

388 - Sobrado de alvenaria localizado no bairro

Jaraguá Esquerdo, com 408,00 m2 em um terreno

de 900,00 m2• Com 02 suíte com closed e sacada,
01 suíte CÓm sacada, 01' sala.urna sacada, sala de

estar, sala de jantar, sala TV, escritório, cozinha,.
lavanderia, dep. empregada, churrasqueira, edícula,
garagem para 02 carros. VALOR R$ 370.000,00.

458 ; Casa de alvenaria situada no centro, com
180,00 m2 em terreno de 420,00 m2, com 01 suíte

mobiliada, 02 quartos, sala com 02 ambientes,
. cozinha, área de festas, dispensa, lavanderia

garagem.

VENDE-SE - ct 76
rnorqos, na Tifa dos

Húngaros - Jguá 84,
casa cl 3 qtos, sala,
copa, eoz., lav., bwe,
2 galpões el engenho
de melado; el nascente
de água. Tratar: ?73-
1660.

Ma/is Qualidade

T, Para o lar

�:��� e para a Indústria
A TECNOCALHAS ma.ntém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, 'Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, �orte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio_

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

CF 'Galpà'd na Vila Lalau cf 540m2 e cf
1500m2 de pátio p/ estacionamento.
Valor a combinar

QUAUDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá da Sul· SC • Fones: 37H448 ·275·0448 • Fax: 311·9351

382 - Casa de alvenaria, tipo chácara, localizada
no bairro Czerniewicz, com 180,00 m2 em um

'

terreno 5.000,00 m2 com lagoa. A casa possui
mezanino. 03 salas, 02 suítes e 02 quartos, VALOR
R$ 280.000,00.

valor um Suzuki Swift SD
1.6 16V 4p, eompl., gas.
R$ 12.QOO,00. TR 370-
7986.

.....

258 - Casa no bairro Amizade, com 116,00 m2 em

um terreno de 381,00 m2 contendo, 01 suíte, 02
dormitórios, sala, cozinha, 01 bwc, lavanderia,
garagem pa�a 02 carros.

<:rTerreno cl 600m2, Arn lz a de ..

__ Bl_.!,�.:g_ºº.!_ºº"-,_,.__ .',.'._'.""_."" .,". ._, , __

(jJ'" Terreno cf 500m2, Amizade - Lot. Bela
Vista. R$ 28.000,00
CF Terreno cf 350m2, Grün Garten. R$
!§ .. 0_9_Q.!_00 ,

CF Apartamento cl 4 qtos, 135m2, Centr�.R$ 60.000,00
"

'CASA "GERMINADA" , CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO
PLANINCHECK - VALOR r$ 120.000',

.

'CASA,DE ALVEANRIA COM 120,00M2 - NA RUA FRANCISCO

HRUSCKA, 2181- VALOR R$ 45.000,00
'CASA DE ALVENARIACOM 80,00M2 - LOTE 305 - FIRENSE 11.
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM 70(00 M2 -

LOTE 67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE, VALOR R$ 15,00,0,00
+51X370,00 .

1
'CASA DE ALVENARIA COM 101 ,00M2 - LOTEMANTO SÃO
CRiSTOVÃO. VALOR R$ 53.000,00
'CASA DE MADEIRA E MAIS '/2 ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA
FRANCISCO PANSTEIN - JOÃO PESSOA. VALOR R$ 20.000,00(
PODE SER PARCELADA).
'CASA DE ALVENARIA COM 21 0.00M2 - NA RUA ACRE- N° 333
. R$ 120.000,00
'CASA DE MADERIA, LOTE 03 - FIRENZE I - RUA JOSÉ NARLOCH:
VALOR R$ 22.000,60 + 43 X 350,00.

1
'CASA DE MADEIRA COM 90 M2 - RUA JOSÉ NARLOCH, VALOR
R$ 22.000,00 I I

'CASA DE MADEIRA 1 00,OdM2 -TODA MURADA NO ANÀ PAULA
III-LOTE 191 - R$ 15,000,00 + PRESTAÇÃO,
'CASA DE ALVENARIA COM 70,00M2- SEM COBERTURA -

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36:000,00,

VILA NOVA - Vende-se

apartamento, prédio
novo (2 anos), com

ampla eoz. e lav., sala
pi 2 ambientes com 28'

'CASA DE ALVENARIA COM 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO m2, sacada, bwc e' 2
LESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . RS 105.000,00 ,

1
quartos. Prédio com

, APARTAMENTO /

EDIFICIQ SCHIOCKET.,
156M2 _ R$ 100.000, ,00 (Ú:EIT.A

' salão de festas e piscina
CARRO E CASA MENOR VALOR).

na cobertura, já
,

.

.
mobiliados. Tr.: (041)

LOTEAMENTOS FINANCIADOS 365-8515 e (041)
1-CAMPOSSAMPIERO II - JARAGUA ESQUERDO 9123-9765 el Maria
2-CONSTANTINO PRADI II - JARAGUÁ ESQUERDO
3-0URO VERDE, BARRA

.

II-FIRENZE " - CHICO DE PAULO/JGUÁ ESQUERDO
CONDOMíNIO FECHADO

1 - FLAMBOYANT

RIO MOLHA - vende
se, el 969.480m2,
escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietári�).

RIO MOLHA- vende
se a 4Km da cidade
ótimo açesso e

localização em

condomínio ecológico
com 2.000m, luz, água
terraplenagem, plantas
frutíferas e. nativas

pronta para construir
R$. 29.500,00. Tr.

(4 7 ) 3 7 O - 8 5 6 3 .

WV\M(�cjJ.rH

VENDE-SE - comercial,
, condomínio centro, el
3.900m2, totalmente'
aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - Terreno
1.899,65m2Tr-375-2194

VENDE-SE - ou troca
se por terreno de maior

rir; Terreno cl 721m2, Lot. Juventus. R$
26.000,00

.

CF' Terreno cf 13000m2, cf galpão de

600m2, nê!Vil<!!-_alau.
'

CF Apartamento cf 97m2• Ou troca-se por
casa. R$ 75.000,00
CF Casa em alvenaria cf 230m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

451 - Casa de .alvenarla localizada na Ilha de .

Figueira, em um terreno de 1.389,00 rn-, contendo
02 suítes; 02 quartos, 01 bwc,' 03 salas, cozinha

mobiliada, lavanderia, 02 garagens, edícula e

piscina. \YALOR R$ 198.000,00.

426 • Casa de alvenaria situada no bairro Agua
Verde, contendo, 03 dormitórios, 02 bwc, cozlnha,
garagem + edlcula .

.

.;

!

�'

Locação,

\

t \
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I CURSO: NEUROLINGUÍSTICAAPLICADAAVENDAS
] ,

I
) Ii

i
�
�
�
�
I .Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestéslco
í1 A linguagem corporal
�

CURSOS DE .EXTENSÃO
DA,UNERJ 2004/1

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação
Mapa Mental

Alrnaqern do vendedor

O desempenhei do vendedor

Traços de caráter
Potencial de vendas
'Como qualificar o cliente
Venda-e pós-venda

Período: 14 a 18 detjunhó de 2004

Cargp, oH orãrta: 20 horas/aula
Dias da semana: Segunda a sexta-feira

Horário:.19h às 2,2h
Número de vasas: 25
Investimento: Parcela única de R$ 115fOO

Local: Coordenação de,Extensão e Relações Comun itárias - UNE RJ

-J
UNERJ

Centro Universitário de Jaraguá do Sul

Informações: Coordenação de Extensão e Rei. Çomunitát'ias
Telefones: 275-8249/275-8253

E-mail: extensao@unerj.br (assunto:' curso p�lítica)'

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos'

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

I ,2.352.000,00 M2 DE ÁRE4.

I; 'i ÁGUA = ,RIO DAS ONÇAS

,I',�*',M,,�"':,- �_E_S_C�RI�T�UR_A�L_IV�R_E__ +- _

.

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: ,(47) 379-1300
'"

r _. VENDE-SE - sala

r" AW"G comercial el 1 apto + 2
casas nos fundos. Tr.:

BARRA - aluga-se, sala 371-3132, OFEREÇO-ME - pi

I
cornerclal. 100m da __

trabalhar como babá ou

Malwee. Ir.: 376-4071
I 'acompanhante " de

:
GA, LPÃO _ aluga-se el

� senhora. Tr. 8802-1180

RIO CERRO II - vende- O EÇO 'I
1� 300m2, 2 pisos. R'$ 370- FER -ME -p
�

016"
. se, el ± 4.800m2, el 'trabalhar em )'ardinagem

�.
' 4 ou 275-1070, chalé estilo alpino, riacho,

K e serviços gerais, Tr. 372-
� 5.000 pés de palmeiras 3067 ou 9134-0232
�

PADARIA - vende-se real. Aceita-se troca por
� completa em automóvel ou imóvel. Tr.:
� Guaramirim. Tr.: 9117'- 37.2-3235 cl Ramos,
I 2447.

i VENDE-SÉ - linda

� PIZZARIA - vende - se chácara com 40,850m,
, m el ótima clientela. motive 5Km do centro acesso

� mudança, aceita-se carro asfaltado localização
l como entrada. tratar show do momento e.
� 9993-5433. ótima valorização�

imobiliária, toda

i SORVETERIA - vende-se infraestrutura para residir

� completa, ou troca-se por ou lazer, R$198.000,00
n

mal. de construção. R$ Tr-370-8563
, �. 15,000,00, Tr.: 370-3101.

ou 91351602

aFEREçO-ME - para ser

motorista particular, pi
senhor ou senhora, Te
9142-6629,

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar, cl diarista ou

babá. Tr. 373-3787,

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar com

estampador ct
experíêncía. Tr, 373-3787.

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do
Ervino. Ótima
locallzação.tr.: 9101-
0467 el Cristiane

.

SOBRADO Res. e CernI.
vende-se em alv., cl 250m2, terreno

cl 740m2• Parte res. cl 1

,suíte+3dorm., EM ANEXO peNTe
ceMERCIAL ( ideal pI lanchonete,
loja, oficina, etc.) 'R$150.000,OO
Aceita-se carro de menor valor.
R: João' Januário Ayroso, Próx.

Urbano. 9973-5537/376-4110. Creci:
5087

PROCURA-SE -estágio
como técnico têxtil. Tr:
371-5640,

CONSÓRCIO
vendedores(as), com

experiência na área
externa pi Jaraguá do Sul
e região, Ótima
remuneração, Tr: '371-
8153.

REPRESENTANTE
Distribuidora precisa de representantes d

experiência e veículo próprio.
I joinvillc, I Jaragüá 'do Sul,
1 Mafra ISão Bento do Sul

Tratar: (47) 3027-6300

A

ADMITE

SECRETÁRIA

REQUISITes:
, Indispensável experiência em Vendas;
- 2 anos de experiência em rotinas

adrn i n istrativas;
- Facilidadede comunicação / simpatia;
- Conhecimento em informática
'- Horário de Trabalho 2a a 6a : 13:30 às
21 :30 e sábado: 8:00 às 12:00h.

, r

- Daremos preferência para candidatas

gúe tiverem experiência em escolas de

idiomas:
,A EMPRESA eFERECE:
- Excelente ambiente de trabalho;
, Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol
(fora.de-horário de trabalho);

- Salário compatível com a função.

interessadas encaminhar Curriculo

para:
,

RUA Domingos da Nova, 227,Centro
Jaraguá dp Sul-

�'372-9500

CURSOS,TÉCNICOS

s

Centenário no período da Sul e Região. C/'veículo.
tarde. Tr.: 275-2803 cl Tr:': 373-0422.
Miriam,

L

,Inscrições: até dia 02 julho·
ELETRÔNICA

ELETROTÉCNICA
INFO�MÁTICA

MECÂNICA·
ELETROMECÂNICA

ESTILISMO
VESTUÁRIO

------ PRECISA-SE - vendedor

Mais informações:
SENAIjSe Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 _. Rio Molha

Jaraguá do Sul _ se _ 89259-590
• www.sc.senai.br

jaragua@senai-sc.ind.br

'Taxa de inscrição: R$
15,00

Inscrição: Na secretaria
do SENAI

Teste de seleção: 06/07/
2004

•

Obs.: o SENAI/Jaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo. qe participantes.

Rua Isidoro. Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jar.agua@se.nai-sc:.inç!.b·f, .'

; � "
,

.s.t.iwm.'Frtdtmtç'c d.,lmtú.trlaw
doE#_ do$.".. c...I1tl.

A Mk3 tem o prazer de-convidar a todos para mais um evento

Palestra 'M'otivacional
e Jant(lr dpnçcnte

o tempo e o CasaC
,

Casais que competem e casais que se completam
}l cuipa é cfe{a(e) ou ::Minha?

Pi{ho_s, herança,da totaltelação
Jl Pafta de diáCogo, como solucionar .

Como encantar seu relacionamento
:J.fão seiporque, mas sempre briqatnos...

O amor, você sabe percebê-lo?

Data: 11/06/04
Local: EstânCia Ribeirão Grande
Horário: 20:00 hs

Investimento

R$ 60,00 (Casal)
(Direito d Palestra e Jantar)

Informações e Reservas no. Tel: (47) 276 1529 cem Vivian eu Ludmila
Ou per e-mail reservas@mk3assesseria.cem.br

EMPREGADA _ preeisa-
REPRESENTANTE - externo.ambns os sexos'

precisa-se cl ler mais de 18 anos.Tr.
se de empregada
Doméstica el referência experiência e referência' 372-1299 ou 372-

pi trabalhar no bairro pi aluar em Jaraguá do ,3575,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

Venda de Equipamentos para [nformática
Assistência Técnica Especializada.
M�mutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas .,

.

J .
' .

.

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Informáíieà
,U U rrr C I i C k e m sua v i .d. a p e s s o a I e p r o f i s s! o: n a I "

Oferta .. ·· .. ············· ...... ···· .. ······ .. ·· ..

··,)

[ Móvei�Periféricos
CDRom MICRO a partir' de:

R$
,

I .650,.00
Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax

modem S6k, cd rom LG S2x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC, drive disquete' 1.44; teclado,
rnouse,

. gabineté atx 30Ow, caixas de
som amplificada, I BOw, placa de som

e rede inte rada

gravador e
leitor de DVDI

Computadores
completos

.

Suprimentos RI
Tintas Originais e

�

Recargas todas as marcas de Impressora

�Orrhatização
I d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras .'
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Assistência Técnica
Especializada

HORÀ TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

,R$ 15,00 deslocamento
PrOnlt.çãCl d� Micros Usá

.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

,..

CONCORRENCIA
/16 Pentium 166 MMX,

completo.
3x R$ 200,00

AMD K6 2, 500mhz,
completo.

3x R$ 280,00
Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

se, cf duplas plaéas
magnéticas e um jogo de
bastão, botão de

freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284.

por R$ 45,00. Tr.: 372- ·no centro. Tr.:'9133-7514
1590.

BICICLETA _ vende-se
BICICLETA - vende-se, tern., de marcha. R$

.
bicicleta Brisa. R$ 50;00. 30;00. Tr.: 372-3067.
Tr.: 376-0632

·ARTESANATO.'- vende- BICICLETA - vende-se
ANTENA _ vende-se se e roupa de crochê. Tr: CAMERA DIGITAL _ 18 marchas Fisher, semi-
parabólica .R$.290.00.Tr. 372-3067.

.

.vende-se fugi 3.3 cf nova. R$ 75,00. R$ 371-
9975-0045.'

.

muvie completa, valor a 2545.
ARTIGOS PI SALÃO - combinar. Tr. 9154-7354. ------

Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio MuniCipal Rio da Luz)

CACHORRO - vende-se
fêmeas' de maltes e

ainda Yorkschire, beagle,
schanause� boxe�
labrador- Com ótimas

linhagens, pedigree ef
ou contrato de garantia
e 1 consulta mcluída.Ir-
370-8563�

cadeira lavatória, cadeira
pf cortes e esterilizador.
R$ 200,00. Tr.: 275-3559

APARELHO DE CD _

vende-se pf carro COR
200 digital cf frente
destacável. Valor a

combinar. Tr. 9142-6629.

Tudo em colocação de lajotas, pcrclelepípedes, cókigr�ma.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertrovedo.
Temos compaçtador e policorte.

Ven'da e colocação de laiota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensÇ1do
c/35MPA Peive com trava

'

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

CELULAH _ 'vende-se
Nokia, 228 cf 6 meses de
uso. R$.130.00. n 371-
6399 ou 9126-2407.BARRACA _ vende-se,

pf 7 psssoas.Tr.: 376-

APARELHO CD _ vende- 1653. CELULAR - vende-se
Motorola T720i GSM,
com visor. colorido e

câmera digital com 6
meses de garantia. R$
600,00. Tr 8802-3150 ou

371-4543 cf Eduardo.

se para carro mod.4150
com controle. Ir.: 37(
7260.

BARCO _ vende-se
pedalinho grande.
R$.1.700.00. Tr. 9102-
7311.

CACHORRO _ vende-se
filhote cs pudle pai'
puro.R$. 150.00. cada
vacinado. Tr. 370 _ J225.

APARELHO DE CD - CD
Pionner 4350 com

controle, saída aux. E
saída subwoofer R$
400,00. Tratar: Eduardo

(47)8802-3150 ou 371-
4543

BEBÊ CONFORTO _,

vende-se galzerano semi
novo. R$ 35,00. Tr.: 373-
0032.

COMPUTADOR - vende
se Jl:MD, K6-2, completo.
R$ 800.000,00. n: 376-
0081

Única reçlstrada no

ministério da agricultura.
Maço cf 6 mudas. R$
24,00. Tr.: 370-85.63.

COLCHÃO MAGNÉTICO _

vende-se, R$ 600,00, ou
CANÁRIO _ vende-se do troca-se por colchão
'Reino, casal cf gaiola. R$

.

comum. Ir: 91.16-8927 ou

7IJ,00. Tr.: 372�3067. 371-2001 cf Leia.

SUPERMERCADO'
CELULAR _ vende-se

CACHORRO _ vende-se' celular motoróta C331. R$
filhotes de Rotweiller 200,00. Tr.: 275-2264.
puros vacinados. R$
280,00 cada. Tr.: 275- CACHORRO QUENTE _

2949.

aluga-se Tr.: 9117-2447.

CAMÁ _ vende-se, de
casal, cor mogno,
cabeceira estofada. R$
250,00. Tr.: 9131-2157.

BERÇOS - vende-se 2,
APARELHO DE um em cerejeira por R$ DlVIDE-SE- quarto com

FISIOTERAPIA _ vende- 80,00 e outro em pinus moça ou rapaz aluguel
�,ii: .,

"',

vende-se carrinho' ou

, '

Ayróvacfoye(os (il{ioratórias
UNISUL-UNJVALJ PBQY

eye[a ABNT.
SUPERMASSA

GRAFITADA

COM CARNES TEMPERADAS
NOS' F'INAI� OE SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

COMPUTADOR _ compra
se, uruente . enviar
caracteristicas e valor pf
parceiros@netuno.com.br.

C�VALO _ vende-se
égua quarto de milha,
ótima em rédia. R'$
� .000,00. Tr.: 378-1816 cf
Daniel.

som, internet e CONtRA,BAIXO _ FILMADORA - vende-se
'impressora. R$ 749,00. vende-se Golden. em

Ir.: 91312157 ótimo estado, cor

rrràdeira, com case e

CONSÓRCIO'::' vende-se, alça. Tratar: 370-1801.
contemplado: R$,
25.600,00 ou R$ EDREDOtj _ vende-sé,
10.000,00 entr.· + 263

.

altenburg novo. R$.
mensais. Tr.: 9133-7958. 150.00. n 372-2924 .:

urna panasonic, com

visor LCD, com todos os
SUPER MASSA: é umyroduto natura!com·um teor de figa de alto níve{, comyosição lOO%jilito, a
ser usada na construção civi{, na utillzação 'epecia[de rebocos exteriores, inferiom, assentamento de

tijoros,yisos, cerâmicas, etc.
COMPUTADOR - Compra

CITRONELA DE JAVA "'-

.

se micro usado. Tr.:9962
vende-se mudas, planta 8154.
funciona como repelente
natural contra: moscas

.

mosquitos, mosca do
berne e. pernelongos.

cabos e' acessorrios,.
manual e nota fiscal dos
EUA, qu troca por
carnera digital. Tratar:

8803-7474 .

COMPUTADOR' _ vende
.

se 1(6 II 500Mhz, 64Mb,
5Hd, cd rorn, dlsquete,VANTAGENS:

* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade

,

*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca ma{s

i fi;;;"��;'�;��:f'�I��=C;;;�;;';'=R�;;;;;;��·i
.

M1<SS;I. -Epox, T€lCTUR;I., GRl>.fl1<OOo produto carto jUlt4 sua�o"stnfçiol
i Faça um orçamento VLB·- Responsável peja pintura '

Fones: (JI.7) 275-4081 e 275-1961 semcompromísso do Jornal Correio do Povo

________------------------_-------- 1f\:[)�ll1in�o� .. �.�... t:J.9�.,.sj��.:...II��.�.�Figu�lra.:.Tel.:: ...?I.º4:�4��

,( .

