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Sesc apresenta
'PorÁguaAbaixo'
hoje, na Scar '

Atriz Cássia Kiss
fala de seu papel
de má na novela

"Anjo" Caio Blat
troca a Barra
e mora no morro

• t

r�

Herlim
373-1010

Mais de 3 horas
âe reunião entre patrões e

empregados

Vestuaristas de JS
não fecham acordo
o impasse continua na ne

gociação entre patrões e em

pregadosnas indústrias do ves-'
tuário. Na reunião de ontem,
não fecharam acordo. Está

previsto novo encontro na se
mana que vem.

Sexta rodada
do Integração
acontece hoje
Páginall

Edson Junkes/CP Residência de Erica Adam foi palco de atentado a bomba, na noite de quinta-feira

r� ,

Herlim
'373-1010

Jovem é acusado de instalar
bomba na casa do vizinho
A eletricistaEricaAdam, 43 anos, compareceu

à Delegacia de Polícia de Corupá para prestar
queixa contra o atentado ocorrido em sua casa,

nanoite dequinta-feira.Ericacontaqueumhomem
pulou o muro de sua propriedade, instalou uma
bombacaseirano parapeito dajanela e, após cinco

minutos, aconteceu aexplosão. O sistema externo
de TV registrou o fato e a fita foi encaminhada

para oFórumde Jaraguádo Sul.Ocomissárioda
delegacia,Wanderlei Zocatelli, aponta o vizinho
deErica, o estudante Vinícius Coelho, 19 anos,
como oprincipal suspeito. Página 10

ParqueMunicipal de Eventos recebeu decoração especialpara recepcionar os leonista�

Festival de Rock
encerra hoje à noite
o 10Encontro doDiaMun

dial da Terra reuniu 13 bandas

alternativas do Sul do País e

uma de São Paulo noCurupira
Rock Club, em Guararnirim.

Página7

Catarinense de vôo

começahoje em JS
Neste final de semana vai

ser realizada a segunda etapa
do Campeonato Catarinense
de Pára-pente, no Morro da
BoaVista. Aproximadamente
35 pilotos vão participar do
evento. Página 12 EdsonJunkes/CP
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A corrupçãonoBrasil atingiu dimensãonuncaantes imaginada
É imensurável, endêmica. A cada dia surge uma nova irre

gularidade envolvendo políticos, empresários e representantes
dos mais diversos setores da
sociedade. A roubalheiraultrapassa
a casa do bilhão de reais, isso
levando em conta somente as maisO ..Brasil é
recentesmaracutaias, excluindo os
escân-dalos mais antigos como

Coroa/Brastel, BancoEconômico,
Fon-teCindam, empreiteiras, anões
do Orçamento, entre tantos outros.

O País estámergulhadonummar
de lama. É tanta corrupção que é

praticamente impossível investigar
.

tudo. Entretanto, é extremamente
necessário que se inicie a faxina
moral. Não hámais como conviver
com tamanhabandalheira É preciso
agir, antes que as instituições a in-

corporem como prática rotineira e

"mandem às favas os escrúpulos de
consciência". As esperanças de

justiça e igualdade social, depositadas no terceiromilênio, vêm
sendo aniquiladas pelas sucessivas denúncias de corrupção.
A epidemia alastrou-se pelo País, infectando corações e

mentes. O pior, no entanto, é que os responsáveis pela ordem,
os "guardiões" da sociedade, são os principais personagens dos
escândalos. O Senado, amais alta Casa de Lei, é palco de todo
tipo de ilegalidade. Magistrados e promotores de Justiça são
acusados de lavagem dedinheiro, assassinatos e de integrar
quadrilhas. Há centenas de denúncias sobre desvio de verbas
públicas e tráfico de influêncianos Legislativos eExecutivos, nas
três esferas.

Nunca, desde 1826, o Senado passou por uma crise política
tão profunda. Depois de cassar o senador Luiz Estêvão, se vê às
voltas com denúncias sérias envolvendo outros três senadores,
entre eles, o presidente Jáder Barbalho. Nesta semana, peritos
daUnicamp confmnaram que o painel eletrônico foi violado.
Funcionários asseguram que uma cópia da lista de votação foi
pedida pelo senador José Roberto Arruda, recomendado pelo
então presidente daCasa, Antônio CarlosMagalhães.

A roubalheira oficial estampamanchetes na imprensa�acional
e internacional.Mesmo assim, o governo resiste à instalação de
umaCPI para investigar as denúncias. Travauma luta autofágica
e inglória como Congresso, cujo único benefício àpopulação é
a quebra do silêncio tácito dos métodos de se fazer políticano
Brasil. Omar de lama aos poucos vai sendo desvendado ao País
que, perplexo, percebe que as revelações são frutos de chan
tagens e intrigas pessoais, e não por razões éticas.
A irresponsabilidade e a falta de retidão dos governantes

brasileiros são conhecidas desde o império; não passam de

segredos depolichinelo. O Brasil é sinônimo de corrupção, graças
à participação direta da população que elege a maioria dos

dirigentes. A corrupção é reflexo da apatia popular e da tergi
versação das instituições responsáveis pela apuração epunição.
Todavia, háumcaminho simples eseguropararecuperara imagem
e a auto-estima: a conscientização e critérios éticos na escolha
dos representantes.
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graças a

participação
da população

Campeão de desigualdade
* Luiz Inácio Lula da Silva

lhoraram as condições e alongaram
a vida de todo o mundo. Vacinas,
água encanada, e até mesmo alguns
ensinamentos básicos de higiene e

profilaxia diminuíram a mortalidade

infantil, mesmo nos redutos mais

modestos. Essas melhorias também
estão registradas nos indicadores so

ciais do mGE, mas não representam
nenhum mérito dos atuais gover
nantes, como procurou fazer crer par
te da imprensa.

A diferença aparece quando se

analisa o que cada governo faz para
mudar o que não se resolve de forma

espontânea: a divisão mais justa da

riqueza. Por que os anos de estudo
do trabalhador brasileiro continua
sendo a metade dos anos de estudo
de um trabalhador dos países avan

çados? Por que cerca de 40% dos
lares brasileiros não têm saneamento

básico? Por que as mortes violentas
dos jovens brasileiros têm aumen

tado tanto?
Do ponto de vista técnico não

há nenhum segredo em promover, a

distribuição de renda e melhorar os

indicadores. Basta investir mais no

social, possibilitando condições es

senciais de vida aos pobres - co

mo acesso ao emprego, à alimentação,
à educação, à saúde - que eles vão

adquirir cidadania e melhorar de vida.

Naturalmente, para fazer isso o

orçamento público deverá atribuir
menos recursos para banqueiros e

latifundiários, canalizando-os para

obras de saneamento, infra-es

tura, programas de saúde, habitsç
popular e outras iniciativas que
neficiam diretamente os mais pobr
Fim do latifúndio e reforma agr'·
séria, que dê condições de trabal
aos pequenos agricultores. Pro

mas de bolsa escola, renda míni
salário mínimo decente, são ou

exemplos de políticas que ajudari
o brasileiro a conquistar uma vi

mais digna.
O governo FHC investe men

que 6% do Plß no social, o que é mui

poucopara um Pais com tamanhadívi
social e extrema desigualdade,

As saídas, portanto, existem e

são nenhum bicho-de-sete-ca-beç
O problema é de ordem política. É
escolhas de rumo para o Brasil. O

vemo FHC escolheu o caminho da s

bordinação da economia à globa
.

neoliberal. Vendeu a sua opção co

se fosse inevitável e prometeu que, CO

ela, haveria desenvolvimento e jUsti
social. Não consegu.iu nem uma coi
nem outra. Os resultados estão m I

expostos pelo próprio mGE: o B

continua campeão em concentração
renda, desigualdade e injustiça soei
É possível uma outra globaliz;ação
qual os interesses do capital estej

.

subordinados aos interesses da sOC

edade.

Como cidadão brasileiro me en

vergonho toda a vez que o mGE di

vulga os indicadores sociais do País.
Como é possível explicar aos meus

filhos por que uma minoria de bra
sileiros vive no primeiro mundo en

quanto a esmagadora maioria é con
denada às condições de quarto
mundo? Os anos passam, os go
vernos se sucedem e o Brasil não
muda: continua sendo um dos paí
ses mais desiguais e injustos do
mundo. Há pelo menos duas déca

das, os 10% da população concen

tram 50% da riqueza, enquanto os

50% mais pobres ficam com apenas
14%. A questão é saber por que esse

quadro persiste e como fazer para
alterá-lo.

Antes, as pessoas de boa-fé
acreditavam que a pobreza era uma

sentença divina. A miséria é resul
tado de políticas e ações de governos
que privilegiam exclusivamente os

interesses da elite. Nada tenho contra
a riqueza, principalmente quando é

ganha com o suor do trabalho ho
nesto e engenhoso, que se irradia

por toda a sociedade, e não nas mara

cutaias e na corrupção governa
mental. O que não aceito é que mais
de 80% da população brasileira não

tenham acesso à riqueza.
Evidentemente o brasileiro pobre

não se encontra nas mesmas con

dições em que estava no início do
século passado. O avanço da ciência
e particularmente da medicina me-

* Presidente de honra doParti90 d

Trabalhadores e conselheiro d

Instituto Cidadania
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o Besc realiza hoje passeio ciclístico em Guaramirim,
comemorativo aos 23 anos de instalação da agência bancária na

cidade. A promoção conta com o apoio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Promoção de Eventos. A abertura será às 9 horas, com as

presenças de autoridades e convidados, e em seguida terá início o

passeio ciclístico, propriamente dito. Para assinalar a data e

incentivar a participação do público, sern limite de idade, o gerente
Elézio Bittencourt destinou uma bicicleta e duas cadernetas de

poupança, no valor de R$ 50,00, como premiação para os três

ciclistas que compareceram com as bicicletas mais

incrementadas. Vai valer a originalidade.
Rota das Cachoeiras
A Associação de Ecoturismo

"Rota das Cachoeiras", de

Corupá, realiza uma reunião

com todos os conselheiros no

próximo dia 25 de abril, às 17

horas, no Parque Ecológico
Emílio Fiorentino Battistella.
Em pauta estarão vários

assuntos, como regimento
interno, orçamento e plano de
atividades do parque
ecológico, que é atração
turística e leva milhares de

pessoas ao Município, todos
os anos. A reunião será em

preparação para a assembléia
da associação, que vai
acontecer em maio.

Comércio
O Núcleo do Comércio da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) já definiu o

horário que orientará o

funcionamento do comércio,
no segundo final de semana

do mês de maio, período em

que será comemorado o Dia

das Mães, mais precisamente
no domingo, dia 13. Na sexta

feira (l1) o comércio atenderá
das 8h30 às 12 horas e das

13h30 às 19 horas, e no

sábado (l2), das -8h30 às 17

horas, sem interrupção. A
intenção é facilitar o acesso às

compras.
Obra

O prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) retornou de recente

viagem a Brasília satisfeito com a confirmação do governo federal,
de que dentro de 90 dias será liberada a verba para a construção da
Ponte do Ano Bom. Parte dos recursos virão ela União e o restante

será complementado com recursos do Município. Tamanini
aproveitou a viagem para reforçar diversos outros pedidos que

Corupá têm encaminhados junto ao governo da União.

Iluminação
A Prefeitura de Corupá firmou
convênio com a Celesc
prevendo a instalação de mais
de uma centena de novos

pontos de iluminação pública.
Além de oferecer mais
conforto à população, as

u melhorias também garantem
I mais segurança.

Terminal Rodoviário
O presidente da Câmara de

Vereadores, Evaldo João
Junckes (PT), está

reivindicando a construção de
um Terminal Rodoviário

Intermunicipal em
Guaramirim. O vereador já
protocolou indicação com

essa finalidade no Legislativo. -

ASPAS _

"Todo mundo fala em ecologia e meio ambiente, mas
falta apoio." (Presidente da Associação Guaramirense de Pre

servação Ecológica, Jair Pereira, reclamando por ter sido impedido
de colocar cartaz de campanha preservacionista no interior de uma

agência bancária de Guaramirim)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Dávio Leu amplia o convênio
do hospital deMassaranduba
Prefeito
considera a
medído dcs
mais relevantes

Massaranduba - A Prefeitu
ra vai ampliar o convênio de auxílio
financeiro paramanutenção do ser
viço do Pronto-Socorro no Hospi
tal Sagrado Coração de Jesus, in
clusive nos períodos da noite, fe-'
riados e finais de semana. A infor

mação foi dada ontem pelo prefeito
Dávio Leu (PFL), que considerou
a decisão uma das medidas "mais
relevantes" tomadas na atual admi- Dávio: prefeito havia prometido dar apoio financeiro ao hospital
nistração, para sustentação dos ser

viços de atendimento à saúde da

população de Massaranduba.
Os valores repassados ao hos

pital através do convênio serão

elevados dos R$ 15 mil mensais,
que estavam sendo concedidos até
o final do ano passado, para R$
20 mil. Dessa forma, acredita Leu,
o hospital não só irá manter o

pronto-atendimento como poderá
oferecer serviço com qualidade. A
decisão foi tomada quinta-feira à

tarde, em reunião no Gabinete do

Executivo, que contou com as pre

senças também da irmã Fran

ciscanaMadalena Vidi, diretora do
hospital, do assessor municipal em
saúde pública, Dario Salles, e do
vereador Almir Trevisani (PFL),
líder do governo no Legislativo
Municipal,'

Conforme o prefeito, entre as

verbas' desse convênio e os in

vestimentos que estão sendo feitos
na Unidade Sanitária do Centro e

nos postos de saúde das localidades
de Benjamin Constant, Primeiro
Braço e Massarandubinha, os

recursos investidos no setor de

saúde, em Massaranduba, elevam
se para R$ 90 mil. No mês pas
sado, o hospital prestou 794 aten

dimentos à população, dos quais
335 foram concedidos justamente
nos plantões noturnos e de final
de semana, conforme dados for
necidos pela recepção do estabe
lecimento. (MILTON RAASCH)

Aguiaranalisa relações
do PPB como PFL

Guaramirim - A diretoria-executiva do PPB

estará reunida na próxima terça-feira, na Câmara de

Vereadores, para analisar dificuldades de relaciona
mento do partido com o PFL, do prefeito Mário Sér

gio Peixer. A convocação está sendo feita pelo pre
sidente do PPB, José Prefeito de Aguiar, que admitiu
o descontentamento com alguris acontecimentos no

governo da coligação Acerta Guaramirim.

Aguiar não revela nomes e não cita fatos, mas é
taxativo ao confirmar que o principal motivo da con

vocação é analisar as situações que estão originando
descontentamento entre os pepebistas. "O PFL sem

pre foi partido de aproveitadores", espeta, sem escon

der ressentimentos. Esta é a primeira reunião que o

presidente do PPB está convocando, desde a posse do

prefeitoMário SérgioPeixer (PFL) e do vice José Joaquim
Fernandes (PPB), no início do ano.

Conforme Aguiar, a reunião também servirá para
iniciar a discussão partidária sobre as eleições do ano

que vem, embora ainda não estejam sendo conside
rados os nomes para candidaturas. (MR)

.

PFL de Corupá deverá
reumr-seemmala

Corupá - o presidente do PFL, Ernesto Filipe
BIunk, pretende convocar uma reunião do partido para
o próximo mês de maio, quando os pefelistas deverão
analisar a situação política na região e no Estado.
Conforme BIunk, ainda é muito cedo para tratar de
nomes para as próximas eleições, até porque as con

venções do partido só acontecerão no ano que vem,

mas o PFL deverá, mesmo assim, fazer avaliação num
encontro que servirá também para promover a inte

gração do gnipo.
Blunk vai apresentar um relatório das atividades

desenvolvidas na Secretaria de Turismo e Planejamen
to, que está delegada pelo prefeito Luiz Carlos Tama
nini (PMDB) ao PFL, e que ele ocupa, em função do

. acordo político que existe com o PMDB noMunicípio.
Os pefelistas aguardam pelas definições na micror

região para definir posição. Blunk não descarta apoio
ao próprio Tamanini, se eventualmente tiver o nome

lançado para ser candidato a deputado estadual. "Numa
demonstração de fidelidade com Corupá e com o próprio
Executivo, do qual estamos participando", assinala. (MR)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

G�áficaCP
370-8649
370-7944
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Duwe insiste no projeto de
. coligação PMDB e PSDB

Ex-presidente do
'PMDB disse que
mantém conversas

com os tucanos

Jaraguä do Sul - o ex

presidente do Diretório do PMDB
Ademar Duwe disse que não vai
desistir do projeto de aliar PMDB
e PSDB, com vistas às eleições do
próximo ano. Ele evitou comentar

a eleição que escolheu a ex-Can

didata a prefeito Cecília Konell para
presidir o partido. Mas fez questão
de frisar que assumiu o cargo em

virtude da renúncia do então

presidente, José Antônio Schmitt,
com o propósito de tentar reu

nificar a legenda e buscar o en

tendimento das lideranças regi
onais.

Disse que ,não convocou reu

nião do diretório por recomen

dação do prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, virtual can
didato do PMDB ao governo do
Estado. "Inicialmente, marcamos
reunião para o dia 6 de abril.

Mas 'como o Luiz Henrique
fazia questão de participar para
explicar o projeto, mas estava na

Rússia, decidimos adiá-la. Neste

Duwe: "Intervenção no diretório não contribuirá com o PMDB"

intervalo, foi convocada a eleição
e não pudemos fazer nada", in
formou.'

De acordo com Duwe, os dI
retórios regionais mantêm a dis
cussão sobre a aproximação com

o PSmfe analisam a possibilidade
em lançar um outro nome a can

didato estadual. "A aliançaPMDB/
PSDB está sendo costurada em

todo o País. Em Jaraguá do Sul,
os entendimentos não passam pelo
Ivo (deputado estadual Ivo Ko

nell)", revelou, garantindo que não

deixa o partido e que continua par
ticipando das reuniões regionais e

das articulações com os tucanos.

"Só não opino no diretório porque
não me permitem", reclamou, de
fendendo o direito de todo omiado
a pleitear uma candidatura,

Duwe foi vice-prefeito do Mu

nicípio, deputado estadual, secre
tário estadual de Desenvolvimento
Urbano eMeio Ambiente, chefe da
Casa Civil e candidato ao Senado,
em 1994, quando obteve 331 mil
votos. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Amvali propõe a criação de consórcio da água
Jaraguá do Sul - Os pre

feitos das cidades que integram a

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) decidiram
criar uma comissão para viabilizar
a implantação do consórcio da água'
na região. A decisão saiu durante
reunião realizada na quarta-feira,
na sede da entidade. A comissão
será composta por representantes
do Samae (Serviço Autônomo de

Água e Esgoto) e Casan (Compa
nhia Catarinense de Água e Sane

amento).
A secretária-executiva da Am

vali, Maria Tereza NOFa, disse que
o consórcio quer buscar soluções
conjuntas para a preservação dos

mananciais, qualidade da água

Anuncie

370-8649

distribuída à população e preços
acessíveis. "Hoje, na microrregi
ão, não há problema com escassez.

Entretanto, estamos antecipando
futuros problemas", justificou, in
formando que existem verbas
federais disponíveis para inves
timentos em saneamento básico e

abastecimento.
De acordo ela, o orçamento da

União previa para Santa Catarina
R$ 32 bilhões para saneamento e

infra-estrutura, porém, deste total,
apenas R$ 2 bilhões devem ser

concretizados. "Já percebemos
que as soluções 'serão regionais.
Por isso, a antecipação das discus

sões", completou.
POLIESPORTIVO - Os

prefeitos discutiram também a

construção de um centro polies
portivo, integrado a uma vila

olímpica, para atender os mu

nicípios da região. Jaraguá do Sul

disponibilizou área de 90 mil
metros quadrados, no Bairro São

Luiz, para a instalação do projeto.
"A Amvali já fez contato com

entidades que possuem ginásios
polieportivos para que contribuam
na elaboração do anteprojeto a ser

encaminhado ao ministério", re
velou.

Os prefeitos querem que o
'

deputado federal Vicente Caropre
so (PSDB) viabilize recursos fede
rais para a construção do centro

poliesportivo. (MC)

<CJ§iQvwe Office Center

.
Escritório Virtual

Locamos por hora, dia ou mês, escritório exe
cutivo e sala de reunião, pronto para usar.

fone / fax: Oxx 47 423 0020

www.joinvilleoffice.com.br

O debate sobre o fim das votações secretas nas câmaras de

vereadores da região ganhou um reforço que poderá sustentar as

futuras argumentações. O deputado federal José Genoíno (PTI
SP) apresentou projeto propondo o fim das votações secretas no

Congresso.
Lá, o expediente é usado em apenas duas situações: em sessões
de votações de vetos presidenciais e cassação de mandatos

parlamentares. Por aqui, até em votação para nome de ruas é

secreto.

Não faz sentido esconder o voto. Se o compromisso .do

parlamentar é com aquele que lhe deu delegação para exercer o

mandato, é ao eleitorado que ele deve satisfação, não há outra

forma de garantir isso a não ser pelo voto aberto.

Reunião
Os vices-prefeitos de Jaraguá
do Sul, Moacir Bertoldi; de
Guaramirim, José Joaquim
Fernandes, e de Schroeder,
Orlando TeciIla, todos do
PPB, estiveram reunidos esta

semana em Jaraguá do Sul.
Discutiram propostas de

integração regional para
fortalecer o partido, formas
de colaboração com as

administrações e um nome de

consenso para disputar as

eleições à Assembléia

Legislativa no próximo ano.

Apelo
Logo após a aprovação do

projeto que autoriza o

Município a repassar
mensalmente R$ 600,00 ao

Colégio Evangélico, o vereador
Marcos Sacarpato (PT) ocupou

a tribuna da Câmara para
solicitar ao governo apoio às
demais bandas e fanfarras da
cidade. "Jaraguá do Sul tem

outras que também precisam e

merecem apoio. Não podemos
privilegiar nenhuma delas, sob o

risco de cometermos injustiça",
disse.

Reajuste'
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), informou

que pretende rever o Plano de Cargos e Carreiras do

funcionalismo público, antes de conceder reajuste no salário.

Segundo ele, a folha de pagamento da Prefeitura
é responsável por cerca de 46% da receita do Município e um

aumento comprometeria o limite estabelecido por lei. Ele disse que
há um crescimento vegetativo na folha de pagamento entre 3 a

6% ao ano.

Cobrança
A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) ocupou a

tribuna da Câmara de Jaraguá
do Sul para cobrar do governo

explicações sobre a ausência

de se.cretários na quinta-feira,
da Semana Santa. "Que eu

saiba não foi decretado ponto
facultativo. Então, onde
estavam os secretários?,
indagou.

Filiado
O advogado Altevir Fogaça está
filiado ao PMDB de Jaraguá do

Sul desde 21 de fevereiro deste
ano. A ficha de filiação foi

abonada pelo então presidente
do diretório local, Adernar
Duwe, e pelo prefeito de

Joinville, Luiz Henrique da

Silveira. O documento foi

protocolado na Justiça Eleitoral
no dia 11 de abril.

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

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

�o\1(,? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\i,Nl)\i,\t\"ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

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

ECONOMIA - 5

Sine vai capacitar trabalhadores em se
Jaraguá do Sul - o FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador) vai liberar R$ 16

milhões para treinamento de desempre
gados ou sob o risco de desemprego, em
presários de micro e pequenas empresas,
trabalhadores autônomos e os que buscam

o primeiro emprego. O anúncio foi feito

pela secretária estadual de Desenvol

vimento Social e da Família,Marli Barrentin
Nacif, durante reunião da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), realizada na segunda-feira.

Os cursos nas áreas industrial, co
merciaI/exportação, serviços, agricultura e

turismo/artesanato serão ministrados pelo
Sine (Sistema Nacional de Emprego) e

atenderam 2.717 pessoas nó Município.
Marli lembrou que os cursos foram solici-

tados nos fóruns municipais, realizados em
março. O projeto pretende capacitar cerca
de 135 mil trabalhadores em todo o Estado.

O contrato entre a Secretaria de De

senvolvimento Social e da Família e as

entidades executoras dos programas de

qualificação profissional será assinado em
meados de maio e deve contar com a pre

sença doministro do Trabalho e Emprego,
Francisco Dornelles. O início' das aulas
está previsto para junho

A presidenta da Acijs, Christiane
Hufenüssler, propôs que o Sine formalize

parcerias para a capacitação de mão-de
obra para comércio e indústria com as

associações comerciais e industriais do
Estado que integrarem o Projeto Em

preender e possuírem núcleos setoriais.
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I uc eo e a e eireiros promove rmssao ecmca a osmopro osme ica, a I
lIsa Feira Internacional da Beleza, que acontece de 21 a 29 de setembro, no Pavilhão I
I
de Exposições 00 Anhembi, em São Paulo. A Cosmoprof/Cosmética deve reunir

I
em tomo de 500 expositores de produtos e serviços de cosmética, perfumaria,

: higiene, estética, ginástica, salão de beleza, equipamentos e serviç�s para a indústria:da beleza, mobiliário, máquinas, embalagens e matérias-primas.
'

I A saída está prevista para domingo e retomo na segunda-feira, dia 24. Mais I
I informações pelo telefone 371-1044. I

: O O curso de R�lações Humanas no Trabalho será realizado entre os dias 23 a 26 de :
I abril,

das 19h30 às 22h15, na Aciag. O instrutor será Ilson Luiz Silva dos Santos. Ao
Itodo, são 16 horas/aula. ,

�--------------------------�

Vestibular UNERJ

Inscrições: 16 a 30 cle abril

Local: Agências cio SESC

Valor: RS 70,00

Data cios provas: 24/06/2001

II Cursos:

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Comércio Exterior
Direito

Marketing
Pedagogia
Sistemas de Informacão
Tecnologia em Eletro�/etrônica
Tecnologia em Mecânica

Futuro: Hilário Corrêa vai assumir a vice-presidência regional da FCDL

Resultado oficialda eleição
naFCDL saina terça-feira
Florianópolis - O resultado oficial

das eleições da FCDL (Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas) de Santa
Catarina será divulgado na próxima terça
feira. A informação é do assessor de

Imprensa da Federação, Marco Aurélio,
Gomes, qué descartou a possibilidade de

intervenção judicial no processo de escolha
da nova diretoria da entidade. As eleições
aconteceram na última-quinta-feira, em 72

municípios, onde as CDLs estavam aptas a

votar.