I� ��.:1 '.'.
�

,I;, ."
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Centro �e: Hoçreoo.�e�
ÁdeçhMento
P;çto. De A�lIIty \

'0 CAM E . 'DOa
I' lU MO AGI,;
DATA 13 D ' JUNHO DE 2001

�*

EM BREVE NA
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

DO SHOPPIN'G
AO LADO DO

o sabo� da
·wtOSSO.

f'�
. 371�-3354

':fJSG O'BRIGATÓRI'Q"DE FOCINHEIRÁ� yJ

ANT:ES E DEPOI'S DA �P�ESENTAÇÃ(f
'" ,

COM UM KILO DE ALIMl!NTO NAO PERECIVEL
A

,
.'

, . '"

VOCE GANHA O PASSAPORTE PARA ,APRESENTAÇAO
E ,AINDA CAMISETA DO EVENTO.

OB5: QUALQUER ALIMENTO COM EXCEÇÃO DE SAL E AÇÚCAR,
OU R$ 5,00 POR PESSOA.,

.

,
.

Inscrições e Informações:
(47) 370-856'3

baruthodaquacplbést.com.br
Estrada Geral do Rio Molha'l 3.051 (após Gruta)

No término do asfalto- SERVIDÃO DAS PALMEIRAS
JARAGUÁ DO SUL· se "

Ensinamos você
a·educar seu' cão . ...__----"

ADtST\\AMtNtO
, stM CAS�\�O

. ão Bas\CO
\Ed�caç 'ou Adu\tos)

pôr'o f\\hOtes
',' Dispomos de área com ,

equipamentos para exercícios e agility.

, Aulas teóricas e práticas ou
atendimento em' domicílio. CORREIO DO POVO

371-1919'

,
I ."";, .. , ,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERIGRAFIA - vende-se
de 80X120, c/41ãmpadas
novas. R41 80,00. Tr.: 374-
1020.

1---
...... _-- .. --- .. ------ .. - .. - ... ---- ..... -- --- ... - .... - --- .. -- ........

l
I�I

....................................... - : I
fltmM!1IS EH GERAl..: PREDIAl.. - CO!1EIICI�L - REsmNClAl.. I

..

MJlssJI CORfIIDJI, Epox, TEX'lURJI, GRJ.AJlDO

j�:�.�.�.�;���:��: ��� :��:�����;.�:;:�;�;�� ..

sem compromisso do Jomal Correio do Povo

R: D���s_�ova,_��..:..!�����!��i� .. :.. !�I:: ..?]_º4:§..t .. J

SOFÁ - vende-se R$
40,00. Tr.: 376-0632

.TECLADO - compra-se
Yamaha modelos: PSR
510, 520, 550, 620, 630
ou 640.Tr: 9962-6861 ou

(47)'372-1609.

FURADEIRA - vende-se mações, novtsslma, na TECLADO - vende-se
de bancada cl bancada e caixa, nunca utiliza- cássio 770.R$. 500.00. Tr.
marca. R$500,OO. Tr.: 9132- da .. apenas R$ 300,00. Tr: ,9975-0045.
4454ou372-OO19. .370,2462 ou 371-8642

------

TV -. vende-se 14"
gradiente cl controle. R$.
280.000. Tr. 371-6399 ou

9126-2407.

FOGÃO - vende-se, 6

bocas, usado. R$ 50,00.
Tr.: 376-0632

MÁQUINA FOTOGRÁFICA
- vende-se modelo Canon
Prima Junior AF. R$ 50,00.
Tr: 9962-68,61 ou (47)
372-1609. VENDE-SE - transporte pi

cachorro de fibra.

MÁQUINA - vende-se de R$.150.000. Tr. 91 02-7311.
lavar ,tanquinho
stile.R$.100,00. Tr. 371-
6399 ou 9126-2407.

GRAVADOR DE CD -

vende-se LG. Tr.: 9131-
2157.

VESTIDO - vende-se, de
orenda, verde. Tr: 371-
5270 noite ou 371-5042
comI.

GELADEIRA - vende-se
cônsu, 280 litros usada.
R$. 300,00. Tr. 372-2924
ou 9909-4823. NOTEBOOK - vende-se

Pentium II 300 Toshiba
Portege 7010CT com

Memoria 64MB e HD 10Gg
completo e em excelente
estado. Valor R$ 2000,00.
Tr.:9131 2157

VIDEOGAME - vende-se, '

Dreamcast. cl 2 contr. e 3
.

jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

JANELAS - vende-se,
. duas, de alumínio, cl
caixilho e vidro, cl 1,00alt
x 1,5Iarg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0816.

VIDEOGAME -:- vende-se,
Play Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

JOGO DE QUARTO - OURO - compra-se,
vende-se pi casal, Martin, qualquer peça, arrebenta-
4p e 7 gavetas. R$ 750,00. da, quebrada. Paga·se à
Tr.: 371-1080. vista. Tr: 9979-0605.

VIDEOGAME - vende-se,LAVADORA DE LOUÇA -

SKY - vende-se semi ova. Play Station, c/2 controles,
vende-se marca Britânia, 3 jogos. R$ 250,00. Tratar:
6 pessoas, 4 progra- R$ 250,00. Tr: 372-1'590. 376-2206.

� pLANEI GAME
� * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

,

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2
*XBOX
* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST

'

* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR F 376 2206*GAMEBOYADVANCi:E one: - .

* NINTENDO GAME CUBE hórario"de atendimento: �ünda á segunda das' 10:00 ás 22:00
.Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra- Jaraguá do Sul- E·mall' 'Ianela ame íbê�:éom.br

�J
.

) \. f/áce 7JifrpO'
e Distribuidora de Cosméticos:

*911,a1ttde 9Zosa),y. "(, ,samana,

Saiba

ent,
aSrec:8r

sem..•parar de comer.
.

Gonhe9a o prosramâ •

,

PISCIPLINA
ALIMENTAR

, Fone: 371-6110
9905-2653

Geru;iv i te" que causar:' a cári,e.e outras doenças, no
.

. entanto, tais bactérias fazem parte da
microbiota oral, ou seja, estão ,

normalmente presentes na nossaboca.
-, Porém estas bactérias tornam-se nocivas
a nossa saúde quando aumentam de
número. E o aumento de número está
relacionado a falta de higiene.
Então, não devemos dizer que pegamos
gengivite de alguém, pois a mesma só
irá se instalar na nossa boca se nós não
estiverrnos mantendo' uma boa higiene.
Claro que existem condições que
llmitarn a capacidade da pessoa de

, limpar os dentes adequadamente, por
'isso devemos procurar o dentista para
fazer um controle de placa, no mínimo a

cada três meses.

Os primeiros sinais e sintomas são:
sangramento, vermelhidão da gengiva e

dor.
Esta doença é muito séria, pois com a

sua evolução, teremos a perlodontlte,
que pode levar a perda do dente.'

- GINECOLOGIA

(j.J.uJn
CIlMlSC 1242 - TROO 03009
-o SOBRACIL 1.079

Gengivite é o nome dado a urna

. doença, caracterizada por uma
intensa inflamação gengival e'
posteriormente
periodontal(estruturas do suporte do
dente).
A gengivite é clinicamente

diagnosticada naqueles pacientes,
que apresentam sangramento
gengival espontâneo ouprovocado
porescovaçãoleve�

-

Esta doença se instala principalmente
devido a má higiené (escovação
deficiente ou falta de fio dental). Pois
a placa bacteriana que se forma nos

dentes; quando os mesmos não são
bem limposé a principal responsável
pelá irritação do tecido gengival que
causa a gengivite.
As bactéria que causam a gengivite
são transmissíveis, como as bactérias

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Wecge, 50 - SL 406

Fone: 370-1705·
somatà@neluno.coff!.br- JaraglllÍ do Sul

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médials

Fisioterápicos e
.

Cosméticos manipulados
, Fone: 371-8298

ANUNCIE

AQUI!
371-191·9

.. ,
't
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Inglês na.
sua casa.

Tratare,
I

372-1498
com Mário

':::::,

DI
......

......

. ..<•...;,... US.,_......
S

·
.. :.�.�:!:�.'. ervlce

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
INTERNET

Encontre rtos canals-de nesse site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> A t

').

!t(C e deA·'· C
,.

)
.

U omovels ompra, en a, eessertos e .onscrcros
. ...' .

> Casa e Deeorasao e e e e e'
.

>. Comércio (Todos os amo) • • • •
> Construção e Refor a ( intu® Mi)eria· de nstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e Laer. � ete .",Contatos I Excursões)
> Moda eBeleza (SalÕes de

.

t��p, r..:tJi::àt ente Corporal)
> Restaurantes

:
I,

> Serviços Gerais ( Eletricista, Co
Despachantes, Corretores de Seguros,

e muitos outros

ayeiros, Gráficas, Financeiras,

•

Entre em contato conosco e anuncie ..

.l+a���:;�;��so
site

..

plus@plusservice.com.br
Rua João Plél.nincheck, 293 - Sala 15
Nova'Brasília - araguá do Sul - se

e •

• •

'TERRAPLANAGEM FAÇA SUA FESTA COM DJ'S:

Cffenrique e CHeryl(sen
Aparelhagem de som é ilUminação completa:
seouenclaís de canhões de luzes coloridos,'
globos, máoulna de fumaça émuito mais,

I

ROf1'1)edor de Pedms e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas
.

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores'e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

ENGLlSJi
DEI..I\IERY

__ .-VENDE·SE
.� '-. I flCELEmflOlITUCIMEICIAl
) .J" Om2 1ocallzado na Relnoldo Rau,

• •
- 340 • sala 5 • Centro

bom estoque de roupas:
Infantis. Juvenis e Adulto

R: \Viaando Menslín - Bae endi 275-1101/9104-2393

.

ENCANADOR & eletricista

Arquitetura & Topografia(47) 276-3429
9975-5659 370-7611

• Medição de terra
· Desmembramento
· Regula�zação de medidos
· Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)

. Walter Morquordt,
-, Reformas em geral

na 744 SL 5Rua: Exp. Gumercindo da Silva� 616 - Centro

,> SEGURANÇA PATRIMONIA�
Guarda de Portaria

_ /, Recepcionista
'

�.Ir Serviços deLimpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICÀ
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

S�GURANÇA E TRANQUILIDADE
.rIHÚ4- de� a-�� s� des� de 4«4&� fJee.

;e�, enfIte em� C(UH, et#t-.� des� da- rI�
,

-Rua Mal. De da Fonseca, 1438
Jaraguá di;)' anta Catarina
www.autotecseu.ranca.com.br

40 ACOMPANHANTESI
I

j'---N- ,.ALIA i
I

I
I

Pousada preiche do Ar
com acompanhantes

,
"

Se você está cansado de ficar em casa

sem companhia, venha conhecer nossa
pousada com lindas acompanhantes 24hs
ao seu dispor, Temos preços acessíveís e

auto atendimento, tudo para favorecer a
você, cliente, Também atendemos hotêis,

motéis e residências,

. 275-0052/273-1174

FAÇA SEXO SEGU.RO
USE CAMISINHA'

Estamos recrutando moças acima
de 18 anos,

PATRICIA TAVARES DA CUNHA

MELLO, Tabeliã Designada da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado d� Santa.

Catarina; na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital,
virem que se acham neste Tabelionato

paraprotesto de Titulos contra:

EDITA'L

ADRIANA CHAVES- R 25 DE JULHO 135 -:- NESTA;
ADRIANA CHAVES- R 25 DE JULHO 135 - NESTA;
ADRIANA CHAVES- R 25 DE JULHO 135 - NESTA;
ALVARO TISSI - PAULO VOLTOLlNI CX POSTAL COMUNITARIA 285-

NESTA;
ANDRE ROBERTO WEISS - RUA JORGE CZERNIç:WICZ 424 APTO 22

- NESTA;
ANDRE ROBERTO WEISS - RUA JORGE CZERNIEWICZ 424 APTO 22 -r

NESTA;
ANDRE ROBERTO WEISS - RUA JORGE CZÊRNIEWICZ 424 APTO 22 -'

NESTA;
ANDRE ROBERTO WEISS - R(EDI) MARTIM STAHL,ESQ C/PEDRO
GONZAGA E. - NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - ESTRADA RIO CERRO ,II S/N -

NESTA;
·ANTONIO AMARO DA SILVA - RUA GIARDINI LUIZ LENZI 96 AGUA

VERDE - NESTA;
ANTONIO DE MAniA GESSO FORTE - RUA CARLOS ENKEL'47-

NESTA;
-ASSOCIACAO IDEAL DE ENSINO - MAJOR JULIO FERREIRA S/N
NESTA;
AITALlBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA- R.JOINVILLE 2633 - NESTA; '?

ATALlBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - R.JOINVILLE 2633 - NESTA;, "

'

BRASIL IN BORDER - RUA ANGELO RUBINI 69 - NESTA;
CECILIA WEINFURTER - RUA 450 NR 95 VILA RAU - NESTA; ,

CESAR MAURICIO G. DOS SANTOS - R ALVINO STEIN 570 - NESTA;
CESAR MAURICIO G, DOS SANTOS - R ALVINO STEIN 570 - NESTA;
DICLEIA DE JESUS NOLA PINTO - RUA GUILHERME KOEHLER 84-

NESTA;
DORACI MARGOT RUDNICK BAHR - FRANCISCO GREnER - NESTA;
EDUCAR INST EDUCACIONAL S/C LTDA - RUA DOM BOSCO S/NR, -

NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EpUCACIONAL S/C LT - DOM BOSCO S/N
NESTA;
FERNANDA CISZ - HEINRICH A LESSMANN 208 - NESTA;
ILUI INDUSTRIA DE COSMETICOS E - RUA ANTONIO JOSE

GONCALVES 3- NESTA;
JUSSEMARA DE MELLO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1082-

NESTA;
KLEBER RODRIGUES DA SILVÁ ALVES - 450 ,132 - NESTA;
LUIZ FERNANDO CONRADO - RUA MARCELO BARBI LOTE 13 -

NESTA;
MANUMED LTDA ME - RUA ANITA GARIBALDI 68 - NESTA;
MARIA DE FATIMA SANTANA - R IRMAO. LEANDRO 1576 FUNDOS

NESTA;
MARIA DE FATIMA SANTANA - R IRMAO LEANDRO 1576 FUNDOS -

NESTA;
MARLI DA LUZ MARIANO - RUAVIRGILlO PEDRO RUBINI, 292
B RIO CERRo .: NESTA;
NAIANA A DUMA - MARINA FRUTUOSO,914 - NESTA;
NEY DOS SANTOS - R ANTONIO MACHADO 86 - NESTA;
RENIVALDO MANOEL DA SILVA - RUA ELPIDIO MARTINS 66

NESTA;
RODRIGO DE PAULA DA ROSA - HELI;ONORA SATLER PRADI 307-

NESTA;
RODRIL MAQS E EQUIPS INDS LTDA - RUA PROFESSOR IRMAO

GERALDINO, 30. VI.LA LALAU - NESTA;
S.BRASIL ESCOLA TECNICA E FORMACAO PROF - RUA MARECHAL

DEODORO DA FONSECA 136 - NESTA;
SILVIA LUQUETA - RUA IRMAO LEANDRO LADO 1561 VILA LENZI- NESTA; I

SILVIA WEBER DE OLIVEIRA - RUA JOSE MARIA GOMES 69 APTO 05 -

NESTA;
TECNOPUMP INDUSTRIAL LTDA - R ERWINQ MENEGOnl160 SALA

t-

Jaraguá do Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto

A- NESTA;

E, como os ditos devedores não' foram encontrados ou se recusaram a aceitar,

a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da Lei, .

a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 12 de junho de 2004

CQMPRA:-VENDE-ALUGA-ADMINISTRA

e-mail: itaivan@itaivan.c.om.br

Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.br

Realizando

REF 4400 - MEIA PRAIA - Apartamento -

01 suíte + 01, dorm - 01 bwe - sacada
cf churrasqueira - Apto todo mobiliado -

RS 110.000,00 ou RS 55.000,00 entrada -.

SD parcelado em 12 X

�EF 5375 - CENTRO - Ótimo para investidores
- Sobrado Alvenaria cf 03 apartamentos cf

285,33m2 - Terreno cf 400, 23m2

R$ 200_000,00 (Valor Negociável)

. ,

REF 5492 - NOVA BRASILlA - R: João
Planieheek - Prédio Comercial e Rrsd.ef
350,00m2 - Para investidores - 03 Aptos -

02 Salas Comerciais ', Ótima rentabilidade -

Terreno el 800,00m2 - R$ 330.000,00

REF. 2598 - NEREU RAMOS - Lot. Zanghelini -

Terreno esquina cf 391 ,00m2 .(17x 23) -

Escriturado - R$14.000,QO REF. 5494 - CENTRO - Prédi� comercial e

residencial cf 350,00m2 r 01 casa alv. cf
130,00m'2 + 01 apto cf 130,00m2 + 02 salas
comerciais cf 30,00m2 e 60,00m2 - Terreno cf
800,00m2 - R$330.000,OO

REF 2600 - JARAGUA ESQUERDO - Lot.

Campo Sampiero - Terreno cf 900,00m2 (20
x 45) - R$ 43.000,00

'

REF 5458 - SCHROEDER - Para Investidores - Sobrado
Comercial cf 230,00m2 - Apartamento + 02 Sala '

Comerciais - Terreno cf 600,00m2 - R$ 79.000,00 ou
50% entrada - SD parcelado

REF 4386 - CENTRO - Ed. Maximum Center
- Apto cf 155,77m2 .' suíte - 02
dorrn - 01 bwe - sacada - apto semi-mobiliado

R$ 148.000,00 (Aceita imóvel
de maior valor)

212,00m2 - 01 suíte + 02 dorm, r: 01 bwe
+ quitinete cf 02 dorm - 01 bwc - Terreno cf
469,00m2 - R$ 149.000,00

REF'4393 - VILA NOVA - Ed.lndependência - Aptos
cf 11 0,00m2 - 02 dorm - 01 bwe - RS 75,000,00 -

Aptos cf 150,00m2 - 01 suíte + .D2 dorm - R$
REF 5454 - CHICO DE PAULA - Sobrado em fase '85.000,00
de acabamento cf 224,00m2 - 01

suíte ct, closet + 03 dorm - 02 bwe - cozinha cf
armá'rios" Terreno cf 844,00m2 - R$ 115.000,00APARTAMENTOS NOVOS - ALTO PADRÃO -

REF 5491 - ANA PAULA 11- Casa Alv, cf
90,00m2 - 03 dorm - 01 bwe - R$ 59.500,00

REF 4383 - AMIZADE -

Resd. Matheus - Aptos c/
114,OOm2 suíte-c/ hidro+
02 dorrn - bwc - sacada cf

churrasqueira -

Pagamento de 50%
entrada +

parcelamento direto com
,

a construtora

REF 2504 - BARRA DO RIO CERRO - l.ot, Dona
Verônica - Terreno cf 360,00m2 (18 x 20) - R$
22 O O O 0'0

CORREIO DO POVO 98

LOCAÇÃO

Ref B-176- Casa Alvenaria- Comercial'
Centro- c/200,OOm2 - R$ 1.500,00
(negociável) ( Ótimo para Clínica,
escritórios)

Ref B-206 - Casa Alvenaria - Czerniewicz-
03 dorm - bwc - R$440,OO

Ref B-207 - Casa Alvenaria - Czernie�icz-
03 dorm - bwc - R$330,OO

Ref B-208 - Casa Alvenaria - Amizade -

Lot. Champagnat - suíte + 02 dorm - 02
bwc - piscina - R$1.200,OO

Ref B-209- Casa Alvenaria - Vila Rau- 03
dorm - 01 bwc - R$385,OO (próximo
aUNERJ)

Ref B-211- Casa Alvenaria- Centro- 03
dorrn - 02 bwc - cozinha c/armários
piscina -R:Donaldo Ghering, 103-

R$880,OO (Rua da Cosmos Turismo)

, Ref B-214 - Casa Alvenarla- Ilha da

Figueira - 03 dorm - 01 bwc - R$400,OO

Ref B-213- Casa alvenaría - Vila Rau - 02
dorm - bwc- R$ 20D,ób ' '

APARTAMENTOS:

Ref A-152 - Apartamento - térreo - Vila
Rau - 02 dorm - bwc - R$260,OO

Ref A-154 - Água Verde - Apartamento cl
72,OOm2 - 02 dorm - bwc - R$480,00
+ condomínio R$60,OO

Ref A-144 - Ed. San Gabriel - Vila Lenzi -

03 dorm - bwc - R$330,OO + cond. (t/-)
R$55,OO

Ref. A-159 - Apartamentos novos - Água
Verde - 02 dorm - bwc - R$330,OO

SALAS COMERCIAIS:

C-33- Sala Comercial cl+t- 300,OOm2 -

Centro - R$1.600,OO

C-34- Sala Comercial -Vila Lalau- ct-
245,88m2- c/bwc - R$880,OO (Próximo a

Marisol)

C-35 - Czerniewicz - Sala Comercial n� '03
- cl 33,61 m2 cl 02 bwc - R$380,OO e Sala
Comercial na 04 - cl 42,36m2 - cl bwc -

R$380,OO ou as 02 salas por R$700,OO

C-37- Sala Comercial-Centro - Edif.Tower
Center - sala 406 cl 87,OOm2 + 02

vaga de garagem cl total de 148,89rn2 -

R$550,OO + cond. +- R$100,OO ( Atrás
do Posto Mime da Reinoldo Rau)

,

C-38 - Sala Comercial - Água Verde - cl
47,OOm2 - cl bwc - R$440,OO

Ref C-39 - Sala Comercial - Chico de
Paula- cl 200,OOm2 - escritório- bwc -

R$900,00

Réf C-40- Sala Comercial- Jaraguá
Esquerdo- c/ll O,OOm2 -R$400;00

Ref C-41- Sala Comercial- Vila Lalau- cl
+1-70,OOm2 cl 01 bwc - R$300,OO

GALPÃO

D-6 - Galpão Comercial - Jaraguá
Esquerdo - cl 200,OO'm2 - R$ 380,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMP.RA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
,

RUA MAX WILHELM, N° 43, Sl. 03' DEFRONTE A PIZZARIA CASARÃO

J I

P.I SÁBADO, 12 de junho de 2004

I
:C

FONE

CORREIO DO POVO 8

•

• 372-1122
a

E-mail: vivendaimoveis@netuno.com.br

'1'
a

\

c

a

"I"'��!O��'��""
COM 147,00 m'
EM CONSTRUo

çÃO, ENTREGA
EM OUTUBRO DE
2004: 1 SUíTE, 2
DORM, GAR'A·
GEM 2 CARROS
E DEMAIS DE·
PENDÊNCIAS.