De acordo com Gomes, os dados pre
liminares apontam a vitória da chapa 2, de
oposição, encabeçada por Sido Gessner

Júnior, que tem como vice-presidente da
4" regional o presidente da CDL de Jaraguá
do Sul, Hilário Corrêa, e como conselheiro

o ex-deputado estadual pelaRegião do Vale
do Itapocu UdoWagner. Ele informou que,
logo após as eleições, as CDLs enviarão à

federação as respectivas atas e os números

de votantes, bem como os votos dados.
Sobre a liminar conseguida pela CDL

da Capital permitindo aos usuários do SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito) o direito
ao voto, Gomes disse que o impasse será
analisado pela comissão eleitoral da Fede
ração. Na avaliação dele, o número de elei
tores de Florianópolis não deve interferir

no resultado final das eleições. "No mais

tardar, o resultado será divulgado na quar
ta-feira", ponderou.

A chapa de situação é encabeçada pelo
atual presidente da FCDL, Antônio Carlos
Amorim.

I

REPRESENTi�N�ETECNICO
Distribuidor Industrial com linha própria, procura
'representante com perfil técnico e conhecimentos em:

Abrasivos, ferramentas, Usinagens, C.Q., Máquinas e

lubrificação. Enviar C.V. para Caixa Postal 9935 - Cep
010599970, São Paulo-SP - Cod. RT.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Leilão
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Associação de Moradores quer ���i\�""""""""""""""""'"''''''''''''''''""
asfaltonaRuaCláudioTomaselli
Moradores
reivindicam mais

atençãodo
poderpúblico

Guaramirim - As Associa

ções deMoradores da VilaRecanto
Feliz, VilaParaíso, Bairro Amizade
e Bairro Schroeder 1 realizam reu

nião a partir das 9 horas de hoje
(21 de abril), no Pavilhão da Asso
ciação Recanto Feliz. A intenção,
segundo o presidente da Amore,
Caubi dos Santos Ribeiro, é mobi
lizar os moradores para reivindi

cação do asfaltamento daRua Cláu
dio Tomaselli, que liga os quatro
bairros. A rua encontra-se em péssi
mo estado de conservação, causan
do transtorno aos moradores. "Em
dias de solotranstorno é causado

pela poeira e em dias de chuva é a

lama que incomoda", exemplifica
Caubi. Além do pó e da chuva,
Caubi lembra que trafegam pelo lo
cal caminhões transportando ma

cadame, além do trânsito intenso
de automóveis. A reunião deve con-

Dificuldade: pedestres enfrentam o perigo do trânsito intenso

tar com os-prefeitos de Guara

mirim, Mário Sérgio Peixer, e de

Schroeder, Osvaldo Jurk.
A continuidade da campanha

para a construção de uma rota

tória ou instalação de controlador
eletrônico de velocidade na BR-

280, altura do quilômetro 60, onde
dezenas de moradores já perde
ram a }lida. No dia 23 de março
último, os moradores realizaram

manifestação interditando a ro

dovia por meia hora, como forma
de pressão para que as autorida-

des competentes solucionassem o

problema, no caso o DNER. Se

gundo Caubi, foi prometido que o

problema seria resolvido em 60
dias. "O tempo está passando e até

agora nenhuma providência foi to
mada. Se não fizerem nada nos

próximos dias, vamos retomar o

movimento e, desta vez, fechar a
rodovia por um dia inteiro", avisa
o presidente da Arnore, que consi
dera a situação urgente. "A popula
ção não pode mais esperar pela
morosidade do DNER", afirma.

Decoração especial para a Convenção do Lions
Jaraguä do Sul :_ Começou

ontem e se estende até domingo a

68 Convenção Integrada dos Lions
Clubes de SantaCatarina, no Parque
Municipal de Eventos. Aproxima
damente 1,5 mil pessoas de todo o

Estado estarão na cidade para pres
tigiar o evento, que tem como patro
no o empresário Wandér Weege. A
instalação solene da Convenção
aconteceu às 20 horas, mas desde
o período da manhã já estavam

acontecendo algumas atividades,
como a inauguração do Marco Leo
nístico Rodovia Waldemar Grubba,
ocorrido às 8h30.

De acordo com a governadora
do LD-5, Rosane Vailatti, esta é a

primeira vez que Jaraguá do Sul
sedia um evento deste porte, com
tamanho número de participantes.
A homenagem ao patrono está
marcada para a noite de hoje (sá-

Novidade: grupo de leonistas inaugura marco na rodovia W. Grubba

bado), assim como a entrega da O Parque Municipal de Even-
comenda "Companheiro Melvin tos recebeu decoração especiali-
Jones", que será outorgada a vá- zada para o evento, como rebaixa-
rias pessoas da sociedade jara- mento de teto na cor cinza e orna-

guaense, leonistas ou não, como mentação com flores amarelas e

o prefeito Irineu Pasold e a em- brancas. A convenção encerra

presária Laurita Weege. amanhã, às I2horas, com almoço.

A Caixa Econômica Federal realiza mais um leilão de jóias no dia
25 deste mês. Este é o quarto leilão deste ano promovido pela Caixa.
Aproximadamente 50 lotes estarão à disposição dos interessadrs
contendo basicamente peças em ouro 18k e alguns com gemas e

brilhantes. Os valores dos lances variam de R$ 40,00 até R$ 1.100,00,
A licitação é efetivada no sistema de lances fechados, sendo o ven·

cedor o de maior valor. O leilão de jóias, segundo a gerência, acaba
se transformando em excelente oportunidade para aquisição de jóias
a preço acessível, já que os lances vencedores ficam em tomo de
40% do valor de mercado.

Exposição
BIumenau - Continua em cartaz até o dia 29 deste mês a

Exposição "Triângulos Roxos - As Vítimas Esquecidas do Nazis
mo" no Teatro Carlos Gomes. Trata-se de uma ótima oportunidade
de tomar conhecimento de
fatos históricos ocorridos
de 1914 a 1945 sobre a

ascensão e queda do na

zismo. Em especial, en
foca o sofrimento de um

grupo de vítimas pouco
conhecido, identificado
por triângulos roxos em

seus uniformes de prisio
neiros. Esta exposição está sendo apresentada desde 1996 e já
percorreu diversos países da Europa. No Brasil foi inaugurada em

1999, e desde esta data tem percorrido o País. Ao todo são 360
fotos e 112 documentos e mapas distribuídos em 61 painéis. A

exibição de uma fita de vídeo com 28 minutos contendo depoimentos
de sobreviventes do holocausto e de historiadores complementa a

exposição.

Hotelaria
Na próxima segunda-feira, o Grupo Accor do Brasil, que atua

no segmento hoteleiro, apresenta durante a reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) detalhes do

empreendimento Parthenon Century, que encontra-se em fase de
conclusão em Jaraguá do Sul. A gerente comercial da Accor em

Santa Catarina, Juliana Bartsch, fará um relato sobre as carac

terísticas do projeto, que pretende ampliar as opções do Município
na área de hotelaria e espaços para a realização de eventos e reuniões
de negócios.

Apae
A Apae de Jaraguá do Sul recebeu uma verba no valor de R$ 25

mil do Ministério da Educação para a compra de um veículo que
será utilizado pela entidade no fransporte escolar de seus alunos.

O projeto foi elaborado pela Apae e viabilizado através da verba

extra-orçamentária do deputado federal Vicente Caropreso. Atual
mente, a Apae atende 180 alunos e 90 deles utilizam o transporte
escolar. A entrega oficial do veículo aconteceu ontem, às 19h30, no

Parque Municipal de Eventos, e faz parte da programação da 6'

Convenção Integrada dos Lions Clubes de Santa Catarina, que
acontece neste final de semana no Parque Municipal de Eventos.

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

Universo feminino
no palco da Scar

"Por Água Abaixo" é a peça

que o Sesc apresenta, às 20
horas deste sábado, no teatro

da Scar, através do Projeto
Palco Giratório 2001. A

encenação, considerede. uma
"comédia filosófica" pela
própria autora do texto, a atriz

Ângela Dipp, trata do universo

feminino e aborda assuntos

como medo e abandono,
solidão e desejo de proteção e

etnor.:

A inspiração de Ângela é
baseada na história verídica
ocorrida em 1901, quando
uma professora aposentada
resolveu lançar-se das
Cataratas do Niágara dentro
de um barril. E é dentro de um

barril que a atriz permanece
durante todo o tempo em que
durar o espetáculo. Nesse

espaço de tempo e de local ela

fala sobre as frustrações, sua

obsessão por gramática e sue
mania por simetria, ou seja, as

suas neuroses. A direção do

espetáculo é de Vivien
, Buckup.
"Por Água Abaixo" integra o

Circuito Nacional Sesc de
Teatro e Dança, através do
Projeto Palco Giratório, e foi
encenada pela primeira vez no

Estado no diéi 17 deste mês,
em Florianópolis. Até o final
do ano a mesma peça deverá

percorrer 13 cidades
ca tarinenses, contabilizando o

quarto ano do Palco Giratório
no Estado e o segundo em

Jaraguá do Sul.
Na avaliação do coordenador
de Cultura do Sesc de Jaragu�
do Sul, Sergio Luís Pedrotti, o

público jaraguaense tem

comparecido aos espetáculos

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

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

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

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

w

�
�
O
U
j:
:::I
G
CC

� Mergu'he no natureza.
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oferecidos até agora. Ele
ressalta que o Sesc não é um

produtor de eventos, mas

facilitador da cultura em todo o

Brasil. "Nosso compromisso é
criar uma elternetivo
para a política de difusão das
artes cênicas ", explica
Pedrotti. Segundo ele, o Sesc
tem a preocupação de

apresentar espetáculos que
causem impacto e sejam
inovadores, além de aproveitar
a diversidade de temas e de

estilos. Ele cita como exemplo
os vários estilos encenados
ano passado, em Jaraguá do

Sul, como Café
com Queijo, Um Quarto de
Crime e Castigo e Cortejo
Abayomi, todas em gêneros
diferentes.
O espetáculo acontece às 20
horas deste sábado, no teatro
do Centro Cultural de Jaraguá
do Sul. Ingressos a R$ 5,00.
Ocupação limitada em 205

lugares.

Ângela Dipp fala do universo feminino de dentrode um barril

llif!jllll�
.

Estofados '.
.

r& .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
I·

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Home page: www.estofadoskrause.com.br
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Marcon= Piquete Estampa de Taura

,

Curso de Laço. Está em bom andamento o quarto curso de laço, CTG Laço
Jaraguaense, que terá a formatura para omês de maio. Crianças e adolescentes,
quemuitas vezes-nunca empunharam uma corda, têm a oportunidade de aprender
como formar o conjunto cavalo, laço e peão. O custo é simbólico, fica a boa

vontade dos instrutores e a nobre visão comunitária do CTG Laço Jaraguaense
em colaborar com a comunidade. É a tradição gaúcha fazendo sua parte, e
agradecemos ao poder público que sempre nos atende. Parabéns e obrigado,
prefeito Irineu Pasold.

I,
I·

Vanessa Karine Dana, primeira prenda Juvenil da
9ª Região Tradicionalista gaúcha, filha de Nilson
Dana e Marlize Manske, estudante do segundo

grau, comemorou seus 15 anos com uma grande
festa gaúcha, no último sábado. Festa linda, bem

organizada e com a oriçinalidade gaúcha, que
sua mãe fez questäcde cuidar de cada detalhe,

lembrando que também o irmão, Maycon
Ricardo, estava de aniversário. Nas próximas
semanas vou mostrar algumas fotos da festa.

Feliz aniversário, sucesso e felicidade para você,
obrigado pelo convite.

Leia

FALTAM 21 DIAS

Ertt"� se

fo-r�cap�
ccA falsidade,

incompetência e até
o caráter de uma

pessoa, muitas
vezes, aflora e

torna-se público, ao

não saber aturar o

sucesso do próximo,"

Marcos e Adriana, um dos casais mais

elegantes da sociedade gaúcha. Admiro
quem tem a capacidade de vestir-se bem, é
bonito ver um casal bem trajado, dançando
bem e com comportamento adequado ao
ambiente. Não sou conhecedor de panos e
modas, mas afirmo que estar bem vestido é

sempre sinônimo de capricho e bom gosto
e, às vezes, também, de roupas e
acessórios caros. É por estas e outras que
os bailes de Jaraguá do Sul e região estão
entre os melhores e mais bonitos do
Estado. Parabéns! Vamos de baile, porque
Vacaria 2002 será perfumada.

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense:www.ctglj.com.br

CTG Laço Jaraguaense: este final de semana estaremos em Rio Negrinho
CTG Amor e Tradição.
19 a 22 de abril- Rodeio CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
28 de abril- Baile com Herança Nativa - CTG Do Trote ao Galope
26/abr a 6/mai - Rodeio CTG Os Praianos - SãoJosé
5 e 6 de maio - Festa Campeira - CTG Tropeiros do Vale - Guaramirim

, 11 de maió - Baile com Cantos do Sul e Grupo Chiquito & Bordoneio - CTG

Laço Jaraguaense.
12 de maio - Baile com Grupo Fogo de Chão e Grupo Pé no Estribo - CTG

Laço Jaraguaense.
11 a 13 de maio - Rodeio CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul
19 de maio - 28° Curso de Dança Gaúcha, nível dois - CTG Laço
Jaraguaense.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
I

E LÃ' EM GERAL

Fone/Fax:(O**47)371-0330
e-mail: casacampelraêrterra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
'

II
I

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

�J
•

[lli)JlOTE AO�
GaÚcho(a). de idad

nova

( Claudecir Alves - Nego
(15), Fabiana Kasten (16),
Jocelei Ropelato - Preta

(17), Bianca Deretti (19),
Luís Antônio Murara - Nico

_(19), Moacir Garcia (19),
Juarez T. C. dos '

Santos (21).

. �í� Rodei'o Criowlo
CTG Laçolaraguaense - De'll a 13 de maio/2001

I

A, ,

Esteut10s TCUESPERA lJDO '

tWl'DEMARCHICARNES
CARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br Site: www.çtglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
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Gente
por Sebastião Dourado

Homenagem
A cantora Baby do Brasil foi

convocada por Renato Aragão
para participar do programa
em homenagem às mães, de
liA Turma do Didi", da
Globo. No especial, Baby vai
contracenar com as filhas Sara

Shiva, Nana Shara e Zabelê,
que formam o grupo musical

SNZ. As quatro vão aparecer
cantando, é claro, e devem
entrar em estúdio nas próximas
semanas.

Guineverre em "Uga Uga" está

namorando o ator Mário Frias,
o Rodrigo de "Malhação".
Amigos de longa data, o casal

vem circulando em clima de

romance pelos quatro cantos

do Rio de Janeiro.
Pedro Cardoso, Letícia SpUler e Marco Nanini, em cena de liA Grande Família"Cristiana Isidoro/Divulgaçao

Curínga·Boa repercussão
A Record conseguiu um bom

índice de audiência com o

último capítulo de "Vidas

Cruzadas". A primeira trama a

ter o fim decidido pelo
telespectador - através da

Internet - atingiu picos de dez

pontos no Ibope, mantendo a

média de nove pontos. Du
rante duas sem.anas, o público
pôde escolher com quem
Letícia, papel de Patrícia de

Sabrit, deveria ficar. Lucas,
interpretado por Dalton Vigh,
com mais de 68% dos votos,

ganhou disparado do plqybqy
Aquiles, personagem de

Alexandre Baríílan; que ficou
com 32%.

A atriz Letícia Spiller, sumida da telinha desde o fim de "Esplendor", está na mira dos diretores da

Globo. Em menos de duas semanas, Letícia gravou participações nos humorísticos "Casseta &

Planeta, Urgente!" e "A Grande Família". No seriado, ela será Helena Mattos, uma atriz que faz

sucesso na tevê e é idolatrada por Dona Nenê, personagem de Marieta Severo. Letícia entra no

episódio "Papai está com a Cachorra", que ainda não tem data definida para ir ao ar. Letícia estará

ao lado de Otávio Augusto, que vai interpretar um diretor de tevê. Ambos descobrem que a casa

de Lineu, papel de Marco Nanini, é um ótimo cenário para a próxima novela da dupla. O
episódio promete render boas gargalhadas, principalmente porque Helena é uma atriz esnobe que
só anda com sua cachorrinha para cima e para baixo, tirando o sossego dos moradores da casa,

principalmente da fã Nenê, que fica enciumada com as atenções dispensadas por Lineu à

cachorrinha.

Futebol show
Nem novela na Globo, nem
programa na Record. Suzana

Alves, a Tiazinha, será repórter
especial. No caso, do

programa "Futebol Paulista",
que vai ao ar aos domingos na

Rede TV! e na Rede Vida. O
convite partiu da própria
Federação Paulista de Futebol e
Suzana topou na hora. Sem
contrato na tevê desde que saiu
da Band, a morena estava se

dedicando à música e à
faculdade de Jornalismo na

Fiam, que havia trancado

quando estourou como

depiladora sadomasoquista no

"H" .

, ao lado de LUCIano Huck,
na Band. Tiazinha deve estrear

ainda este domingo
entrevistando técnicos e

jogadores que atuam no

campeonato paulista. Mesmo
sem entender de futebol,
Suzana está animada. "Quando

.

a gente gosta, fica mais fácil de

aprender", filosofa. No
programa, que vai ao ar das 13
às 14 horas, Suzana vai
encontrar outra ex-Band: Cléo

Brandão, que apresenta o

"Futebol Paulista"

passarela e dicas de como agir
com as agências.

diretor Jayme Monjardim a

integrar o elenco da novela "O

Clone", de Glória Perez, que
vai substituir "Porto dos

Milagres". Carla ainda está

decidindo se aceita o convite e

já tem reunião marcada com o

diretor assim que ele retornar

do Egito, onde está

escolhendo as locações para as

cenas iniciais da novela.

dos passantes não perdoou:
"Quer um filtro solar

também?", perguntou o gaiato.
Os fãs da atriz, que também

estavam por ali, caíram na pele
do ator e fizeram uma série de

gozações. Marcelo Serrado tem

sido visto cercando Gabriela

desde que ela terminou o.

namoro com o modelo Fábio
Ghiardelli.

Fada madrínha
O apresentador Netinho, que
comanda o "Domingo da

Gente", na Record, está rindo à

toa. Alérn de manter os bons

índices de audiência com o

programa - média de 12

pontos com picos de 15 -,
Netinho conseguiu abarrotar as
caixas postais da emissora. Na

'primeira semana do programa,
que estreou dia 18 de março, o

apresentador recebia 500 cartas

por dia.Todas de fãs que
. queriam ver seus sonhos

realizados pelo apresentador .

Com um mês no ar, o número

cresceu bastante. Netinho já
recebe seis mil cartas por dia.

Caloura
A campeã de windsurfe Dora

Bria pode estrear em breve um

programa de tevê. A bela loura
deve começar nas próximas
semanas a produzir um piloto
sobre esportes radicais. Ao que
tudo indica, a Band estaria

interessada na produção da

moça.

DísJarçado
O ator Marcelo Serrado, o

.

Rodolfo Augusto de "Porto

dos Milagres", pagou mico

noite dessas no Rio de Janeiro.
O ator, corri. um

saquinho de supermercado na

mão, estava esperando outros

convidados em: frente ao

prédio da atriz Gabriela

Duarte, que fazia aniversário.

Apesar da chuva torrencial que
caía, o ator resolveu colocar

uns óculos, escuros, com medo
de ser reconhecido pelos
fotógrafos que esperavam os

famosos convidados da

badalada festa. Foi aí que um

Motíuo de festa
Os primeiros 20 capítulos da
novela "Estrela-Guia"

, atingiram a média de 32

pontos de audiência. A última

.vez que isso aconteceu, foi há

três anos com a novela "Era
Uma Vez", de Walter Negrão,
que manteve a mesma média.
Com isso, "Estrela-Guia"
conseguiu bater até mesmo a

festejada audiência de "O
Cravo e a Rosa", que deu 30

pontos de média nos primeiros
20 capítulos. Ou seja: a Globo
não tem do que se queixar, a
não ser da impossibilidade de

.

esticar a novela.

o professor
Carlos Casagrande, o Caio de
"Roda da Vida", não dorme

no ponto. Nem bem a novela

começou, o ator já pensa no

que vai fazer assim que ela

chegar ao fim. Casagrande está
idealizando um workshop
itinerante sobre moda, para
rodar as cidades do interior de
São Paulo. Nele, o ator, que
trabalhou durante muitos anos

como modelo, vai dar aulas de

Bem cotada

Depois de viver a Raquel em
"Laços de Família", a ex

chiquitita Carla Dias pode
emplacar a segunda novela em

horário nobre na Globo. A
lourinha foi convidada pelo

In loue
A atriz Nívea Stelmann não
está mais solteira. A morena ,

que interpretou a doce

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mapa da Mina
por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 22 a 28/4/2001

Vilã inofensiva

(Globo, dom, 14:40 H)
Cássia Kiss, a Adma de
"Porto dos Milagres", e a

convidada de Xuxa no qua
dro "Intimidade". A atriz

fala sobre carreira, alimen
tação natural e família. O

"Planeta Xuxa" também

mostra no "Giro do Planeta"

uma matéria com Frank

Aguiar no Japão. A banda

Cheiro de Amor, Débora
Blando, Claudinho e Buche

cha, Banda Beijo e o grupo
KLB animam o programa
com os seus sucessos.

Musa da avenida

(Rede Brasil, dom, 19 H)
José Maurício Machline

recebe Luma de Oliveira no

programa "Por Acaso". A
atriz e empresária comenta

seu amadurecimento pessoal
e emocional, além da vida
em família com o marido,
Eike, e os dois filhos, Thor
e 04n. Luma analisa o estig
ma de símbolo sexual, o iní
cio de sua carreira e a sua

grande paixão: o Carnaval.

Sob suspeita
(Globo, dom, 22:35 H)

Ângela Vieira será Regina,
uma detetive contratada por
Cassandra (Aracy Balaba

nian) para investigar Caco

Antibes (Miguel Falabella)
no episódio "Se Correr o Bi
cho Não Pega, Se Ficar o Bi
cho Não Come" do humorís
tico "Sai de Baixo". A des

miolada Magda (Marisa
Orth) reclama da falta de
interesse sexual do marido,
o que levanta suspeitas de

traição por parte de Caco.

Vida de artista

(Globo, seg a sab, 13:50 H)
Os protagonistas de "Um

Anjo Caiu do Céu", os atores

Tarcísio Meira e Caio Blat,
comentam a química em

cena na segunda-feira. O

"Vídeo Show" também mos

tra os atores Mário Frias e

André Segatti em uma aula

de esgrima. A atriz Marieta
,

Severo fala sobre Nenê, sua

personagem em "A Grande

Família", e Mônica Carva

lho, a Socorrinho de "Porto
dos Milagres", dá dicas de

beleza na quarta-feira.

Fim dos traumas

(Band, seg a sex, 15 H)
O programa "Silvia Poppo-

, " . , ,

VIC 111J_cla a semana com o

tema "Elas Me Acham Ir

resistivel" na segunda-feira.
Na terça-feira, Silvia recebe

mulheres e faz um debate
com "Sou Desajeitada". O

polêmico "Larguei Meu Ma
rido Por Uma Mulher" es

quenta o programa de quin
ta-feira e a semana termina

com convidados insatisfeitos

em "Não Sei o Que é Prazer".

Beleza em pauta
(SBT, seg a sex, 0:30 H)
A apresentadora Babi recebe
a Miss Brasil 2001, Juliana
Borges, a modelo Angela
Bismark e o cirurgião-plás
tico Mário Flávio para deba
ter o tema "Padrões de Bele

za" na segunda-feira. A ban
da O Surto encerra o progra
ma.Já na terça-feira, o "Pro
grama Livre" discute a "Se
xualidade Precoce" com a

presença de Ariane Latuf,
conhecida como a "Proibida
do Funk".

Viva o verde

(Futura, ter, 21:30 H)
Regina Casé comanda a par
tir desta terça-feira "Um Pé

de Quê?" onde o assunto

principal são árvores. No

programa de estréia, com

direção de Estevão Ciavat

ta, Regina conta tudo sobre

a Sapucaia. Com duração de

15 minutos, a apresentadora
vai abordar as histórias de

várias espécies de árvores,
suas características, origem,
floração e habitat.

Dose dupla
(Globo, ter, 22:30 H)

.

A série "Brava Gente" exibe
os episódios "A História do

Passarinho" e "Alandelão de

La Patrie", ambos com dire

ção de Roberto Talma. O

primeiro episódio mostra a

trajetória da suburbanaMar

licene (Viviane Araújo), cu
jo sonho é se tornar dança
rina de pagode. Já "Alande

Ião de La Patrie" traz no

elenco Diogo Vilela e Ary
Fontoura. A história: trata da

chegada do touro Alandelão
à fazenda.

Novela em casa

(Globo, qui, 22:45 H)
"Papai Está com A Cachorra"
é o episódio do seriado "A

Grande Família". A atriz Le

tícia Spiller será Helena Matos,
personagem da novela que Ne
nê (Marieta Severo) assiste to

dos os dias na TV. Na história,
o diretor (Otávio Augusto) es
colhe a casa da família de Lineu

(M�co Nanini) como cenário

de sua novela. "Seu" Flor (Ro
gério Cardoso) ainda arranja um
papel de mendigo na trama.

CENTERSOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
.