......::=====.::.======""_ T E R R E N O

399,00 m'. R$
123.000,00.

r=:�s��I�����
P O D E N D O

�.. ,.,,�

UTILIZAR FGTS E

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

.

REF1014- R:
PROC. GOMES

OLIVEIRA,
1320·ED

ISABELLA .

APTO 95 m': 1

SUíTE,2
DORM,2

BWC, SALA
ESTAR/

JANTAR/COZ,
LAV, SACADA,

PISCINA,
GARAGEM. R$

.

90.000,00

o ALUGUEL

REF0017- R:
"

MAXWILHELM,

43-SALA

COMERCIAL

40,00 m'. R$

250,00

REF 1000- R: FELIPE SCHMIDT, 231- ED IMPERIAL·
APTO 1 SUíTE, 2 DORM, SALA JANTAR/ ESTAR, DEP.· !",...,. __j'--_ _L;"""''-'=�'''-'''''_'_-''-----'

EMPRE'G, COZ, LAVAND, SACADA C) CHURRASQ,
LAVABO. R$180.000,00\

'f

C

f

VENDA· REF 2015 • BARRA RIO CERRO ·R: WALTER

MARQUARDT, 878- AO LADO PARQUE DE EVENTOS·
ÁREA COMERCIAL COM APTO 2 DORM, SALA, COZ,

ÁREA SERViÇO, SACADA, BWC. TERRENO 480M'. R$
1.90.000,00

VENDA· REF 2018- VILA RAU· CASA NOVA ALV, 1
SUíTE, 2 DOF{M, SALA ESTAR, JANTAR, COZ, BWC,
ÁREA,SERVIÇO, VARANDA, GARAGEM 2 CARROS.

TERRENO 420 M2. R$ lq2.000,00 Q:.,E

a

f.

a

f

2

. REF 20::í7 . R: JOSÉ NARLOCH, 1579- CASA ALV
170 M': 1 SUíTE, 2 DORM� BWC, SALA ESTAR,

SALA TV, JANTAR, COZ, ÁREA SERViÇO, GARAGEM'
E CARROS. TERRENO 420 m': 75.000,00

VENDA· REF 3001- VILA NOVA· R: LUIZ
MARANGONI· NO ALTO· TERRENO 4.346,11 M'. R$

160.000,00s

"

.1

.6

9

2

GALPÃO - REF 6001-ILHA FIGUEIRA· R: SANTILlA
PURES RANGEL, 59" GALPÃO INDUSTRIAL COM
ÁREA APROXIMADA 70_0 M'.TERRENO 750 M'. R,$

.6 330.000,00

I!

8

REF 3015 . ÁGUA VERDE· R: BR 280 ··TERRENO
533,00 m'. R$ 64.000,00

REF 3018 . BARRA RIO CERRO· R: ano GEORG .

. TERRENO 381,25 M2. R$14.500,00

".

\�

, '

REF 3017 -DR: PREF. WALDEMAR GRUBBA·
VIEIRAS· TERRENO 338,20 m'. EDIFICADO COM
GARAGEM PARA REVENDA DE AUTOMÓVEIS

COMD2 BANHEIROS, ESCRITÓRIO COM 2 SALAS,
DEPOSITO. R$ 120.000,00

REF 7002 - MASSARANDUBA· CHÁCARA 28.000 m'·
CASA NOVA ALV: 3 DORM, COZINHA, BWC,

RANCHOS, ESTABULOS, PASTAGEM, PLANTAÇÁO.
R$:l30.000,00

VENDA· REF 2033 . BARRA - R: FRANCISCO STlNGHEN, 55 .

CASA ALV 70 M2: 2 DORM, BWC, SALA, COZo COM MÓVEIS,
LAVAND, GARAGEM. + EDíCULA 50 M2: CHURRASQ,
BALCÃO EM GRANITO, BWC, FOGÃO DE MESA À GÃS,

ESTILO RUSTICO. TERRENO 400 M'. R$ 73;000,00. ACEITA
APTO 3 DORM ATÉ R$ 55.000,00.

s

,c

�,
REF 2001- R: ALBERTO STREBE, 90-VILA NOVA - SOBRADO ALVO

.

300 m': 1 SUíTE Cf CLOSET, 2 DORM. BWC, SALA TV, ESTAR,
JANTAR, VARANDA, LAVABO, COZ, ÁREA SERViÇO, DEP EMPREGA c/
BWC, ÁREA FESTA Cf CHURRASQ. E FOGÃO A LENHA, PISCINA, REF 3044- VILA RAU • R: 1096- LTO FREIBERGER .

SUíTE PARA HÓSPEDES, PORTÃO ELETRÔNICO, INTERFONE. 'TERRENO 385,00 m'- R$18.000,00AQUECIMENTO SOLAR. TERRENO 900 m'. R$ 300.000,00

REF 1010- CENTRO· R: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, 429- ED FLORENÇA· APTO 125,00
m': 2 DORM, COZ, SALA ESTAR, LAVABO,' BWC,
LAVAND, SACADA, GARAGEM. R$ 90.000,00

VENDA· REF 3002 . SÃO LUIS· R: CRISTINA A.:
PEREIRA· TERRENO 325 M'. R$ 26,000,00

REF 3000- VILA NOVA· RUA 1031- ALBERTO
SPÉZIA . TERRENO 399 M'- R$ 3�.000,00

REF2032 ILHA FlGUEIRA'DR: NEREU VASEL, 267-2
CASAS RESIDENCIAIS. UMACASA MADEIRA: 5 DORM,
DESP, SALA, COPA, COZ, BWC, ÁREA SERViÇO,
GARAGEM. OUTRA CASA ALV PRÉ·FABRICADA NOVA
75 M': 2 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁREA SERViÇO,
AMPLA GARAGEM. TERRENO 618 M'. R$ 75.QOO,00'

VENDA· REF'::íOll- CHICO DE PAULA - R: 454-
JOSÉ POMIANOSKI·TERRt:NO 445,50 M'. R$

32.000,00

REF 2040- CZERNIEWIEZ· R; MAX DOERING, 27-
CASA EM MADEIRA 200,00 m'- TERRENO 1.500,00

m'. R$130.000,00

REF 2043 - R: JOSÉ NARLOCH, 2543- ANA
PAULA· CASA MISTA COM 100·m': 3 DORM,
BWC, SALA, COPA/COZ, ÁREA SERViÇO,
GARAOEM 2 CARROS. R$ 50.000,00

REF 6002- jGUÁ ESQUERDO· R: JOÃO JANUÁRIO
AYROSO, 2740·GALPÃO 400,00 m'. TERRENO

1.296,OOm'. R$ 270;000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Eng.·.etec" CRE,CI934-J

FOr:1e/Fax: (047)
370-0919 I 370-0819

Ref 1065 - Casa no centro da cidade
com aprox. 441 m2 e terreno com

2.621 m2• 2 suítes + 2 cuartos, 2
salas grandes conjugadas, cozinha;
lavanderia, área de festás, garagem

para 3 carros.

E-mail:
I ,

engetec@ehgetecimoveis.com.br '

'Ref 1049: NERELJ, RAMOS:
Casa em alvenaria com 3

quartos, e demais

'dependências. Em frente a

SAMAE.
R$ 18:000,00 + 120

parcelas
.ou aluga por R$ 300,00
mensais

ED. CAR-VALHO-
LOC�ÇAO:
Apartamentos - Ilha da Figueira - cf 2
qtos, próx. Homago. Ruâ .sérgío Sabei,
prédio novo. Contendo churrasqueira
coletiva, garagem, antena parabólica,
circuito interno de tv, portão eletrônico.

Toda infra-estrutura e gás individual.

.

apartamento.

CONSULTE

BAEPENDI- Casa em

alvenaria, c/ 1 suíte
+ 2 quartos e

demais

dependências, ±

140m2, terreno cf
447m2.

'

R$ 85.000,00.
200m de distância

do Clube Atlético

Baependi

,Ref. 1042 - CHAMPAGNAT -

Rua Irmão Leão Magno, 267 -

casa em aTvenaria, c/198m2,
área nobre, c/ aquecimento
solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 salas

amplas, copa/cozo com
móveis sob medida" 2' bwcs
completos, lavanderia, churras
queira, garagem para ,2 carros,

jardim de baixa manutenção,
massa corrida e gesso. R$
180.000,00. negoCiáveis

1082 ""CHICO DE

PAULO: Rua josé
,

Piamonoski, 78,

Área do terreno

450m2, e, área

construída de

256m2 cf 1 suite +

2 qtos, demais

dependencias,
área de testa cf

churrasqueira. R$
95,000,00

1083-ÁGUA
VERDE-SOBRADO

C/400m2 c/'i
suíte + 3 quartos,

sala c/,2
ambientes,

demais

dependências e

garagem
,

p/ 3 carros

R$ 200.000,00.

Terrenos:'

-VILA NOVA: 2 terrenos

medindo cada um a área de
300 m2 sendo cada frente
com 15m e 20 de fundos,
prontos para construção. R$
3i'.000,00 cada lote.
- JOÃO PESSOA: cri
21.219m2 (33x643) R$
35.000,00
- BARRA DO RIO CERRO:
Rua Camila 'Andreatta, cf
392m2. R$ 35.000,00
.. JUVENTUS: Rua João
Carlos Stein cf 420m2. R$
38.000,00

.

- JARAGUÁ ESQUERDO:,
Rua João Januário Airoso, cf
417m2. R$ 42.000,00

Casas:
,

(
-CHICO DE PAULO: Rua

josé Piamonoski, 78. Área do
terreno 450m2 e' área

I '

'I

construída dé 256m2 cf 1 suite
+ 2 qtos, demais

dependenclas, área de festa
ct _ churrasqueira. R$
95.000,00.

JOÃO PESSOA� _. Rua
Francisco Panstein, cf 3 qtos
opa cozo bWG. R$ 45.000,00 .

I

BAEPENDI - área construída
com 45.0m2 terreno de 930m2.
cf 2 suites, 3 qtos, 2 copas, 2
salas, gar. pI 2 veiculas,
churrasqueira e demais dep.
R$ 330.000,00

VIEIRAS .; sobrado área
construída cf 212m2 terreno de
3ó4m2. suite, 3 qtos, e demais:
dep. R$ 98.500,00,

- JOÃO PESSOA: casa

alvenaria Rua, Manoel
Francisco da Costa - cf 3
qtos e démais dep. cf 130m2,
terreno cf 300m2. R$
55.000,00 �egociavel.
-REF, 1042 - Casa de alv.,
cf suite + 2 qtos, COZo cf
móveis sob medida, lav.,
churrasq., garagem no Lot.
CHAMPAGNAT R$

, 180.000,00
- NEREU RAMOS: Casa
em alvenaria com 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
lavanderia, e garagem
localizada na rua Cesar

Franceski, 54 com 90 m2.

área de terreno com 420 m2.

R$ 43.000,00.
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com 38,00 metros de frente para a Rua: Estrada Rio Cerro I -,30,20 X

400,00 - área plana com lagoa - Valor R$' 50.000,00

. Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splimoveis@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, nO 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.SPL

IMÓVEis

I ,

.
' ,

COO 019 • CHACARA - Barra do Rio Molha - Medindo 3.500',00m2
- escriturada, residência com cineo quartos, sala, cozinha lavanderia,

, banhelro - 2' laqoas com peixes diversos - asfalto até a entrada - a 3
KM da Prefeitura - V�lor R$ 120.000,00.

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suíte com

closet e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2' salas,
cozinha, 'Ia�anderia, área de festas, garagem - Valor R$ 145.000,00.

COO 056 .,. ,CHICO DE PAULA - RESIDENCIA NOVA - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem - Valor R$ 40.000,00
,

"

\

COO 064 - CHACARA - 50.000,00M' - residência rústica, rancho,
galpão, pomares, água em abundançia - Valor R$ 90.000,00.

COO 065 - CHACARA - 196.000,00m'- 80% de área plana, residência
em madeira, lagoas, água em abundancia - Valor R$ 80.000,00.

T E R R E NOS

RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO '
.

.

MEDINDO 700,00M2 - VALOR R$ 38.000,00
TERRENO - AGUA VERDE - medindo 15,00
X 30,00, na frente da WEG I - Valor R$
e50.000,00

Terreno medindo 950,00m2- próximo a

Justiça Federal- Valor R$ 48.0QO,00
Terrenos medindo 360,OOm2 - próximo ao CAIC
- Valor R$ 25.000,00

SÁBADO, 12 de junho de 2004

corretor de imóveis - CRECI 009813
f

COMPRA · VENDE· ALUGA • ADMINISTRA

COO 040 - CENTRO - lERRENO COMERCIAL no centro da cidade
medindo 1,300,00m2 - Valor R$ 350.000,ÕO

COO 045 - RESIDENCIAL �ZALEIA - TERRENO MEDINDO
-"'1 nOM2 .,. VALOR R$ 38.000,00

COO 049 - RESIDÊNCIA COM 3 PISOS - CHAMPAGNA, - Medindo

370,OOm2 - 1 suíte máster (closet mobiliado), '1 suíte mobiliada com

closet mobiliado, 2 quartos (1 mobiliado), área de festas com banheiro,
bar, churrasqueira e área de recepção, jardim, cozinha mobiliada,'
lavanderia, dependência de empregada com banheiro, sala em 2 ,

. ambientes, dispensa, deposito, 2 vagas de garagem, aquecimento a

gás e elêtrico, final de rua - Valor R$. 420.000,00.

COD,063 - RESIDENCIA NOVA - AGUA VERDE - 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem, área de festas, lavabo,

. terreno medindo 500,OOm2 totalmente murado - Valor R$ 118.000,00,

Ed.Baía Dourada- Frente para a Rua principal, e para
o mar -Bellssima vista indevassável. Ótimo, Apto, pronto'
com pouco usb, regiamente mobiliado com 03 dormitórios,
01 suíte + 01 banheiro, sala grande de estar e jantar, cozinha
completa, área de serviço, sacada cf churrasqueira
e terraço único no prédio- ,24 m2, com vísta para o mar,

garagém ,O prédio possui piscina e elevador.Valor R$
250.000,00 Pagamento em curto prazo,

Ed. Estrela do Mar - Apto, no 4° piso com elevador,
pronto, mobiliado, de frente para a Rua principal - 03 quartos,
01 suíte, 02 vagas de garagem - �alor 'R$ 260.000,00,

COO 050 - EDIFICIO ANITA, GARIBALDI
APARTAMENTOS EM ALTO PADRÃO com 3 suítes - UM
POR ANDAR - CENTRO -

COO 030'- VILA RAU - Apartamento - um quarto, sala'
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Rode-se fazer mais
um quarto - Valor R$ 51,500,00.

I

Ed. Baía Azul· Apto, pronto- 03 quartos, 01 suíte, mobiliado,
02 vagas de garagem descobertas, construção mais simples,
Fica no 3° Bloco- lateral- 200m da praia - Valor R$ 140,000,00 .

COO 029 - VILA RAU '- Apartamento - dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem .: Valor

.
R$ 67,000,0�.

'

COO 052 - SAINT,SEBASTIAN RESIDENCE - Sala
comercial - Valor R$ 49,000,00

COO 042 - CENTRO - COBERTURA NOVA COM 4
SUITES - VALOR R$ 200.000,00

COO 061 - PiÇARRAS - APARTAMENTO DE FRENTE

PARA O MAR COM VISTA PRIVILEGIADA - 1 SUITE, 2

QUARTOS, 2 VAGAS - VALOR R$ 205.000,00

,I
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COMPRA VENDA
f

'ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h � 13h30 às 18h30.

Aos sábados: 8h30 às 12h

'REF: 3114 - CENTRO - TERRENOCI S20 M2. RS 80.000,00
REF: 3306 - RIO'DA LUZ - TERRENOCI 430.00M2 RS 13.000,00.
ENTRADA: RS S.OOO,OO

REF 3247 - NOVA BRASILlA - TERRENO 478,3S.

(RS 39.000,00

R�F 3263 - CENTENÁRIO - VARIOS LOTES RS 26.000,00
REF 3303 - CENTRO � TERRENO 600 M2. RS CADAUMOUACElTAPARCELAMENTODIRETOCOM REF-3271-JGUÁESQUERDOAOLADOQUARTELP.
200:000,00 Aceto parcelamento IMOBIUÁRIA.

-

M. - TERRENO 6.832,11 M2.RSl SO.OOO,OO

-CASA NOVA

REF:2482 - ÁGUAVERDE -CASAALV. 168M2CONrENDO
1 SUÍTEC/HIIlRO,2DORM1TÓR1OS,SAlA,COPA,COZlNHA,

. GARAGEM, ÁREA DE SERViÇO. TERENOCI S70M2 RS
14S.000,00

.

REF 2477 - VILA RAU - ASAALV80M2, 3 DORM, BANH.
TERRENO 420 M2. RS 46.000,00

REF: 2410 -lIFA MARTINS - CASA
ALV. 230M2.PISO INFERIOR: 1 suÍTE, 2
DORM., COZINHA, SALA, ÁREA SE

SERViÇO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO, .

GARAGEM. PISO SUPERIOR: SALA,
QUARTO, BANHEIRO,VARANDACI
CHURRAQUEIRA.TERRENOCI 3SOM2
RS 86.000,00

,I

REF 32S6 - BARRA RIO CERRO - TERRENO 390 M2.· REF 3289 - BARRA RIÔ CERRO - TERRENO 378w.
RS 21.500,00 RS 26.S00,00

REF:2493-CENTENÁRIO-CASAALV.C/ 162M2, I SUÍTE,
I DORMITÓRIO, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASOOBRA,GARAGfMPARA 2CARROSCOMPORTÃO
ELETRÔNICO. RS 94.000,00.

•

REF:2491-VILARAU-CASAALV;CI 464 M2.
CONTENDO: 2DORMJTÓRIOS,SALA,BANHEIRO,

COZINHA,.GARAGEM. RS 42.00,00

..REF:2490�SAOWIZ-CASAALV.C!19SM2CONTENbo
. 1 SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA; 2

REf: 330S - RIOCERRO 1'- TERRENOCOM 7S9M2 RS .: III\tIIROS,;GARAGfMPARA2CARROS.1IRRIHOC/J61W12
27.00.0,00 _

RS 110.000,00

REF 1002 -ILHA FIGUEIRA - APTO 108,34 M2, 1
.

suÍTE, 2DORM, BANH,GARAGEM,SACADA,qmRRASO.
INDIVIDUAL., COM ELEVADOR. SEM ACABAMENTO
INTERMO,SISTEMADECOODOMINIO.VALOR:80 CUBS

REF:248S�CASAA\.V.72M2CONTENDO IQUARTO,SALA REF: 1007 - NOVA BRASíLIA - ED. LEUTPRECHT

COZlNHA,BANHElRf),GARAGEM, LAVANDERIA.TERRENO -Af'f.CI 10SM2CONTEND02QUARTOS,SALA,
360M2 R'$ 3S.000,00 BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM.R$68.000,oo

REF 2480 - VILA LENZI- CASAALV 160M2, 3 DORM,
2BANH,DEP.EMPREG.COMBANH.GARAGEM.TERRENO
1.600 M2. RS 21 0.000,00. ACEITA IMÓVEL ATÉ RS
50.000,

REF 1126.-aNTRO-ED.ESMERALDAAPrOCOM 10S,73
1 SUITE, I'DORM, SALA,BANH,COZlNHA, 1 GARAGEM E
DEMAIS DEP. RS 80�000,00

.

REF 2476 - VILA LENZI-- CASAALV 250M2, 1 suíTE,
4 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 3S0 M2. RS
9S.000,OO

. '

I
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VENDAS EXCLUSIVAS:

\

\
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

371-1500
'9975�1500

RESIDENCIAL ESMERALDA
Rua João Picolli, ao lado nO 449
Fase de pastilhamento Eliane na fachada
e revestimentos internos/pintura
2, 3 ou 4 dormitórios

,

RESIDENCIAL JADE
Rua Jorge Lacerda, nO 398
Fase de acabaméntos internos
1 ou 2 aptos por andar
- 2, 3 ou 4 dormitórios·

,

EDIFíciO DIAMANTE
Rua Cabo Harry Hêidlich, prox. Angeloni

Fase dé estrutura
• 2, 3 ou 4 dormitórios -

BEST PLACE RESIDENCE
Rua João Picolli, ao lado nO 276
Fase de reboco externo/interno
1 apto por and�r
4 suítes com ar split/aquecimento solar

/

ROYAL PALACE CONPOMINIUM
Rua Guilherme Weege - Fase de' estrutura

2, 3 ou 4 dormitórios

r

• Além desses empreendimentos, a Futuro possui 2 lançamentos na planta: o

AMETISTA LOFT RESIDENCE na AV.,Mal. Deodoro da Fonseca, com 1 ou 2 dormitórios
cl Lofts Planos ou Duplex e o RESIDENCIAL PEDRA RUBI, na Cabo Harry Hiidlich,
com apartamentos de 2,3 ou 4 dormitórios.

• A Futuro também dispõe de apartamentos prontos, à venda, no:

Residencial Ágata, Residencial Talismã, Edifício Pérola Negra, Residencial,
(Iarice Koch, e no Edifício Topázio; totalizando 77 apartamentos para sua

escolha. :
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CORREIO DO POVO 19 C

Realizando seu sonho imobiliário
r

FONE/FAX (047) 275-2990
E-mail: dejaimoveis@netuno.co01.br

CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JAR,AGUÁ DO SUL - SC

PLANTÃO: 9136-2991
9973-9089

Vende-se uma casa na rua Antonio Schimtt bairro Ilha

da Figueira semi-nova, com 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, ao preço de R$ 33,000,00-

Vende-se uma casa com 04 quartos, 01 banheiro, os

salas, cozinha, copa, garagem' para 02 carros semi-nova

localizada nos fundos da Igreja Evangélica na Barra do
Rio Cerro - R$ 80,000,00 - NEGOCIÁVEL - ACEITA-SE
UM AUTOMÓVEL'

.a\

Vende-se duas residências na COABH cada uma com 02

'quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$
40.000,00 )

Vende-se residência em alvenaria com 03 quartos e

demais dependências nos fundos do, campo do'
Juventus - R$ 75,000,00

Vende-se uma belíssima casa localizada na lateral da
BR-280 próximo a metalúrgica Trapp, medindo
500m2 sendo que parte da mobília fica no imóvel �

peças- ampla cozinha e copa, 05 quartos, ampla suíte
com hidromassagem, 03 salas, lavabo. 02 banheiros,
Sacadas com toda visão para os bairros, Vila Lalau,
Baependi, Centenária, Ilha da Figueira, etc, terreno
medindo 2,500m2 - R$ 485:000,00 - Negociável-

•

-

Vende-se uma cobertura no Edifício Morada do

Sol, contendo 02 suítes, 01 dormitório, 02

banheiros, salas em tres ambientes, copa,

cozinha, lavanderia, dispensa, ambiente para

empregada completo, tudo em porcelanato e

mobiliada com fino móveis, terraço de 49m2,
garagem para 02 carros - valor R$ 220.,000,00
- aceita-se trocar por apartamento em meia praia
- Balneário de Camburiú - ou uma entrada mais

parcelas negociáveis.

Vende-se um Apartamento no Edifício Klein, na
'

Rua Barão do Rio Branco, contendo uma suíte,
02 dormitórios, 01 banheiro, ampla sala com

churrasqueira na sacada, lavanderia, cozinha,
dispensa - R$ 120.000,00 - negociável-

I'

Vende-se uma casa mista na Praia de Piçarras
.

,

toda mobiliada com aproximadamente 300ms

da Praia próximo ao restaurante Cordasos, com
03 dormitório, OI banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, com escritura a mais de 20 anos;
R$ 32.000,00 - Negociável-

Vende-se uma casa em .alvenaria de 02 pisos,
toda mobiliada situada a 450ms. Dapraia, com
05 quartos, salas, cozinhachuveiroas, banheiros,
garragem, churraqueira toda murada ao preço
de R$ 175.000,00 - negociável.

Vende-se uma casa em alvenaria na Praia de

enseada a 400ms do Mar, com 114m2, 03
dormitórios, 02 banheiros, copa, cozinha, sala,
lavanderia, churrasqueira, garragem, com acesso

.para o Rio Acarai, ao preço de R$ 60.000,00-
Negociável-

..

Vende-se terrenos ao lado do CAIC medindo ��
13,00ms X 25,00ms, ao preço de H$ ,,'

,o'J�;, ;. :

25.000,00- (negociável).- ;
,

.,

Vende-se terrenos a 100ms. Da UNERJ', medindo !
}'_

14,50ms X 32,00ms, ao preço de R$ 35.000,00
- (negociável)-

Vende-se um terreno a 100ms do supermercado
Rau medindo 14,50ms X 28,00ms ao preço de

R$ 25.000,00-

Vende-se duas casas mista no bairro Ribeirão
Molha em bom estado de conservação ao preço
de R$ 3Ó.000,00 - Negociável)-

-

Vende-se usa linda casa em alvenaria localizada
no bairro Jaraguá Esquerdo na Rua Thereza ª

Hruscha, com 146m2, com área de festa, 01
suite, 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, copa,
lavanderia, garragern, toda murada R$ 65.000,00
- negociável-

Vende-se uma Casa em Alvenaria na Rua AlvinQ
Stein, no bairro São Luís, toda murada com 03

quartos, banheiro, sala, cozinha, copa,
lavanderia, garragem, R$ 80.000,00 -

negociável-

Vende-se um terreno na Praia de ENSEADA
localizado no loteamento BOSSE, próximo ao Rio,
Acarai, lote de n. 12, medindo 340,20m2. R$
7.000,00 - Negociável-

Vende-se uma casa em alvenaria inacabada, na:
Rua Maria Demathe Nagel, 356, com 02-

quartos, 01 banheiro, sala, cozinha copa,
lavanderia externa, ao preço de R$ 43.000,00-

Vende-se uma ampla casa com 02 terrenos'
localizada na Rua Leopoldo Karstern com asfalto,
primeira casa, 160m2, 01 suite, 02 quartos, 2
banheiros, saia, copa, cozinha, lavanderia,
garagem para 03 carros, mais um apartamento'
com 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, copa,
mais duas Kitinetes completas, preço de ocasião •

R$ 130.000,00 - Barbada -Negociável.

"I'

,(' ).
I

,I
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Cor,retores de Irnôvels

·Janete .�
Cei.: 9973.8386 CIIlCII490

Tel.: 47 372.2690Cei.: 9962.5878,

I ,

I
I

I'

II

I

I,

SÁBADO, 12 de junho de 2004

, I

VENDE:

· CASA de ALVENARIA Cf 91,OOm2,contendo 03 quartos.sala.cozinha, bwc,
garagem. Terreno cf 300,00 m2. Localizada na Rua 1086, próx.Ao C.T.G, Bairro
Vila Rau. R$ 28.000,00.

· BONITO LOTE PLANO Cf 567,00 m2 (21 X 27) com toda a infra-estrutura
necessária, contendo fundamentá de 56,00 m2 C1. X 8).,Localizado na Rua

Bandeirantes, Bairro Bracinho em Schroeder. R$ 12.000,00.

· CASA de MADEIRA Cf 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala: cozinha, bwc,
varanda. TERRENO Cf 448,00m2 (16 X 28). Localizada na Rua Minas Gerais,
Bairro Centro Norte em Schroeder,
R$ 22.000,00 . (Troca-se por lote nas próx.da Prefeitura de Schroeder).

,

· ÁREA de 2.500,00 m2, IDEAL'PARA RESIDÊNCIA. Localizada próxima ao

cemitério do Bairro Vila Rau R$ 40.000,00.'.

, * * * E bonito sonhar alto: é bonito ser caprichoso,
é necessário ser humilde e estudioso

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.
� E-mail: imobgarcia@yahoo.com.br

R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasffla- Jaraguá do Sul

!

1- .COM

lR�a JoãoMarcaUor 265 · Ed. Mônaco ._Sala 04 e 05 · Ao lado MIME Reinoldo

I
/,
j Obietivando 'l11elhor anteder seus clientes

. __...,
( "", I

a IMOBILIARIA.COM está inovando e convida
a conhecer o novo e nloderno escritório .

.

Com uma equipe de profissionais
. competentes e comprornetielos; também
dispomos dos serviços de arquitetura e

urbanismo com a arquiteta Amançla s. de Oliveira ..

IVENHAC
�

NFERIR I
"

r j
I'
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QuI
2004

bt'f

rjardén ]fOwers
5 [1;) ê' NI e E

.

PRtOIO
· Tubulação. água quente
· Churrasqueira na sacada
· Completo sistema

d�segurança
· Opção'garagem

dep� Ptivativo

ÁREA DE LAlER
· Sala de

.

· Salitre tka
· Sauna cl ambiente de descanso
Amlolen�deceradoge m6iíliadQs.

· Salão de festas cl churrasqU'eíra ebar·
Piscina adulto e ,ínfantjl

· Home Theater
· Plqygroul1d

. .
.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se
Tel. 47 275 3070 "
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INTERMEDIARIA 'DE IMOVEIS 'LTDA.
'

, .

RESIDENCIAL MONI,SE

CONFORTO, F[jNG/ONALlDADE, SEGURANÇA E

BELEZA, EM LOCAL/ZAÇÃO·PRIV/LEG/ADA.

Rua Emmerich Ruysan esquina cf Rua Hilário Bona (Vila Nova)

Apartamento Tipo 01:
Área 96,60m2

Contendo 02 dormitórios

(sendo 01 suíte), bwc social,
sala de estar e jantar,

cozinha, área de serviço,
: sacada cf churrasqueira e

uma vaga de garagem.

Apartamento Tipo 02:
Área 148,18m2•

Contendo 03 dormitórios (sendo
01 suíte), bwc social, sala de

estar e jantar, cozinha, área de
servlço.esacada cf churrasqueira

e três vagas de garagem..

VENDE: Res.
Marina Apto
novo, contendo
03 dormitórios

(sendo 1 suíte),
sala, cozinha,
Ia va nderie,
banheiro social,
sacada c

L..,;.._..:;_..;..._;;:......._..:;_� churrasqueira' e
garagem. RuaMarina Fn.Jtuosoesquina
c/Rua Paulo Schiochet - Centro (próx
Angelonij.,

Aluga: Galpão ind./comercial c/
escritório, área total ae eprox.
286m2• Rua 25 de Julho, 1430 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

Apartamento, contendo 01 dormitório, sala, cozinha, lavanderia,.
banheiro, sacada cf churrasquetra e garagem. Rua Preso Epitácio
.Pessoa, 1465 (Centro) Aluguel: R$ 330,00 '

Apartamento, contendo 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, dependo empregada, sacada e garagem. Av. Mal. Deodoro

I

da Fonseca - Ed. Hass (Centro). Aluguel: R$ 400,00
Apartamento "novo", Contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte),
sala, cozinha, lavanderia, banheiro soclal, sacada cf churrasqueira
e garagem. Ed. Ana Cristina (Vila Nova). Aluguel: R$' 500,00
Sala comercial, cf área aprox. 40 m2. Rua Preso Epitácio Pessoa,
1465 (Centro). Aluguel: R$ 330.,00
Sala comercial; cf área aprox. 66 m2. Rua João Marcatto - Centro
.- Ed. Chiodini(l° andar). Aluguel:, R$ 280,00

Apartamento, contendo03 dormitórios e demais dependo Condorninio Amizade.
Preço: R$ 55.000,00
Apartamento, contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte), e demais dependo Rua

Waldomiro,Mazurechen (Centro)
Apartamento, contendo 02dormitórios e demais dependo Rua Domingos da Nova

(Centro). Preço: R$ 78.000,00
'

Apartamento (prédio em construção), contendo 03 dormitórios edemais depend.,
cf área 137,60 m2.Rua Exp. Cabo Harry Hadlich esquina cf Ferdinando Pradi
Residencial Raphia (Centro). Forma de pagamento: Entrada ,+ saldo em até 32
vezes (parcelas corrigidàspelo CUB).
Casa mista, contendo 03 dormitórios, em terrenoc/ área 436,m2. Rua Joaquim
Francisco de Paula. Preço: R$ 48.000,00
2 Casas em alvenaria, em terreno cf área 660 m2. Rua Luiz Gonzaga Ayrbso
(Jaraguá Esquerdo). Preço: R$ 48.000,00
Casa em alvenaria, contendo03 dormitórios e demais dependo Rua Martin Sthal

(Vila Nova). Preço: R$ 110.000,00 ,

Terre�o cf área aprox. 469 m2. Rua José Picolli (Estrada Nova). Preço: R$ 12.000,00
Terreno cf área-aprox, 350 m2. Rua Otto Georg (Jaraguá 99). Preço: R$13.000,00
Terreno cf área aprox. 342 m2. Rua Bernardina B. Muller (Vila Lalau). Preço: R$
25!1890,00

"

Terrenode esquina, cf área aprox. 352 m2. Rua Santa Julia (Ilha da Figueira).
Preço: R$ 30.000,00
Terreno' c/ área aprox, 1.018 m2. Loteamento Flamboyant (Jaraguá Esquerdo).
Preço: R$ 55.000,00
Terreno cf área aprox. 508 m2. Rua Paulo Schiochet (Centro). Preço: R$
70.000,00

Vende: Res.

Imperial - Apto
c/os dotm.
(sendo'1 suíte), _

e demais dep.,
com área

privativa de
152m2. Rua

Felipe Schmidt,
234 (centro).

Vende: Casa em alvenaria, 5
donn (sendo 1 suíte) e demaisdep.
RuaMarina Frutuoso, 769 (Centro)

Sobrado em alvenaria (2 suítes -+ 2 dormitórios), área construída de 526 m2, em
terreno de 384 m2. Rua Guilherme C. Wackerhagen - Bairro Vila Nova

'Fone:
311-2111'

\
.
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Residendal Esmeralda - Centro - Rua
João Picolli, 449. Apto cf 1 suíte + 2 dorm.,
bwc, coz., lav. sacada ampla e chur

rasqueira. àrea total: 21 O,34m2• E Apto cf
1 suíte + 1 dorrn., bwc, coz., lav., sacada
cf churrasqueira. Área total: 105,73m2•

, \

,Ed. Safira - Guaramirim � Rua Gerônimo

Corrêa, área nobre - Centro - 2 aptos por
,
andar cf 2 ou 3 qtos, sendo 1 suíte cf sa

cada.Iivinq, bwc, área de serviço, cozinha,.
terraço amplo cf churrasqueira privativa:

Compra - Vende .:. Aluga - Administra

371-1500eREel • 643 • J

Centro Médico Odontoléqlco - Centro
- Sala comercial cf 40m2 e 1 vaga na

garagem. Rua Guilherme Weege, 50. R$
35.000,00 ,ou R$5;OOO,OO entro +

50x600,OO +cub

Edif. Catarina Ersching - Centro - Apto,
cf 1 suíte +' 1 qto., e demais

dependências, 1 .vaga na garagem. Rua
Adolfo Fiedler, 85.

I

ERRATA - Na edição passada, 5 de junho, os Apartamentos dos Edifícios: Safira; Catarina Ersching
e Centro Médico Odontológico, sairam com legendas que não condiziam com as fotos: Segue
nesta edição as legendas e fotos corretas.

VILA LENZI - Rua Francisco Zacarias Lenzi s/n - Sobrado cf 1

suíte cf doset, 2 dorm., 2 salas, coz, área de serviço e festas, piscina
e garagem. Área total: 570,OOm2, área constuída 365,OOm2• 1

_. GUARAMIRtM":_ próx.�Fam'eg-'Lãt.BR 2-80 Km 5'9 - Terreno cl
benfeitorias. Área total: 650,OOm2

ILHA DA FIGUEIRA - Chácara - R: João Sanson esq. cf Tifa

Fruet,'cf casa de alv., área de festas, trilhas, lagoas, árvores
frutíferas e demais benfeitorias. Área total: aprox. 14.700,OOm2

ILHA DA FIGUEIRA"': R: José Theodoro Ribeiro, 4306 - Terreno cf
Benfeitorias .:Galpão cf 300m2 e 2 bwc e escritórios - Casa Mista cf
125m2,3 dorm.,4salas,bwc,coz,áreade serv.edesp.áreaTotal:750,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 116';CENTENÁRIO - casa alv.
sobrado, 210m2; 01 suíte + 2 qtos.

R$150.000,OO
.

Ref. 112 - VILA RAU - casa

mista, 3 qtos, terrenó cf
450m2, R$ 40.000,00 + 3
terrenos 4�Om2 cada R$

25.000,00 cada

2185 - VILA LENZI,- Rua Francisco Piermann, casa
alvenaria cf 160m2 e terreno cf 800m2•
R$ :U0.000,00

2201- NOVA BRASILlA - R José Emmendoerfer,
casa em alv, cf 155m2 R$140.000;OO

2192 - JARAGUÁ 99 - R Elisa W. Mass, eonst.

121,5m2 + edícula 21m2, terreno 345m2, R$
65.000,00

Ref. 125 - CENTRO - casa

alvenaria, 110m2, com 3
quartos e demais dep. R$

100.000,00

Ref. 118 - BAEPENDI - casa

alv. 400m2, com 1 suite
master + 3 suítes. R$

220.000,00

LOTES FINANCIADOS

'Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada' + saldo em 90 meses.

I m

Lao
CRECI - 1959-J

n
ó v e I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-0606

Ret. 503 - CENTRO - terreno

cf lOOOm2 cf 1 casa

R$ 250.000,00

Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1
suíte + 2
dorm.

(206m2). R$
75.000,00
+' pare. pelo
Cub

Ref. 101 - VILA LENZI - casa
Alvenaria, 155m2, com 3

quartos, piscina.
R$ 120.000,00

s

*Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06 qtos.
R$ 100.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI - casa

cf 173m2, 3qtos, 2 salas,
copa; coz., bwc, lav., churrasq.

R$ 68.000,00

2205 - JARAGuÁ ESQUERDO - R João J. Ayroso,
sobrado res.jeoml. cf 380m2, terreno Ll17m2 R$
340.000,00

r:;:Tl
2118- VIEIRAS - Rua Roberto Milker. R$120.000,00
(Aceita imóvel de menor valor em Jguá ou Praia)

Ret. 103 - TIFA MARTINS -

casa alvenaria, 3 pavimentos,
212m2.

R$ 80.000,00

�170; RIO CERRO - rua Augusto Hanemann, casa em
alv., cf 200m2 e terreno cf 345m2• R$ 62.000,00
troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

2207 -CENTRO - R Tufie Mahfud, casa alv, cf 355,42m2
e terreno cf 336m2, R$ 200.000,00 (Aceita imóvel de
menor valor)

,

2021-JGUA ESQUERDO - R, João Januário Ayroso,
2820 - em alv, cf 202m2 Terreno de 450m2 R$
116.000,00

1031- ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primavera, c/469,35m' R$12,000,00
1045- NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391 ,00m'. R$14,000,00
1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'. R$12,000,00
1053 - AMIZADE - Lot. versates. Rua 1116. Terreno c/450m' R$ 27.000,00
.1054 - CHICO DE PAULA - Rua Arthur Breithaupt Valor a oombinar
1055 - NEREU RAMOS - Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de 11,470,OOm' (ótimo plindústria) R$ 85.000,00
1056 - NEREU RAMIOS - Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de 8,820,OOm' R$ 70.000,00

EASAS
"""" vrn ."�,, ·�.é- jc alv. c/117,OOm'e terreno c/2.407,OOm', Próx. a Une�, ótima localização, R$l45,OOO,OO
2031- CZERNIEWICZ-ótima localização, e/155,OOm' R$125,000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R Anélio Nioochelli - casa alv c/176m', terreno c/450m' R$45.000,00
2070!. NEREU RAMOS - R Maria M. L. Santana, sobrado c/186m' e terreno c/350m' R$ 70.000,00
2071- NEREU RAMOS - R Julio Tissi, c/210m' e terreno c/450m'. Aceito apto menor valor, R$ 95,000,00
2078 - OURO VERDE - R João Mass, Terreno c/345m' e contr. e/163,00m'. R$ 43,000,00
2101 - CENTRO·R GuilhermeWeege, ótima locaização- inióvel re�id" c/ oomercial. Sobrado c/700m' e terreno c/570m'. Valor a combinar,
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/367,50m' e construção c/175m', R$110,000,00
2142 - VIEIRAS - R Guilherme Koeler, Cosntr. 140m'masi um aedicula de 80m' e terreno oom 650m',R$ 80,000,00
2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m' ,R$100,000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial c/vários imóveis, terreno c/20.000m' R$500.000,00
2165 - ESTRADA NOVA· R. FeliKRichert. Construção de 80m' e terreno de.435m', R$ 24,000,00
2170'- BARRA DO RIO CERRO - R Augusto Hanemann, casa em alv., c/200m' e terreno c/345m'. R$ 62,000,00

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2188 - BARRA RIO CERRO - R Natália M,R. Andreata, const. 144,50m' e terreno 450m', R$166,000,00
2189 - VILA LALAU - R Rodolfo Hesse, éónst. 160m'e terreno 720m', com piscina. R$180,000,00
2190 -AMIZADE - Lot. Versalles II, oonst. 92m', terreno 450m'. R$ 70,000,00
2194 - TIFA MARTINS - R João Augustinho Fabiaro - casa madeira 49m' e terreno 322m'. R$ 25.009,00
2196 - CHICO DE PAULO - Rua Joaquim F de Paulo, 2612, terreno 456,80m' e casa mista 94,1 Om', R$ 48.000,00

Consulte:-nos e reserve seu lote!