370-2847

Rapidinhas
# o programa "Pequenas Empresas Grandes Negócios" mostra
matéria sobre o cadarço-mola, novidade que garante um visual di

ferente para diversos tipos de tênis. O programa também traz uma

matéria sobre relógios personalizados. Globo, domingo, 7:30 h.
# "O Herdeiro" é o episódio de "A Turma do Didi". Na história
Didi ganha uma herança de um tio que havia sido premiado em

um concurso. Para tentar receber o prêmio,Didi se fantasia com a'
ajuda da turma e tenta se passar pelo tio. O episódio tem

participação Luciano Szafir,Nelson FreitasJúnior eTiciane Pinheiro.
Globo, domingo, 12:30 h.

# "Guli, Um Visitante do Espaço" é o episódio do programa

"Sandy &Júnior". Desta vez, Sandy dirige uma peça nordestina

com Lampião Gunior) e Maria Bonita (Clara - Marie Catarine de

Lanna). Até que aparece Guli, um ratinho que provoca uma grande
bagunça. Também neste episódio, Irene (Marcia Manfredini) conta
que está grávida e que encontrou à paixão de sua vida. Globo,
domingo, 13 h.
# Ângela Vieira é a convidada do "Gente Inocente". A artista

participa do quadro "Tá No Papo", além de ser homenageada
pelas crianças ao som de "Aquarela do Brasil". O programa traz

ainda a versãomirim da "Escolinha do ProfessorRaimundo" com

participação de Chico Anysio. Globo, domingo, 13:45 h.

# "Costa do Descobrimento" é o tema do "Tribos & Trilhas". O

programa relembra a história do Descobrimento do Brasil com

uma viagem até o sul da Bahia e refaz os passos da história,
destacando o aspecto cultural e a exuberância da natureza da região.
Rede Brasil, domingo, 17 h.
#A atriz Denise Fraga vai conta� a história deMiriam, uma carioca

que viveuuma espécie de conto de fadasno quadro "Retrato Falado"
do programa "Fantástico". Os atores Luciano Szafir,Julia Feldens
e Georgiana Góes participam do episódio. Globo, domingo, 20:30 h.

# "Alien: A Ressurreição", deJean PierreJeunet, é o filme da "Tela
Quente". Com SigourneyWeaver,Winona Ryder e Ron Perlman.
Clonada, a tenente Repleyvolta a viver durante arriscada experiência
que busca domesticar os terríveis alienígenas. Globo, segunda, 22 h.

# João Gordo recebe a polêmica ex-enfermeira do Funk e o can

torWilson Sideral no programa "Gordo a Go-go". O apresentador
mostra as fotos sensuais da modelo e Max Fivelinha traz uma

matéria com depoimentos da classe médica. MTv, segunda, 23 h.

# Brasil e Peru realizam o jogo pelas "Eliminatórias da Copa do

Mundo de 2002" direto do estádio do Morumbi em São Paulo.

Band, quarta, 21:25 h.

# O programa "Meninas Veneno", apresentado porMarina Per

son, debatê o tema "SóArranjoNamorado Pela Internet" e conversa
com algumas meninas que passam por situação semelhante. MT\',
quinta, 22 h.

'

# A próxima etapa da "Fórmula Indy" é a corrida "Atlanta SüD"
com narraçãode Eduardo Vaz. Band, sábado, 23 h.
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Mercado Imobiliário Jaraguä do Sul, 21 de abril de,2001

NEGÓCIO DE OCASIÃO
371-8814

ResidencialAmaryllis.
Vila Nova - Aptos novos
com sacada, churras
queira,1 vaga de garagem
- suíte + 1 quarto e demais

dep., R$ 54.000,00 - suíte
+ 2 quartos e demais dep.
- R$ 68.000,00

Ed. Aster - apto pronto c/2
quartos e demais dep. - área de

118m2. Valor R$ 53.000,00. Rua
Marina Frutuoso 909 - Centro

Ed. Petunia - R. José
Emmendoerfer, 1533. Apto
pronto, 2 quartos e demais dep.
área de 112m2•
Valor R$ 53.000,00

Sábado tem Teatro no Centro Cultural
PALCO GIRATÓRIO - Circuito
Nacional SESC de Teatro e Dança

No ano de 1901, uma professora de etiqueta e

dança, aposentada, resolve lançar-se dentro
de um barril nas Cataratas do Niágara.

Baseado neste fato verídico Ângela Dip
apresenta seu monólogo "Por Água Abaixo".
Toda a ação se passa dentro de um barril onde
a personagem narra tatos de sua vida, minutos
antes do seu "heróico vôo".

.

Espetáculo:
POR ÁGUA ABAIXO

Ângela Dip - RJ
Dia 21 de Abril, às 20 horas
Local: Centro Cultural de Jaraguá do
Sul
R. Jorge Czerniewicz, sln

Para isso a atriz utiliza recursos de contor
cionismo tendo como cenário apenas o bª,"IiI.

A autora chama seu trabalho de "comédia
filosófica".

A personagem tem obsessão por gramática e é
maníaca por simetria. Num discurso revoltado,
fala contra a bisbilhotice e as obviedades do
mundo contemporâneo. Administra a solidão do
seu cotidiano humanizando objetos do caos

doméstico em que vive.

Ingressos no SESC ou na

hora do espetáculo: R$ 5,00

INFORMAÇÕES: 371-9177
Convideseusamigoseaproveiteoferiadocomarté!

Rua Presidente EpitácíoPessoa, 1273 - Centro - Jaraguá doSul- SC
Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

Acaba de chegar às Farmácias do SESI de Jaraguá do Sul e Guaramirim, a
vacina anti-grlpal Fluorix.
Produzida em laboratórios ;,ã Alemanha, atualmente é utilizada em todo o

território brasileiro, com aprovação e orientação do Ministério da Saúde e vem
sendo aplicada com sucesso em campanhas realizadas pelo Sesi Farmácia em
todo o estado de Santa Catarina.

A vacina anti-gripal Fluarix é administrqda em dose única e imuniza contra
gripe por um período de até 01 an�, sendo 9�ministrada em adultos e crianças,
com uma segura forma de assepsia e eficdcic.

Entre em contato conosco, pois temos as melhores condições e os melhores
serviços. Aplicamos a vacina em sua empresa sem nenhum custo adicional. Afinal,

A Farmácia Sesi quer que você curta o inverno, não a gripe.
Sesi Farmácia - Você Conhece - Você Confia I!!

FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jàraguá do Sul

Adeus Atchim!l!
Vacina Contra Gripe

Jaraguá do Sul - Rua Marechal Deodoro, 615 -Centro - 371-9998
Guaramirim - Rua 28,de Agosto, 1800 - Centro - 373-1108

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE310-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - SC

I FIEse
·-S

......

ES
......

I-
JARAGUÁ DO SUL

o SENAI - C�T Jaraguá do Sul está com

inscrições abertas para o Curso de:

Inscrições abertas para:
Tecnologia em Eletroeletrônica (convênio SENAI/UNERJ)

,

Objetivo Geral: Promover a formação profissional e cidadania do Tecnólogo em
Eletroeletrônica com base nas exigências da sociedade, levando em consideração
as mudanças técnico-científicas, os valores sociais do conhecimento e os novos

valores do mundo do trabalho.

Período: Noturno

Nº de vagas: 40 anuais

Duração do curso: 6 semestres

Inscrições: Vestibular ACAFE I Agências do BESC; de 16 a 30 de abril de

2001.

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.
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Intermediária

VENDE - Sala comercial cl área

aprox. 56 m-. Rua Leopoldo
Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE ,- Alvenaria, contendo 2

dormitórios, e terreno cl 450 m2.

João Pessoa - Negociável

ALUGA - Apto. (novo) contendo 1
suíte + 2 dormitórios. Rua Gov..

Jorge Lacerda - Ed. Novo Milênio
R$ 450,00

ALUGA - Apto. contendo 1 suíte +

1 dormitório. Rua Ângelo
Torinelli - Resid. Amaryllis
(Vila Nova) - R$ 300,00

VENDE - Terreno cl área 760 m2.
Rua Onelia Horst - Vila Lenzl

(Próx. Posto de Saúde).
Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Terreno clárea

2.655,00m2. Rua Preso Epitacio
Pessoa (Próx. Kohlbach)
Preço: R$ 130.000,00

VENDE - Apto. contendo 3
.

dormitórios, cl área de 100m2.
Rua José Emmendoerfer (Vila
Lenzi) Preço: R$ 55.000,00

ALUGA - Apto. contendo 3
dormitórios. Rua Marcos E.

Verbinenn - Resid. Garcia (Água
Verde) - R$ 260,00

VENDE - Casa alto padrão cl
área 500 m-, terreno cl 630 m2.
RUf!- Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3
dormitórios, e terreno cl área

705m2• Rua Bahia, 109 (Iaraguâ
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Em alvenaria, cl área de

aprox. 200 m2, e terreno cl 560 m2.
Rua Joaquim Francisco de Paula"

1306 - Preço: R$ 75.000,00

VENDE OU TROCA - Sobrado +
casa em alvenaria, em terreno de
577 m2. Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (Nova Brasilia)

VENDE

Terrenos c,/ área de 342m2,
ao lado da ARVIEG. Rua

Bernardina 'B. Muller

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J ... 371 -211 7

Entrada e saldo em até 24 parcelas
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EngeteeConstrutora e lmoblllárla lei. t'lanTao

9101-4656
9101-8855

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

LOCAÇÃO
"

•

construída. R$ 60.000,00.
* Ilha da Figueira _ Casa Herbert Sasse n2141. Casa com 3 quartos + uma suíte, 2 BWC, 1 dispensa,
sala de TV. R$ 70.000,00
·lIha da Figueira,-Terreno com área de 399m2 no valor de R$1 0.600,00
·lIha da Figueira _ Terreno com área de 534m2 próx Cal. Homaga, R$ 27.000,00
·lIha da Figueira _ Terreno no Divinópolis com área de 395� no valor de R$13.000,OO.
• Vila Lalau - Ed. Vitória Régia - apto cl 1 suíte + 2 quartos. R$ 53.000,00.
·Centro - Rua Amazonas com área de 600 m2 próx. Edf. Amarantus R$ 60.000,00
• Ana Paula III - Casa em alvenaria com área total de 325� e área construída 156m2• Contém 3

quartos. R$ 35.000,00. Aceito carro.
• Vila Nova - Casa em alvenaria, área total480� e área construída 90,80�. Próx. aosmóveis Spézia.
R$ 50.000,00. Aceita casa em Joinville.
• Czerntewicz - Ed. Verona, próx. ponte Grubba, atrás da panificadora Pão de Ló. Apto cl 2 quartos.
R$ 37.000,00.

-

• Czerniewicz - Terreno com 2 casas de alvenria área do terreno cl 5OO�. Rua Roberto Ziemànn, n2 •
19. R$ 90.000,00
• Baependi - Cond. Res. Bartel- próx. Rodoviária, aptos, cl 1 suíte + 2 qutos, garagem e demais dep.
R$ 38.000,00 à vista ou R$ 38.000,00 em condições.
• Vila Lenzl - Apto. R. Hermann Schulz com 2 quartos e demais dep. R$ 18.000,00 entrada +

financiamento.
• Vila Lenzi _ Terreno com 450m2 Valor R$17.000,OO.
• Estrada Nova - Casamista, com 3 quartos. R$ 14.000,00.
• Nereu Rlilmos - Chácara com casa de alvel)aria, 21agoas, plantação de banana, luz, telefone, total
infra-estrutura. R$ 48.000,00.
• Casa em alvenaria - na Rua Dornignos O. Brugnago, 611 (Rua do Supermercado Breithaupt e
Rádio Brasil Novo). Terreno com 1.000m2 e casa com 132�, contendo 3 qtos, 1 bwc social, capai
cozinha, 2 salas, dep. de empregada (qto e. bwc) lavanderia e varanda - ótimo ponto comercial ou
residencial

. '"
• Terreno - Loteamento Azaléia com área de 620m2 no valer de R$ 32.000,00
·Terreno - Na Rua Bahia com área de 900m2 no valor de R$ 30.000,00
* Três Rios do Norte _ Casa de alvenaria com 1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e

demais dependências. R$13.000,OO

•

•

· .

• ·CENTRAL _ (à 100 metros da Av. Mal. Deodoro) Casa com 500 m2, para uso, comercial ou
• residencial. Contém 3 Pisos, com 5 quartos (4) suítes, sala de TV , 2 BWC sociais, ampla
• salas de jantar e estar, copa, cozinha, lavanderia, sala de jogos, sala para escritório,
depósito, 2 varandas, com uma churrasqueira. Garagens, piscina, terreno com frente

para 2 ruas, todo murado.
Valor do aluguel R$ 2.850,00.
·Apto sobrado, Localizado a rua José T. Ribeiro. 2 quartos, Bwc, sala, copa, cozinha, Dep. de
empregeda completa, lavanderia, Área com churrasqueira e ampla sacada e garagem pl carro. R$
380,00 ,

·Casa em alvenaria - na Rua Dornignos O. Brugnago, 611 (Rua do Supermercado Breithaupt
e Rádio Brasil Novo). Terreno com 1.000m2 e casa com 132m2, contendo 3 qtos, 1 bwc
social, copa/cozinha, 2 salas, dep. de empregacja (qto e�wc) lavanderia e varanda - Ótimo
ponto comercial ou residencial - .

-

·Casa - 3 quartos com rnais dependências, Rua Francisco de Paula 2.475. R$ 300,00.
·Sala � Rua Vinte e Cinco de Julho - Vila Nova. cl 50m2, Banheiro e estacionamento. R$ 230,00.

VENDAS•

•

• • Corupá - Casa próx. àMetrisa, com 168�, alvenaria cl laje e terreno de 450m2• R$ 32.200,00. Parte
• Semi-acabada.

: •Amizade - Terrenos no Loteamento VersalIes com área de 450 m2 nos valores de R$ 20.500,00 e

• R$21.000,00.
-

• • Centro - Terreno de esquina em frente ao prédio-Amaranthus, próx. às instalações da Justiça
: Federal. R$ 60.000,00.
•
• Ilha da Figueira - Casa em alvenaria, 392m2 d� terreno e 90m2 de área construída cl 3 quartos.

• Aceito carro em bom estado. .

-

til • Ilha da Figueira - Casa em alvenaria cl 110m2, contendo 3 quartos. R$ 43.000,00.
: • Ilha da Figueira _ Rua Exp. José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1 BWC, sala, cozinha, lavanderia,
• garagem e estrutura para dois pisos. R$ 37.000,00.
•

* Ilha da.Figueira - Casa mista + casa pequena em alvenaria cl 515m2 de área total e 190�de área
•

•

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

107m2• 'R$ 56.000,00.
OBS.: Próx. Colégio Homago.

Aceita-se casa

em Corupá.

GUARAMIRIM - Sobrado no

Centro de Guararnirirn.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m2

VIEIRA - prédio em

alvenaria (2 pisos) sobrado.
Área total de 392m2 e área
construída 225m2• Cada
andar contém 3 quartos.
Próx. Rei dos Botões.

R$ 65.000,00

Rua Max Wille1m, esquina
com Ney Franco - 2 imóveis
(1 sobrado + 1 galpão).

Área do terreno: 1000,00m2
cl 60m pI Ney Franco, em
frente a futura Prefeitura

de Jaraguá do Sul.
R$ 190.000,00 a combinar

(aceita carro).

Vila Baependi - Residencial
Bartel: 1 suíte + 4 quartos,

-

sala, cozinha,lavanderia +1
BWC. R$.42.000,00\

Centro - Edf. San Raphael.
Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira. Apto com 2

quartos, cl 2 sacadas, área
de 90,68 m2. Apto. todo
mobiliado. R$ 55.000,00,.

Ilha da Figueira - Rua

Hedwig Froellch n057: 2

quartos + 1 suíte, 1 BWC,
lavanderia,garagem,churrasqueira
e demais dependência de

empregada. R$ 80.000,00

Três Rios do Norte - 2

quartos, sala,
cozinha.lavanderta, garagem

para: 2 carros.

R$ 21.200,00

Centro - Edf. Imperial. Rua

Felipe Schmitz. Aptos cl
250m2 ou 267m2.

Financiamento direto.

Centro - Edf. Argos. Rua

Jorge Lacerda, 2° andar,
com 1 suíte + 2 quartos.

R$ 70.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

CLASSIFICADOS - 5JARAGUA DO SUL, 21 DE ABRIL DE 2001 CQDq'Q®"VlWl.•0".1)0"_'QPI"J,'O .
•. . • • . • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

••••••��ft"$ß�? ���..t'" P\!lA,�.

o

� Compra - Vende
�Aluga e Administra

Ref. 2080 - Jaraguá Esquerdo - Rua Horácio Pradí, 54.
Casa de alvo c/150m2, 3 dorm., 2 banh., sala estar/
jantar/TV, cozinha, área de festa c/ churrasqueira,
escritório, área de serviço, garagem. R$ 73.000,00 .

Ref. 3051- Vila Nova - R. 25 de Julho - Terreno
54x30=1.62Om2. R$123.000,OO à vista ou entrada

R$ 30.000,00 + IOx R$ 10.000,00

Horário Atendimento

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

. Ref: 2073 - Baependi - Rua Maria Freiberguer
. Pomplona - Casa altopadrão de alvo c/450m2. 2 vagas

na garagem, 2 suítes, 3 dorm., área de festa +

churrasqueira. Jardim de inverno, sala de estar/jantar,
cozinha e demais de endências. R 260.000 00'.

Ref. 3020 � Vila Nova - Lot. Vila Phoenix - R. c/ lajotas e
sem saída - Terreno 1005m2. R$ 40.000,00

Ref: 2088 - Sobrado novo em alvo c/200m2 1 suíte c/
closet, +2 dorrn., 1 banh., escritório, sala estar, sala
TV, copa, cozinhá garagem. Terreno c/480m2. R$
90.000,00. Aceita Apto. No valor de até R$ 50.000,00.

Ref. 3062 - Vila Lenzi - R. 657 - Terreno 400m2. R$
12000,00 ou entrada R$ 4.000,00 + R$ 300,00 mensais

Ref: 2092 - Jguá Esquerdo - R. João Januário Ayoroso,
sobrado 526,12m2, 1 suíte, 4 dorm., cozinha, lavand.,
dep, empreg., área comercial 28m2. Terreno 592,50.

R$ 150.000,00

Ref.3021 - Vila Nova - Lot. Vila Romana - R. c/ lajotas e
sem saída - terreno 14x30 = 420m2• R$ 30.000,00

Ref: 2081-Centro - R. GuilhermeWeege - Casa alvo c/
230m2• 2 suítes, 2 dorm., I banh., sala estar/jantar/TV,
cozinha, garagem p/ 2 carros, churrasqueira, área de

5e!WÍço, dep. empregada c/ banh., despensa. R$160.000,OO.
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Salas comerciais

660 - Sala comI. cl 50m2 - Market Place - Centro.

R$ 180,00
666 - Sala cornlr c/ 200m2 - Vila Lalau. R$ 400,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Pröx. ao Banco do
Brasil em, Guaramirim. R$ 300,00
678 - Sala comI. c!135m2 - Próx. A Max Mohr. R$
280,00
679 - Salas comls. cl 32m2 - pröx. A Macol -

Centro. A partir de R$ 270,00
684 - Sala NOVA, cl 50m2 - Ao lado Agência
Olimpo - Czerniewicz. R$ 350,00
685 - Sala comI. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
691 - Sala cornI. cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx.

Móveis Rabello. R$ 350,00
'692 - Sala comI. cl 45m2 - préx. Foto Lass - Centro
- R$ 350,00

Irolla
IMÓVEIS L T DA.

VENDAS
SALAS COMERCIAIS

400"3 - Ed. Menegotti - área total de 136,24m2 no

10 piso. - R$ 70.000,00

APARTAMENTOS
3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos,
dep. empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
30'I4 - Ed. Novo Milênio - apto NOVO, c! suíte +

2 qtos, sacada com churrasqueira. R$ 70.000,00 +

acabamentos finais.
3015 - Ed. Domingos Chiodini - apto de cobertura
semi-mobiliado, c! suíte + 2 qtos, salas conjugadas,
piscina, churrasqueira, terraço.
3019 - Ed. Jaraguá - 2. aptos, bwc, sala, cozinha,

-

lavanderia. R$ 28.500,00
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de

garagem. R$ 55.000,00.
3173 - Ed. Adrielli - suíte + 2 qtos, sala cl sacada,
bwc social, cozinha, lavanderia e garagem. R$
23.000,00 + financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - Suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira, garagem. R$ 40.000,00 (somente
2 unidades)
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00. .'

CASAS DE ALVENARIA
1039 - Centro - Terreno cl 1.525m2, cl casa c/132m2•
R$ 130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor.

1180.- R. Pedro Floriani - alvo cl 200m2, c/3 qtos.
R$ 60.000,00
1085 - Res. Versalhes - Nova, cl 141,00m2, 2 qtos,
2 vagas de garagem. R$ 80.000,00
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de
madeira c! 4 qtos. Terrerio c! 392m2• R$ 30.000,00
- Aceita parcelamento.
1227 - Jaraguá Esquerdo - madeira, c! 3 qtos.
Terreno c!1.106,00m2• R$ 35.000,00
1325 - Vila Lenzi - Terreno c!570m2, casa de 60m2•
R$ 32.000,00

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2" R$ 30.000,00 (parcela)
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl

1.426,50m2
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2097 - Prõx, futura Prefeitura c/ 1.018m2 - R$
160.000,00
2112 - Barra - c/468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - 420,00m2•
R$ 22.500,00
2121 - Barra -lateral da Rua Horacio Rubini, área
c/ 5.809,25m2• Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.
2175 - Czerniewicz - cl Ll41,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2• R$
70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde -, área cl
4.816m2•

2� 17 - Vila Lenzi - 581 ,65m2 (18,50 x 20,50) - R$
27.000,00 ."

2373 - Vila Rau �,�I 350m2 - R$ 18.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área cl
3.515m2, ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/ 49.872,00m2 -

R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - pr óx. Fábrica Elite -

9.144,85mz - R$ 35.000,00

I�:

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

E-mail: girolla@netuno.com.br
Telefone de plantão: 9973-9093

3357 - RES.AMARYLLIS - Suíte

com hidrorriassagem, 2
quqartos, salas conjugadas,
cozinha e lavanderia semi

mobiliados. Excelente

acabamento, piso laminado
(madeirá), teto com gesso,

luminárias.

'Valor: R$ 84.000,00.

Condições: Entrada +
Financiamento com

Construtora.

1084 - RES. VERSALHES

Casa alvo cl 312m2, suíte cl
closed e hidromassagem, 2
quartos; bwc social, lavabo,
salas conjugadas, cozinha,

1082 - Amizade -

216m2, suíte+ 2

qtos,cozinha
mobiliada.

R$ 75.000,00

1003 '- Centro - Rua

GuilhermeDanker
casa alvenaria com

190m2, com3 qtos.
R$ 73.000,00

LOCAÇÕES
Casas

604 - Excelente casa de alvo cl suíte + 2 qtos,

garagem pl até 3 carros - semi-mobiliada, Centro.
R$ 900,00
606 - Casa de madeira cl 3 qtos - pr óx. Arroz

Urbano. R$ 225,00
607 - Casa mista c/ 3 qtos - éentro - R$ 290;00
608 - Casa de alvenaria - cl 150m2 - ideal para fins

comerciais - R$ 800,00
609 - Casa: de alvenaria c! 2 qtos - R. Domingos R.

da Nova. R$ 300,00
611 - Casa de alvenaria cl 2 qtos - R. Exp. Cabo
Harry Hadlich - Centro. R$ 350,00
612 - Casa de alvenaria cl 1 qto - Vila Lenzi

(esquina cl a Rua Exp, Antônio Carlos Ferreira).
R$ 150,00

Apartamentos
618 - Apto cl 1 qto - próx. Weg II. R$ 180,00
620 - Apto cl 3 qtos - Av. Mal. - Centro - R$ 330,00
621 Apto cl 2 qtos - Jardim das Mercedes - Vila

Nova. R$ 250,00
623 - Apto. cl 2 qtos (linha telefônica instalada) -

Czerniewicz (próx. Pama). R$ 320,00
625 - Apto. c! 3 qtos, sacada - Ed. Caetano Chiodini
- Centro - R$ 450,00
626 - Apto Novo c! 2 qtos, churrasqueira - Centro
- R$ 350,00
627 - Apto Novo cl suíte + 2 qtos - Centro' - R$
390,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos - pró. Res. Renascença
- Vila Rau - R$ 300,00
G31 - Apto cl suite + 2 qtos - Ed. Novo Milênio -

Centro - R$ 4�O,00
,

634 - Apto cl 2 qtos - Pröx. Breithaupt Reinoldo
Rau - R$ 300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A

partir de R$ 200,00
'

650 - Apto NOVO cl sala cl sacada, churrasqueira,
3 qtos - Inicio Ilha da Figueira. R$ 350,00
659 - Apto cl suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho - Centro
- R$ 550,00

Galpões
801 - Galpão NOVa, cl 700m2 (cl mesanino),
pé direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 1.800,00
802 - Galpão cl 400m2, c/ 2 bwcs, Czerniewicz,
próx. Pama - R$ 1.350,00
803 -'Galpão cl 650m2 - Barra do Rio Cerro,
próx. Malwee. R$ 900,00
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
2

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W'W'W'.itaivan ..ccnrt.Isr

* Estacionamento próprio

VENDE -

Casa alv. cl

70m2 - Vila

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - Sobrado

cl 225m2 - Vilã
Lalau. Pisa superior:
4 dorm�. 1 bwc.