Ret. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa alvenaria,
148m2, com 3 quartos

R$ 85.000,00

Ret.,124 - BARRA - casa

alvenaria, 96m2, com 3
quartos e demais dep.

R$ 45.000,00

2197 - VILA LENZI- R Francisco Pirrnann, terreno c/442m'e oonstrução 199,70m',
2199 - CENTENÁ�IO - R Fidelis Stinghen, terreno c/350m' e casa de alv., c/77m',

R$120,000,00
. R$ 45,000,00
R$ 85,000,00
R$ 48.000,00

R$115,000,00
,
R$ 70.000,00

.

R$ 83.000,00

3051 - CENTRO - Riviera,

3055- VILA LALAU - Ed. Vitória Régia· Rua Pedro Avelino Fagundes.
'

, 3058 - CENTRO - Cristlane Mónique.
SALA COMERCIAL
4007 - JOÃO PESSOA - Recreativa, Cond, Dona Benta; campo de futebol de areia, terreno 1.702m'. �$ 200.000,00
siTiO
9009 - SCHROEDER - R Bom Pastor, c/ área de 4,078m' R$18,000,00
9011- JARAGUA 84 - terreno oom 30,000m' e oontrução de 140m' R$ SO,OOO,OO
9013'- CAMPINHA - Massaranduba, oom área de 242.500m' (oom 02casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65,000,00 '

9017 - SCHROEDER - Rua 108 Bracinho, c/ área de 26,000m' 'R$ 25,000,00
918 - BAR� RIO CERRO - Rua Pedra Branca, c/ área 105,000m', 8lagoas, excelente investimento R$ 75.000,00

AMIZADE· Sala comercial
CENTRO· Sala comercial pi escritório ou consultório
VILA LENZI· Quitinete

! LUGA·SE

COM�RA. - ViNDE- ALUGA - FAZ DOCUM TAÇÃO I OSILIÁRIA· R: Guilherme W�ege 116· Edifício Ser�mo • Centro
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SON
compra - vende > troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides

. Escort XR3 88
Gol 90
SantanaQuantumCl d.h. 90

OpalaComodoro compl. 89
Escort Hobby 1.6

. 93
EscortGhia 89
Kombi stander 92
UnoMille

. 92.
Ford landal em-couro 80
Go1M11.6 97
F-1 000 c.dupla, MWM, cornpl., 94
Del ReyGl 1.8 90
Chevette Junior 92
l-200 Gl, couro, rodão, 99 azul
PrêmioCSl 1.6 86

Opala Diplomata 6cc compl. 90
GolPlus 95
Monza .90
Fiesta 4p 95'
Go11.8 96
Chevette RELíQUIA!!! 80
Tltan 02

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Ct;!I: 996�-7641

Amarelo
branco
vermelha
verdemet.
branco
verde
branca
branco
azul " Grw'
azul G
cinza D
cinza A
vermelho G
D R$ 37.500,00
verde A
bordô G
verde G

.

azul
azul
brodô
branco
Azul

oI

verde :água .'

azul
branc�
preta

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

Biz 2003 G
Biz 2001 G
Escort L 1987 A

Belina 100 1981· A
Fusca 1977 G

CQMPRE
9952-3524 '

FONE/fAX: 310-5218

r----_K_om_b_iS_T 1_9_7_6_G__ --tm_
Vectra GLS 1995 GNV
Galax 500 1978 G
Gol 1.8 5m 1984 G

- ..............._-----�----����-�._-� ..�-"._-

Uno 1.3 CS 1985 G

ASTRA - compra-se acima de
R$ 2.000;00 paga-se a vista

. Tr- 9981-4588

,

ASTRA - vende-se GL, 1.8, 00,
r----------------! modo 01. Aceita-se troca, R$

25.000,00. Tr.: 9979-1437

BLAZER - vende-se DLX .ano

97VALOR acombinar Tr-371-
'ID1

CELTA - 02 vende-se .

R$.15.000.00. Tr.9962-3664.

D-20-vende-sePickupano91 P' PALIO-vidro, trava, 4 portas.
92 branca ,turbinada ,interC!,!ler R$. 13.800.00. Tt 9962-3664.
R$22.000.00Tr-375-1491

.

PICK UP - vende-se,.84 aceita-
lOGUS - vende-se ano 93 cor se troca. Ttr.273-6242 -9134-
preto acombinar Tr- 375-21 94 0498.

CORCEL ". vende-se 83

R$2.1 00,00. Tr.:273-6242
MONZA - vende-se} 90, em
ótimo estado. R$ 5.300,00. n: FIESTA- vende-se, 99, 4 p, cf371-2001 ou 9916-8927 cf
Frank. aro de liga bordo. R$.11.700.00.

n 370-9922.

KADm - troca-se GSL, 98, por
carro de maiorvalor.Tr.: 9953-
9966.

MONZA-vende-se, ER 650, 93,
2p, bordô, ve., todo ori�inal, d.h.
R$8.500,00. It: 371-5157 ou

371-5615 a note cf Cristiane.

TIPO - vende-se ouroca-se por'
carro de maiorvalos, 1.6 i!e, 95,
completo, (2° dono), step nunca
rodado. R$ 9.300,00 . Tr: 91 04
53'33 c/Julio.

CORSEL" - vende-se, 81, motor
novo. R$ 2.200.00. Tr. 372-0663

F-l000 - vende-se Gabine

duplaXK 90, c/ar t opclonas.
OMEGA - GLS, completo 95 R$.23.500.00. Tr.372-3667 ou
modo 95. Documentação 2004 9111-9466.
paga. R$.14.800.00. Tr. 9962- -------
3264.

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x 51 entrada'

Rua Fritz Bartel 99 -, Baependi
(

Jaraguá do Súl- se

MONZA - vende-se 84, 4p.
R$3.500,00. Tr.: 273-6242.

MONZA - v�nde-se, 90, Classic.
Tr-371-3447.

OMEGA - compra-se, 97 ou 98.
paga-se à vista. Tr- 371-3830.

F-lODO - vende-seaao 86 mo-

S-10-vende.se, CS, 97, GNV,
- tor MWM caroceria novaaber-

completa, brilnca. R$ 20.000,00 ta ,valor a combinar Tr.373-

Jr.: 273-1525. 3161 cfAgenor .

VERONA'- vende-se europeu,
UNO - vende-se turbo preto 96, 4 p, az�, gas. R$ 9.300,00.
comp.97 em ótimo estado. Tr.:370-5602 ou .8803-1561
Tr.9135-7729

S1 O - vende-sé, De luxe 2.25,
ano 97, gasolina, IPVA pago,
cornp, Tr.:373-0325 ou 9975-

� 0781.

FIAT - vende-se, Rat, em ótimo
estado tr. 9135-7729.

FIAT147 - vende-se, 80, em
ótimo estado TR-273-6442.

F-250- vende-se SLT 01 .Tr.
9962-3264.

ESCORT - vende-se Guarujá;
92, completo. R$ 5.500;00 55x .

230,OO.Tr.: 275-2949.

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
Tr.: 372-3235 cf Ramos.

UNO-vende-se, Fire, 2p, 02. &,'II1II._..

,Tr.: 9903-7156 cf Luis Paulo. _!!!!!!!!!!!!!
PALIO - vende-se, EL, 1.5, 96,
branco, cf are desemb. Tras.
R$200,OOTR.275-2264.

FUSCA - vende-se 66

olill!lPnentação em dia cf
reparos na lataria R$1.000,00
Tr-273-6242

F.USCA - vende-se 76 bom
estado. R$1.600.00. n 371-
2656.

VEíCULOS

3'70-4224.
CLASSIC Rua Erwino Menegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Sp/limp./desemb./ ar q'j

16v/Ar cond./DH/TE

Celta

Corsa Sedan einza/désernb. ·tras/aq

"Truppel Car,fi
r ,

VEICULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - -financia

.

Celta 1.0 2p 2001
Corsa 1.0 4p

(
19,99

Palio 1.0 2p 2000
,.golf.8 2p " 1997
Saveiro 1.8 �001
Corsa piek-up I.!) 2001
Vectra 4p completo 1997

Omega GLS 2.0, compI.(-wo) 1994
UnoMille4p., 2001

Toyota Corolla perua com I. 1995

PALIO - EL 1.5 branco cf
ar,desemb traselro e vidro
elétrico. Aceãa-sefnancamen
to.R$.1 0.800.00. Tr. 370-2461.

Escort GLX

Vectra GLS completo

Fiesta 1.0

Gol 1000 special 4p

GOL - vende-se, Special,
branco, 01, 5 pneus novos,

isofilm, metade do IPVA 04 pago.
R$12.000,00. n: 370-481 O a

tarde.

. INJECAR AUTO CENTER
IA CASA DO-CARBURADOR

� , FAÇA SEU TE TE
'DE FLUiDO DE FREIO

GRATUITOI

GOl- vende-seMI,ano, 99, 16v
R$.12.500.00Tr.3719607.

- Afinação de Motores - Recondicionarnento e Limpeza de 'Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

GOL - vende-se 16V, 4p, 99, cf
pneus. ,Único dono. R$
13.300,OO.Tr.374-1290ou 9991-
8825.

371-7398
.Fone: (47) 371-3898

GOL - vende-se 86 motor 1.6 ..

R$. 3.500.00.Tr. 9975-0045 .

GOl- vende-Se 88'branco 1.6

alcool, rodas esportivas e

pellcula. R$.5.500.00. n 371-

1853ap6s 12:30.

kikar@netuno.conl.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá' do Sl:J1 Santa Catarina

"Eae�ea44�M�" f424-15··
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

SAVEIRO _:. vende-se preta cf
aro e d.h .. Tr.: 9981-4588:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r
!

ALFA ROMEO 145 -

vende-�e, 99, 1,8,
completo, em perfeito
estado todo revisado. R$
21.500,00, ir,: 275-1427
cl Bettlna,

I

I I
I,

, I BESTA OU TOPIC -

compra-se cl serviço em

bom
'estado.R$.16,000..00,
T�9142-6629.

, \

CLlO - vende-se, Hatch,
00, 1.6 RT, prata, airbag
duplo, d,h" a.c. CO
Originai, controle satélite
de som, t.e. 5p, trava pi·
crlanças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00, Tr:
370-8928.

CHEROKI - vende-se
Limit completa, 97. R$.
35.000.00. Aceita-se

.

troca, Tr. 9962-3264.

L-ZOO - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00, Ace�a
se carro de menor valor
no n9gócio. Tr: (47) 9102-

,

0009 cl 5àntiage.

PEUGEOT - vende-se
Pick Up, 98, mod, 99, R$
14,000,00. Aceita-se
troca. Tr.: 9979-1437.li,

,'o PEUGEOOT - vende-se
3061.816v ano 99 de cor
prata,' completo -ar, air
'bag, em ótimo estado.
R$14.500,00. Tr: 8802-
3150 ou 371-4543 el
Eduardo.

I
'I

-

RENAULT - vende-se
Master .Furgão L2H2
Pack.Elétrlco ,q2/03 com

20% de dese.sobre o

preço de Fábrica, última
unidade na Fábrica,
.velculo a Oie�el. R$
51.224,00

IiiI
r .

RURAL- vende-se OH,
ano 60, 4x4, trasada,
reduzido. R$ 8.000,00 Tr-
371-9607

SUZUKI -' 'vende-se
5uzukl 5wift 50 1.6 16V
4P, compl., gas. R$
12.000,00 ou ou troca-se
por terreno de maior
valor. Tr.: 370-7986.

BIZ - vence-se ,2003 semi
nova valor a combinar Tr-
9116-4162

BIZ - vende-se cl
13.000.00Km
R$.2.800.00 + 2Ji 145,00
Tr.275-2949.

BIZ- vende-se, 03, preta el
parto aI. (semi nova).
R$800,00 + 24x250,00 cl
transferência de dbcumento
e financiamento incluidos .

Tr: 9994-0298 ou 275-0767
cl Luciano.

BIZ - vende-se consórcio de
Biz cl par!. elé!. CI 28 pagas.
R$2.800,00 + 32 x

R$115,67. Aceita-se CG

como.pagamento. Tr.: 8804-
6050 c/Adrtano.

,

Fone: (47)
370-8622

Classe A 99 S-10 C. dupla 98

Palo classic 99 Slazer 2.2 97

Uno Mille 99 Slazer 2.2 96

Corsa Sedam 99 Ranger 2.3 98

Goll.0 01 S-10 2.2 96 \
Goll.0 99 Couriér 1.3 00

Goll.0 97 Saveiro 1.6 99:
eoi a,e 95 Saveiro 1.6 90

'Goll.0 93 Fiorino 1.5 96

UJ:lO Mille· 97 Golf 1.6 .02

Uno Mille 91 Renaul Clio 1.0 02

Escort SW 98 Vectra 2.0 97

Tempra SX 97 Vectra 2.0 95

Parati 1.0 98 Corsa 1.0 98

Audi A3 98 Corsa 1.0 95

R: Walter 'Marquardt, 518 .: Em frente ao Posto Mime

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

BIZ- vende-se 2003 com

partida elétrica, azul, toda
revisada, financiada, entr, +
27 de 231,00. Tr: 8803-

- -7474 RODAS - vende-se, TSW,
I

aro 16" .modélo VX1,
CBX 200 - vende-se strada, 1113 - compra-se, de. CARRETINHA - vende-se furação 4x1 00, com pneu
vermelha, 98, impecável. preferência financiado. Tr: 2000. R$ 1.200,00. Tr.: Pirelli P7000 1 95x45. Tratar:
Ace�o troca. Tr. 9103-7895 372-,0108. 371-8898. 372-3235 cl Gláucia,
ou 9103-2613. CAMINHÃO - vende-se

/

. COMPRA-SE-carro. Pago
COMPRA-SE - moto, paga-

MUNK 1513, 79, para 5 à vlstaJr: 374-1117 ou SOM - vende-se, aparelho
'

toneladas. Tr.: 9973-9781. 99775-0117 .: de cd, Pioneer, ct MP3,
se à vista. Tr.9131-5318. I

MBB 1313 - vende-se MOTOR - vende-se 'de
modo 4650, cl controle,

RD 135 � vende-se em bom caminhão, turbinado, báu
opala, 4 cc, gasolina cl 1

novo, na caixa. R$ 585,00.
alongado 70m, 80. R$ Tr: 376-2206 ou 9111-9968estado _R� 1.000,00. ir.:
40.000,00 Tr.: 376·0591 anosde garantia. TE';' 273-

275-3559 ou 9975-0781. ou 9962-0131 1623 ou 275-0712. cl Alexsandro.

Dicave

. S�aoU I
' REVISÃO PREÇO FECHADO PEÇASORIGINAIS (1)RENAULT

,

ACb"SSÓRIOS EXCLUSIVOS PACOTEDE SERVIÇOSEDE PEÇAS'
. doo INSTALADOS RENAULTASSISTENCE 24 HORAS '

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

o 60

rJ
PEUCEQT

..

®
�

(H)

QlIlJQ,

(2;)
-Mereedes-Bcez

fEIilliIDiI

a:m

�,
IUONVA

Financeira Renault
•

•

groupe ReI Banque

JOINVILLE
435·· 3700

JÀRAGUÁ DO'SUL
370·6006

I

(1) Para maiores informações sobre preços e condições, consulte a sua concessionária Renault. (2) Taxa de juros válida para o ClioAuthentique 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004 O km, corsólida, sem opcionais, nas seguintes condições; financiamento pelo Banco CDC (Crédito
Direto aoConsumidor) com entrada de 75% do valor do veiculo (R$17.242,50) + saldo financiado em 36 parcelas de R$199',00 com taxa cliente prefixada de 0.99% a.rn. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista: R$ 22.990,00. Valores válidos para a versão

.

2004/2004. Preço válido somente para aquisição do veiculo pela internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos valores de pintura metálica e opcionais. (3) Taxa de juros válida para o Scénic Expression 1.616V 2003/2004 e 2004/2004 O km, cor sólida, sem
opcíonais, nas seguintes condições: financiamentopelo Banco COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75%do valor do veículo (R$ 34.492,50 ) + saldo flnanciado em 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa cliente prefixada de 0,99% a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina
do Boleto Bancário. Preço à vista: R$ 45,990:00. Valores válidos para a versão 2004/2004. Não éstão inclusos os valores defrets, pintura metálica e opcionais. Financiamento Renault através da Cla de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasi. Crédito sujeitp.a
análise e aprovação'de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC) não inclusa:As taxas poderão ser .alteradas, se houver mudanças significativas no mercado financeiro. sem prévio aviso. (4) Preço à vista do Clio Sedan O Boticário 1.0 16V 2004/2005, cor sólida, sem .

opcionais. Não estão Inclusos valores de frete, pintura metálícae opcionais. Consulte o valor do frete em suaConcesslonária Renault. Condições válidas somente na veiculação deste anúncio. Fotos para fins publicitarias. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são

opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões específicas. ARenault reserva-se o direito de alterar as especificaçõesde seus veículos sem prélvio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto comAir bags salvam vidas.
"

)
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Bobinas e Folhas de Papel pa�, '

Presentes, Papel Kraft, Bobina qe :

Papel HD, Plásticos, Sacolas,
,

Plásticas, Pratos de Papel, ,�'
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas!' Rede para
frutas" Material de espedlente,

'

,

e embalagens em gerai·'"

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se / ema;I: maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

';'Saldos de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos

em rolo, retalhos ou residos de malharia.
'

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG

Fred/ Carlos.' Tel.: (11) 6096-9186 ou (11}9401-4595

o
r-,

5
e
m
E
.s

i
�

,

• Atendemos frotas e particulares )
, ,

,

- ,1i! convertedora de se
, ,

,- Mais,de 2 mil veículos convertidos

1. _

'

_

,�i�EGIAO NORTE em:
,

"

. i1aráguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

� Rio Branco, 230'- centro " I

,

TELEFONIA
_ (Instalação e Assistência Técnica)

, Centrais telefônicas '(PABX)'
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos paratelevendas (headset)

,

Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas '

Gravadores de ligações
camoamhas auxiliares lndustrtats
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção

'

Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

.. Fone: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)

,

Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e -

Instalação cabeamento estruturado
. conectores

,

A melhor opção pár� sua empresa,
- escritório e residência.

Produtos- e -serviços para telefonia,
redes :de Informática, segurançl!l

.

elet�ônlca e automação de condomínios." SEGURANÇA ELETRÔNICA
(instalação e Assistência Técnica) "

Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas, pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)

,

Alarmes e !:?ensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO .PARA PRÉDIOS
'DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletívo
Monitoramento de imagens

i I _-
I

,

;
Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Interfone ,
ICit MonItor 6" + Câmera (CFTV)

,l

j
,

,
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02
01
00
96
97

96
90

82

79

75
98

94

94

99

01

75

branco

cinza

prata
branca
vermelho

vermelho
cinza

vermelho

'amarelo

azul

vermelho

bordô

cinza

verde

cinza

branca

G
G
G
G
G
G
D

D

D
D

D

G

G

G

G

G

Ka
Goll.0
Blazer 2.2 compl.
S-10
Fiesta
Corsa Pick-up 1.6
F-4000

MB 608 carroceria

''MB'1513 caçamba
MB 1113 truck

MB' 710 turbinado, cf baú
Vectra GLS compl.
Monza 2p
Gol4p
'Gol Plus 4p
Rural4x4

370-31-13,
RENAULT CLlO 1.0 8VAP COMPL.
PALIO FIRE 4P r
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
GOLGIII, 16V4P+ RODAS
PALIOWEEKEND 1.0
GOL4P16V
KA1.0
VECTRAGLS
IPANEMA SL/E 4P
ASTRA GLS, COMPLETO
VERONA GL 1.8, 4P
MONZA GLC/ TRIO 4P
GOL LO
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
VOYAGECL
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
KADETTGL

T,IPO IÉ 1.6 COMPLETO
C 100BIZ
CG125TITAN
CBX 200 STRADA

BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
VERDE
AZUL
CINZA
VERMELHO
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA

OKM
2003
2002
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
1995
2001
2000

97

FIAT Tipo 1.6 4p cf rodas magnésio 96 Vinho

Uno CS 92 Preto

Uno 2p Fire 02 Azul

Palio 4p 98 Branco

Escort 1.6 94 Azul

Fiesta 4p 98 Verde

KadettGS 90 Bordê

Chevetle 91 Cinza
Monza 4p (-ar) 95 Azul

CorsaWagon . 98 Branco

Corsa 2p 99 Prata

Corsa 4p a.c. 00 Branco

Omega GLS 93 Grafite

Gol'Ml 97 Branco

Logus 94 Bordê

Saveiro 1.6 91 Prata

Parati 1.6 91 Prata

R$ 8.�00,OO
R$ 6.300,00
R$12.800,OO
R$11.600,OO
R$ 8.500,00
R$11.000,OO
R$ 7.100,00

,

R$ 6.000,00
R$ 8.800,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$15.500,00
R$,13.000,00
R$10.500,00
R$ 8.800,00
R$ 8.000,00
R$ 7.500,00

FORD

GM

vw

Corsa Sedam MFI 1.0
Clio RN 1.6 16v Sedam
Clio RN 1.0
Uno
Blazer DL compl.
Escort SW a.c., d.h.

Fiesta 4p
_ Gal MI
Gol I
Palio EDX a.c.

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Gol1.0i
Escort 1.0 Hobby
Monza SLE compl.
XL 350
Titan KS

Biz

Cinza 2002
Prata 2001

Prata 2001
Branco 2001

Azul 1999
Verde 1998
Cinza 1997

Branco 1997
Vermelho 1997
Cinza 1997
Bordô 1996

Cinza 1995

Bege 1995
Branco 1994
Azul 1993
Azul 1989
Azul 2003

vermelha okm

R$ 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11.300,00
R$ 27.800,00
R$ 16.800,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 10.800,00 '

R$ 11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

.
\

.1., __ ';,
I ',._� 'i;'1

"
...;:_}I

Corsa sedan 1,0, ve.te.iaq.dt
Palio W,.eekend cornpl.
Sundown Palio

Ranger STX compl.
Palio EDX 4p 1.0 ve.te.aq.It.dt.cd
Kombi furgão
Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

03

02

89

01

99

98

97

97

96

93

93

97

Fiesta Supercharge ve.te.aq.lt.dt.dh

Siena Fire

Gol CL 1,8

cinza

Azul

Bege
cinza

azul

preta

verde'

bordô

branca

preto

branca

prata

�373-0806
.

( , , )
373-1881

AUTO MOVE I Si

Astra GLcompl.
Corsa Wind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GL cornpl.
Gol1.08v4p
Clio RN cornpl. - v.e.

Corsa super 4p
GolfGTI2p
Goll.0 16vcompl.
CorsaSedam

Fiesta 4p cf som
Escort Hobby 1.6
Corsa Sedan cf ar
Ford Ka

Escort GL4p
Goll000 I

azul

prata
ti 99

99

01

G'

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

G

G

G

prata
prata 97

branco 99

ver!i?ct,;lo 00

cinza '97

vermelho 95

prata 00

verde 03

Azul 03

Vermelho

verde 01

Prata 99

cinza 97

vermelho 96

grafite' 1.8 compl.
vermelho, c! a.c.
cinza-a.q., d.t., t.e., alarme

prata- sedan

grafite - EX, 4p, cf opc.
preto - 4p, cf opc.
branco-4p
verde - completo

prata - plus completo - ar

bordo - GLS completo

prata
azul- GLS, compl., GNV.

R$ 35.000,00
R$ 18.500,00
R$14.500,00
R$ 17.500,00
R$10.500,00

,

R$14.500,OO
R$16.000,OO
R$18.800,OO
R$ 10.000,00
R$ i3.800,OO
R$6.800,OO
R$ 15.500,00.

Meriva 03

Celta 2p 03

Fiesta 01

Corsa 01

Uno 00

Corsa 00

Gol 00

Vectra GLS .97

Gol 96

Santana 95

Escort Hobby95
'Omega 93

Uno 1.0 93

D-20 92

Biz 01

Com

prata R$ 6.000,00

gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00
verde - cf partida R$ 3.500,00

Ta-Se carro 1.0 acima do ano 95

vw
qpala Diplomata
LogusGL
LogusGL
Quantum GLI2.2

GolfGL4p, cornpl.
Voyage CL 1.6 ale.

Go11.0MI

GolGL

Preto

Bordô

Verde

Bordô

Azul

Branco

Vermelho

Prata

LD veíeulos 373-4047
SR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

,

FIAT UnoELX Azul

Fiorino Furgão 1.5 Branco

UnoCS Prata

UnoS 1.3 Branco

Prêmio CS 1.3 ale. Branco

F-1000 Prata

Fiesta 1.0 2p Prata
Ranger XL Verde

Omega Suprema GLS Bordô

Vectra GL Branco

Monza GL cornpl. 4p Azul

KàdettGSI MPFI Preto

95

98

88

91

86

87

98

96

93

97

95

94

81/88

94

94

95

95

91

99

92

R$ 8.200,00
R$10.800,00

. R$ 4.500,00
R$ 6.400,00
R$ 3.200,00
R$17.500,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$ 11.500,00
R$ 16.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.800,00
R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
R$12.500,OO
R$13.900,OO
R$ 6.500,00
R$ 11.500,00
R$ 6.900,00

FORD

GM

II

Celta 4p 1.0 l.t., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 l.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Resta 1.0 4p l.t., d.t., a.q.:

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio 1.0 4p cornpl.
Tipo 1.6, 4p compl,
Rorino 1.5 básico

vw
Golf 1.6 compl,
Golf 2.0 4p compl.
Gol 1.0 GIII 2p
Goll.6 l.t., d.t.; a.q,
Logus CL 1.8, d.t., a.q.

Astra GL 1.8 4p compl,
Astra GLS 2p, 18, compL
Astra GL 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6

'

S-10 compL
S-10 2.2 cabo Estendida, cornpl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 L!., d.t., a.q., t.e.

GM

FORD

98
95
01

01
03
01
95
93

99
99
00
01
99
98
97
00
01

04
01
00

verde meto
preto
branco

cinza rnet.
vermelho'
branco
cinza met.
pratá
branco
azul meto
marrom meto
prata
preto
branca

-s cinza met,
prata
prata

prata
prata
marrom

Clio 1.0 compl.
Palio 1.0 4p
Saveiro MI 1,6 c/ a.c.
Courier 1.3 v.e /t.e
Ka compl. 1:0
Tipo 1.6 cornpl.
Santana compl. 2.0 G

Tempra 8v compl.
.

Uno 1.0 2p ELX

Voyage 1.6. A
EscortXr3 + teto solar

Chevette DL 1,6 G
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1.6 G
Saveiro 1.6 G
Escort 1.6 Alcool
Suzuki swirt 1.6

01
99
99
98
98

.97
96
96
94
93
93
93
93

,93
91
!il9
94

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

Ford Ranger2.5 CD
FordKa 1.0

VWFusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

IJ.WGol GIII1.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2.2 compl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C1 00 Biz

Yamaha x.r 600

Verde'

Branco
.

Amarelo

Branco

Preta

'Preta

Barraca pi camping completa

verde
cinza met.
marrom meto

bordo met.

bordô
bordô
branco
azul
azul
cinzarnet.
azul meto
verde musgo
verde
cinza meto

amarela

prata met. .

branca'

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

2000

1999

1985

1977

1995

2001

1993

1995r
1991

1978

2000

2001

1995

G

G

.--'; .:

-c ' ! .': !'

\�êfç!..U�,s
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do S

Gol MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87 branco

prata

verde

branco

cinza
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Golf2.0compl. Cinza 98
Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94
Hilux Sw4, diesel Cinza 93
F-l000 diesel Cinza 92

- Caminhão .7110 turbinado c/ baú Amarelo 89
Monza, álcool Verde 86
F-l000 Amarela 86
Escórt. Prata 86
Saara Verde 99

Santana GlS compl, Azul 92
Corsa 1.04p Branco 98

Pick-up compl. Branca: 96
Blazer Deluxe compl. .Prata 98
Parati álcool Prata 96

(372�0676

R: 28 de Agosto -

G�aramirir:n
(em frente ti Rodo

. ferroviária)

Celta Impecável 01 R$ 14.500,00
Uno completo' 4p 99 R$1;1..900,00
Palio v.e., t.e. 98 R$ 12.000,00
Pajero 2.8 GlSB compl. 98 R$ 5'5.600,00
Corsa Chumbo 98 R$ 10..900,00
Pallo ED .c. 97 R$ 10.000,00
S-10 GNV 96, R$ 17.500,00
l-200 95 R$ 27.500,00
Kadett, ci nza 92 R$ 6.500,00
Versalies Cinza 92 R$ 7.500

Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00
Escort (ótmo estado) 89 R$ 4.700,00

fRINTIIL
VElcUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

:hl-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se

Vermelho 2002

Parati 1.6 álcool, á.c., D.h.
Gol Special

Gol GIII 4p t.e., alarme

Santana 1.8 compl.·
Siena

Branco 2001

Branco 2000

Branco 2000

Vermelho 1999

Azul 1998

Vermelho 1997

Preto 1997

Preto 1997

Azul 1995

Azul 1994

Marrom 1988
\

Gal MI

Ka trava, alarme

Palio 2p v.e., t.é.

Golf GL compl.

Pampa
Go11.6

( r

Cr .

••'1.....
"

Votoran;l'"m 1:
..

Fina..,tl:,',i"'.:·a:'.......... ',. ' 'I
. �l>lyS

, ",

4rduíno
Veículos

r

371·4225

Ro·docar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 " Baependi " Jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto. 01 G

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol G1111.0 4p 8v , branco 00 G

Ranger 2.3 2p c/ GNV preta 97 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quanturn 1.8 4p básica. branca 95 G

Del Rey 1.8 2p GL vermelho 90 G

éBX 750 Wind cinza 90 G

Corsa Wind 1.0 2p cinza 96 G

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

"Celta 4'p cl a.c. prata 03 G
Celta 2p prata 03 G
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G
Celta 2p branco 02 G
VT . Shadow 600cc preta 02 G
Gol 16v Plus 4p. Cornp]. vermelho 01 G
Gol MI 1.0·2p branco 01 G
Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV
Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D
Vectra GLS cornpl, branco 98 G
Pampa 1·.6L branco 97 G
Gol Mll.8 CL verde 97 G
Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G
Ranger 6cc cornpl, prata 97 GNV
Palio 1.0 4p a.c. bege. 98 G
Blazer 2.2 cornpl. branco 96 G(W
Omega GLS 4.1 cornpl, verde 95 G
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G
Kombi StD branca 95 G
Gol Plus 1.0 branco 96 G
S·10 2.5'D cornpl. Branco 96 D
Kadett Lite 1.8 "cinza 94 G
l.ogus GL 1.8 prata 93 G
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G

-

Monza Classic 2p azul 91 A
SalÍeiroCD branca 91 D

w. BREITK01f"'-""'_' _

Caminhões e Ônibus

03/03 carroceria8.120

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pet�AMI
01/01 carroceria I branca R$ 55.oôb;oo

};_,,';_, ..

96/96 carroceria I branca . R$ 37.QOOjOO

99/99 baú I branca R$ 43.000,00

03/03 carroceria I'brílnco R$ l1�.OÓO;ÔO,
00/00 carroceria R$ 53.000,01>

8.120

8.140

8.140

VW 23.220 6x2

8.150

::
.

cl baú

À vista ou R$ 40.000,00 entro + 35xR$662,oo.<fIxo ,

F4000 87

311-0'802
311-8281

(xp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol 1.6 .power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
GolGL
Gol Power 1'6v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta sedan c/ opc.
Parati Summer compl.
Siena Fire c/ opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio

.. Gal MI
.

S-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6

.

Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco

i;Prata ..

..
Bórdô .

.Bordô
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
·Azul
Branco
Branco

..01
01
99
99
S8,\··,,/
9�;;, .. ,

96\" .

91 �L'
.. O Km','

RuaPref,Waldemar
Grubba; 3121

.

lalrraVieiras ..

310-2381
,e-

palio Young

Uno Smart 4p

Olarus GLX compl.
Gol CU 1.6 'c/ a.c,

Omega .Suprema

Tipo 1.6 IE compl.

Mia Towner furgão
Monza

01 R$ 11.500,00

01 R$ 11.900,00

98 R$ 18,000,00

96 R$ 11.700,00

95 R$ 16.500,00

95 R$ 8.900,00
'

95 R$ 6.800,00

90 R$ 5.500,00

88 R$ 17.800,00
,., J.

D-20

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�DITAL DE PRAÇA/LEILÃO'
DATA ÚNICA: 05/JULHO/2004

"

� 13:00 h/ PRAÇJ.' (valor igualou superior a avaliação)
às 13:30 h / LEILÃO (a quem mais der desde que não a preço vil)
L'bcal: Rua Marina Frutuoso s/no, Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros ,Públicos Oficiais, devidamente
.autorlzados pela Exma.Sra.Dra.JulietaElizabeth CorreiadeMalfussi,Juíza da Varado Trabalho deJaraguá
d(J Sul/se, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados nos

Plocessos, conforme relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem sejam adjudicados os bens, .será

rfbi3lizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo horário e local, cuja data;
censtante acima, já fica designada: �

6

V�-AT 12/94
Autor: BRUNO HEILER

Réu: KOHLBACH S/A
Bens: Cinqüenta motores, elétricos, potências 1/2 (V, freqüência 60HZ, tensão 11 0/220V, de 2

pólos, tipo ME 3899, avaliados em R$122,20/cada, total: R$6.11 0,00 (seis mil cento e dez reais). Local p/
vlstorla: Rua Bernardo Grubba nO 180 - JaragUá do Sul/SC, com Sr. Cristiano Doege.

'

9.

VrT-AT 31/98
,

A�tor: FAZENDA NACIONAL e OUTRO (02)
,

,
.

\

'�u: METALURGICA RICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS (03) ,

Bem: Mesa vlbratória para fabricação de lajotas, meio fio e palanques de concreto, com vibrador e feixe de

'molas, sem motor, NOVA, avaliada em R$1.336,00 (hum mil trezentos e trinta e seis reais). Local p/ vistoria:
"Rod. BR 280 Km 80, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. LUIZ Mário Conrado.

,

;,YT-AT 00043-2003

AIl�W:, PELCI ,STRENSK "

'

,

','

'

FWu: TIEGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE"BISCOITO LTDA. .

��mtFornõ' lndustrlal para panificação TE01ESCO, mOd. PGM, de programação cqntínua, com' capacidade
,
para dezesseis formas, branco, razoável estado de conservação, avaliado em R$5.500,00 (cinco mil e

quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Horácio Rubini nO 760 - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Heitor Tiegs.

NT-Ar 87/95
Autor: OSNILDO LUIS BATISTA

R.éu: SAMUEL T�XTIL IND. DO VESTUARIO LTDA.
(,

Bél)�: 01) Tear circular PAOLO ORrZIO, nO 5765600, modo JRS 0/2, diâmetro 30 polegadas, 1740 agulhas,
teedes 44, 1,8 agulhas por polegadas, regular estado de conservação, avaliado em R$15.000,00. O mesmo

hem 'se encontra penhorado nos autos do processo 217/98; - Conforme auto de penhora e avaliação de
fls. 301,- 02) Sessenta e duas camisas, confeccionadas em malha, tipo Piquet, fio penteado, com gola/tipo
pólo, cores diversas, tamanho PMG, manga curta, com botões, de primeira qualidade, a�aliadas em R$24,20/
cada, total: 'R$1.500AO. TOTAL DA AVApAÇAo: R$16.500AO (dezesseis mil quinhentos reais e quarenta
centavos). Local p/ vistoria: BR 280 km 51 - Guaramirim/SC, com Sr. Célia Cristóvão.

\troAr 94/01
�tor: JUITA MILBRATZ
Réu: POSTO MARECHAL LTDA.

BEns: Cónforme auto de penhore e avaliação ét� fi. 308. 01) Dez mil litros de gasolina comum, avaliados
em H$2;088/litro, total: R$20.880,00; Conforme auto de penhora e avaliação de fi. 312. 01) Hum rnlle
dUzentos litros de gasolina comum, avaliados em R$2;088/litro, total: R$2.505,60. TOTAL DA AVALlAÇAo:
-ft$23.385,60 (vinte e três mil trezentos e oitenta e cinco reais sessenta centavos). Local p/ vistoria: Av. Mal.
"rgeodoro da Fonseca nO 961, Centro - Jaraquá do Sul/SC, com Sr. Lourival Jose de Marchi.

:n
'

IM-AT 00094-2003-019-12-00-7

Autor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 'INSS
> Réu: PORTAL GAÚCHO PRODUÇÓES ART(STICAS LTDA.
: Bem: Aparelho para jlumineção, tipo Strobol, TEC PORT, com uma luminária, razoável estado de conservação, avaliado
'em R$500,00 (quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua FranciscoTodt nO 185, Jaraguá do Sul/SC,com Sr.Sandro L. Deretti.

,�1-At 119/99
Autor: GILMAR RICARDO ALBERTONI
�u:,MENEGOTTI VE(CULOS S/A e OUTROS (03)
Item: Imóvel' constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, no final da Rua 760-sem

r:lome, bairro Água Verde, contendo a área de 34.097,725m2, sem benfeitorias, fazendo frente em cinco

linhas, a primeira de 71,95m com a parcela nO 2,. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC (A.U.P.E.),
a segunda de 7,00m sendo 5,00m com o leito e 2,00m com o passeio da Rua 760-sem nome, a terceira

<le 7,60m com a Rua 760-sem nome, coincidindo com o alinhamento predial, a quarta de 30,00m com a

parcela nO 40 e a quinta de 150,00m, sendo 15,00m com a parcela nO 20, 15,00m com a parcela nO 18,
15iOOm com a parcela nO 16, 15,00m com a parcela nO 14, ls,OOm com a parcela nO 12, ls,OOm, com a

parcela nO 10, 15,00m com a parcela nO 8, 15,00m com a parcela' n° 6, ls,OOm com a parcela nO 4, 15,00m
com a parcela nO 2, sendo todas as parcelas de Imobiliária Menegotti Ltda., travessão dos fundos em três,

linhas, a primeira de 10S,DOm,a segunda de 99,10m ambas com terras de Bertoldo Junckes a terceira de
fl23,30m com o Ribeirão Francisco de Paula, extremando do lado direito em 7s,00m sendo 1,50m com

Umas de Ignez Nicoluzzi e Gilberto Nicoluzzi, 29,50m com o lote nO 82 do Loteamento Afonso Nicoluzzi,
MiOOm (sendo 2,OOm com o passeio e 10,00m com o leito e 2,OOm com o outro passeio) todos da Rua

J!l59-sem nome, 16,bOm com o lote nO 81 e 14,00m com o lote n° 80, ambos do loteamentoAfonso
, Nicoluzzi e do lado esquerdo em 201,85m com terras de Afonso Nicoluzzi. Gravado com faixa de"non
6

edificandl' de 30,00m a partir da margem do Ribeirão Francisco de Paula. Registrado no C.R.I. da Comarca,
de Jaraguá do Sul/SC, sob n° 44.279 em nome de Imobiliária Menegotti Ltda. Consta ônus junto à Fazenda'
Pública Municipal. Avaliado em R$430.000,OO (quatrocentos e trinta mil reais).

VT-AT 208/00 (Apensados: 663/00)
Autor: ADELlNO DO AMARAL

Réu: TRANSLUCIANO TRANSPORTES LTDA.

Bem: Caminhão MERCEDES BENZ, modo L 1313, ano/modelo 86, chassí 9BM34s003GB723723,
diesel, placas AFT 3969,'com cabine de cor branca e faixas de cor azul, equipado com baú; pintado
na cor branca, razoável estado de conservação, não apresentando avarias aparentes. Registrado em

nome 'de, Luciano Cani. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$38.000,00 (trinta e oito mil reais). Local para
vistoria: Rua Adélia Fischer nO 164 - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Luciano Cani.

VT-AT 208/01
Autor: LlNDAURA DE ASSIS

Réu: LANCHONETE TOP LANCHES

Bens: 01) Buffet para saladas; razoável estado sem marca, avaliado em H$J600,00; 02) Chapa para,
lanches, com suporte, razoável estado, avaliada em R$200,00; 03) Forno a gás, razoável estado,
avaliado em R$250,00; 04) Buffet quente, com seis cubas, VENANCIO, bom estado, avaliado em

.

R$850,00: TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.900,00 (hum mil e novecentos reais). Local p/ vistoria: Av.
Getúlio Vargas sin° - Corupá/SC, com Sr. José Jacir Pereira.

'VT-AT 222/97 (Apensados: 1238/98, 1239/98)
Autor: LlNDEMAR STAROSKY

Réu: E;R. ARMASO� INDÚSTRIA DE PIAS LTDA'. .

Bens: 01) Vinte e cinco tanques de 50 litros, código 1150, medindo 0,65xO,62, em marmorite

(mármore sintético), cores variadas, avaliados em R$37,sO/cada, total: R$937,50; 02) Direitos de
.

.
uso e gozo da li�.b,.:l"telefônica de nO 375-1993, avaliada em R$200,00; 03) Microcomputador Pentium
com CD Roam, com rnonitor colorido 14" LG,'bom estado, avaliado em R$1.200,00; 04) Impressora
jato tinta HP 610C, bom estado, avaliada em R$280,00; 05) Freezer CONSUL, modo Slim, vertical,
branco, aprox. 180 litros, avaliado em R$,350,OO; 06) Freezer-horlzonta] COI"!!�!'!�, l?OJitros,)r({�ço,.�.
razoável estado, avaliado em R$3S0,00; 07) Televisor colorido 17'; Palcolor, razoável estado, avaliado
em R$180,00; 08) Aparelho para antena parabólica, TEC SAT, s/ controle, avaliado em R$150,00.·
TOTAL QA A,VALlAÇAO: R$3.647,�0 (três mil seiscentos e quarenta e sete reais cinqüenta centavos).
Local para vistoria: Estrada Ano Bom s/ns, próx. Antiga Usina Energia Elétrica - São Bento do Sul/SC,
com Sr. Roland Schwerdtner,

r'

VT-CPE 309/00
Autor: WERNER BLANK

RéU: RESIVALE COMBUST(VEL CATARINENSE LTDA.