Piso inferior: sala.
cozinha. lavanderia •.

despensa. bwc,
garagem pl 1 carro +

1 casa. Fundos: 2
darm .• cozinha. sala.
bwc, lavanderia.
garagem. despensa.
R$ 140.000.00

VENDE - Casa -

Praia de Piçarras.
Rua Félix Andrade -

Centro cl 110m2 - 2

quadras da praia.
R$ 35.000.00

VENDE - CENTRO -

esquina cl a Rua Ferdinando

Frazíi, 220. Sobrado novo:

suíte cl closet •. hidra. cl
sacada + 2 dorl!1." sendo 1

cl saca-da. sala íntima cl

sacada. bwc social. sa Ia

est'ar. lavabo. sala TV e

iarrtar, cozinha cl móveis
emb.• churrasq .• lavan1> .• dep.
empregada cl bwc e

garagem pl 2 automóveis.

R$ 215.000.00.

VENDE - Apto Vila

Nova - Edif. Vila Nova.
apto 401 - Bloco B.
cl 79m2• 3 darm .•

sala. cozinha. bwc.
lavanderia e

garagem R$
16.000.00 + financ.
8 anos. R$ 430.00
por mêe

VENDE - Vila Lalau.
casa alv.• nova, cl

131.52m2• suíte + 2
darm .• sala estar.

jantar. cozinha.
lavanderia. garagem.
varanda. Terreno cl

395.90m2•
R$ 78.000.00.

VENDE - Minichácara - 4km. acima Malwee cl 5960m2• c! 2

casas boas - sendo lcl 200m2• tod� cl piso cerâmico cl 4

darm. Parcela e aceita troca. R$ 80.000.00

VENDE

Centro. apto. Edif. Isabella.
apto 204 - suíte + 2

darm., sala estar. jantar.
cozinha. lavanderia. bwc.
garagem. Piso madeira
claro na sala e quartos.
cozinha cl móveis
armários/bwc.
R$ 70.000.00

darm .• 2 bwc. sala. varanda. lavanderia. cozinha. copa. sala.
garagem 2 carros. Terreno cl 498m2 - R$ 99.000.00
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"ENDE - .A.LUc;.A. -,.A.DIVIINISTIR.A.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
,

,

COM ADMINISTRAÇÃO
PROMA

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 10,3 - FONE: 371-8814-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BIR

Condomínio Residencial
Phoenix· Rua Barão do

Rio Branco

- Cobertura nº 603, cl área to
tal de 266,63, m2 (2 vagas de
garagem) - Entrada de R$
62.000,00 + assumir parcelas
de condomínio de constru-ção
de 4,812 Cub's (R$ 2.494,00)
até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 36.700,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.367,00
(corrigidas pelo Cub) até final
deobra.

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quar
tos, cl área de 140m2,

sacada cl churrasqueira.
Entrada de R$ 14.086,00

+ 24 parcelas de

R$ 2.037,00, corrigido
pelo CUß, em sistema de

condomínio de

construção.

Condomínio Residencial
Sunflower • Rua José
Emmendoerfer (Prõx.

Marechal)
-"Aptos. nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$
15.500,00 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

, \

Residencial
Amarànthus Rua

Adolfo Sacari • Lateral '

da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep. '

empregada completa, e

demais dep., c/2 vagas
de garagem. Edifício com

grande área social (pisci
nas térmicas, salões de

festas, sala de jogos,
quadra de esportes, qui
osques). Valor a partir de
R$ 180.000,00 acabado

e a partir de
R$ 145.000,00
si acabamento

Edifício Tower Center·
Rua João Marcatto.

esguina com Clemente
Baratto

- Apto: n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

- Ápto. nº 805/1 003 cl
suíte + 1 quarto e demais

dep. cl 1 garªgem. Valor
R$ 60.000,00.

- Salas comerclais

executivas, em diversos

tamanhos, com preços a

partir de: R$ 40.000,00,
sem acabamento

CASAS/APTOS E

SALAS A VENDA
• éasa em alvenaria com

500m2, terreno com área total
de 3280m2, com ,3 suítes e

demais dependências. Rua
Henrich Aroldo Lessmann, 477.
R$ 190.000,00 .

• Casa em alvenaria com

207m2, terreno com 590m2 -

R$ 130.000,00 no renascença
R. 755 nO 100.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Cpsa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de 342 m2) Estrada

Nova, Rua urublct, 118 - R$
39.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Ata
nasio Rosa, 376 - Centro -

Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
closed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, toda mura

da, com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling - R$
120.000,00.
• Casa em madeira 'com 3

quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço e garagem - Rua
Carlos Meyer, 164 - R$
45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 -

R$ 53.000,00
• Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 1 vaga de

garagem (Prédio cl salão de festas,
e churrasqueira, portão e portaria
eletrônica) - R. Pedro A. Fagundes,
45 - R$ 54.000,00 (entrada +

assumir financiamentos CEF).
• Apto. cl suíte'+ 2 quartos, ßep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área 'total de 185' m2 e área útil de

153m2) - Rua Barão do Rio Branco,
Ed. Schiochet - R$ 70.000,00.
• Sala nO 208, área de 38.45m2,
com banheiro e 1 vaga de gara
gem - Rua Reinaldo Rau, Ed.
Markét Place - R$ 35.000,0.0

TER'RENOS/SÍTIO
• Terreno ideal para uso lndus
trial cl 20.000m2, na Rua
Francis-co de Paula - R$
150.000,00.
• Com 493m2, na Rua Amábile
T. Pradi, próx. ao Cond. Azaléias

,

- R$ 17.000,00.
• Terrenos cl 400m2, próx.
Colégio Julius Karsten, Vila Rau
- R$ 20.000,00 cada.
• Com 845m2, na Rua Fritz

Hass, Centro, próx, a verdureira
da Raquel - R$ 50.000,00
• Com 2.375m2 (com água cor

rente) em Schroeder, próximo
à Marisol - R$ 20.000,00
• Com 118.000,00m2 localiza
do n o Rio Manso - R$
20.000,00
• Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Santo - R$
65.000,00
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso .Epttáclo Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
• Terreno cl 630,00m2 - Rua

Jolnville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno cl 1.018,ÓOm2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 30.000,00.
• Terreno cl área total de
400,00m2 - Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl área total de

6.707,00m2 - Rodovia SR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,001l)? -

Rua Joinville, próx. Persianas

6ngler.
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter
Marquardt, próx, ao Posto Cida
ele II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox. a

Prefeitura" Municipal) - R$
27.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 e.
depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

'. Apto novo com suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada
completa, sacada com
churrasqueira (área total de

306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo Sacarri, 36, Ed.
Arnaranthus R$ 1.000,00
• Casa mobiliada de 550m2,
terreno de 1500m2, na Figueira.
R$ 1.500,00 ..
• Apto com suíte + 2 quartos e

demais dep. (sacada cl
churrasqueira! 1 vaga de garagem)
- Rua Ângelo TorineIli 78 - R$ 400,00.

. I Apto com 3 quartos e demais dep.
- Rua Adélia Fischer (centro, próx,
ao Hotel Etalan) - R$ ;350,00.
I. Apto com 2 quartos e demals

dep. - Rua Guilherme Hering 70 - R$
320,00.

Condomínio Ed. Dom

�orenzo:Rua Leopoldo
Malheiro. Centro: Apto
nº 302, cl suíte + 2

quartos (área total de
148,55m2),' sacada com

churrasqueira - de

R$ 69.000,00. Negociar
formas de pagamento.

- Apto nº 204, cl suíte +

1 quarto e demais dep.
- R$ 57.000,00
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 21 de abril de 2001

aIarstcns Leiloeiro
* 20 Anos de Sucesso *

EDITALDE PRAÇA/LEILÃO
Dia da Praça:
Dia do Leilão:

17/MAIO/2001 - às 13:00 horas
31/MAIO/2001 - às 13:00 horas

Local: RuaMarina Frutuoso, s/na - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Artur Henrique Carstens e/ou Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz, Juiz da Vara do Trabalho de Iaraguá
doSul/se, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, os bens penhorados nos
processos, conforme relação abaixo e, caso não haja licitantes, nem sejam adjudicados os bens, será
realizado Leilão, segundo preceitua o Artigo 888, parágrafo 30, da CLT, no mesmo horário e local, cuja
data, constante acima, já fica designada:

VT-AT 9/00

Exeqüente: HEITOR ]UVENAL DA SILVA
.

Executada: A. ZlNDARSCOMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno com área de 12.000,00m2, localizado namargem direita da

RuaE�ílioMahnke Júnior, na cidade de Guaramirim, com as seguintes confrontações: fazendo
frente com a referida rua com 117,50m, travessão dos fundos com terras de Rudolfo Krueger,
extrema de um lado com terras de Emílio Honnieke, com 78,OOm, e do outro lado com terras de

José Amin, Estrada Itapocu eRio Itapocu, medindo com aquele 53,30m. Edificados e averbados:
Uma casa de madeira com 162,45m2, que recebe o n" 894; um açougue em alvenaria com

274,35m2, um matadouro de madeira com 125,70m2 e Um defumador em alvenaria com 5,44m2.
Edificados e não averbados: uma residência em madeira com aproximadamente 100,00m2, que
recebe o n° 878; uma residência em alvenaria com aproximadamente loo,00m2, que recebe o n°
934; uma residência em madeira com aproximadamente 80,00m2, que recebe o n° 944; uma
residência emmadeira com aproximadamente 80,00m2, que recebe o n° 958; uma residência em
madeira com aproximadamente 70,00m2, que recebe o n" 972; um rancho de madeira com

aproximadamente 100,00m2 e um chiqueiro em alvenaria. As benfeitorias são antigas e se

encontram em precário estado. A parte dos fundos do terreno é baixa, serve de pastagem e

éalagável. Registrado no C.R.L sob o n" 596, avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil

reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo 134/99.

VT-AT 18/99

Exeqüente: NILVO S]OEBERG
Executada: NACA]O ADMINISTRADORA DEBENSLTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nos fundos do lado ímpar da Rua João José

. Vieira, nesta cidade e comarca, a 32,00m da referida rua, fazendo frente em três linhas: a

primeira de 5,50m em uma servidão de passagem; a segunda de 1 ,00m e a terceira de 7,00m,
ambas em terras de Dirceu José Vieira; travessão dos fundos em terras de José Jair Vieira,
com 11 ,00m, extremando do lado direito em terras de Antônio Platina Vieira, com 38,5üm, e do
lado esquerdo em três linhas: a primeira em terras de Egon Leitzke e Frederico Müller com

20,SOm; a segundade I,SOm em terras deF�edericoMüllere a terceira de 19,00m·em terras de

Agostinho Mannes, contendo a área de 456,00m2. O terreno tem acesso por uma servidão de

passagem. Matrícula n° 8.188 do C.R.L da Comarca de GuaramirirnlSC, de propriedade de

Nacajo AdmiAistradora de Bens Ltda. Sobre o terreno há duas áreas construídas em alvenaria
com aproximadamente 380,00m2 no total, não averbada em cartório. Avaliado em R$70.oo0,OO
(setentamil reais).

VT-AT 23/99
Exeqüente: ELVIRA SABINO JUNG

Executadà: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de dezoito polegadas, coloridos,
três teclados e três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado
em R$40.000,00 (quarenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do
processo 252/99. Local p/ vistoria: RuaDomingos Sansan n" 150 -Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr.Nivaldo Petry.
.

VT-AT36/00
Exeqüente: JANETENEIVERTH
Executada: BOROWICZEBOGO LTDA.
Bens: 01) Microcomputador COMPAQ PRESARIO 460: com monitor colorido 14", teclado
ecPU CmvIPAQ, bom estado, avaliado em R$850,00; 02) Impressoramatricial EPSON LX
300, razoável estado, avaliada em R$180,00; 03) Dois televisores, PHILIPS 20", colorido,
raZoável estado, avaliados em R$280,00/cada, total: R$560,00; 04) Freezer vertical com porta
de vidro, GELOPAR, razoável estado, avaliado em R$600,00; 05) Trezentas fitas VHS de
filmes, diversos catalogas, bom estado, avaliadas em R$lO,oo/cada, total: R$3.oo0,00. TOTAL
DAAVALIAÇÃO: R$5.190,00 (cincomil cento e noventa reais). Local p/ vistoria: Rua CeI.

Procópio Gomes de Oliveira n" 140 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.Wihelm Guida Borowicz

VT-AT49/oo

Exeqüente: REALINAPOMERENING
Executada: KNISSMALHAS LTDA. e OUTRO (02)
Bens: 01) Máquina de costura industrial, KANSAI SPECIAL, modelo base cilíndrica, de

quatro agulhas, com motor monofásico, n° de série KS725553-M, bom estado, avaliada em

R$2.800,00; 02) Máquina de costura industrial, SIRUBA, overlock, modelo 737 de 7.550

pontos, com motormonofásico, n° de série 931632389, bom estado, avaliada emR$I.200,00.
TOTALDAAVALIAÇÃO: R$4.000,00 (quatromil reais). Local p/ vistoria: Rua 28 de Agosto ,

n° 2.208 - GuaramirirnlSC, com a Sra. Teresinha Kniss.

VT-AT62/98

Exeqüente: GERALDOPEREIRA

Executada: ALVEPA -EMPREITEIRA DEMÃOusOBRA LTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, ADMIRAL, de 10.000 BTU's, modelo Royal, tipo
quente/frio, razoável estado de conservação, avaliado em R$350,00; 02) Aparelho de ar

condicionado, SPRINGER ADMIRAL, de 10.000 BTU's, modelo Suite Super Quiet, tipo
quente/frio, razoável estado de conservação, avaliado emR$350,00; 03) Impressora EPSON,
modelo LX 300, tipo matricial, razoável estado de conservação, avaliada em R$150,00; 04)
Impressora EPSON, modelo LX 810, tipomatricial, razoável estado de conservação, avaliada
em R$150,00. TOTALDAAVALIAçÃO: R$l.OOO,OO (hum mil reais). Local p/ vistoria: Rua
Padre Pedro Francken n° 253 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Luiz Sérgio de Assis Pereira.

VT-AT 81/99

Exeqüente: JOLVANlMARCOS�VIER
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Máquina para corte de debrum, FIORAVANTE, modeloW 2000, n° de série 1364, razoável
estado de conservação, avaliado em R$S50,00 (quinhentos e cinqüenta reais). Local p/ vistoria:
Rua Domingos Sansan n° ,150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 82/99

Exeqüente: ADEMIR FRANCISCOBINSFELD

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina para corte de debrum, HOFMANN PANCOSTURA, tipo UFICA, n° de
série 129, razoável estado de conservação, avaliada em R$550,00; 02) Balança FILIZOLA,
modelo 160, com capacidade para 300 kg, razoável estado de conservação, avaliada em

R$350,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$900,00 (novecentos reais), Local p/ vistoria: Rua

Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 115/99

Exeqüente: VALDINEIKLEIN
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de 18", coloridos, três teclados e

três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em R$40.000,00

(quarenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos 252/99,
23/99,250/99 e 818/99. Local p/ vistoria: RuaDomingos Sansan n° 150-Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 117/99

Exeqüente: EDERLETEMENSTRINAGONÇALVES
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. VESTUÁRIO LTDA.

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

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

Sr. Célio Cristóvão.

VT-CP 122/97

Exeqüente: EDUARDOLUIZDEOLIVEIRAANDRADE

Executada: TRANSAMIZADE TRANSPORTES LTDA.

Bem: Imóvel constituído de terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, em formato retangular,
localizado no lado ímpar da Rua 480 - Avelino Floriano de Borba, com área de 434,87m2,
distante da esquina com a Rua 10 - José Theodoro Ribeiro em S3,50m, fazendo frente em

30,50m com alinhamento predial da Rua 480 - Avelino Floriano de Borba, travessão dos

fundos em 30,50m com terras de Curt Froehlic, extremando pelo lado direito em 28,SOm 'com

terras do Posto Cidade Ltda. e pelo lado esquerdo em 27 :60m, com terras de Waldemar

Borchardt. Com matrícula n° 29.614 no C.R.L de Jaraguá do Sul/SC. Sobre o terreno há uma

casa velha em madeira, com aproximadamente 80,00rn2, não averbada. Avaliado emR$27.ooo,00
(vinte e setemil reais).

VT-AT 141/98

Exeqüente: BEATRIZ TEPASSE
Executada: VALETEMALHAS LTDA.
Bens: 01) Máquina para confecção de debrum, FIORAVANTE, modeloW024, avaliada em
R$550,00; 02) Aparelho para corte de enfesto, FIORAVANTE, classe 101, avaliado em

R$140,00; 03) Balança FILIZOLA, capacidademáxima 30 kg, avaliada em R$190,00; 04)
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Balança eletrônica, URANO, capacidademáxima 25kg, avaliada emR$290,00; 05) Calculado
raOLIVETTI, modelo Logos 41 PO, avaliada em R$60,00; 06) Cento e quarenta e três conjun
tos infantis, confeccionados em malha tipo moletom flanelado, de uso unissex, tamanhos
diversos, cores sortidas, de I" qualidade, avaliados em R$11 ,OO/cada, total: R$1.573,00; 07)
Sessenta e quatro blusas, confeccionadas em malha tipo moletom flanelado, de uso infantil,
tamanhos diversos, cores sortidas, de I" qualidade, avaliadas em R$6,80/cada, total: R$435,20;
08) (50,345kg) Cinqüenta quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas de confecções diver
sas, em malha tipo moletom, de uso adulto, tamanhos diversos, cores sortidas, uso masculi
no e feminino, de I" qualidade, avaliados em R$28,00/kg, total: R$I.409,66; 09) Direitos de
uso e gozo da linha telefônica de prefixo e n° (047) 370-2646, avaliada em R$800,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$5.447 ,86 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis

centavos). Local p/vistoria: item 01 ao 08 - BR 280 Km 62Bairro Centenário-Jaraguádo Sul/
SC, com o Sr. Antônio Marcos de Souza.

VT-AT 152/99

Exeqüente: LILIAN VIVIANE BIANCHINI
Executada:DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01AS, n° de série

1256476, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 02) Máquina de costura industrial,
PFAFF, tipo reta" modelo 463-34/01AS, n" de série 1262727, razoável estado de conservação,
avaliada em R$600,00; 03) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/
01AS, n" de série 1256471, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,OO; 04) Máquina de
costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01BS, n'' de série 1244875, razoável estado
de conservação, avaliada em R$600,00; 05) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta,
modelo 463-34/01AS, n° de série 1253104, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00;
06)Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01AS, n" de série 349551,
razoável estado de conservação, avaliada em R$600,OD; 07) Aparelho de tingir, tipo Air Flow,
WUPPERTAL, modelo AFW 2, ano 87, n° de série 2934, regular estado de conservação, avaliado
em R$3.000,00; 08) Aparelho de tingir, tipoAir Flow, WUPPERTAL, modelo AFW 2, ano 87,
n° de série 2885, regular estado de conservação, avaliado em R$3.000,00; 09) Máquina de costura

industrial, UNION SPECIAL, tipo over/ock, modelo 39600 A, n" de série 917911, razoável
estado de conservação, avaliada em R$800,00; 10) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo
travette, modelo 3334-31H, n" de série 6624536, razoável estado de conservação, avaliada em

R$2.1 00,00;' 11) Máquina de costura industrial, BROTHER, tipo trauette, s/ modelo, s/n" de
série, razoável estado de conservação, avaliada em R$l ,800,00. TOTALDAAVALIAçÃO:
R$14.300,00 (catorze mil e trezentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sansan n" 150-

Jaraguá do Sul/Se, com o Sr. Nivaldo Petry.
<'

VT-AT 213/97 (Apensado 212/97)
Exeqüente: FERNANDO JOSÉ FRANCA (menor) representado / assistido porFRANCISCO
DEFRANCA eOUTRO (02)
E�ecutacía: EVAMAR PRODUTOS TÊXTEIS LTDA. - ME de JOSÉMENEL e OUTRO

(02)
Bens: 01) Máquina de costura industrial, overlock,WILLCOX & GIBBS INC, com motor e

mesa, razoável estado, avaliada em R$500,00; 02) Duas máquinas de costura industrial,
overlock, JUKI, modelo J52, n° de série N7876 eH16069, com mesa emotor, razoável estado,
avaliadas em R$500,00/cada, total: R$I.000,00; 03) Balança eletrônica, URANO, bom estado,
capacidade 15Kg, avaliada em R$500,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.000,00 (dois mil
reais). Local p/ vistoria: Rod. BR 280 Km 74 - Próx. ao Autódromo - Jaraguá do Sul/SC, com
o Sr. José Mene!.

VT-AT 217/98

Exeqüente: CARLOSRENATO AVELINO
Executada: SAMUEL TÊXTILIND. DO VESTUÁRIÓ LTDA.
Bem: Teàr circular PAOLOORIZIO,modelo JRS 0/2, série 5765600, feeds 44, diâmetro 30", 18
agulhas por polegadas, com 1740 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado em

R$16.000,00 (dezesseismil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
241/98. Local p/ vistoria: BR 280Km 51-Guaramirirn/SC, com oSr, Célio Cristévão.

VT-AT 248/99

Exeqüente: MARLENE KOSLOWSKl

Executada: CONFECÇÕESSTINMAR LTDA.-ME, de VILMARROQUESTINGHEN
Bens: 01) Aparelho de som 3xl, com um deck, s/ CD, com duas caixas acústicas, razoável
estado de conservação, avaliado emR$50,00; 02) Direitos de uso e gozo da linha telefônica
de prefixo e n° (47) 370-8038, avaliada em R$500,00. TOTAL DA AVALIAçÃO: R$550,00
(quinhentos e cinqüenta reais),. Local p/ vistoria: Item 01 - Rua Henrique Bertolini n° 147 -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Vilmar Roque Stinghen.'

VT-AT 250/99

Exeqüente:MOISES GALVÃO
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA'
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesadigitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de 18", coloridos, três teclados e

três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em R$40.000,OO
(quarenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos dos processos 252/99
e 23/99. Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Nivaldo Petry.

VT-AT415/99

Exeqüente: EDNILSON FIRMINO PASQUAL e OUTROS (05)
Executada: INDÚSTRIADEARTEFATOSDEBORRACHA BMLTDA.

VT-AT251/99

Exeqüente: CLAUDETE APARECIDABORTOLINI

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Microcomputador, processador 80486, COMPAQ,modelo Presario 460, disco rígido
de 257 MB, memory RAM 12,0 MB, gabinete tipo desk top, drive de 3 \12", com monitor
colorido de 14" COMPAQ, teclado padrão 'COMPAQ, mouse de três teclas TRONI,
equipamento em razoável estado de conservação, avaliado em R$400,00; 02)
Microcomputador processadorAMD-K6-2/500, gabinete tipomini torre, drive de 3 V2", disco
rígido de 4,02 GB, memory RAM 30,0 MB, com monitor colorido de 14" ZEN, mouse de três
teclas ADC Spectrum, teclado padrão MEGA KIT, estabilizador SMS, equipamento em

razoável estado de conservação, avaliado em R$600,00; 03) Balança eletrônica, TOLEDO,
modelo Prix S, ano 91, série 73238-VS, capacidade máxima 30kg, razoável estado de

conservação, avaliàda em R$280,00; 04) Cofre com as seguintes dimensões: largura 0,41m,
profundidade 0,36m, altura 0,82m, avaliado em R$280,00; 05) Dois aparelhos de ar

condicionado, CONSUL, modelo Air Master, de 18.000 BTU's, tipo quente/frio, razoável
estado de conservação, avaliados em R$850,00/cada, total: R$I.700,00; 06) Aparelho de ar

condicionado, CONSUL, de 30.000 BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em

,R$I.250,00; 07) Quarenta e seis conjuntos de camiseta e bermuda, confeccionados em malha
100% algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos variados de 02 a 12

anos, de primeira qualidade, avaliados em R$13,20/cada, total: R$607,20. TOTAL DA

AVALIAÇÃO: R$5.1l7,20 (cinco mil cento e dezessete reais e vinte centavos). Local pl
vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 252/99

Exeqüente: GUILHERMELICINEYMOHR
Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Equipamento para risco de moldes e encaixe, composto de: um ploter LECTRA
SYSTEMES, modelo F 5000 Séries, Scanner SHARP, modelo JX 450, n° de série 20100387,
mesa digitalizadora LECTRA SYSTEMES, três monitores de 18", coloridos, três teclados e

três unidades de processamento, razoável estado de conservação, avaliado em R$40.000,OO
(quarentamil reais). Local p/ vistoria: RuaDomingos Sanson n° 150-Jaraguá do Sul/SC, com
o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 260/99

Exeqüente: KELI SCHMITZ FERRARI

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade, no lado ímpar da Rua 13-Adélia

Fischer, distante 163,OOm da esquina com a Rua 83-SemeMattar, contendo área de 700,00m2,
fazendo frente com a Rua Adélia Fischer em 20,OOm, travessão dos fundos em 20,00m com

terras de Alma Stinghen, extrema do lado direito com terras/de Mario Moacir Stinghen em

35,00m, e do lado esquerdo extrema com terras de Adélia Stinghen Bonato em 35,OOm, sem
benfeitorias. Registrado no c.R.I. desta Comarca sob n° 5.357, em nome de Dalmar Confecções
Ind, e Com. Ltda. Registrada uma penhora da 2a Vara Cível desta Comarca. Avaliado em

R$50.000,OO (cinqüentamil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do processo
527/99.

VT-AT 272/99

Exeqüente: JULIO CESAR 'BARTEL

Executada:MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel censtituído de terreno contendo a área de 15.283,14m2, sem benfeitorias, situado
no lado direito da Servidão de Passagem, distante 408,60m da esquina com a Estrada Francisco

de Paula, fazendo frente com a Servidão de Passagem em duas linhas, sendo uma de 203,80m
e outra de 36,40m, travessão dos fundos com terras de ÂngeloDetofol em 1 oo,OOm., extremando
do lado direito com terras de José Carlos Fodi em 76,50m, e do lado esquerdo com terras de

Menegotti Administradora de Bens Ltda., em seis linhas: 19,20m; 65,27m; 16,10m; 34,20m;
14,40m e 23,00m. Registrado no C.R.I. desta Comarca sob o n° 16.979, avaliado em R$45,OOO,OO
(quarenta e cinco mil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 7951
98, e penhorado nos autos dos processos 960/98, 959/9_8, 119/99 e 1266/98.

/

VT-ET 331/99

Exeqüente: FAZENDANACIONAt. E OUTROS

Executada: ADEMAR DE SOUZA �ME

Bens: Doze quilos de malha confeccionada, em tecidos diversos, uso adulto/infantil, cores sortidas,
uso feminino, de primeira qualidade, avaliados em R$21,00/kg, total: R$252,00 (duzentos e

cinqüenta e dois reais). Local p/ vistoria: RuaWalter Marquardt n" 818 - Jaraguá do Sul/SC, com
o Sr. Gilmar Menel.

VT-AT 348/00

Exeqüente: LUIZ CARLOS FELIPE .

Executada:DALCIDIACOMÉRCIOEREPRESENTAÇÕESLTDA.-ME
Bem: Caminhão FORD,modeloF 4000, ano/modo 78, chassi LA7GUU24883, diesel, de placas
LXZ 4269, com carroceria de madeira, cor predominante vermelha, razoável estado de

conservação, apresentando a lataria da cabine alguns pontos de corrosão. Registrado em

nome de Vilmar Dalprá. Avaliado em R$9.500,OO (nove mil e quinhentos reais). Local pl
vistoria: Rua Ney Franco n" 472 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Vilmar Dalprá.
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e dois.com um lugar, COm mesa de centro e mesa de canto, avaliado em R$120,00; L02)
Aparelho retroprojetor, avaliado em R$30,00; 103) Duas poltronas estofadas na cor preta,
avaliadas em R$15,00/cada, total: R$30,00; 104) Caldeira a base de serragem, BREHMER S/

A, avaliada em R$25.000,00; LOS) Polimerizadeira, TEXIMA S/A, avaliada em R$1.600,OO;
106) Três barcas, NAZARETHMÁQUINAS INOX LTDA., avaliadas em R$400,00/cada,
total: R$I.200,00; 107) Três transformadores de alta tensão, avaliadas em R$500,00fcada,
total: R$1.500,00; L08) Aparelho de solda elétrica, EUTECTIC, precário estado, avaliado em
R$150,00; 109) Seis mesas para estamparia com 50,OOm de comprimento, avaliadas em R$800,OO/
cada, total: R$4.800,00; 11O) Doze vagonetes para estamparia, avaliados em R$500,00/cada,
total: R$6.000,00; 111) Microcomputador tipo 386DX, com monitor preto e branco, teclado,
impressoramatricialFXl050, avaliado emR$250,OO; 112) Televisor colorido, PHILCOHITACHI

20", avaliado em R$150,00; 113) Dezenove cabeças de gado, avaliadas em R$200,00/cada,
total: R$3.800,00; 114) Três aparelhos de ar condicionado, CONSUL, 10.000BTU's, avaliados
em R$200,OO/cada, total: R$600,OO; 115) Revisadora de tecido,WALTERPORTEIRO,'avaliada
em R$100,00; 116) Direitos de uso e gozo das linhas telefônicas'de n° 373-0401, 373-0177
e 373-0376, avaliadas em R$700,00/cada, total: R$2.100,00; 117) Balança TOLEDO, com
capacidade de 150kg, avaliada em R$250,00; 118) Direitos de uso e gozo da linha telefônica

n° 371-3667, avaliada em R$400,00; 119) Direitos de uso e gozo das linhas telefônicas de n°

371-2690, 371-3376 e 371-3467, avaliadas em R$400,00/cada, total: R$1.200,00; 120)
Misturador de pasta, avaliado em R$50,00; 121) Máquina de cortar ferro, avaliada em R$50,OO;
122) Furadeira de bancada, KRAFTZMAN, avaliada emR$90,00; 123) Duas máquinas de

costura tipo overlock, MAUSER SPECIAL, modelo 515-4, avaliadas em 150,00/cada, total:
R$300,00; 124) Aparelho de fax, ITAUTEC, modelo IFAX icoo, avaliado-em R$200,OO; 125)
Três escrivaninhas com seis gavetas, avaliadas em R$30,00/cada, total: R$90,00; 126)
Escrivaninha com duas gavetas, avaliada em R$15,OO; 127) Máquina de escrever,OLIVETTI,
modelo Línea Pê, avaliada em R$30,00; 128) Sete cadeiras estofadas, avaliadas em R$5,00/
cada, total: R$35,00; 129) Mesa para desenho, avaliada em R$40,00; 130) Cadeira com rodas

giratórias para desenho, avaliada em R$20,00; 131) Estante de 1,70 x 1,00m, avaliada em

R$15,00; 132) Três arquivos de aço com quatro gavetas, avaliados em R$15,00/cada, total:
R$45,00; 133) Dois armários de madeira com duas portas, avaliados em R$15,00/cada, total:
R$30,00; 134) Mesa para máquina de escrever, avaliada em R$5,OO; 135) Duas cadeiras
estofadas com roda giratória, avaliadas em R$lO,OO/cada; total: R$2Ó,00; 136) Escrivaninha
com quatro gavetas, avaliada em R$15,00; 137) Escrivaninha com cinco gavetas em L, avaliada
em R$20,00; 138) Escrivaninha com três gavetas, avaliada em R$15,00; 139) Três mesas

redondas, avaliadas em R$lO,OO/cada, total: R$30,00; 140) Mesa retangular, avaliada em

R$10,00; 141) Quatro cadeiras de madeira, avaliadas em R$3,00/cada, total: R$12,00; 142)
CalculadoraDISMAC, avaliada em R$10,00. O bem do item 104(caldeira a base de serragem)
já se encontra penhorado nos autos do processo 823/91. TOTAL DA AVALIAÇÃO:
R$1.844.230,00 (Hum milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta reais).
Local p/ vistoria: Item 01- BR 280 km 54,9 - G,uaramirimlSC, Item 04 ao 103 - Rua Jorge
Czerniewicz n° 590 - Jaraguá do Sul/SC, Item 104 ao 142 - BR 20 km 11 - Guaramirim/SC,
todos com o Sr. Marcelo Ferraz.

VT-CPE 719/00

Exeqüente: ADEMIRDASILVA
Executada: JACONDA COMÉRCIODEMADEIRASESERRALHARIA LTDA. e

OUTROS(03)
Bens: Dois mil pés de palmito, com idade entre sete a dez anos, avaliados em R$2,00/cada,
total: R$4.000,00 (quatromil reais). Local p/ vistoria: Estrada Rio da Prata s/n° - Guaramiriml
SC, com o Sr. Gert Roland Fischer.

.

VT-AT 722/99
'

Exeqüente: JOSÉ AUGUSTINHO MARTINS
Executada: CONSTRUACOIND. E COM. LTDA.
Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modelo 4.700,10.000 BTU's, razoável
estado, avaliado emR$300,00; 02) Aparelho de Fac Símile, PANASONIC, modelo KX-F700,
bom estado, avaliado em R$350,00; 03) Geladeira, CONSUL, modelo Essencial, branca,
aproximadamente 120 litros, bom estado, avaliada em R$350,00; 04) Arquivo de aço com

quatro gavetas, bom estado, avaliado em R$50,00; 05) Escrivaninha com três gavetas,
MAPELLI, em fórmica bege, bom estado, avaliada em R$50,00; 06) Cadeira com braços, tipo
Diretor, com rodas, encosto alto, vermelha, razoável estado, avaliada em R$50,00. TOTAL
DAAVALIAÇÃO: R$I.150,OO (hummil cento e cinqüenta reais). Local p/ vistoria: Rua Antônio
Ge�ser n° 74 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. NilvoWenningkamp.

VT-AT 754/97

Exeqüente: VICTORDORN
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.
Bem: Máquina de costura industrial RIMOLDI, modelo Orion 629 00 2MD 01, tipo interlock,
n° de série 1068285, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliado em
R$l.OOO,OO (hummil reais). Local p/ vistoria: BR 280 km 51-GuaramirimlSC, com o Sr. Célio
Cristóvão.

VT-AT 776/97

Exeqüente: ANDRÉIADA SILVA

Exeçutada: DARPE INDÚSTRIA E COMÉRCIODEMALHASLTDA.
Bens: Cento e sessenta e quatro quilos de malha confeccionada de primeira qualidade, tamanhos
PMG e GG, cores diversas, avaliados em R$55,00/kg, total: R$9.020,00 (nove mil e vinte reais).
Local p/ vistoria: Rua Antônio Machado n° 126, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.
Afonso José da Cunha.

VT-CPE 814/00'

Exeqüente: SINDICATODOSTRAB. NAS IND. DE FIAÇÃO, TECEL. E DO VESTUÁRIO
DE RIO DO SUL E ALTO VALE DO ITAJAÍ .

Executada: AB TÊXT1L INDÚSTRIA DO VESTUÁRIOLTDA .:
Bens: 01) MicrocomputadorPENTIUM 200, com 64Mega dememória, monitor colorido 14?',
WINDOWS 98, multimídia, teclado emouse, funcionando, bom estado, avaliado emR$950,00;
02) Impressorajato de tinta, LEXMARK 231, seminova, bom estado, avaliada em R$250,00;
03) Scanner, GENIUS,modelo Color Page .Vivid III, seminovo, bom estado, avaliado em

R$ 'L 80,00; 04) Mesa de estamparia com doze formas de alumínio 45x65cm, com alongador,
razoável estado, avaliada em R$1.200,00; 05) Seis formas de alumínio de 45x65cm, para

. estamparia, avaliadas em R$80,OO/cada, total: R$480,OO. TOTALDAAVAUAÇÃO: R$3.060,OO
(três mil e sessenta reais). Local p/' vistoria: Rua Bernardo Dornbusch n° 1568/fundos -

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Roberto Barros Leite.

VT-AT 836/98

Exeqüente:WALDEMARBEHNKE

Executada: LUNEPRISBENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.
Bens: 01) Balança, modelo 2124, capacidade 100kg x 20g, com colunas e rodas, série 304606,
bom estado, avaliada em R$2.500,00; 02) Balança eletrônica, modelo 2124, capacidade 250g x
50g, com colunas e rodas, série 304619, avaliada em R$1.800,00. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$4.300,00 (quatro !llil e trezentos reais). Local pl vistoria: Estrada Itapocu sin° - Corupá/SC,
com o Sr. Rieardo Lúcio Simon.

·VT-AT 837/98

Exeqüente: RAUL FRIEJ?EL .

A

Executada: LUNEPRISBENEFICIAMENTOS TEXTEISLTDA.
Bem: 01) Máquina de costura industrial, overlock, RIMOLDI, n° 9346, razoável estado,
avaliada em R$600,00; 02) Duas infestadeiras para malha tubular, sistema coxo, bom estado,
avaliadas em R$3.700,00/cada, total: R$7 .400,00; 03) BalançaOHAUS TS4KD, série 6977,
avaliadaemR$2.700,00. TOTALDA AVAUAÇÃO: R$1O.700,00 (dez mil esetecentos reais).
Local p/ vistoria: Estrada Itapocu s/n° - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

VT-AM 838/99

Exeqüente: LEILADOS ANJOS ESPINDOLA

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelá 3116-1/04 - 30-A, n° de
série l34 R 80, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada em

R$600,00; 02) Máquina de costura industrial,RIMOLDI, tipo bordadinho, modelo 262 10 3

MD, n° de série 855986, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação, avaliada
em R$I.100,00; 03) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modelo AirMaster, de 18.000

BTU's, razoável estado de conservação, avaliado em R$900,00. TOTALDA AVALIAÇÃO:
R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150-

Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 846/99

Exeqüente:mçARAMARIA SOARES FLACH
Executada: DA VINCITÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Trinta e quatro conjuntos de regata e bermudas, confeccionados em malha 100%

algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos variados de 02 a 12 anos, de

primeira qualidade, avaliados em R$10,80/cada conjunto, total: R$367,20; 02) Cento e vinte e
cinco quilos de malha em rolo, tingida, cores sortidas, tipo meia malha, de primeira qualidade,
avaliados emR$12,80fkg, total: R$1.600,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$1.967,20(hum mil

novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Local p/ vistoria: Rua Domingos
Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 877/99

Exeqüente: JOAQUIMROGÉRIO PEREIRA
Executada: CLEMIR JOSÉDO PRADO

Bem: Automóvel FORD, modelo Corcel, placas LYF 5109, chassi IB23D141308, ano/modo 71,
azul, gasolina, apresentando a lataria corrosão generalizada, avaliado emR$900,00 (novecentos
reais). Local p/ vistoria: Rua Ângelo Schiochet s/n° - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Clemir José

do Prado.

VT-AT 879/99

Exeqüente: ELIZANEAPARECIDA ALVES FERREIRA FERNANDES

Executada: DA VINCI TÊXTIL LTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 487-2/77 900/01-AS, n°
de série 355555, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 02) Máquina de

costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34jOl-AS, n° de série 1251833, razoável
estado de conservação, avaliada em R$600,00; 03) Máquina de costura industrial, PFAFF,
tipo reta, modelo 463-34/01-AS, n" de série 1257041, razoável estado de conservação, avaliada
em R$600,00; 04) Máquina de costura industrial, PFAFF, ripo reta, modelo 463-6/01-BS
900/57, n° de série 1268017, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 05)
Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01AS, n" de série 1256465,
razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00; 06) Máquina de costura industrial,
PFAFF, tipo reta, modelo 463-34/01AS, n" de série 1257046, razoável estado de conserva

ção, avaliada em R$600,OO; 07) Máquina de costura industrial, PFAFF, tipo reta, modelo 463-

. 34/01AS, n° de série 1261387, razoável estado de conservação, avaliada em R$600,00. TO-
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TAL DA AVALIAÇÃO: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Local p/ vistoria: Rua
Domingos Sansan n" 150, Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC, 'com o Sr. Niv'aldb Petry.. ,

VT-AT901/90

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL E OUTROS

Executada: DALMJ!.R CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA.
Bens: Dezoito quilos de malha confeccionada, tipo meia malha, cores diversas, tamanhos
PMG, modelos distintos, uso adulto, masculino e feminino, de primeira qualidade,
avaliados em R$57,00/kg, total: R$I.026,OO (hummil e vinte � seis reais). Local p/ vistoria:
Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT 951/99

Exeqüente: FAZENDA NACIONAL E OUTROS
Executada: DALMAR TÊXTIL LTDA.
Bens: 01) Cinqüenta e sete conjuntos de camiseta e bermuda, confeccionados em malha
100% algodão, uso masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos variados de 02 a 12

anos, de primeira qualidade, avaliados em R$II,90/cada conjunto, total: R$678,30; 02)
Sessenta e oito conjuntos de regata e bermuda, confeccionados em malha lQO% algodão,
uso masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos variados de 02 a 12 anos, de

primeira qualidade, avaliados em R$II,70/cada conjunto, total: R$795,60; 03) Trinta e

oito conjuntos de regata e bermuda, confeccionados em malha 100% algodão, uso
masculino, cores sortidas, uso infantil, tamanhos variados de 02 a 12 anos, de primeira
qualidade, avaliados em R$10,80/cada conjunto, total: R$410,40. TOTAL DA

!1VALIAÇÃO: R$I.884,30 (hum mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).
Local p/ vistoria: Rua Domingos Sanson n° 150 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo

Petry.

I,
VT-AT 961/98

Exeqüente: IRINEU DE SOUZA FILHO
Executada: MENEGOTTI VEÍCUL9S S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total
de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em

62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha

quebrada de 76,00m; 32,00m; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,OOm com um

caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com

uma linha seca de 376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de

madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, €m precárias condições e dois ranchos de

madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à criação de peixes.
Registrado no C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob o n° 12.708, avaliado em

R$80.000,00 (oitentamil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo
795/98 e penhorado nos aU,tos do processo 963/98.

VT-AT 963/98

Exeqüente: JAMILE SCHMIDT

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estiada Francisco de Paula, com área total
de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do PostoMarcolla.fazendo frente em

62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha

quebrada de 76,00m; 32,00m; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um

caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com

uma linha seca de 376,OOm com terras deÂngelo Detofol. Edificada uma residência de

madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de

madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à criação de peixes.
Registrado no C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob o n° 12.708, avaliado em

R$80.000,00 (oitentamil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo
795/98.

VT-AT 965/98

Exeqüente: EDSON JOSÉ GAEDKE
Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total
de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em

62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha
,

quebrada de 76,00m; 32,OOm; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m;19,OOm e 60,00m com um

caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com

uma linha seca de 376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de
madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de

madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à criação de peixes.
Registrad9 no c.R.1. desta Comarca sob o n° 12.708, avaliado em R$80.000,00 (oitentamil
reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/98 e penhorado
nos autos dos processos 963/98 e 961/98.

VT-AT 1066/98

Exeqüente: GILSON ARI MASSANEIRO DA CUNHA (menor) representado / assistido
por IRENE DE JESUS MASSANEIRO
Executada: ADILSONLUISRODRIGUES -ME
Bens: 01) Balcão em vidro e alumíniomedindo 1,30m x 0,45m com altura de 1,10m, bom
estado, avaliado em R$21O,OO; 02) Balcão curvo, em vidro e alumínio, GELOPAR, medin
do 0,55x 0,55m com altura de 1,10m, bom estado, avaliado em R$580,00; 03) Balcão curvo,

em vidro e alumínio, GELOPAR, medindo 0,55 x 0,55m com altura de 1,10m, para quentes,
bom estado, avaliado em R$61O,00; 04) Freezer horizontal, PROSDÓCIMO, 320 litros,
com duas tampas, branco, razoável estado, avaliado em R$300,00; 05) Freezer vertical,
PROSDÓCIMO ELETROLUX, modelo F21 de 280 litros, branco, razoável estado, avaliado
em R$300,00; 06) Extrator de suco em alumínio SKYMSEN, bom estado, avaliado em

R$70,00; 07) Televisor SAMSUNG 20", com controle, bom estado, avaliado em R$21O,OO.
TOTAL DA AVALIAÇÃO:'R$2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais). Local pl
vistoria: Av. Mal. Deodoro da Fonseca n° 136/sala ,08 - Jaraguá do Sul/SC com o Sr.
Adilson L. Rodrigues.

VT-AT 1164/99

Exeqüente: MARLI DE AVILA
Executada: KNISSMALHASLTDA. e OUTRO (02)
Bens: Duas máquinas de costura industrial, overlock, SIRUBA, modelo 737D, nOs de
série 090190875 e 92202828, 7.500 pontos, bom estado, avaliadas em R$1.200,00/cada,
total: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Local p/ vistoria: Rua 28 de Agosto n°

2208 - Guaramirim/SC, com a Sra. Terezinha Kniss.

VT-AT 1179/98

Exeqüente: JAIRO LEMES DE ARRUDA

Executada: ZEFERINO JESUS MOREIRA LEITE - ME de ZEFERINO JESUS
MOREIRA LEITE
Bens: 01) Betoneira 120 litros, MENEGOTTI, amarela, razoável estado, avaliada em

R$350,OO; 02) Serra circular manual, elétrica, MAKITA, modelo 5300B, razoável estado,
avaliada em R$300,00; 03) Betoneira 140 litros, MENEGOTTI, vermelha, razoável estado,
avaliada em R$400,00; 04) Dois carrinhos de mão, com pneu e câmara, razoável estado,
avaliados em R$30,00/cada, total: R$60,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$I.110,00 (hum
mil cento e dez reais). Local p/ vistoria: Loteamento Divinópolis, lote'n° 22 - Jaraguá do

Sul/SC, com o Sr. Zeferino Jesus Moreira Leite.

VT-AT 1398/98

Exeqüente: JOÃO HENRIQUE FERREIRA (menor) representado / assistido por VERA
LÚCIAMÁXIMO FERREIRA

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total
de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em

62,50m com terras de Alberto Schroeder; extremando pelo lado direito em uma linha

quebrada de 76,00m; 32,00m; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e 60,00m com um
caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com

uma linha seca de 376,00m com terras de Ângelo Detofol. Edificada uma residência de

rnadeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de

madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à criação, de peixes.
Registrado no c.R.I. desta Comarca sob o n° 12.708, avaliado em R$80:000,00 (oitenta mil

reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo 795/98 e penhorado
nos autos dos processos 963/98, 961/98, 965/98 e 1400/98.

VT-AT 1400/98

Exeqüente: ILSON DE SOUZA
'

Executada: MENEGOTTI VEÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de terreno situado à Estrada Francisco de Paula, com área total
de 26.700,00m2, de forma irregular, distante 2,00m do Posto Marcolla, fazendo frente em

62,50m com terras de Alberto Schroeder, extremando pelo lado direito em uma linha

quebrada de 76,00m; 32,00m; 60,00m; 38,50m; 40,00m; 63,00m; 19,00m e'60,OOm com um

caminho projetado a ser aberto e terras de José Carlos Fodi, e pelo lado esquerdo com

uma linha seca de 376,00m com terras de ÂngeloDetofol. Edificada uma residência de

madeira, cobertura de telhas de barro, antiga, em precárias condições e dois ranchos de

madeira, não averbados. Contém também duas lagoas destinadas à criação de peixes.
Registrado no C.R.I. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sob o n° 12.708, avaliado em

R$80.000,00 (oitentamil reais). O mesmo bem se encontra arrestado nos autos do processo
795/98 e penhorado nos autos dos processos 963/98, 961/98 e 965/98.

ÔNUS ,:. Eventuais custas, emolumentos e faturas em aberto junto a TELESC SIA, a serem

comunicados nas datas de Praça/Leilão.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (vinte por cento) nc
ato da arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas após o Leilão. A comissão do

Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, acordo/remissão ou

adjudicação e correrá por conta do comprador, remitente ou adjudicante. Caso OS

executados não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão, quando da
expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital de Notificação de

Praça/Leilão, segundo estabelece o Artigo 68i, Parágrafo 3° do CPC. Maiores

informações no escritório.do Leiloeiro fone/fax (0"'*47) 422-8141 e/ou pelo endereço
www.leiloeiro.com.brou pelo e-mail carstens@leiloeiro.com.br

ARTURHENRIQUE CARSTENS

Leiloeiro Público Oficial
Matrícula AARC-003/82

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.LANÇAMENTO
Residencial

NT HONT

ADQUIRA O SEU APARTAMENTO

R$ 40.000,00

Sacada corn

churrasqueira .-
...

��.

opcional

Opções de Pagamento:
- Recursos Próprios
- Utilização do FGTS

Financiamento

CAI:JIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6% jUfQS a.a, + TR

\\ �,=:.LOCALlZAÇÃO
o

!iS Aua Santos Dumont

��n
Esquadrias de alumínio
em todas as janelas '.

Su íte com instalação para ar

condicionado E;l telefone •

Área Total do Apartamento: 80,72 mi

PLANTÃO DE VENDAS - 9963-37-14 OU 9973-8335

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO
.

CREC11873.J

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

)�:.ç:���?!�I.Ç.�R� � ,CORREIO�DO-PO�O }!:��.C?��.�.? .���:.?l. R�. ::�.�I.� .��. �q�.l.

ifPABX

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

AMIZADE - Terreno com 450 m2.
Rua Orestes Tecila - Lote 38. Preço

R$· 12.000,00 (próx. Salão Amizade)

CENTRO - Ed. AMARANTHUS - 4°
ANDAR - Sem acabamento interno.
Preço R$ 100.000,00 + SALDO COM
CONDOMÍNIO - Aceita outro imóvel

como parte de pagamento

CENTRO - Terrenos de
R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado

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

R$ 1300000 (Aceita carro no negócio)

.E-mail-imoveis@netuno.com.br

VILA NOVA - Apto ED. VILA NOVA - 3

quartos + garagem + Cozo sob medida.
Entrada R$ 24.000,00 + saldo CH

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (landar), 2

quartos c! garagem, piso de madeirá e

fica cozinha sob medida - R$ 53.000,00

SÃO LUIS - Casa Alv, cf90 m2 - 2

quartos + garagem. Rua Ana Tecila
Ferreira - Lote 27. Preço R$ 28.000,00

AMIZADE - Apto Ed. Suelen (1
suíte + 2 quartos). Preço

R$ 52 000 00 a R$ 55 000 00

Cód 2031 - APARTA
MENTO EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ C FRENTE
PARA O MAR) - ED.
OÁSIS - 40 ANDAR -

1 SUÍTE + 3 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIA + 1
VAGA GARAGEM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ

I

DO SUL - CONSULTE
NOS PARA MAIS
DETALHES

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

a partir de R$ 70,00)

SÃO LUIS - Terreno cl 364 m2 - Rua
402 - Lote 14 (Próx, Bell'Arte móveis),

R$ 12.200,00 (Inclui b asfalto)

SCHROEDER - Casa em alvenaria c]
- 74m2 - 2 quartos + 2 garagens +

fundamento 80m2. Preço R$
22.500,00 (fInanciável pela CAIXA)

JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno cl
302 m2 - Rua Matias José Martins
(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

NOVA BRASIl:IA - ED. JOVERLI - 20
Andar 1 suíte + 2 quartos + dep + 2

garagens - R$ 55.000,00
(próx, antiga APAE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHãve CHãve CHãveCHãve CHãve
CRECI612-J

CH:ive
Ret. 0053 - Ilha da

Figueira - Casa de
madeira. Rua Antonio

Kochella, 3 quartos e

demais dep. R$
30.000,00, valor
negociável.

MÔNACO - Apartamentos de 1 e 2

quartos localização central, salão de
festas cl cheira, playground,
garagem privativa. Financiamento
direto cl a construtora. Rua: João
Marcatto esq. cl rua Clemente
Baratto, faça-nos uma visita.

Vila Nova - 01
- Terreno com

ótima
localização,

Bairro Vila Nova.
Rua Luiz

Marangoni, com

2.702m2• Valor
negociável.

Condomínio Amizade - OS -

Apartamento de 2 quartos e

demais dep. todo em piso
.

cerâmico, ótimo estado.
R$ 32.000,00 negociável.

_. '''�" �ilIm ilIm!
Edit. Mathedi - Apartamento

de 3 quartos e demais dep.
Pronto para morar em local de
fácil acesso para qualquer local

da cidade.