Bem: Im.óvel constituído de um terreno com área de 20.270,2sm2, situado à Estrada Schroeder I,
lado ímpar, distante 4 km do centro de Schroeder, fazendo frente em 64AOm em linha inclináda

com a ,Estrada Schroeder I, e 58,sOm em linha reta, travessão dos fundos em 70,85m em linha

inclinada com terras de Aldo Romeo Pasold e s8,50m em linha reta, extrema do lado direito em

380,00m com terras de Ademar Jahn e do lado esquerdo em 313,00m com terras de Aldo Romeo

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

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

-flbroclrnento. aberturas com esquadrias de ferro, com instalação hidráulica e elétrica, com

aproximadamente 900,00m2; uma balança RINNERT, série 10883, com capacidade para 60 toneladas,
com abrigo de 12,00m2 em tijolos à vista, piso cimentado, cobertura em calhas de fibrocimento e

base de, estacionamento cimentada; uma rampa de lavação e lubrificação, com base cimentada,
abrigo de 6,0,Om2 para equipamentos, em alvenaria, com cobertura de chapas de fibrocimehto;
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 confecclonadosem metal, para armazenamento de óleo, fom capacidade para 50 mil

litros/cada; um lago para retenção de águas naturais. Registrado no C.R.I. da Comarca de Guaramlrlrn
sob nO 11.436 em nome de RESIVALE COMBUSTfvEL CATARINENSE LTDA., avaliado em R$330.000,00
(trezentos e trinta mil reais). As edificações mencionadas não estão averbadas. Consta 'cédula de

crédito industrial em favor dó BADESC de Florianópolis e HIPOTECA ao BÀNCO DO BRASIL,' agência
de Guaramirim/SC. O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos 408i96, 331/98,
CPE 54/97 .e 938/97.

VT-AT 330/98
Autor: ARI GOMES
Réu: RESIVALE COMBUST(VEL CÁTARINENSE LTDA.

Bem: lrnóvel constitu'ído de .terreno com área de 71.790,00m2, situado à Estrada Schroeder I, lado

ímpar, distante 5km do centro de Schroeder, fazendo frente em 108,00m em linha inclinada com a

Estrada Schroeder I, travessão dos fundos em 108,00m em linha inclinada com terras Aldo Ludke,
extrema do lado direito em 1.000,00m com terras de herdeiros de Elfrida Hasse Kanzler e do lado

esquerdo em 1.000,OOm com terras de Rogério Fossile. Edificada uma residência mista com,

aproximadamente 120,00m2, que recebe o n° 1409 na citada rua e um galpão em madeira, comi'
aproximadamente 150,00m2, não averbados, parte do terreno é cercado, tendo pastagens, lagoas
de peixe e um pomar. Registrado no C.R.L da Comarca de.Guaramirim/SC sob nO 11.687 em nome

de Antônio Fossile, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra,

penhorado nos autos do processo 35/96 e 192/98.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
VT-AT 00352-2002-019-12-00-4

Autor: SERGIO ANDRÉ ALARGON
Réu: R D S MALHAS LTDA. e OUTROS (03)

,

Bem: Máquina enfestadeira manual, razoável estado, avaliada' em R$1.200,OO (hum mil e duzentos

reais).Local p/ vistoria: Rua Roberto Ziemann nO 750 - Jaraguá do Sul/SC, com Sra. Rosicler Adriano
Sthmitz.

'

VT-AT 371/96 (Apensados: 298/96, 387/97)
Exeqüente: IVANI AUERHEHN e OUTROS (04)
Executada: CONFECÇÓES IMARO LTDA.
Bens: Conforme auto de penhora e avaliação de fi. 327/322. 01) Máquina de costura industrial, reta com
uma agulha, COLUMBIA, nO 450-2, bom estado, avaliada em R$450,OO; 02) Dois gabaritos, bom estado,
avaliado em R$40,OO/cada, total: R$80,OO; 03) Prensa manual de botões n° 2386, bom estado, avaliada em
R$15,OO; 04) Compressor de ar, SCHULZ, nO 0889, não funcionando, avaliado em R$10,OO; 05) Duas mesas

de madeira, com 3,00 x O,67m, apoiadas sobre três cavaletes cada, de O,80m de altura, satisfatório estado,
'avaliadas em R$5,OO/cada, total: R$10,OO; 06) Cinco cadeiras de palha, avaliadas em R$3,OO/cada, total:
R$15,OO; 07) Quatro cadeiras de madeiras em fórmica, regular estado, avaliadas em R$2,OO/tada, total:
R$8,OO; 08) Mesa de madeira de 2,00 x 0,80 x O,90m, razoável estado, avaliada em R$10,OO; 09) Mesa de
madeira de 1,00 x 0,80 x O,75m, avaliada em R$5,OO; 10) Banco e um estrado de madeira, avaliado em

R$5,OO; 11) Relógio de parede, TELUX, funcionando, razoável estado, avaliado em ,R$8,OO; 12) Imóvel'
constituldo de terreno em formato irregular, situado à Rua 76-Sem nome, esquina com a Rua da Saudade,
Corupá/SC, fazendo frente em 14,70m com a referida rua, travessão dos fundos em 29,40m com terras de
Francisco Bianchini, extremando do lado direito em 34,OOm, com a Rua da Saudade, e do lado esquerdo'
com 25,OOm com terras de Isac Menegazzo Borges, com a área de 650,47m2 de propriedade de Marcos

Milnitz, com matrícula n° 17.978 do e.R.1. da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. Sobre o terreno há uma

edificação construída em alvenaria em dois pavimentos com área de aproximadamente 400,OOm2, razoável
estado, não averbada. Avaliado em R$60.000,OO; 13) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de prefixo
e nO (47) 375-1340, avaliada em R$700�OO. 14) RETIRADO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$61.316,OO (sessenta
e um mil trezentos e dezesseis reais). Local p/ vistoria: itens 01 ao 11 - Rua 21 de Abril n° 80 - Corupá/SC,
com Sr. Marcos Milnitz.

VT-AT 410/01
Autor: SIDNEI RISSARDI •

Réu: BAUHAUS JARAGUA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Bem: Veículo FIAT/PALIO EDX, ano' 1997, modo 1998, placas LZD 2121, chassi 9BD178226V0516982,
gasolina, cinza, hodômetro registra 125.841 km, apresenta pontos de corrosão na parte traseira, limpador
traseiro quebrado, avaliado em R$9.000,OO (nove mil reais). Consta alienação ao Banco Sudameris Brasil.
Local pi vistoria: Rua 566 n° 90 - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Flávio Ludero.

VT-AT 431/01
Autor: MAURICIO DOS SANTOS
Réu: MARCENARIA D & D LTDA. - ME
Bem: Imóvel constituído de: Apartamento n° 903, tipo 4, localizado no 9° andar do Edifício Schiochet,
situado em Jaraguá do Sul/SC, na Rua l ô-Barâo da Rio Branco, n° 760, esquina co� a Rua 453-Paulo

Schiochet, nos fundos da lateral esquerda de quem da Rua Barão do Rio Branco olha o edifício, com a área

correspondente ou global de 152,20m2, área de uso comum de 16,54m2, área de E�stacionamento para
veículos de 13,88m3, correspondente à garagem de n° 41 (com direito ao estacionam� de um veículo
de passeio), localizado no andar térreo do referido edifício, área construída de uso exclusivo de 121 ,78m2
e fração ideal do solo de 0,Q1771. Com matrícula n° 21.810 do e.R.1. da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. O
Edifício Schiochet acha-se cohstruído sobre o terreno fazendo frente-com a Rua 'Barão do' Rio Branco em

34,50m, coincidin-do com o alinhamento predial, travessão dos fundos com terras de Fidelis Alferes
Schiochet em 34,22m, extrema do "lado direito com a Rua 453-Paulo Schiochet em 58,21 m, coincidindo
com o alimento predial e do-lado esquerdo com terras de Jacob Campregotti"€m 58,21 m, contendo a área

total de 2.000,OOm2• De propriedade de Cláudio Doege e sua mulher Ana Julia Doege. O imóvel já foi

penhorado nos autos dos processos 435/01, 879/01 e 431/01, está com débito de IPTU junto à Prefeitura

Municipal referente aos anos de 1997 a 2002 e se encontra HIPOTECADO junto ao BANCO ITAÚ S/A.
Avaliado em R$70.000,OO (setenta mil reais):

'VT-CPE 482/99
Autor: MARCO ANTONIO DA SILVA
Réu: DALMAR T�XTIL LTDA e DALMAR EXPANSÃO IMOBILlARIA LTDA.

Bens: 01) Imóvel constituído de terreno constante do lote nO 04 do Loteamento Jardim Francisco, situado
no perímetro urbano desta Cidade, localizado na conflUência das ruas 740 e 293, com área de 633,70m2,
sem benfeitorias, fazendo frente em 36,77m com a rua, coincidindo com o alinhamento predial, travessão
dos fundos em 33,64m, extrema do lado direito em 18,36m, e do lado esquerdo em 18,OOm. Cadastrado
no e.R.I. desta Comarca sob o n° 19.779 em nome de Dalmar Expansão Imobiliária Ltda. Avaliado em

R$37.000,OO. 02) Imóvel constituído de terreno constante do lote n° 05 do Loteamento Jardim Francisco,
situado no perímetro urbano desta cidade, localizado na confluência das ruas 740 e 293, com área de

674,37m2, sem benfeitorias, fazendo frente em 25,21 m com a rua, coincidindo com o alinhamento

predial, travessão dos fundos em 29,50m, extrema do lado direito em 31,OOm, e do lado esquerdo em

2:?;50m. Cadastrado no e.R.1. desta Comarca sob o n° 19.779 em nome de Dalmar Expansão Imobiliária
Ltda. Avaliado em R$37.000,OO. Consta ônus junto à Fazenda Pública Municipal. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$74.000,OO (setenta e quatro mil reais).

VT-AT 483/95
Autor: FÁTIMA REGINA BRUCH
Réu: IND. E COM. DE MALHAS VIDA PLENA LTDA.

Bem:Veículo GM/MONZA SL/E 2.0, álcool, ano/modelo 88, azul, placa MDL 2540-Jaraguá do Sul, RENAVAM
521979366, chassi 9BJKll YJJB023548, razoável estado, de propriedade de Antônio Paulo Schw.ingel,
avaliado em R$5.000,OO (cinco mil reais). Local p/ vistoria: Rua Eleonora Satler, Ed. Silvio Pradl/apt= 104 -

Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Antônio Schwingel.

VT-AT 483/96 '

A1utor: CRISTINA DAL PIAZ e OUTROS (03)
Réu: SAMUEL T�XTIL IND. DO VESTUARIO LTDA.

Bem: Tear circular PAOLO ORrZIO, nO 5765600, modo JRS 0/2, diâmetro 30", 1740 agulhas, feeds 44, 18
agulhas por polegada, regular estado de conservação, avaliado em R$15.000,OO (quinze mil reais). O
mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos 217/98 e 87/95. Local p/ vistoria: BR 280 km
51 - Guaramirim/SC, com Sr. Célio Cristóvão.

VT-AT 526/95
Autor: LUCI SCHROEDER
Réu: mCORE MOTO PEÇAS LTDA.

,

Bem: Imóvel constituído de terreno situado no perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, no lado par da Rua

184-Bernardo Dornbusch, esquina com a Rua 145-Carlos Blanck, com a área de 704,05m2, com uma

construção em alvenaria de 170,OOm2, fazendo frente em 17,50m com a Rua 184-Bernardo Dornbusch,
coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 17,OOm com terras de Udo Voigt,
extremando pelo lado direito em43,49m com a Rua 145-Carlos Blanck, coincidindo com o alinhamento

predial, e pelo lado esquerdo em 39,34m com terras da' Imobiliária Menegotti Ltda. Com matrícula nO

17.044 do e.R.1. de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$45.000,OO (quarenta e cinco
mil reais).

.

CORREIO DO POVO

VT-AT 678/01
Autor: MARCELO SALVADOR DE SIQUEIRA
Réu: SIMON INDÚSTRIA T�XTIL LTDA.
Bem:Tear circular SI,NGER, modo PIP 96/01, nO de série 32785, diâmetro 30", finura 28, com 96 alimentadore
com 5.280 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em R$6.000,OO (seis mil reais). O bem est,á

, indisponível nos autos do processo 1060101. Local p/ vistoria: Ru'a Ano Bom nO 734 - Corupá/SC, com S'
Ricardo Lúcio Simon.

VT-CPE 00698-2003-019-12-00-3
Autor: DORACI FREITAS
Réu: MARCIA IP E CIA LTDA.
Bens: Cento e trinta e três quilos líquido de roupa adulto em malha avaliados em R$40,OO/kg, comsa
seguintes características: 01) Blusa decote redondo manga comprida em punho canelado nos tamanho
P M, cores marinho, amarelo, marfim, verde musgo, bege, branca,' azul claro, listrada, lilás, cinza e preta; O
Blusa decote redondo manga comprida em punho nos tamanhos G, GG, cores branca, verde, rosa, marfi
bege, bordo, mescla, preta, marinho, vermelha, salmão, turquesa, listrado e azul. claro; 03) Blusà rrioletorf
em malhas de moletom no tamanho G, preta; 04) Vestido em malha tipo punho tamànhoP e M,preta; O�b'
Saia em malha moletom no tamanho M, verde musgo; 06) Calça de mela malha punho e cotton nofl
tamanhos P, Me G, cores preta, marinho, azul claro, turquesa, pink,marrom, lilás, branca, salmão e verde; O�
Blusa decote redondo manga % em cotton nos tamanhos PP. P. M e G, nas cores mostarda, ferrugem, )?ord?1Ii _

e marinho; 08) Blusa de gola role em punho no tamanho G nas cores vermelha e rosa; 09) Blusa decote v
em meia malha nos tamanhos P, M e G, branca.Todas as referidas roupas NOVAS de fabricação da executadaS
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$5.320,OO (cinco mil trezentos e vinte reais). Local p/ vistoria_: RU,a Carlos Blancl<.J
nO 229 - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Volnei. Roberto Bedin.

r

VT-AT 00706-2002-019-12-00-0
lAAutor: OSMAR STEIN

Réu: AUGUSTINHO PEREIRA U6

Bem: Imóvel constituído de: A parte ideal correspondente à área de 12.064,OOm2 do terreno situado- !1�b
lugar Putanga, no município, de Massaranduba/SC, que contem a área de 24.128,OOm2, com as seguintesq
confrontações: norte com o rio Putanga, sul com terras de Apolinário Guésser e Adelino Decker, extremandô"
ao oeste com terras de Ladislau Saplinski e comprador e a leste com terras do comprador. Cadastrado nB)
INCRA em conjunto com outras áreas sob n0803.103.021.580. Com matrícula nO 7.107 nó e.RJ. da,
Comarca de Guaramirim/Se. De propriedade de Augustinho Pereira. Avaliado em R$15.000,OO (quinz�V
mil reais').

'

JA
.

9R

VT-AT 712/00
Autor: ILARIO IRENI CONTI
Réu: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA HORIZONTINO LTDA. e COLORTEX IND. COM. LTDA.
Bens: 01) Motor a diesel TOBATTA, modo KR-90, de 7CV, de 1600 RPM, 9 max CV, razoável estado de

conservação, avaliado em R$2.000,OO; 02) Oito .quadros para estamparia, medindo 1,50 x 2,37m, corftV
estrutura de metal, com estampas' diversas, razoável estado de conservação, avaliados em R$260,OO/cadélf.
total: R$2.080,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.080,OO (quatro mil e oitenta reais). Local p/ vistoria: RuàR'
João Lira nO'105 - Guaramirim/SC, com Sra. Ivonete Francisca Vieira. 38

m

VT-AT 714/96 JR

Autor: PAULO LUIZ WONCZEWSKI,

Réu: SAMUEL r�XTlL IND. DO VESTUARIO LTDA. rv

Bem: Tear circular SCHICK BIN, nO 186, série B, diâmetro 30 poleqadas, 1850 agulhas, 20 agulhas pd{A
polegada, ano ,8\ r��ular, estado de. conservação; a���ado em��l 0.00'0;00 téf�z mil reals). O 'n,esm'a__

bertrl
se encontra penhorado nos autos do processo 218/98. Local pI vistoria: BR 280 Km 51 - Guaramirim/SQ�
com Sr. Célio Cristóvão. sq

Jp
VT-AT 00724-2002-019-12-00-2

Autor: NILO DOEGE fV
Réu: LANCHONETE E MERCEARIA ZULEIMAR LTDA. - ME IA

Bens: 01) Aparelho de som 3xl, com CD e dois deck, MIDIS, razoável estado, avaliado em R$150,OO; 02f1
Geladeira PROSDÓCIMO, bege, aproximadamente 180'litros, razoável estado, avaliado em R$200,OOa
.TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$350,OO (trezentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Gustavo Gumz �
260, Rio Cerro" - Jaraguá do, Sul/SC, com Sra. Rosanita Schuenke Zils. ld

�\\
VT-AT 773/01
Autor: FAZENDA NACIONAL e OUTROS (05) 5)

Réu: PAULO ROBERTO SCHMITZ 3)

Bens: 01) RETIRADO;'02) Forno de microondas PANASONIC, modo Auto Browner, branco, tamanho Fami/y,
- razoável estado de conservação, avaliado em R$200,OO; 03) Forno elétrico FISCHER, modo Master Eas)i
Clean, branco, razoável estado, avaliado em R$80,OO; 04) Televisor colorido CCE 14", modo HPS 1405, coÍl1.
controle remoto, bom estado, avaliado em R$400,OO; 05) Aparelho de videocassete, sem ldentlflcação dél

fabricante, modo VCS HQ, sem placa frontal, funcionando,' avaliado em R$150,OO; 06) Antena parabólicá!
com satélite Receiver, ELECON, com controle remoto, bom estado, avaliada em R$300,OO; 07) Aparelhes
de ar condicionado SPRINGER, modo Top Une, tipo quente/frio, 10.000 BlU's, razoável estado, avaliado erib

R$450,OO; 08) Aparelho de som AIWA,'mod. CX�N990, para CD, dupto deck, rádio Receiver, com duasl"
caixas acústicas LCX SX -N990, bom estado, avaliado em R$350,OO; 09) RETIRADO; 10) Aparelho de a{J

.

condicionado, GENERAL ELETRIC, modo CTRC, capacidade 21.000 BTU's, razoavel estado, avaliado em�
R$600,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.530,OO (dois mil quinhentos e trinta reais). Local p/ vistoria: Estradãl
Rio Molha s/n> - Jaraguá do Sul/SC, com Sr, Paulo Roberto Schmitz. .IA

iR _

VT-AT 820/96 ,8
Autor: SONIA DE SOUZA VOLLES 19

Réu: CONFECÇÓES FMW LTDA... \

Bens: 01) Máquina para corte de debrum, METALNORTE, modo 829Ó59, tipo.cJe cinco facas, nO d.,.
série .139, pintada na cor verde, razoável estado de conservação, avaliada em R$1.800,OO; 02) Máquin,.
elétrica para corte de enfesto, KAIGU, modo ZC 160M, série 980, speed 2850/3400, azul, razoávéf
estado de conservação, avaliada em R$800,OO. TOTAL DA AVALlAÇAo: R$2.600,OO (dois mil E
seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua Marechal Castelo Branco nO 4.884 - Schroeder/SC, com Srr.1
Norberto Weiss. Iii

·6

b
q

VT-AT 836/98 : r
Autor: WALDEMAR BEHNKE 'q
Réu: LUNEPRIS BENEFICIAMENTOSr�XTEIS LTDA. 'I)
Bens: 0'1) Freezer vertical, branco, CONSUL Slim, aproximadamente 280 litros, bom estado, avaliado elTJll
R$450,OO; 02) RETIRADO; 0.3) Forno microondas, PANASONIC, capacidade aproximada 46 litros, bom
estado, avaliado em R$200,OO; 04) Máquina de lavar louça, BRASTEMP, branca, bom estado, grandfjt
avaliada em H$400,OO; 05) Máquina de lavar roupas, BRASTEMP, branca, eletrônica, bom estado, avaliadcj'
em R$650,OO; 06) Secadora de roupa, BRASTEMP, branca, bom estado, avaliada em R$300,OO; 07) Televlsãe
GRADIENTE 33", bom estado, avaliada em R$1.500,OO; 08) Aparelho de DVD, SAMSUNG, 611, bom
estado, avaliado em R$500,OO. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$4.000,OO (quatro mil reais). Local p/ vistoria: Rua
Ano BQm nO 734'- Corupá/SC, com Sr. Ricardo Lúcio Simon.