Edit. Klein - 02
- Apartamento
de 3 quartos e

demais dep., em

ótima
localização, de
frente para Rua
Barão do Rio
Branco.

Ret. 604 - Nova Brasília -

Casa de alvenaria. Rua Egidio
Vicente de Souza com 3

quartos em lugar tranqüilo
para morar. R$ 75.000,00. Ent.

+ parcelamento.

Centro - 02 - Terreno com ótima
localização, na

Rua Epltáclo Pessoa.

R$ 160.000,00 neqocíável,

CHãve CHãve CHãveCHãveCHãve

FONE: (047) 371-003,1Imobiliária Menegolli LIda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5163CASAALVENARIA - AMIZADE
RROLFALBERTOBALLOCK,84-
VERSALHES
DEP: 01 suITE, 02QUARTOS, SALA,
COPA,COZINHA,02 BWC,
LAVANDERIA,GARAGEM, Areado
terreno 450,00 m2 Área Benfeitorias
180,00 m2 Preço: 90,000,00,

IM081llARIA

MENEGOTTI CRECI N" 550-J

5205PARQUE AQUAnco - lUfADAFIGUEIRA

RUA:JARAGUA,5/N-GUARAMIRIM-TERRENO
COM 80,00M X 600,00M = 48.000,00M2, AREA
CONSTRUIDA DE 500,00M2 - 01 PISCINA DE

15,00M X 30,00M - 01 PISCINA COM 10,00 X
25,OOM. Área do terreno 48,000.00 m2 Área
Benfeitorias 500.00 m2 Preço: 350,000.00

5120 CASAALVENARIA - lUfA
DAFIGUE!RA

RNEREUVASEL,l90 - DEP.: 01

SutrE,03QUARTOS,COZINHA,
SALA,02 BWC,GARAGEM,

LAVANDERIA

Área do terreno 450,00 m2 Área
Benfeitorias 252.00 m2 Preço:

96,000.00.

5203CASA -CENTRO - LATERAL

PROCOPIOGOMES,594- 03QUARTOS;
02SALAS;0:2BWC;CHURRASQUEIRA;
COZINHA;DESPENSA;LAVANDERIA;

GARAGEM. AMPLOJARDIM,
TERRENO= 49,00M X 21,30M
Área do terreno 981.50 m2 Área

Benfeitorias 180.00ro2 Preço: 140,000.00

5172CASA
ALVENARIA - ITAJAÍ
R:LUIZ LOPES
GONZAGA,1426-
DEP.:03
QUARTOS,5ALA,5ALA
TV,COPA,COZlNHA,
BWC,ABRIGOANEXO
COMLAVANDERIAE

GARAGEM,PISCINA
PARATERMINARÁrea
do terreno 325.00 ro2

Área Benfeitorias 78.00
m2 Preço: 32,000.00.

5181CASA MISTA
SANTOANTONIO - R

ANTEROCORRElA,
LOTE799- 03

QUARTOS,SALA,
COPA/COZINHA,
GARAGEM.EM
ALVENARIA:BWC,
LAVANDERIA -

CALÇADAEMVOLTA
DACASA. Área do
terreno 399.00m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2

Preço: 15,000.00.

5164PREDIOALVENARIA-AGUAVERDE-'
RUA:GUlLHERMJNAPEREIRA LIMALENZ! - 03

APARTAMENTOS,CADAAPARTAMENTOCOM
70,00M2-DEP. DECADA APTO.: 02QUARTOS,
SALA,COPA,COZINHA,SALADEVlSITA,BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do terreno 350,00
m2 Área Benfeitorias 210.00 m2 Preço: 90,000.00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ParecerComercial
Vende - Administra

"

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

- 275-2920
Realizàndo seu sonho imobiliário

_ 275-2777

COO 027 - Vila
Lenzi - Casa em

alvenaria de

esquina-3
quartos,2
banheiros - Rua:
Antônio Carlos
Ferreira - Valor

R$ 55.000,00

COO 098 - Barra
-Casaem

alvenaria com 3

quartos - Rua
Aluisio Boeing:'"

Valor R$ 35.000,00

DEFRONtE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Área de terra industrial
medindo 14.485,SOm2 -

com 203 mts.
De frente e duas

esquinas - Ao lado do
loteamento Juventus -

Valor R$ 170.000,00

Chácara - medindo

200.000,00 m2 - 900/0
de pastagem já formada
- três lagoas - casa de
madeira nova com três
quartos, piso cerâmico -

área de festas -

mangueiro grande para
tratamento e

carregamento de
\

animais grandes -

criação de peixes -

Garibaldi -

Valor R$ 75.000,00

COO 058 - Jaraguá esquerdo» Casa
em alvenaria medindo 120,00m2-1
suíte, 3 quartos - Valor R$ 50.000,00

COO 100 - Vieiras - Casa em alvenaria
nova - 3 quartos - Valor R$ 38.000,00

Laani
Imóveis

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

- RESIDENCIAL SAN LORE (Jaraguá Esquerdo)
- RESIDENCIAL VENETO (Estrada Nova)

* Financiamos com uma entrada mais 100 vezes.

dorrn.,
70m2, todo
de piso,
ótima.

conservação. Rua José Emmendoerfer,
próx. área central.
Entr. R$ 15.000,00 + parcelas (CEF)

dorins.,
ótima localização. R$ 55.000,00

dorrn., próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

Barra
- 2

suítes
+4

darms., 320m2• R$ 115.000,00

� EDIF. SCHIOCHET -1 suíte + 2 dorm, (157m2) - R$ 60.000,00. (Rua Barão
Rio Branco)
- EDIF. ROYALBARG -1 suíte + 2 dorm. (194m2) - Entr. R$ 90.000,00 (em 3x)
+ 100x R$1.330,OO (cub) Av.Marechal Deodoro da Fonseca

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I O 'ITerreno c/ 384,00 m2, Jardim Hruschka ..II - R$ partepaga�ento:
I 3.000,00 + 30 x 270,00 . I
I O Casamistac/16Sm2, terrenoc/301,00m2(14x21) I
I VILANOVA: Rua Ernesto Lessmann, n° S06, Vila Lalau, após I
I Marisoh- R$ 32.000,00 I
I B 1 Terreno c/873,64m2 (26,41x33), Rua Brusque - R$ I
I' . arra 60.000,00 LOCAÇÃO I

II A imobiliária da Barra SÍTIOS o Salacomercialc/34,62m2,RuaReinoldoRau, :
I

esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00
I

o Sítio c/ 11.26S,00m2 edificado com um galpão de (Primeiromês de aluguel grátis)
I madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água,

I
I O Sala comercial c/ aproximadamente 70;00m2, I
I TERRENOS

localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, Rua Padre A. R. Jacobs, 62S, Vila Lenzi - R$ 3S0,00 Idistante do asfalto 1,S km - R$ 15.000,00
I

.

\ (Primeiro mês de aluguel grátis) I
I BARRADO RIO CERRO:

O Sítio c/ SO.000,00m2 de forma retangular, tendo O Sala comercial c/ aproximadamente 30,00m2, I
I

'

M,OOm de frente para a Rua Bertha Weege, c/ área Rua Angelo Rubini, 418 - R$180,00 I
lo Terreno c/ 636,00m2 (26,SO x 24,00), Rua Angelo Iplana de aproximadamente �0.000,00m2, água para

I
Rubini, 461 - R$ 80.000,00 f I di 4 k d B R$ 6500000 Iazer agoas, istante m a arra -

.,
- O Apartamento c/ q3 quartos, garagem e demais

I Aceita casa na Barra até R$ 40.000,00. de dê
.

R A d R I Ri C R$ IO Terreno c/1.214,SOm2(20x60,SO), Rua Horácio epen encias, ua man us enge, o erro-

II Rubini,772 - R$ 22.000,00 230,00
I �� I
I JARAGUÁ 99: O Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais I
'I

O Casa alvenaria c/llO,00m2 com laje, 03 qtos, sala, dependências, Rua Hermann Schultz, 169,Viia Lenzi I
coz., BWC, lavanderia, gar,agern, terreno e/S79,18m2, R$ 2S0 00 '

I O Terreno c/ 32S,00m2, lot.Miranda, lotes n° 6 e 7 -

Rua Augusto Hanemann, 386, Barra _ R$ 38.000,00
-

, I
I R$ 9.000,00 - parcela cada lote em até 3x. \ / I
I' O Casa mista c/ 02 quartos, garàgem e demais

IO Casaalv.c/200,00m2,lsuíte+3qtossendosuítee d dêncí R H
'

eButzke.s /nvnaBarra
I O Terreno c/ 808,20m2 (�6,SSx30,44), Rua Bertha epen encias, ua ennqu "

-

Iquartosdarmários embutidos, escritório, garagem para R$ 20000
I Weege, lado colégio 2S de julho. Aceita carro até R$ dois carros, depéndêneia e/BWC, lavanderia, despensà,

,

I
'16.000,00 ou casa até o mesmo valor - R$ 26.000,00. Ichurrasqueira, piscina, terreno e/SS2,7Sm2 (16,SOx33,50), O _Casa de alvenaria c/ 02 quartos, �2 BWC,

Rua Pe. Aloísio Boeing, na Barra. - R$ 95.008,00, garagem e demais dependências, Rua Wolfgang I
Weege, lS00, na Barra - R$ 400,00 I

.'
I
I
I

II O Terrenos c/360,00m2, lot. CasaNova II, R$�.500,00
de entrada + 50 x 1,11 Salários Mínimos

.

I
I SÃOLUIS:
I

.

•

o Casa alv.e/lS0,00m2 mais galpão e/90,00m2,
terreno cl 3.200,00m2(74x43)" Rua Bertha Weege
esquina Augusto Hanemann, BARRA - R$120.000,00-
aceita terreno(lote), caminhão pequeno ou grande como

o Galpão ein alvenaria com 3S0,00rn2, escritório,
banheiro, Rua Tereza Hruschka, n " 6S, São Luís
R$ 7S0,00

376-0015 - RUAANGELO RUBINI, 1046- barrasul@netuno.'co'm.ü".
, ",

c

Imobiliária .Jardlm
Jaraguá Ltda.'cREcIW572-J

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do .su - SC "

FONE/FAX: (047) 371-0768 -, 37t�658�. o'.
E-mail - imobiliaria@ jardimjaragu,a.com.br

'

CENTRO
Ed.

Menegotti

A U - casa em

alv. (semi-nova) cl 150m2,
suíte cl banheira (hidro) +
2 quartos, sala, cozinha cl
armários sob medida, 2
bwes, área serviço,

churrasqueira, garagem pI
2 carros - Terreno 400m2•
Valor R$ 87.000,00 (aceita
imóvel de me:nor valor)

CENTRO - Ótima casa em

alvenaria cl 280m2 - suíte + 2
dorrn., (mobiliado), 2 salas,

lavabo, cozinha cl armários sob
medida, área serviço, 2 bwes,
garagem pI 2 carros. Terreno
900m2 - Excelente imóvel para

fins comerciais - Valor R$
250.000,00. Rua Guilherme
Weege (ao lado da Fellows)

casa em alvenaria (nova) cl
130m2, suíte + 2 dorm., 2

salas, cozinha, área serviço,
bwc, garagem. Terreno

375m2• Valor R$ 65.000,00
(aceita proposta) - Próximo

a Arte Lage

Papp - Casa em alvenaria cl
200m2 - suíte cl hidro T 2 quar
tos, 2 salas, cozinha, bwc-soeial,
bwc-serviço, área serviço,
garagem pI 3 carros cl portão
eletrônico, churras. Terreno:
450m2• Valor R$ 80.000,00

Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

bws-socíal, dep. empregada
cl banheiro, área de serviço,
garagem, salão de festa.

Valor R$ 70.000,00

APARTAMENTOS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: suíte + 2 dorm. cl gari;lgem
Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem
Centro: suíte + 2 dorm + dep. emprego
Jguá Esquerdo: 2 dorrn, cl garagem
Vila Lalau: suíte + 2 darm. cl garagem
Centro: suíte + 2 darm., cl garagem

CASAS
Sobrado lindo cl sUite + 2 dorm,
Casa em alv. 3 dorrn, + dep. cl garag.
Casa mista (nova) cl 2 dorm,

.

Casa mista - cl 4 dorm, cl garagem
Casa alv. - cf 2 dorrn, cl garagem

VALOR
R$ 800,00
R$ 370,00
R$ 380,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 340,00

R$ 800,00
R$ 380,00
R$ 150,00
R$ 330,00
R$ 350,00

$000 $00 00$$$0

RELA�O DE IMÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

EDIFÍCIO
Ed. Athenas
Aptos Novos
Ed. Cristiane Monique
Aptos Novos
Ed. Giovana
Ed. Hass

Vila Nova
Czerniewcz\ ,

Rio da Luz
Ilha da Figueira
Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VJI_,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
Ref. 102 - Barra
do Rio Cerro.
250m2, 1 suíte, 2
dorm.,3 salas,
cozinhas, bwc
social, dep. de
empregada.
Terreno
596,OOm2• Rua
Padre Aluísio
Boeing,21
esquina
R$ 160.000,00
semi-mobiliada

CASAS
109 . Chico de Paulo: Alv. 100m" 3 dorm., com laje, murada R$
110 . Vila Lenzi: Alv: 190m2, 3 dormit., com laje, 2 bwc R$
111 . Nereu Ramos: Alv., 154m" 3.dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq R$
113 . BR·280 (lado direito): Alv., 190m2, 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem. R$
114 . Ana Paula: Mista, 100m" 3 dormit., sala, coz .. , garagem, churras R$
115 . Água Verde: Alv. 94m2, 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ R$
116 . Trfa Martins: Alv., 100m" 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ R$
118 . Santa Luzia: 2 aptos, 90m2 + saal coml., + casa mista, terreno 2.500m2 •• R$
120 . Nova Brasília: casa com 270m" 1 suíte, 3 dormitórios R$
141 . Três Rios-Norte: alv., 3 dormit., terreno com 2.026m2 rua José Martins R$
143 - Figueira: mista, 3 dormit., sala, coz., bwc, terreno 510m2 + financ R$
150 - Tifa Martins: alv. 140m2, 3 dormit., terreno 350m2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R$

45.000,00
75.000,00
45.000,00
35.000,00
23.500,00
18.000,00
25.000,00
65.000,00
70.000,00
65.000,00
13.000,00
33.000,00

LOCAÇÃO
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 260,00
Figueira: Sala Comercial com 40m" rua José Theodoro Ribeiro R$ 190,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

Rua Fritz Bartejl 77·51.03· Baependi· Próx. Javel MultimarcaFone Fax: 275-0051
IMOBILIÁRIA • ENGENHARIA • CONSTRUTORA • CONSÓRCIO DE IMÓVEl

Vila Lalau - Excelente apto. com 111.77 m2, Residencial
Vitória Régia. R$ 18.000.00 + Financiamento (R$ 340.00/
mês). Estuda propostas.
Rau - Casa alvenaria com 138 m2, suíte + 02 quartos, 02
salas, churrasqueira, terreno todomurado. Preço a combinar.
Czerniewicz - Apto. com suíte + 01 quarto, todo com piso
cerämlco.portão eletrônico, interfone. R$ 39.000.00 .

São Luis - Lotes com 325 m2. R$ 2.500.00 entrada e saldo
60 parcelas de 1,2 salários mínimos. Ultimas unidades.
Fazemos financiamentos e você pode usar seu FGTS.

HEXAGONAL
ENGENHARIA LTDA.

Arte de Projetar e Construir com Segurança e Economia

- Projetos e Construções
- Manutenção e Execução de obras Industriais
- Mão-dê-Obra Especializada e Treinada, seguindo normas técnicas de segurança

/

O Futuro de nossa Empresa depende da gàrantia de nossa qualidade

....

ao:

RANCHO IMOVEIS - CRECI820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES
A SUA ESCOLHA.

RANCHO' ir 373-0283

MOVEIS 28deAgosto,1467-Centro

GUARAMIRIM

Umaparceria correta. ranchoimoveis.com.br

Cód. 477 - Casa de
alvenaria com 112m2 de 3

quartos. Terreno com

619m2. Localizado na Tifa

Junio - Bairro Três Rios do
Norte. R$25.000,00 à vista.

Cod.149 - Casa de
.

alvenaria com 108m2 de 3

quartos. Terreno com

350m2. Localizado à .Rua
Francisco Hruscka - Jardim
Ana Paula II (Jaraguá

-

Esquerdo). R$50.000,00.

MARIMAR
IMÓVEIS

Cód.365
* Apartamento de 141m2

com três quartos;
.

* Apartamento de 80m2 com '.
uma suíte e mais um quart'o;

* Sala comercial com 80m2;
* Sala comercial com 141m2;
* Duas salas comerciais
com 40m2 cada;

* Uma sala comercial com 220m2;
* Garagem para dois carros.

. Localização:
,Rua Padre Alberto Jacobs
Vila Lenzi

Valor:

R$ 280.000,00

Cód. 801 - Casa de alvenaria com 31m2 localizado no bairro Schroeder I - Terreno com

458m2 - R$12.300,00.
Cód. 472 - Casa de madeira com 43m2 + uma casa de alvenaria com 43m2 (estrutura
para mais um piso) - Vila Lalau - R$28.000,00
Côd. 486 - Sobrado de alvenaria com 84m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$25.000,00.
Cód. 485 - Casa de madeira inacabada com 77m2 - Terreno com 360m2 -

Ilha da Figueira - R$13.000,00.
Cód. 491 - Casa de madeira com 80m2 - Terreno com 324m2 - Três Rios do Norte -

R$18.800,00 + financiamento.

Cód. 367 - Casa demadeira com 144m2. - Terreno com 375m2 -

Rio da Luz - R$26.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.a.lte�
Corretor de Imóveis
Tel: 372-3922CRECI9238

* Casa alvenaria, 118m2, 3

quartos, Vila Lenzi, ótmo local,
terreno 392m2• R$ 45.000,00.

E-mail: grotewold@netuno.com.br
Aceita imóvel menor valor na

Vila Lenzi ou imediações.

��ij\11 m MAKill I
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
,

t nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTQS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E'DEMAIS

DEPENDÊNCIAS

IESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÖNICO
SALÃO DE FESTAS til

o'

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO 0-
H
,..

POR APARTAMENTO • ;'2
, ,..,

CHURRASQUEIRA til

s
H

I
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

ec
,..
z

PRÓX. WEG II
"'

�
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N "'

:.:

o
,"

É TUDO O QUE VOCÊ
til

til
H

PRECISA PARAMORARBEM eo
o-
-o

I
z

til

CONSULTE-NOS
o

CONSTRUÇÃO E VENDAS
til
'"
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS lMOBJUARIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438 - SALA 04

CRECI 1439-J

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demals
dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00. Condições de pagamento à combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com zquartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 119,63m2 - R$ 49.344,60. Forma de pagamento à
ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
área de 114,23m2 - R$ 47.185,46
306 - Terreno c/756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
MOlha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 362,62m2.- Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00

'

310 - Terreno com 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de 871 ,98m2
- Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias - Jguá
Esquerdo - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
403 - Casa alvenaria com 325,00m2, nó centro, 1 suíte,,2
quartos, demais dependências, garagem p/4 carros, ampla
área de lazer, semi-mobiliada. Terreno com 714,00m2• Pode

.

Ser financiado, aceita imóvel de menor valor nas praias de
Piçarras ou Penha. Valor R$ 208.000,00. Condições de
pagamento à combinar.

'

•

Salas comerciais no Centro - Condições de pagamento à
combinar. Possuímos outroS imóveis em .nossa carteira.
Consulte-nos.

I · CASA DE ALVE���!�om2, situado no Jguá
Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00.

• CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.

I
· CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (em construção), na

I' �ua �::;:Is:�:n�� :i��O�::�'t�:�:o-c:: 31�'�:::::�2,
situada na Rua Bahia. Valor - R$ 35.000,00.

• SOBRADO DE ALVENARfA cl 220m2, NOVA, situado
no Loteamento Bela Vista. Valor - R$ 115.000,00.

• 1/2 ÁGUA DE ALVENARIA cl 60m2, no Loteamento

�na �:u�: l������I:: 1�.::::O�ituado no Loteamento IOuro Verde. Valor - R$ 13.000,00.
,

TERRENOS
� TERRENO cl 435,OOm7 - situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00

• TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua Luis

IBortolini. Valor R$ 20.000,00

� TERRENO cl 313,00m2 - situado no Ana Paula III.

Valor R$ 12.000,00.

• TERRENO no Loteamento São Cristóvão (Bairro
Amizade). Valor R$ 11.500,00.

Loteamentos Financiados
CAMPOSAMPIEROI

CAMfOSAMPIEROn
FJRE1IUE

OUROVERDE

ZANGHELINI

Financiamos com uma entroda e o

restante em até 60 mesesI CondounHrlofechado

Flamboyantcom vistapanorâmica.

CREC11541-J

I
I

tnformatívo
Imobil iário
AIJS

A A.I.J.S. agradece a palestra do
Sr. Francisco Herbert Schork da
STE - Treinamento, proferida no

dia 16/04/2001 nas

dependências da SER MARISOL.
Na oportunidade tivemos temas
voltados a motivação em vendas .

Para as imobiliárias e/ou
corretores que quiserem

contratar a consultoria da STE o

telefone é (48) 233-4647.

A A.I.J.S. comunica a todos seus
associados que haverá reunião
com a CEF, onde abordaremos
assuntos de interesses mútuos.

DATA: 25/04/2001
HORA: 16:00 horas
LOCAL: Hotel Etalan

Contamos com a presença de
todos.

Atenciosamente

A Diretoria

VENDE:

Cód. 0073 - Casa de alvenaria cl
72,OOm2 (8x9), contendo 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, terreno cl
450,OOm2 (15x30). Localizada á rua

saíbréíra, bairro Garibaldi.
Valor R$ 11.000,00' Aceitando-se
permuta
por imóvel na praia
de Barra do Sul

Ru� João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUÁ DO SUL, 14 DE ABRIL DE 2001

FONE: 371-3349

ALUGUEL

DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fímde se habilitarem

para casar os seguintes:

Edital n° 23.204 de 11/04/2001
ÉLCIORODRIGUES EDANIELE ZANINI

Ele, brasileiro, solteiro, técnico têxtil, natural de Agrôlandia, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Reinaldo Rau, 696, apto. 201, nesta cidade, filho de Alair Rodrigues e Yolanda Rodrigues-
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Luiz Gonzaga Ayroso,
373, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Ivan André Zanini e Dalva Prá Zanini-

.

Edital n° 23.206 de 16/04/2001

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado.
MÁRCIO JOSÉ FERRAZZAE ZENIRAMOTA

Ele, brasileiro, solteiro, dentista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 860, nesta cidade, filho de Honoratto Ferrazza e Maria Eiehinger Ferrazza
Ela, brasileira, solteira, aux. de depto. pessoal, natural de Guaramirim, neste Estado, filha de Osni Pedro Mota
e Natália Mota.

Edital n° 23.210 de 17/04/2001

Cópia recebida do cartörto de Turvo, Paraná.
DIVONZIRMENDESDEMENEKEDENIRAPARECIDAFRANÇA.

Ele, brasileiro, solteiro, operador de metalúrgico, natural de Guarapuava, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Francisco Gretter, nesta cidade, filho de José Demenek e Maria Mendes Demenek.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guarapuava, Paraná, domiciliada e residente na Avenida Nossa
Senhora Aparecida, Turvo, Paraná, filha de Amilton de Oliveira França e Aurora Carmo dos Santos.

Edital n° 23.212 de 17/04/2001

Cópia recebida do cartório deMangueírínha, Paraná.
CESRA AUGUSTO DEABREUE JULCILÉIADONZELLI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de montador, natural de Mangueirinha, Paraná, domiciliado e residente em
.

Ribeirão Molha, nesta cidade, filho de João Alves de Abreu e Delci Negretti de Abreu,
Ela, brasileira, solteira, faccionista, natural de Marema, neste Estado, domiciliada e residente na Colônia Forte,
Mangueirinha, Paraná, filha de Darci Donzelli e Carmelinda Donzelli.

Edital n° 23.213 de 17/04/2001
ADEMIRFISCHERESOLANGEDEMIR,ANDA-

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Eno

Fischer, 154, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Egon Fischer e Anita Ehlert Fischer.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Guaramirim, neste Estado, filha de Rosa Maria de Miranda,
domiciliada e residente na Rua João Sotter Correia, 255, Guaramirim, neste estado. (a contraente)

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

ir (0**47)
372-2903

9973-3623

RIO CERRO II - Próximo da
chocoleite. CASANOVA - 03

QUARTOS. SINAL R$
10.000,00 E ASSUMIR 100
PARCELAS DE 01 SALÁRIO.

CZERNIEWICZ
CASAEMALVENARIA-
210,00 M2 - 05 QUARTOS

R$ 80.000,00 -

NEGOCIÁVEL

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czernlewlcz - Jaraguá do Sul - se

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

II

II EDITAL
I'

II

PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, TabeliaDesignada da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Andreza Mundstock - Rua Max Wilhelm, 786. - Nesta;
Anizio Souza-ME -Rua Francisco Ruska, 1261. - Nesta;
Com. Lanchonete Vivian Cris Ltda. - Rua Mal. Castelo Branco, 955. - Nesta;
Confecções Ponto a Ponto Ltda-ME - Rua Manuel Francisco da Costa, 3863.
- Nesta;
DietrichWojcikowski - Rua Francisco Ruska, 1267. - Nesta;
Edio João Gianesini - Rua Thomas F. de Goes, 285. - Nesta;
Farmácia de Manip. Receituário - Rua Domingos R. da Nova, 145- SI 2. -

Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - Rua 25 de Julho, 1633. - Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - Rua 25 de Julho, 1633. - Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - Rua 25 de Julho, 1633. - Nesta;
Ind, de Estofados Vila Nova Ltda. - Rua 25 de Julho, 1633. - Nesta;
Ind. de Máquinas Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 82, sInD Galpão 3. - Nesta;
Ind. de Estofados Vila Nova Ltda, - Rua José Theodoro Ribeiro, 4420. -

Centro - Nesta;
Ind. de Máquinas Kniss Ltda. - Rod. BR-280 Km 82, sInO Galpão 3. - Nesta;
J C C Instalações e Telecomuni. - R. R. Francisco Hruscha, 1125. - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda .

...: Rua Angelo Rubini, 1256. - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - Rua Angelo Rubini, 1256. - Nesta;
José Pereira dos Santos - Rua José Picoli, 511. - Nesta;
José Pereira dos Santos - Rua José Picoli, 511. - Nesta;
Marcos Antônio Martins - Rua Heriberto Nagel, 92.- Nesta;
Maria Luiza Davi Rossetti - Rua Luis Alves, 82. - Nesta;
Marlene Bemadete Clemes Pans tein - Rua Nereu Ramos, 98. - Nesta;
Mercado Nigui Ltda-ME. - Rua Irmão Leandro, 1850. - Nesta;
Miftica Murara - Rua Exp. Antônio C. Ferreira, 1217. - Nesta;
Motel Mistérius - Manoel Francisco da Costa, 1333 - Nesta
Móveis Jae - Everli Jordan Duarte - Rua Marechal Castelo Branco, 193.
Corupá. ,

Recanto do Sabor Ind. Com. Artigos para - Rua Exp. Cabo Hadlich, 160.
Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - Rua Pres. Epitacio Pessoa, 566, Conj. 09.
Nesta;
RGR Desenvolv. Profiss. em Informati. - Rua Exp. Antônio C. Ferreira, 23. -

Nesta;
RGR Desenvolv. Profiss. em Informati. - Rua Exp. Antônio C. Ferreira, 23. -

Nesta;
RSA Planejamento e Construção - Rua Fritz Bartei, 77, Sala 03. - Nesta;
RSA Planejamento e Construção - RuaFritz Bartei, 77, Sala 03. - Nesta;
RSA Planejamento e Construção - Rua Fritz Bartel, 77, Sala 03. - Nesta;
RSA Planejamento e Construção - Rua Fritz Bartei, 77, Sala 03. - Nesta;
Sinval Alves Rodrigues - Rua José Narloch, 2055. - Nesta;
Sinval Alves Rodrigues - RuaJosé Narloch, 2055. - Nesta;
Sonia Alves da Silva - RuaTharcisio OliveiraMota, 41, Vila Lenzi. - Nesta;
TKS Móveis Ltda. - Rua Roberto Seidel, 1387. - Corupá;
Valmir Luis Vicentim - Rua Amoldo Piske, 843. - Nesta;
Valter Cardoso> Av. Pref. Valdemar Grubba, 1612. - Nesta;

II

II

II

II

II
II

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa

ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur

Muller, n° 78, no prazo da Lei, a flrrt de liquidar o seu debito, ou então,
dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados

na forma da Lei, etc.

I'
Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2001

Dton HotTmann

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
.

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saberao responsável
pelos Títulos abaixo retacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de

Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da LEI se não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto

ao apresentar declaração de resposta por escritório.

Devedor Documento Credor
Vencimento Valor SacadorEspécie Numero

03.017.844/0001-33 Cerâmica Portobelle S. A.

26/05/2000 4.524,31 O Mesmo
03.017.844/0001-33 ·Cerâmica Portobello S, A.

26/05/2000 888,71 O Mesmo
03.017.84410001-33 Cerâmica Portobello S. A

26/05/2000 575,04 O Mesmo

A. E. INCORPORADORA LTDA
D 56150201

A. E. INCORPORÄDORA LTDA
D 56150301

A. E. INCORPORADORA LTDA
D 56150401

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei NQ7.661/45�
Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC:
Jaraguá do Sul, 18 de Abril de 2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado, 21 de abril de 2001

MODA

Jaraguá do Sul entra na rota dos grandes eventos
damoda com o 10 Fashion Show, no recém inau

gurado Big Bowlling, no Shopping Center

Breithaupt. Todo glamour da mundo fashion

poderá ser apreciado em duas noites de desfiles,
26 e 27 de abril, com as melhores marcas e grifes
presentes no shopping. Ao final estão pro- .

L.......C'--__ -"""

gramadas performances de dança e. shows Mari Nascimento, Simone Lilian Stefani e Fabiana
musicais. Machado no show do cantor Leonardo, no

Centreventos Cau Hansen, em Joinville

NOITE BRASILEIRA.
.

Acontece no dia 5 de maio, às 20h30, no Clube

AtléticoBaependi, a 5" Noite Brasileira de Jaraguá
do Sul, realização do Rotary Club Pérola Indus

trial, com renda destinada à Associação dos De
ficientes Físicos. Animação será da Banda Stagio
10, de Florianópolis. Durante o evento será pres
tada homenagem especial ao cirurgião-cardi
ologistaVictor BauerJunior. Ingressos antecipados
naBarbi Seguros e Restaurante Itajara.

SHOWNA PRAÇA
A banda catarinense Vaca Loca estará, a partir
das 19h30 deste domingo, dia 22 de abril, no palco
da Praça Ângelo Piazera, como atração destemês
do Projeto Show 125, que integra a programação
de aniversário de Jaraguá do Sul. É a primeira
apresentação do grupo na cidade.

BOATO

Wilhelm Guida Borowicz, da Barão Videoloca

dora, desmentiu esta semana um eventual namoro
com ElisaMaiochi. Afirmou que essa informação
não passa de boato, na verdade classificou a in

formação como uma grandementira. Pelo que se
sabe,'ele continua solteiríssimo e despedaçando
corações.

ELEITO
O publicitário FernandoMoraes Rego, diretor da
Phocus Promoção eMerchandising, foi eleito por
aclamação presidente do Lions Clube Jaraguá do
Sul-Centro. Receberá o cargo de Salon Schrauth,
atual gerente da Controladoria da Prefeitura. A
posse da nova diretoria será em julho, no Clube
Atlético Baependi.

TEATRO
O Sesc apresenta hoje no Pequeno Teatro da Scar,
às -20 horas, o Palco Giratório 2001, Circuito
Nacional de Teatro, com o espetáculo "Por Água
Abaixo". Ingressos: R$ 5,00 ..

CONVENÇÃO
Jaraguá do Sul está sediando neste final de semana
a 6" Convenção Integrada dos Lions Clubes de
Santa Catarina. O encontro reúne cerca de 1,5mil
participantes em diversas atividades. Na

programação, hoje, ao meio-dia, almoço de

confraternização no Clube Atlético Baependi. À
noite será realizada aMinisschützenfest, no Parque
Municipal de Eventos.

Camila Maira Gonçalves completou 18 anos

no último dia 19. Ela é filha de Gilberto e

Leila Gonçalves

No dia 19 de abril, a simpática Glaucia estreou

idade nova. Ela é filha de Vicente Nery e

Devanir Ramos (in memoriam).

Edio Nei Dolzan comemorou idade nova no dia 9 de
abril. A mãe coruja, Dilva Dolzan, e a equipe do CP

desejam muitas felicidades!

LEILÃO
ACaixa

Econômica

Federal,
agência de
Jaraguá do

Sul, realizará
no dia 25 de
abril o 40 lei
lão de jóias
neste ano.

·Il floricultura
Flortsa

� (047).371-8146
1l (047) 371-0515

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

C)� 9Jjv�8.·�·
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
ESpecialização: Hospital de Clínicas Estado do Ríode Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

o
Cartão Fidelidade

Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua28 deAgosto, 1939 Tel. 373-1065

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o gatinho Leonardo Pereira
'

completa 2 aninhas no dia

23�4, Os pais, Vilmar e

Calçara Pereira, e os

familíares desejam m 't

felicidades
U1 as

Ricardo e Eduardo R
'

pletaram :3 aninh d�ckz1egel com-
Mar

os ia� Os
'

a e Afonso Recksi ·él Fm'
pais,

familiäres dssei
leg Filho, e

esejam muitas felicidades

Completa'
hoje 2
aninhas Luiz'
Eduardo
Costa Nora,
filho de
Juliano Nora
e Janete
Ferreira
Costa, Os
avós,

.
Leônidas e

Maria Tereza

Nora, "

desejam os

Parabéns!

Esta gatinha
'

filha de Cl d: a Camila Silveira,
,

au 10 e Jocélia e

completou ontem 7
' qu

F I' 'd
anos,

e 1C1 adesl

Emílqn Marcílio
comemorou

ontem seu

primeiro aninho
de vida, O

padrinho
Rogério, �
madrinha,
Luciane, o

irmão, Alan, e

os pais, Cirineu
e Lourdes,

desejam muitas

alegrias!

A fofinha Milena R b
anos e 2 meses c

o erta Nagel ErtaL de 2

, om seu gato TT
e

'

1 m, numa pose
specíal para nossa coluna

Completou 12 anos

no dia 12/4 a bela
Saskia Nalú

Fagundes, A família
manda muitos beijos

O garotinho
Matheus
Steinert

completou 4
anos no dia
15/4, ao lado
de seus

familiares e

amigos,
Parabéns!

Aniversaria
amanhã Edson
Luis Koch Jr,

, Felicidades e

muitos anos de
vida são os votos

dos pais, Edson
Luis Kock e Mara

da Silva, e das
irmãs, Jássíca e

Greice

As crianças do be
"

Franciane Ramos, estão �:�odU B (2 anos), do C�
m o do novo brinquedo,

a píscína de bolinhaS

CLíNICA .c» (2s7
C-Y�tá lPecdá

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚ

SINDICATO DA�L�M���A��WEE,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ASPAS" Outras paradas
"Sexo e cocô são duas coisas que eu tenho muita

dificuldade de fazer. II Monique Evans, repórter do "TV
Fama", da Rede TV!, negando que corresponde à imagem de

mulher promíscua que pormuito tempo lhe foi relacionada.

por Mariana Meireles I

Meníno"Quando Sasha pede um irmão, digo para falar com o pai
dela. II Xuxa, apresentadora do "Planeta Xuxa", se-referindo ao

ator Luciano Szafir, com quem tem uma filha de dois anos. Xuxa
diz que o pai de Sasha já afirmou que pretende dar meios
irmãos à filha.

"Fiquei com o compromisso de ser ummulherão na cama.

Fazia tantamise-en-scêneuue eu mesma não sentia
prazer: n- ZezéMotta, a mãe Ricardina de "Porto dos Milagres",
comentando sobre o impacto nos homens do seu papel no filme
"Xica da Silva", de Cacá Diegues, lançado há 25 anos. A atriz'
lembra que os homens se aproximavam dela desejando a

persoqagem e achavam que €la ia ser a grande transa da vida
deles.

"Não acho que 2000 tenha sido o melhor ano dela. II Hebe,
apresentadora do SBT, alfinetando Adriane Galisteu, que
apresenta o "É Show", da Record. Hebe diz que a considera

esforçada e linda, mas assume que não gostou de perder o
troféu imprensa 2000 de melhor apresentadora para Galisteu
por achar que a premiação não foi justa.

Caio Slat, o anjo Rafael de "Um Anjo Caiu do Céu" na direção da peça "Extase"

ator. "Morei na Barra três anos

e só conheci dois vizinhos. Foi

só eu me mudar para o morro

para uma multidão me ajudar já
na mudança. Isso é uma aula de

cidadania", diz Caio, que garante
não ter enfrentado ainda

nenhum tiroteio.
A mudança Rara a favela,
porém, tem uma explicação.
Para dirigir "Êxtase", que
aborda o consumo de drogas
pela classe média-alta, Caio
contou com a: ajuda d� grupo
teatral do Vidigal "Nós do

Morro", que participa da

produção e f�z assessoria de

linguagem dos morros, Com um

jeito tranqüilo, Caio se mostra

um diretor bastante

perfeccionista, Atento a todos os

detalhes, o ator participa
também dos exercícios de

aquecimento e faz leituras de
texto com o grupo, mesmo não

atuando na peça. "Quero unir a

arte ao social. Para isso,
precisava desse contato com o

pessoal do" morro", argumenta.
"Êxtase" não será apenas a peça
de teatro. O projeto idealizado

pelo ator inclui ainda um filme,
também dirigido por Caio, com

previsão de estréia para agosto
de 2002. Para isso, ele
documenta todos os ensaios e

leituras em vídeo e tem planos
para lançar um site e um DVD.
"A peça não tem nenhum

objetivo didático. Cada um tira

suas próprias conclusões", conta
o ator.

Engajados no projeto estão os

atores Daniel de Oliveira, o
Marquinhos de "Malhação",

o corpo franzino e a cara de

anjo de Caio Blat escondem no

fundo um inacreditável

engajamento social. O ator não

se contenta em ser apenas o

querubim Rafael em "Um AI;1jo
Caiu do Céu" e campeão de

cartas da Globo. Seus planos
para a carreira vão além de '

ganhar um trocado em bailes de
debutantes nos fins de semana e

aparecer em capas de revistas

tee;\Caio já participou de cerca

de 15 peças teatrais como ator

- ele tem apenas 20 anos! - e

agora parte para uma nova

empreitada. Ser diretor. A
primeira peça, "Êxtase" com
texto de WaIcyr Carrasco é,
segundo Caio, a primeira de uma

série que está por vir. "Não dá

para ir só para boates. Temos de
usar nosso poder de !

interferência para coisas úteis",
defende o ator.

Caio não fica só no discurso.
Em meio a maratona de

gravações, em que grava cerca

de 20 cenas por dia, o ator- acha

tempo para fazer os ensaios da

peça, quegeralmente ocorrem

de madrugada. Há cerca de um

mês, a rotina do ator é ficar

enfurnado nos estúdios da
emissora durante grande parte
do dia e em seguida ir para a

casa. Não seria nada demais,' se
a nova casa de Caio n'ão fosse
na Favela do Vidigal, Zona Sul

do Rio de Janeiro. Caio trocou o

apartamento em um luxuoso
condomínio da Barra da Tijuca
pára morar no morro. A

mudança, um tanto radical, é
encarada com naturalidade pelo

Caco Ciocler e Rosane

Gofmann. A peça, porém, será
apresentada apenas em lugares
alternativos. Na estréia, a

apresentação foi no próprio
Casarão Nós do Morro, o

espaço cultural no Vidigal. Mas
Caio já tem agendadas
apresentações no presídio"
Lemos de 'Brito e na sede da

Guarda Municipal, no Rio dê

Janeiro. "Acho essa integração
genial. Questionar o que leva
um 'rnauricinho' rico se tornar

um viciado é fundamental para
a sociedade", filosofa Caio, que
ainda pretende viajar com a

p�ça.
Apesar de todo o engajamento e

de ser novato em direção, 'Caio
jamais passou por qualquer tipo
de curso, nem mesmo de inter

pretação. "A minha escola 'é o
.

teatro. Estou aprendendo a diri

gir na prática", diz Caio, que
vem recebendo vários elogios do

elenco. "Ele tem uma visão

bacana de teatro. Mesmo sendo
um garoto, ele traz novidades",
elogia a experiente Rosane
Gofmann.

A experiência parece mesmo ter

deixado Caio nas nuvens. 'O ator

está tão entusiasmado com 'o .

projeto que não vê a hora de

engatar a próxima diteção. Caio
inicia daqui a três meses os

ensaios de "Valsa n° 6",
monólogo de Nélson Rodrigues.
O ator irá dirigir a colega de
elenco da novela, Karine
Carvalho. "Agora que comecei,
não quero!mais parar", diz o

entusiasmado ator que garante
que não irá abandonar atelinha.

"Vai ser esquisito quando a Sandy transar. Eu tenho mais
ciúme dela do que ela demim. II Júnior, o Zeca de "Estrela
Guia" e ator do seriado "Sandy &Júnior", mostrando que faz

parte do time de irmãos ciumentos.

"Sua mãe é gostosa,
mas você também é

muito gostosinha."
João Gordo,
apresentador do "Gordo
a Go-Go" da MTV, em
entrevista com Thammy,
filha da cantora

Gretchen, que canta

funk, que durante a

entrevista confessou que
estava "excitado".

"A fã dela naminha casa não é aminha filha, Sou eu, li

Carolina Ferraz, a Vanessa de "Estrela-Guia", referindo-se a

Sandy, com quem contracena na novela. A atriz jura que é fã da
cantora e coleciona CDs e pôsteres da dupla Sandy &Júnior. No
começo das gravações da novel�, Carolina Ferraz foi acusada de
dar pitis porque a novata era privilegiada pela produção da
novela.

"Acho que ela é poupada o tempo todo.
li Felipe Camargo, o

Josué d'e "Um Anjo Caiu do Céu", sobre Vera Fischer, mãe do
seu filho, Gabriel, de 8 anos, com quem briga naJustiça para
�ermanecer com a guarda do menino. O ator lembra que na

e�oca da novela "Laços de Família", as/pessoas o abordavam
dizendo: "Deixe o filho com a Helena".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Foco
por Mariana Meireles

A outra face do mal
Ao abrir a porta, Cássia Kiss deixa evidente que
nada tem a ver com a fria e calculista Adma

Guerreiro, que:; inrerpreta em "Porto dos

Milagres". Simpática e falante, vai logo se

desculpando pelo pequeno atraso. Esparrama-se
numa cadeira e põe-se a discorrer sobre os fatos

do dia. Veste-se sem a suntuosidade do figurino
da novela e mostra-se à vontade arrastando um

chinelo branco. Parece uma dona-de-casa

comum, daquelas que vão à feira e ficam horas

batendo papo. "Sou mesmo. Em 15 minutos, fui

capaz de me vestir, comer e ainda descer as

escadas equilibrando nas mãos a

bolsa, a roupa e o saco de lixo do

banheiro", revela, com orgulho, a

proeza.
O orgulho também está

estampado nos expressivos olhos
da atriz quando a conversa gira
em torno de Adma. Os mesmos

olhos que a fizeram ganhar o
papel. "Quando o Ricardo me

convidou? perguntei se ele tinha

certeza de que era eu. Ele

respondeu que precisava dos

meus olhos", conta, referindo-se
a Ricardo Linhares, um dos
autores da novela. Cássia defende

retorno à carreira. Um deles é tornar a

contracenar com Antônio Fagundes, que interpreta
Félix em "Porto dos Milagres". Antes, Cássia já
havia vivido a mulher de Fagundes na novela "Por

Amor", 'de Manoel Carlos. " Nunca trabalhei com

ninguém tão profissional quanto ele, O Antônio é

Deus", derrama-se. Cássia pode se considerar

duplamente sortuda. Ela faz dobradinha com "o

deus" também nos palcos, em "Últimas Luas", de
Furio Bodan.

A parceria na peça aconteceu,'por assim dizer,

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

currículo, Cássia tem motivos para comemorar o

sua personagem com garras de

leoa. Afinal, Adma roubou a cena

ao se transformar na maior vilã

da pacata Porto dos Milagres. "A
,

vantagem de representar uma
rmulher como ela é a completa
falta de compromisso com o

mundo", conta Cássia. "Ela não

tem ética. Só quer saber de servir

ao macho dela e por ele faz as

maiords atrocidades", simplifica.
A� tais atrocidades incluem sair matando quem
cruza seu caminho. Sempre com um veneninho a.
postos, Adma já é odiada nas ruas. O que

provoca em Cássia um misto de gratidão t! receio.
"A gente nunca sabe do que o outro é capaz. E

se um maníaco resolve fazer alguma coisa

comigo? John Lennon não morreu assim?",
exagera. Paranóias à parte, a atriz está mais atenta

e precavida. Até mesmo em relação aos ftlhos,
Joaquim, de 5 anos, e Maria, de 4.

Cássia não deixa os pimpolhos assistirem suas

cenas na novela. "Acho que não é legal ver a mãe

matando na tevê", argumenta a atriz. Foi
exatamente para.evitar este tipo de situação que
Cássia decidiu abandonar a carreira, quando os

filhos 'nasceram. Acabou voltando atrás. "Estava

faltando alguma coisa em mim.iMas estou sobre

carregada. Às vezes deito na cama e penso: 'Que
droga de mãe eu sou!"', confessa Cássia, que faz

questão de levar as crianças à escola todos os dias.
Com 25 anos de estrada e 11 novelas no

Cássia Kiss, a Adma de "Porto dos Milagres"

casualmente. Cássia ouviu Fagundes dizendo que

precisava de uma atriz para o espetáculo e, mais

do que depressa, ela se ofereceu. "Disse a ele que

queria fazer. Que o papel era meu", recorda a

atriz. A resposta não foi imediata, mas dias depois,
Cássia já estava ensaiando. Na hora de arrumar .o

ator, que faria o filho dos dois na peça, Cássia

meteu o bedelho outra vez. Sugeriu o nome de

Leonardo Brício, o Alexandre de "Porto dos

Milagres", e foi logo contar ao colega. Desde
março, os três excursionam com a peça pelo Brasil.

"Às vezes pergunto ao Antônio se ele não vai se

enjoar de mim", brinca,
Aos 43 anos, Cássia diz que está vivendo a crise da

meia-idade. Principalmente quando se vê na pele
de Lulu das Medalhas, em "Roque Santeiro", em

reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", na Globo.

"É complicado. Eu era tão novinha, tão bonitinha.

Agora o peito e a bunda estão caindo", desespera
se. Cássia, porém, é radical quanto a cirurgia
plástica. "Não faria. As rugas são o mapa da minha

vida", filosofa.

Paulo Cotlho
Um conto de

Kahlil Gibran
I

Eu estava andando nos jardins
de um asilo de loucos, quando
encontrei um jovem rapaz, lendo

um livro de filosofia.

Por seu jeito, e pela saúde que
mostrava, não combinava muito

com os outros intemos.

Senrei-me ao seu lado, e perguntei:
- O que você está fazendo aqui?
Ele me olhou surpreso. Mas,

vendo que eu não era um dos

médicos, respondeu:
.:_Émuito simples. Meu pai, um brilhante advogado, queria que eu fosse

como ele. Meu tio, que tinha um grande entreposto comercial, gostaria que eu

seguisse seu exemplo. Minha mãe desejava que eu fosse a imagem de seu

adorado pai. Minha irmã sempre me citava o seu marido como exemplo de

um homem bem-sucedido. Meu irmão procurava treinar-me para ser um

excelente atleta como ele.
- E o mesmo acontecia com meus professores na escola, o mestre de

piano, o tutor de inglês - todos estavam convencidos e determinados que
eram omelhor exemplo a seguir. Ninguémme olhava como se deve olhar um

homem - mas como se olha no espelho.
- Destamaneira, eu resolvi internar-me neste asilo. Pelo menos, aqui eu

posso ser eu mesmo.

AREFLEXÃO
(Do livro '54 sabedoria dasmestresjudeus')
O rabino Yannai costumava dizer:

Não há nenhuma maneira rl.e explicarmos a prosperidade dos malvados ou

o sofrimento dos justos.
Tudo que nos é pedido, entretanto, é que procuremos - nós mesmos - a

justiça. .

A realidade é mais complexa do que gostaríamos que fosse. Se ficarmoS

insistindo para que tudo tenha um sentido, terminaremos desesperados.
A realidade não pode ser embrulhada com papéis coloridos, e atada com a

fita dourada do moralismo.

A realidade émaior do que nossa visão do Bem e doMal, do que está certO

ouerrado.

A realidade é o que é, e não o que imaginamos que devia ser.

Onde pudermos lutar pela justiça, lutemos.
Onde somos confundidos por uma Verdade além de nossa compreensão,
ainda assim procuremos fazer omelhor.
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Motoristas de táxi fazem curso de

turismo paramelhorar o serviço
Jaraguá doSul- A Asso

ciação dos Motoristas de Táxi

de Jaraguá do Sul e a Gerência

de Turismo da Prefeitura inicia

ram conversações para amonta

gem de um curso dirigido aos

motoristas tendo como base o

Projeto Táxi-Tur, da Embratur/
Santur,já desenvolvido há alguns
anos. O diretor da Divisão de.

Turismo, Loreno Hagedorn, diz
que o curso deverá acontecer

ainda nomês de julho e deverão

participar todos os motoristas de

táxi do Município, num total de

aproximadamente 60 profissio
nais.

De acordo com Hagedorn, o
objetivo do curso visa informar
os motoristas sobre todos os pon
tos de atração turística do Muni
cípio, sua localização, distância do
centro da cidade e os diversos ser

viços disponíveis na cidade. Ha
gedorn salienta que a concre

tização desse projeto depende de
patrocínio e, para isso, aPrefeitura
está em busca de parceiros.

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

Missas
Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - Molha

NOSSAMENSAGEM

"Vimos o Senhor! ... Felizes os

que Creram sem Ter Visto"

Tomé garante-nos: o Jesus presente entre nós e que traz
apaz é o mesmo dasmarcas dos pregos nasmãos e do lado

transpassado, não é invenção. ''Estivemorto,mas agora estou
vivo para sempre. Eu tenho a chave damorte". E noEspírito
que o animou, Jesus continua chamando' continuadores de
suamissão: "Como o Pai me enviou, eu vos envio". Cele
brando seu aniversário, que o Brasil sejauma "multidão de
homens e mulheres" que aderem ao Senhor da vida, colo
cando sob chaves, dominando edestruindo as forças damorte!

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

u

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

.