I

.
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VT-AT 849/01
Autor: DALfclO DA SILVA ,

Réu: SIMON INDÚSTRIA TExTIL LTDA. e OUTRO (02)
Bem: Tear circular ORfzIO, modo MJD, ano 1997, n° 1997, n° de série 15972579, diâmetro 30'; finura 24,
com 82 alimentadores, com 2.580 agulhas, bom estado de conservação, avaliada em R$40.000,00 (quarenta
mil reais). O bem já está penhorado nos autos do processo n° 005/02. Local p/ vistoria: Rua Ano Bom n° 734

,- Corupá/SC, com Sr. Ricardo Lúcio Simon

I'

VT-AT 00882-2002-019-12-00-2
Autor:APAREClDA DE LOURDES MASTRANGELO
Réu:FONTEDEARTESEARTESANATOS LTDA.eOUTRO (02)
B,em: Máquina peça compacta e acessórios, cobrideira de achocolatados e temperadeira, BOEIRA, rnod. B.CA. nO
2053, série A 069596, capacidade 1 OOkg, razoável estado, avaliada em R$13.000,00 (treze mil reais). Local p/ vistoria:
Rua Leopoldo Janssen nO 238 - Jaraguá do Sul/SC, com Sr. Marcos Luiz Glatz.

VT-AT977/98 (Apensados:734/99)
Autor: ERALDO ZIMDARS
Réu:A.ZIMDARSCOMÉRCIOE INDÚSTRIA LTD�.deARNOtIMDARS
Bem: Imóvel constituído de terreho com área de 3.846,00m2, sem edificações, localizado no lado par da Estrada
Bananal do Sul, distante 52,00m da esquina com a Rua Emílio Manhke Junior, fazendo frente com a referida
Estrada, travessão dos fundos com terras de Eugênio Socreppa, extrema do lado direito com terras de Lilian
DankerMuller,e lado esquerdo com terras de Arno Zimdars.Registrado no CR.l.de Jaraguá do Sul/SC sob n° 4.911,
tratando-se de área remanescente. Instituída uma servidão de passagem de 4,00m de largura por 140,00m de
comprimento. Consta ônus à Fazenda Pública'Municipal. Avaliado em R$50.000,OO (cinqüenta mil reais),

, I

VT-AT 1 043/01
Autor: ESPÓLIO de ADE,MAR I?OLLAUF representado porTEREZINHA RAULlNO BOLLAUF
Réu:ELETROOFICINAJA'RAGUA LTDA.

'

Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, localizado no lado ímpar da Rua 985-
sem nome, distante 40,OOm da esquina com a Rua 37-João Planincheck, bairro Nova Brasília, com área de 900,00m2,
sem benfeitorias, fazendo frente em 30,00m com a Rua 985-sem nome, coincidindo com e alinhamento predial,
travessão dos fundos em 30,00m com terras de Eletro Oficina Jaraguá Ltda., extrema do lado direito em 30,00m
com a parcela D-l de Eletro Oficina Jaraguá Ltda., e do lado esquerdo em 30,00m com terras de Waldemar
Ramthun, Cadastrado no CR.I. da Comarcà de Jaraguá do Sul/SC sob n° 39.918 em nome de Eletro Oficina Jaraguá
l.tda.Avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais),

'

VT-ATl094/01 (Apensados: 1 060/01,1070/01,1079/01,1080/01,1081/01,1082/01,1083"/01,1084/01,1085/01,1086/
01,1087/01,1088/01,1089/01,1090/01,1091/01, 1092/01, 1093/01,.1095/01,00005-2002"019-12-00-1)
Autor:ANA PAULA KASMIRSKI (m!'!nor) representado/assistido porTEREZINHA FENERICH KASMIRSKI

Réu:LUNEPRISBENEFICIAMENTOSTWEISLTDA.eOUTRO(02)
.,

Bens conf.Auto Penhora tls.pl :01)Três aparelhos de ar condicionado,CONSUL,AírMaster,7.500 BTU's, tipo quente frio,
razoável estado,avaliados em R$350,00/cada,tola I:R$1.050,00;Q2)Três aparelhos de ar condicionado,CO�SUL,AírMester;
10.000 BTU's,tipo quentefrio,razoável estado,avaliados emR$400,00/cada,total:R$1.200,00;03)Mesa dereuniõesmedindo
aproximadamente 2,00xl,20m, com tampo de fórmica na cor bege, com extremidades arredondas e contorno em

madeira maciça, razoável estado de conservação, avaliàda em R$250,00; 04) Monitor monocromático 14;Waytec, com
teclado Keytec, razoável estado de conservação, avaliado emH$30,00; OS) Aparelho de fáx GRADIENTE, mod.GFX 950C,
bege, razoável estado de conservação,avaliado em R$250,00;06) Impressora HEWLETT PACKARD,mod.Deskjet 820Cxi,
razoável estado dê conservação, avaliada em R$350,00; 07) Cofre de ferro, medindo aproximadamente 0,60m de altura,
razoável estado de conservação, avaliado em R$150,00; 08)Armário de quatro gavetas, demadeira, revestido em fórmica,
bege, razoável estado de conservação, avaliado em R$lOO,OO; 09) Microcomputador processador 486, teclado Mtek,
monitor colorido de 14;teclado Mtek, mouse de três teclas, com estabilizador, razoável estado de conservação, avaliado
em R$300,00; 10) Impressora EPSON,mod.LX 300,razoável estadode conservação,avaliada em R$200,OO; 11)Três escrivaninhas
com três gavetas, em fórmica, bege, razoável estado de conservação, avaliadas em R$100,00/cada, total: R$300,00; 12)
Escrivaninha com seis gavetas, em fórmica, bege, razoável estado de conservação, avaliada em R$120,00; 13) Duas mesas
para computador, sendo uma pequena e uma grande, razoável estado de conservação,avaliadas em R$25,00/cada, total:
R$50,00; 14) Duas escrivaninhas, tipo cerejeira, com três gavetas, com pé de madeira, razoável estado de conservação,
avaliadas em R$50,OO/cada, total: R$l 00,00; 1S) Escrivaninha com seis gavetas, tipo cerejeira, com pé de ferro, razoável
estado de conservação, avaliada em R$60,OO; 16) Nove cadeiras estofadas, vermelhas, sem braço e sem rodas, razoável
estado de conservação, avaliadas em R$25,00/cada, total: R$225,00; 17) Cadeira estofada, vermelha, com rodas giratórias,
razoável estado deconservação, avaliadas em R$40,00; 18) Cadeira estofada, vermelha, com rodas giratórias, com braço,
tipo diretor, razoável estado de conservação, avaliada em R$70,00; 19) Duas cadeiras estofadas, pretas, sem braço, com
rodas giratórias, razoável estado de conservação, avaliadas em R� '/cada, total: R$50,00;20)Geladeira CONSUL, modo
Contest,280 litros,caramelo,razoável estado de conservaçáo.avalíac. em R$200,OO;21) RETIRADO22)TearcircularORfZIO
rnod, CO/5, ano 1996, nO de série 1020821 026315, diâmetro 32;finura 20, com 82 alimentares, com 2.100 agulhas, bo�
estado de conservação.avallado em R$40.000,PO;23) RETIRADO24)RETIRADO2S)Tear circular oRfZIO,mod.JOHNAN,àno
1996,n° de série 15962447,diâmetro 32;finura 28,com 102 alimentadores.com 2.760 agulhas,bom estado de conservação,
avaliado em R$40.000,00;26) Tear circular TERROT, modo 13P148, n° de série 11051184, diâmetro 30;finura,28, com 48
alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em R$15.000,00;27) Tear circular TERROT,
modo 13P48, nO de série 11 011182,diâmetro 30;finura 28, com 48 alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de
conservaçáo.avaliado em R$15.000,00;28) TearcircularSINGER,mod.PIP 96/1 .n=de série 32785,diâmetro 30;finura 28,com
96 alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em R$6.000,00;29)Tear circular ORíZIO,
mod.JOHN/A,ano 1993,node série 1593 2097,diâmetro 30;finura 24,com 96alimentadores,com 2.860agulhas,bom estado'
deconservação,avaliado em R$40.000,00;30)TearcircularORfZIO,mod.JOHN,ano 1990,nodesérie 1590 1530,diâmetro 30;
.flnura 24,com 96 alimentadores,com 2.220 agulhas,bom estado de conservação,avaliado em R$34.000,00;31)Tearcircular,
oRfZIO,mod.JOHN/A,ano 1996,node série 15962260,diâmetro 32;finura 28,com 102 alimentadores,com 2.760 agulhas,
bom estado de conservação,avaliado em R$40.000,00;32)Veículo FORD/FIESTA,ano/mod.98,gasolina,branca,placasMDJ
761 O-Corupá/SC,RENAVAM 71 0853548,chassi 9BFZZZFHAWB235852,razoável estado de conservação.Consta alienação a

, Florisa Adm.Cons. S/A.Avaliadoem R$12.000,00;33)CaminhãoMERCEDESBENZ,modo708E,ano/mod. 88, diesel, azul, placas
MAM4116-Corupá/SC,RENAVAM 554090759,chassi 9BM308325JB813952,com baú,apresenta a cabiné com lataria amassada.
Consta alienação à Caixa Econômica Federal. Avaliado em R$22.000,00; 34) RETIRADO 3S) RETIRADO 36)RETIRADO 37)
RETIRADO 38) Direitos de uso e gozo de quatro linhas telefônicas de prefixos 375-1500, 375-1087, 375-1186 e 375-
1999,avaliadas em R$200,00/cada, total:R$800,00.TOTALDAAVALIAÇÃO: R$269.895,00 (duzentos e sessenta e nove mil
oitocentos e noventa ecinco reais). Local p/ vistoria: Itens 01 a 33 - Estrada Geral Ano Bom n° 734 - Corupá/SC, com Sr.
Ricardo Lucio Simon. Os itens 06, 07,10,11 e 12 foram penhorados nos autos do processo n° 849/01.O item 07 nos autos
do processo n° 850/01.Os itens 01 e 02 penhorados nos autos do processo n°CPEx 26/02.O itemn nos autos do�rocesso
n0005/02.0 item 27 penhorado nos autos do processo nO 150/02e 1070/01.0 item 28 penhorado nos autos do processo
n0678/01.

VT-ATli17/01
Autor: NILSON GUESSER
Réu:SIMON TExTIL LTDA.eOUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 79.319,50m2, situado nos fu�dos do lad� par da Rua Ano Bom, em
Corupá/SC, em formato irregular, distante da referida rua 390,60m, fazendo frente com cinco linhas, sendo uma de
50,BOm, sendo 4,1 Om com a Servidão de passagem registrada sobre RS-13.240 e 46,70m em terras de Euclides
Gramm, a segunda linha de 9,50m a terceira de 36,00m a quarta de 260,00m em terras de Christiane Hirschfeld, e
a quinta linha de 59,00m em terras de Luiz Prestini, travessão dos fundos em três linhas, sendo uma de SO,OOm com

Fritz Schauerte, e outra de 70,50m e outra de 1 OO,OOm ambas em terras a requerer por quemde direito, extrema do
lado direito em 454,50m em terras de Elfina Menestrina e pelo lado esquerdo com 670,00m, em terras de Nelson
Garcia e AgnesWedderhoff.Matrícula nO 26.463 no CR.I. de Jaraguá do Sul/SC, em nome de Simon Industria Têxtil
Ltda. Edificados: prédios em alvenaria, com tijolos à vista, com área de aproximadamente 3.000,00m2, sendo
averbados 2.435, 17m2• Consta cédula de Crédito Industrial em favor do BADESC - Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina, Avaliado em R$SlS.OOO,oo (quinhentos e quinze mil reais): O imóvel já foi penhorado nos
autos do processo n° 1094/01 e Aps.

.

VT-ATl128/01
Autor: EMERSON WERKA
Réu:EUROLlNECOZINHASLTDA.eOUTRO(02)
Bem: Imóvel constituído de terreno contendo a área de 32.190,00m2, sito no município e Comarca de Guaramirim/
SC, localizado no lado direito da Rua Jaraguá, distante 350,00 da esquina com a Rua Emílio Manke Júnior, fazendo
frente com a Rua Jaraguá em 156,80m; travessão dos fundos com o rio Itapocú em 93,85m, extremando pelo lado
direito com terras de Bruno Kinas em 296,00m e do lado esquerdo com terras do espólio de Germano Laffin e

Gentil Spezia em 390,00m.lnscrito no INCRA sob nO 801.054.007.021-5; edificado com uma casa em alvenaria com'
80,00m2 e um galpão em alvenaria com aprox. SO,00m2, averbados;matriculado sob n06.536 no CR.I. da Comarca
de Guaramirim/SC, de propriedade de Gentil Spézia. O imóvel se encontra com HIPOTECA de 1° Grau e sem
ocorrências de terceiros, junto ao BESC Avaliado em R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).
VT-ATl129/97
Autor: RENATO FEUSTEL

Réu:TEJATEXCOMÉRCIOE INDÚSTRIADEPRODUTOS TExTEIS
Bem: Aparelho elétrico para controle do PH da áqua/utilizado na estação de tratamento de efluentes industriais,' "
�ENE GRAF,mod. Contro/Graf220,completo,com eletrodo HA 40S DPA SC 58/120 e válvula,mod.202 Y2;bom estado
de 'conservação, avaliado em R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Local p/ vistoria: Estrada Duas Mamas s/no
Schroeder/SC, com Sr.Osnildo Wolf.

VT-ATl187/98
Autor: EDVALDO DE SOUZA
Réu:MENEGOTTIVEféuLOSS/A eOUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul/SC, no final da Rua 760-sem nome, bairro

. Água Verde, cSlntendo a área de 34.097,725m2, sem benfeitorias, fazendo frente em cinco linhas, a primeira de
71 ,95m com a parcela n° 21 da Prefeitura Municipal deJaraguá do Sul/SC (A.U,P.E.),a.segunda de 7,00m sendo 5,00m
com o leito e 2,00m com o passeio da Rua 760-sem nome, a terceira de 7,60m com a Rua 760-sem 'nome, coincidindo
com o alinhamento predial, a quarta de 30,00m com a parcela n° 20 e a quinta de 150,00m, sendo J 5,00m com a

parcela n° 20, 15,00m com. a parcela nO 18, 1S,00m com a parcela n° 16, lS,OOm com a parcela n° 14, 15,00m com a

parcela n° 12, 15,00m, com a parcela nO 10, 15,00m com a parcela n° 8, 15,00m com a parcela n° 6, 15,00m com a parcela
n° 4, 15,00m com a parcela n° 2, sendo todas as parcelas de Imobiliária Menegotti Ltda., travessão dos fundos em
três linhas, a primeira de 1 05,00m a segunda de 99,1 Om ambas com terras de BertoldoJunckes a terceira de 123,30m
com o Ribeirão Francisco de Paula, extremando do lado direito em 75,00m sendo 1,SOm com terras de Ignez
Nicoluzzi e Gilberto Nicoluzzi, 29,5.om com o lote n° 82 do Loteàmento Afonso Niéoluzzi, 14,00m (sendo 2,00m com

o passeio e 1 O,OOm com o leito e 2,00m com o outro passeio) todos da Rua 7S9-sem nome, 16,00m com o lote nO 81 -

e 14,00m com o lote n° 80, ambos do loteamento Afonso Nicoluzzi e do lado esquerdo em 201 ,85m com terras de
Afonso Nicoluzzi. Gravado com faixa de"non edífícandl' de 30,00m a partir da margem do. Ribeirão Francisco de
Paula. Registrado no CR.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob n° 44.279 em nome de Imobiliária Menegotti Ltda.
Consta ?nus junto à Fazenda Pública Municipal. Avaliado em R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

VT�AT 1248/99
Autor: LEONIR MARIA RAMOS ZANLUCA
Réu:MALHASFORLIN IND.ECOM.LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno sob a matrícula n° 14.229, situado na cidade de Jaraguá do Sul/Se, lado par da
Rod. SC 301 - Walctemar Grubba, com a área de 1.893,63m2, fazendo frente tom a faixa de domínio da Rod. SC 301
- Waldemar Grubba em 41,60m em uma linha curva, travessão dos fundos em 34,40m com a Rua 447-Germano
Wagner, extremando pelei lado direito em 71 ,00m, com terras de Altino Giacomozzi, Fritz Eichenberger e Orlando
Spézia e pelõ�1p esquerdo em 41,50m com terras de Isaldino Forlin. Encontra-se no referido imóvel uma
construção em alvenaria para fins comerciais sob nO S.O�O, com uma área de 488,00rn2• Avali�do em R$568.089,00
(quinhentos e sessenta e oito mil e oitenta e nove reais).
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VT-AT 1263/89
Autor:SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ II.
DOSUL e

Réu:EDELTRUDTHERRMANN-OLARIA'
Bens: 01) Direitos de uso e gozo da linha telefônica de n° 375-1231, avali�da em R$200,00; 02) Imóvel constituído
de terreno situado à Rua Roberto Seidel,município de Corupá/SC,à margem direita no sentido centro-interior,com
área de 900,00m2, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: fazendo frente com 30,00m para a Rua Roberto
Seidel, travessão dos fundos de igual metragem com terras dé Eric Hein, extremando pelo lado direito com terras
de Raul dos Santos com 30,00m e do outro lado também com 30,00m com terras de Gerhard Oscar Jorge Hermann,

.

no sentido de quem olha de frente para o terreno, com matrícula nO 632 do CR.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
de propriedade -'- r"_A�'CJ �JC:T.ann Ltda., avaliado em R$20.000,QO; 03) Imóvel constituído .de terreno em
formato irregular, situado no lado par da Rua Roberto Seidel, no município de Corupá/SC, com as seguintes
confrontações: fazendo frente com a Rua Roberto Seidel com 22,00m, travessão dos fundos com 1 OO,OOm em terras
de Gerhard Oscar Gustavo Jorge Hermann, extremando do lado esquerdo .corn lS8,00m em terras da Sociedade
Atiradores Hansa Humboldt e do lado direito com duas linhas em terras de Gerhard Oscar Gustavo Jorge Hermann,
sendo uma linha inclinada com 1 OO,OOm e outra reta de 88,OOm, contendo a área de 15.000,00m2, edificado com um

rancho aberto construído de madeira, medindo 60x1 Cm, que o terreno dista do início da Rua Roberto Seidel, 1 km,
Com matrícula nO 1.201 CRI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$65.000,00; 04) Imóvel constituído de
terreno situado no município de Corupá/SC, desta comarca, no lado ímpar da Estrada Isabel, contendo a área d� ,

50.000,00m2, edificado com uma casa de madeira medindo 8x5m, fazendo frente com a referida estrada, medindo
118,00m, travessão dos fundos em 118,00m, com terras. de Ernesto Melchert, extremando do lado direito em

425,OOm com terras, de herdeiros de Jacob Rohbacher, e pelo lado esquerdo em 425,00m com terras de Ernesto
Melchert; distante 3,5km do centro de Corupá/SC Cadastrado no INCRA sob n° 801.038.005.282-7, área totaIS,O, área
explorada 4,5, área exploráveI4,5, módulos 12,2, n° de módulos 0,37 e fração mínima de parcelamento 0,37. Com
matrícula n° 4.668 do C.R.I. da comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em R$60.000,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais).

'
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VT-AT 1274/98
Autor:FAZENDA NACIONAL e OUTROS (02)
Réu:NARTTRANSPORTESDEENCOMENDAS
Bens: 01) Microcomputador, CPU tipo torre,monitor Samsung 14;com CD Room, teclado e mouse, razoável estado,
avaliado em R$700,00; 02) Microcomputador,CPU tipo torre,monitorlG Studíoworks14';teclado e mouse, razoável
estado,avaliado em R$400,00;03)Televisão colorida PHILCO 29;sem controle,razoável estado,avaliada em R$1.200,00;
04) Videocassete PANASONIC, cinco cabeças, modo NV-SJ405, razoável estado, a�aliado em R$300,00; OS) Antena
parabólica, com aparelho Plasmatic, sem controle, razoável estado, avaliada em R$250,00; 06) Esteira ATHLETIC
Advanced 2, razoável estado, apresentando um pequeno problema, avaliada em R$280,00; 07) Freezer vertical
CONSUL Slim, aproximadamente 180 litros, razoável estado, apresentando pontos de ferrugens no gabinete,
avaliado em R$270,00; 08) Geladeira CONSUL Slim, aproximadamente 180 litros, razoável estado, apresentando

, pontos de ferrugens em seu gabinete, avaliada em R$200,OO; 09) Aparelho de ar condicionado CONSUL, 10.000
BTU's, bom estado, avaliado em R$600,00. TOTAL DA AVALIA ('ÃO: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Local p/
vistoria: Rua Antônio Gesser nO 123, B. Amizade - Jaraguá do Sul/SC, com S�. Pedro Nart.
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PAULO MAR.IO LOPES MACHADO
Leiloeiro PúblicoOficial
Matrícula AARC-029/99

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (yinte 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 ou os credores h-ipotecários não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão,
quando da expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital de Notificação de Praça/Leilão,
segundo estabelecem os Artigos 687 (§ 3°) e 698 do CPC Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax
(0**47) 422-8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.broupeloe-maflcarstens@leiloeiro.com.br
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ARTUR HENRIQUE CARSTENS
Leiloeiro P\ÍblicoOficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