Ed, Florença _I" andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Festival deRockAlternativo no

Curupira neste final de semana
Divulgação

Evento reúne
13 bandas no
Dia Mundial
da Terra

Guaramirim - Quem gosta
de rock alternativo não tem do

que se queixar, pois desde ontem
acontece no Curupira Rock Club·
o 10 Encontro do DiaMundial da
Terra. Animado por nada menos

que 13 bandas - todas com re

pertório próprio - o evento é o

primeiro que acontece no Curu

pira, depois que o proprietário do
clube parou de promover shows,
há cinco meses. Ontem, o público
pôde conferir a performance de
seis bandas, entre elas a Wry, de
Sorocaba (SP), considerada uma

das melhores do gênero, conheci
da em São Paulo por suas apre
sentações naMTV e TV Cultura.
Eles aproveitam a oportunidade
para a divulgação do segundo CD
da banda, HeartExperience. Além
daWry, apresentaram-se no palco
do Curupira, na noite de ontem,
as bandas "Ópiurn", de Balneário
Camboriú; "Enzime",de Blume

nau; "V.T.!.", também de Blume

nau; "CubaDrinker and TheHifi",
de Blumenau; "Kill the Future", de
Schroeder, e Wry, de São Paulo.
A Wry faz hoje à noite show em

Porto Alegre.
Na noite de hoje, a festa co-

Alternativo: banda paulista Wry apresentou-se ontem, no Curupira

meça às 20h30 com apresentação
das bandas "Fuss" e " Coveiros",
ambas de Paranaguá (PR); "Eu
thanásia", de Florianópolis; "Mal
ditos Ácaros do Microcosmos" e
"Pelebrói Não Sei", ambas de Cu
ritiba, além dos "Bodegueros" e

"Sufoco", de Jaraguá do Sul. De
acordo com Edson, da Abrigo Nu
clear Records, a banda curitibana
"Pelebrói Não Sei" aproveita a

oportunidade para fazer o lança
mento de seu primeiro CO. Na ava
liação de Edson, as bandas que se

apresentam hoje são todas do mes
mo nível, mas vale destacar a atu

ação do Malditos Ácaros do Mi

crocosmos, famosos por seu som

pesado e performace nada conven
cional. Eles abriram o show da
banda americana "Mudhoney" na

capital paranaense.

De acordo com Edson, a rea

bertura do Curupira para este

'evento deve-se ao fato da tradição
do local em promoções de cunho

alternativo, mas ele salienta que a

reabertura será apenas parcial. "Sei
que está fazendo falta para a região
e para os roqueiros, mas daqui pra
frente somente faremos shows es

porádicos, dependendo da ocasi

ão", explica.
Os ingressos estão sendo ven

didos a R$ 5,00 e haverá bar in

terno e externo. O bar interno ofe
recerá desconto aos consumido
res. Quem não tem carro pode
chegar de ônibus. Haverá trans

porte coletivo com saída às 20
horas da frente da Loj a Ponto Frio,
passando pela rua da Rádio Studio
FM, Baependi e segue em direção
a Guaramirim.

, CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 372-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Adido comercial da Itália em Jaraguá do Sul
Jaraguä do Sul- o empre

sariado catarinense tem padrão
europeu de pensar e administrar.
A afirmação é do adido comercial
da embaixada da Itália, Felippo La
Rosa, que esteve na manhã de on
tem em Jaraguá do Sul. A visita,
de cunho diplomático, teve por
objetivo fortalecer contatos co

merciais para futuras parcerias na

área econômica e cultural. La Ro
sa disse gut} veio em missão em

presarial e a intenção é preparar o

terreno para um futuro intercâm
bio entre Brasil e Itália.

Santa Catarina é o terceiro
Estado a ser visitado pelo adido e,

se tudo der certo, a próxima visita

será do embaixador da Itália,
VincenzoPetrone. Felippo La Rosa
já esteve em Florianópolis, Blu
menau e Joinville, além de Jaraguá
do Sul, de onde segue para Garu
va. Ele considerou a economia ca

tarinense bastante promissora e de
alto nível. Também mostrou satis

fação ao constatar que 23 a 40%

da população catarinense é de imi

grantes italianos.
O deputado federal Vicente Ca-

ropreso (PSOB) salientou que está
se empenhando em alguns muni

cípios daregião na agenda o embai
xador, que pode visitar Santa Cata
rina ainda este semestre. O adido
La Rosa foi recepcionado na cida
de peja presidenta da Acijs (As
sociação Comercial e lndust:rial de
Jaraguá do SuJ), Christiane Hufe

nüssler, às 10 horas, e depois se

guiu para aPrefeitura, onde reuniu
se com o prefeito Irineu Pasold.
Às l2h30 a programação encerrou
com um almoço de adesão no Par

que Malwee.
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dTo. &,.... , .•Os melhores presentes para o Dia das Mães estão aqui. �;J f.JJ1!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Natureza: a empresa está sendo acusada de degradação ambiental,e foi multada em R$ 750 mil

Empresa acusada de enterrar
lixo é embargada pelo lhama

Empresa
Natureza também
foi multada em
R$ 750 mil

Schroeder/Joínville - A

Natureza Central de Tratamento de
Resíduos Industriais teve as ati
vidades interrompidas e foi mul
tada em R$ 750 mil pela fisca

lização do Ibama, em ação de vis
toria realizada quinta-feira à tarde,
pelos fiscais Norton Luchina e Jor

ge Waterkaemper, na averiguação
de uma denúncia enviada ao Mi
nistério Público Federal, em Join-

'. ville. Após a confirmação da sus

peita de irregularidades, os fiscais
lacraram as instalações e os equipa
mentos. A empresa tem prazo de
20 dias para fazer a defesa.

Na ação de vistoria, foram re

colhidos resíduos que haviam sido
enterrados ao lado de urn galpão
da empresa, conforme indicava a

gravação em fita de vídeo e enca

minhada ao procurador da Repú
blica, Cláudio Cristani. O material

recolhido foi entregue a dois téc
nicos da Univille (Universidade de

Joinville) convocados para acom

panhar a vistoria, que deverão pro
videnciar a análise do material nos
laboratórios da universidade, para
apurar qual a espécie de resíduos ha
viam sido enterrados pela empresa.

Para escavar e retirar o ma

terial, os fiscais usaram urna esca

vadeira da própria empresa, que foi
lavada antes de ser usada. "Para

que não fiquem dúvidas", comen
tou o fiscal Luchina. Ele não des
carta a possibilidade de o material
encontrado sejam resíduos da clas
se I, considerados os mais tóxicos

e perigosos, apesar de os funcio
nários terem afirmado de que os

resíduos enterrados era material

inertizado, e, portanto, já sem ne

nhum efeito, e que a a intenção era

fazer u&! aterro para construção
de um galpão. Uma constatação
agravante, segundo Luchina, é que
o material foi colocado perto de
uma arrozeira.

A empresa está sendo acusada
de degradação ambiental, no caso,

além de colocar em risco a vida
dos funcionários que manejam o

material residual que chega de
várias indústrias do País, para ser

inertizado. Durante a vistoria, foi
apreendido um carregamento que
havia chegado transportado em

caminhão que veio de São Paulo..
O motorista e o- veículo já foram

liberados, mas carga não poderá
ser manipulada até que a situação

fique esclarecida.

JUSTIÇA FEDERAL

Desde o ano passado, a eficácia
do processo de inertização está
sendo avaliado pela Justiça'Federal,
a partir de ação movida pelo Mi
nistério Público. O Ibama reco

lheu laudos e documentos, cuja
avaliação será decisiva no licencia�
mento definitivo das atividades da

empresa. Em outubro do ano pas
sado, a juíza federal Erika Gio
vanini Reupke, de Joinville, afastou
a Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) do monitoramento das
atividades da Natureza, por não ter

exigido o respectivo ElA/Rima

(Relatório de Impacto Ambiental).
Deste então, o Ibama acompanha
o caso. Luchina acredita que o

episódio de anteontem poderá
complicar o licenciamento pre
tendido. (MILTON RAASCH)

de Preservação

as J>roxi:tpi�
'®asan parà�

população de

.
'o Antônio Fos-

·sile,procurado ontem na empresa
e por t e, várias vezes, não

foí.l paradardeclarações.
.

LeonardoLages,
O vigia Odair

oaçessoda
a fáblica,.

Prefeito pede aceleramento
das obras da Casane Fórum

w
.

*if""}íé�-
Publicação Semanal daAdministraçãa

Municipa14i Guaramirim
,��

Pergunta da Associação dos Moradores do Bairro Laura de Borba
em Guaramirim.

Temos problemas com poeira. lama e erosão. nossa prioridade é

negociar com a Prefeitura a pavimentação de ruas da nossa comunidade.
Outra meta é a construção de uma área de lazer. Como a Prefeitura poderá
nos auxiliar?

Ja estive pessoalmente v do a situação do Bairro Laur:a de
Borba e constatei que é realmente critica. especialmente depois das fortes
enxurradas deste começo de ano. A Rua Agostinho Valentin do ROsário,
principal rua deste bairro. está toda danificada e com grandes buracos onde
deveria haver tubulação. É uma situação que se arrasta hámuito anos e de nada
adiantaram as soluçôes-pailatlvas. Estamos estudando uma solução definitiva

para o problema. que poderá ser a pavimentação ou a colocação de lajotas com
cintas de concreto de 15 em 15 metros. Lembro. ainda. que a rua requer uma

obra de drenagem adequada. e tudo isso envolve grande soma de recursos.
f "I, Porém. anuncio com alegria que a partir do mês de maio iniciaremos a

t�� pavimentação das ruas Henrique Friedmarln. João Pereira Uma e J9 s
.

da Silva. Será o inicio de um grande e histórico projeto de ipavimen e

urbanizaçãoem nossomunicfpio.
-

Quanto a área de lazer e pavilhão de trabalho. estaremos fazendo
nos pr6ximos meses. um repasse às Associações de Moradores no valor de R$
1.500 (um mil e quinhentos reais) para assim desenvolverem suas atlvidades.
Isso será apenas o inicio de dlversas iniciativas da Prefeitura.

Finalizando, quero dizer que ao nos depararmos com todas essas

necessidades de nossa população sentimos aumentar nossa responsabilidade e
•

nosso desafio. Mas com certeza haveremos de alcançar êxito. Nesse objetivo
aior é a construção de uma neva página na história de Guaramirim. não mais
r-mitindo que a população se si�� iWan?onada e nem mesmo sejapriva
to.de saber onde são aplicados os recqrsos públicos.

.

.-,>: /;

Participe você também. tirando dúvidas e enviando
perguntas ao prefeito.
Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto. 2042. Caixa
Postal43. Centro - CE.P 89270000 - Guaramirim - SC.
E-mail: administracao@netuno.com.br

Guaramirim - O prefeito
Mário Sérgio Peixer esteve em Flo

rianópolis, quinta-feira, onde rei
vindicou o aceleramento das obras

de ampliação do sistema de dis

tribuição de água da Casan e de

construção das instalações próprias
do Fórum da Comarca. Conforme
o prefeitb, são obras importantes para
a comunidade e que permanecem há

meses indefinidas. Peixer voltou a

conversar ontem, por telefone, com
o presidente da Casan, José Carlos

Vieira, reforçando o pedido.
O prefeito lamentou o atraso

no projeto da Casan, lembrando

que logo no início do governo em

penhou-se pessoalmente pela
conclusão do mesmo; interceden
do pela indenização de um terreno

que faltava ser anexado à Estação
de Tratamento, próximo da BR-

280. Mas, mesmo assim, a com-

. Gb�R1IMIRlM
ADMINtSTRAÇÁ3.Ji!UHICIPAL 2001/2004

panhia não retomou a construção
com a agilidade esperada. A

alegação é de falta de recursos, por
causa de pagamento de ernprés,
timo contraído junto ao Banco
Mundial. O último prazo de con

cl usão das obras é para o mês de

maio, o que dificilmente será cum

prido.
Por outro lado, Peixer não con

seguiu a audiência que pretendia
.

no Tribunal de Justiça do Estado

para tratar sobre as futuras insta·

lações do Fórum, em terreno já
cedido pela Prefeitura no Bairro
Avaí. Em conversa com o desem

bargador Jorge Mussi, ele obteve

a informação de que o atraso está

sendo motivado por falta de
recursos. O prefeito decidiu enviar

ofício ao governador Esperidiãc
Amin, solicitando providências.
(MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretaria lança campanha de

prevenção à cárie em Schroeder
Schroeder - A Secretaria de

Saúde, Saneamento e Bem-Estar

Social está definindo os últimos

detalhes para realizar programa, a

partir de maio, que intensificará a

prevenção à cárie dentária entre os

escolares com idade entre quatro
e 12 anos. A Prefeitura já conse

guiu o apoio do Sesi (Serviço So

cial da Indústria) que cederá um

odontomóvel (trailer adaptado com
gabinete odontológico) que será

utilizado para levar o atendimento
às escolas.

O programa foi precedido de

levantamento epidemiológico que.
indicou a precariedade da saúde oral
entre as crianças do Município.
Enquanto a OMS (Organização
Mundial da Saúde) estabelece in
cidência máxima de três cáries
dentárias por criança com idade até
12 anos, foram identificados muitos
casos com oito, dez e até 12 dentes

afetados, nessa faixa etária. "A

campanha também vai esclarecerque
a cárie é transmissível, através de

bactérias", destaca a secretária' de

Saúde, Saneamento e Bem-Estar

Social,AlineMainardi.
A secretaria está contratando

um dentista para prestar serviço no
odontomóvel e já providenciou o

material que será fornecido para
as crianças, como escovas de den
te, fio dental e flúor, num investi
mento de R$ 1.080,00. O progra
ma terá objetivos curativos e pre-

'

ventivos, destaca Aline, e abran

gerá todas as sete escolas munici

pais e três estaduais doMunicípio.
Cada unidade escolar contará com
um professor, que atuará como

monitor do programa, orientando
os alunos na escovação e transmi

tindo noções de higiene.
Os alunos da Escola Santos

Tomaselli serão os primeiros que
receberão o atendimento curativo
através do odontomóvel. O serviço
seguirá um cronogramajá previa
mente estabelecido. A secretaria

também quer atingir as farm1ias nas
diversas comunidades, com a par
ticipação das Apps (Associações
de Pais e Professores). (MR)

Vacinação dos idosos inicia
napróxima segunda-feira

Schroeder - A Secretária

Municipal de Saúde, Saneamento
e Bem-Estar Social, Aline Mai

nardi, confirmou para segunda
feira (23) o início da vacinação
dos idosos com idade a partir dos
60 anos contra a gripe influenza,
A campanha deverá prosseguir
até o dia 4 de maio, com a pre
visão de atender 697 pessoas nó

Município. A vacina garante imu
nidade durante um ano reduzindo
as internações hospitalares e a

mortalidade entre os idosos, por
causa dos casos de infecções pul
monares e pneumonia.

Para prestar o atendimento,
foram disponibilizadas as salas de
vacinas que funcionam nos dois
Centros de Saúde do Município,
localizados no Centro, ao lado da
Prefeitura, e no Bairro Schroeder
I. Os idosos poderão se dirigir até

8AR8ADA!
Vendo apartamento novo,

69m2, térreo, 2 quartos,
garagem coberta, 110 Jardim
das Merces, Vila Nova, Rua
Osvaldo Glalltz, 40. Entrada
R$15.000,00 + 22 prestações

de R$ 1.000,00 (aceito
proposta) à vista R$ 35.000,00
370-7845/9973-8580

estes locais, inclusive no sábado,
dia 28 de abril, escolhido como

data nacional de realização dessa

campanha. Poderão solicitar a

vacina, mesmo aqueles idosos

portadores de asma grave, doen

ças metabólicas crônicas (in
clusive a diabetes mellitus), dis
função renal, portadores do vírus
HIV ou outro estado associado à

imunossupressão.
A gripe é transmitida pelo

contato direto entre pessoas e a

vacina é a forma mais eficaz de

prevenção.
'. Afeta pessoas de todas as

idades, além de causar sérias

complicações, entre pessoas de
. idade avançada, contribui para a

diminuição da capacidade do in

divíduo, seja em atividades pro
fissionais, sociais ou dos alunos
nas tarefas escolares. (MR)

Prefeitura faz convênio para
I

•

realizar o Proder Comcenso
Pesquisa

'"

sera

orientada pelo
Sebrae

Schroeder - A Prefeitura

firmou convênio com o Sebrae

(Serviço de Apoio às Micro e Pe

quenas Empresas) para realizar a
pesquisa sócioeconômica do Pro
der Comcenso no Município. A
realização do projeto foi anun
ciada quinta-feira, pelo prefeito
Osvaldo Jurck e o agente de Arti

culação do Sebrae, Donizete Bö

ger, em ato realizado no gabinete
do Executivo. O trabalho de

campo na realização da pesquisa
será iniciado imediatamente, de
vendo mobilizar cerca de 20 pes
soas que serão contratadas na

própria comunidade.
A tarefa será executada pela

Listen Levantamento de Informa

ções, de Belo Horizonte (MG), e
deverá estar concluída em 60

dias, quando estarão disponíveis,
contendo perfis da situação sócio
econômica, indústria, comércio,
prestação de serviços, produção
rural, domiciliar, de oportunidades
de investimentos e da gestão pú
blica. Essas informações serão

posteriormente analisadas pelos
consultores do Sebrae, com li-

Fotos: Edson Junkes/CP

deranças e comunidade, servindo
de subsídios na definição dos

programas, projetos e estratégias
municipais, tanto públicas quanto
privadas, para incentivara desen-

volvimento municipal.
O prefeito atribui grande im

portância ao projeto, destacando
que os dados serão aproveitados
também para melhor orientação
das ações e investimentos do go
verno municipal. "Poderemos
trabalhar com uma visão com

pleta da realidade do nosso Mu

nicípio", diz Jurck, que conseguiu
incluir Schroeder entre os 75 mu

nicípios de Santa Catarina que
estão sendo atendidos com o

Proder Corncenso, 'com apoio da
Acias (Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Schroe

der). A pesquisa envolverá 100%
dos domicílios e as informações
que resultarem da mesma serão

disponibilizadas em CD-ROM,
relatórios e no site do programa
na Internet (www.Sebraesc.
com.br) (MILTON RAASCH)Parceria: Lurck (E) e Donizete Bõger divulgam o projeto

TRABALHE POR CONTA PRÓPRIA
Seja seu próprio patrão, instalando uma microempresa

em casa. Saiu guia 2001 de "150 PEQUENOS NEGÓCIOS
COM POUCO CAPITAL'�, traz sujestões, dicas de im

plantação e fornecedores. Segue anexo boletim:
"NÉGÓCIOS LUCRATIVOS EM CASA", com relação de
empresas que aceitam revendedores, distribuidores,
sacoleiros para seus produtos e relação máquinas para
implantar micro-fábricas diversas. Lucros até R$ 3 mil!
mês. Peça seu manual, pague ao recebê-lo. Fone:
(O**67) 391-7664 - Campo Grande/MS (Ligue agora!! !)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bomba caseira explode e

destrói a parede de residência
Comissário aponta
o vizinho como

principal suspeito
doatentado

Corupá - A eletricistaErica Adam, 43
anos, compareceu àDelegacia de Polícia do
Município para prestar, queixa contra o

atentado ocorrido em sua propriedade, na
noite de quinta-feira. Erica conta que, pouco
antes das 23 horas, �m homem pulou o mu

ro da casa, implantou uma bomba caseira
no parapeito dajanela e, após cincominutos,
aconteceu a explosão, que acabou com a

estrutura da parede da frente da residência.
"Há quatro anos eu contratei uma empresa
para instalar sistema externo de TV, então o
fato está registrado em fita, que já está nas

mãos da polícia", destaca a eletricista, que
mora com a mãe, Emma Adam, 78 anos.

O comissário responsável pela delegacia,
Wanderlei Zocatelli, aponta o vizinho de

Erica, o estudante Vinícius Coelho, 19 anos,
como o principal suspeito. "Hámuito tempo
esse rapaz vem atormentando a vida das
duas senhoras, trata-se de uma rixa antiga
de família. A Erica já prestou queixa contra

Vinícius, pelos menos, umas dez vezes",
ressalta, informando que Coelho já está res

pondendo a termo circunstanciado por da
nosmateriais (ele arremessou pedras na casa
de Erica).

- Esse vizinho me incomoda há mais

de dez anos porque ele gosta de caçar e

minha família se preocupa muito com a

preservação da natureza. Eu trato animais

que aparecem aqui em casa e não posso
permitir que alguém os ameace. Acredito

que ele fez isso por vingança-, argumenta
Erica, acrescentando que este não foi o

primeiro atentado a bomba contra sua casa.

"Esse rapaz também nos ameaça com es

pingarda de fogo, diz palavras de baixo calão,
arremessa pedras, faz gestos obscenos, entre
outras coisas", desabafa.

Zocatelli informou que fragmentos da
bomba foram encaminhados para a perícia
da Polícia Técnica de Florianópolis e a fita
foi levada ao Fórum de Jaraguá do Sul. "Nós
vamos fazer investigação e se for com

provado ele será enquadrado no Artigo 251
e vai responder inquérito policial por expor
.perigo à vida de pessoas e patrimônio com,
bomba de fabricação caseira. Ele pode pegar
de 3 a 6 anos de detenção", comunica.
(FABIANE RIBAS) ,

CORREIO DO POVO na televisão
O Programa Expressão Empresarial, produzido ém Jaraguá do Sul e transmitido pelo

SBT Joinville, vem há sete meses divulgando o potencial do meio empresarial. No ar

desde 9 de setembro de 2000, o programa visa levar ao conhecimento do telespectador
o funcionamento de diversos setores do segmento industrial .e empresarial da nossa

região.
Através de um conteúdo informativo proporciona a empresa mostrar de forma

ampla e dirigida quem é, como trabalha, produtos e tecnologia, envolvimento comunitário
e qual a importância do cliente dentro da organização.

Na edição do Expressão Empresarial deste domingo, que irá ao ar às 10h15m da

manhã, o editorial mostrará empresas de comunicação e produção de Jaraguá do Sul,
onde o Jornal CORREIO DO POVO estará participando retratando um pouco de sua história
e envolvimento comunitário.

O Expressão Empresarial vai ao ar todos os sábados, às 12M, e aos domingos, às
10h15.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
BARRA DO RIO MOLHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

A Associação de Moradores Barra do Rio Molha convoca os sócios
moradores do bairro Barra do Rio Molha, para eleição dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal, que será realizada no dia 5 de maio de

2001, às 15:00 horas, tendo por lacaio Parque Municipal de Eventos

(Agropecuária) em Jaraguá do Sul.
Nos termos do artigo 16 dos Estatutos Sociais, as chapas deverão

ser apresentadas ,7 (sete) dias antes das eleições, com a assinatura de
no mínimo dez associados, e apresentadas ao Presidente da Diretoria. O
Presidente da Diretoria Provisória reside na rua Franciscó Klosowski, nO

333, nesta cidade.

Jaraguá do Sul, 21 de abril de 20(H.

Célio Pereira
Presidente da Diretoria Provisória da Associação

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE ABRIL DE 2001

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr. AW F. é)0vÚ)-Oor�
FoneZltax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. cZevevJOYVS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PROCTOLOGISTA
Ov.A��L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
or. Fcibio-C. lvf�o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

uá do Sul -Rua Guilherme We
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Encerradas as inscrições para
os Joguinhos Abertos 2001

Florianópolis - As inscri

ções para a fase microrregional
da 14a edição dos Joguinhos
Abertos encerraram esta sema

na. As relações de modalidades e

de atletas devem ser entregues
nas sedes da Fesporte em cada

uma das 24microrregiões no Es
tado. Em relação aos Joguinhos
do ano passado, não houve alte

ração quanto ao número de mo

dalidades que serão disputadas,
num total de 14. As mudanças de

regulamento aconteceram so

mente na faixa de idade em algu
mas modalidades como no fute

bol, tênis e natação, que passa
ram para 17 anos. Na GRD, GO
e xadrez o limite ficou de 13 a 16
anos.

O futsal tem disputas apenas
no masculino e a GRD somente

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di

no feminino. As outras 12 mo

dalidades têm competições no

masculino e feminino. Segundo
o gerente de Esporte de Rendi
mento da Fesporte, Dante

Klaser, a expectativa é que o

número de municípios mante

nha-se próximo ao do ano pas
sado, cerca de 215 inscritos,
com maior participação no

futsal e voleibol feminino. "A
Lei de Responsabilidade Fiscal
pode inibir o investimento de

algumas prefeituras no espor
te", justifica Dante.

A fase rnicrorregional dos
Joguinhos Abertos este ano

começa em Quilombo, de 2 a 5
de maio. Celso Ramos, de 3 a 6,
e Biguaçu, de 4 a 6 de maio,
também abrem a temporada 2001
dos Joguinhos.

Pequena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

J

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - JClraguá do Sul

CORREIOOOPOVO
Aqui tem informação!

Sexta rodada do Integração
será realizada amanhã

Vitória está na
liderança

-

,

do aspirante
e do titular

Jaraguá do Sul- Amanhã
vai acontecer a sexta rodada do

Campeonato Integração. As dis

putas dos aspirantes começam às

13h45, e dos titulares, às 15h30.

No estádio do Esporte Clube

Flamengo, jogam Flamengo x

Sociedade Recreativa Alvorada;
no estádio daPonte Preta Futebol

Clube, Ponte Preta x Garibaldi, e '

no estádio do Cruz de Malta

enfrentam-se Cruz de Malta x

Sociedade Guarani e Recreativa

Flamengo. Nesta, rodada, o time

do Vitória vai folgar.
Na classificação geral do

campeonato, nos titulares, o Vitó
ria está na liderança, com 13

pontos; Cruz de Malta vem em

seguida, com 10; Alvorada, 8;
Garibaldi, 6; Flamengo, 3, e,

Garibaldi e Ponte Preta, têm um

ponto cada. Nos aspirantes, a

liderança também está com o

Vitória, que assinalou 13 pontos;
Alvorada, 7; Garibaldi, 6; Cruz de
Malta e Flamengo, 4; Ponte Pre
ta, 3, e o Guarani tem 2 pontos.

Semana que vem acontece a

última rodada da primeira fase do

campeonato. (FABIANE RIBAS)

Alunos da Impulso. vão participar de travessia
Jaraguá do Súl - Os na

dadores da Academia Impulso
vão participar, neste final de

semana, da quinta e última etapas
do Circuito Mercosul de Tra

vessias, que será realizada em

Balneário Camboriú � Tra
vessia Unipraias. Os partici
pantes vão sair da Barra Sul e o

ponto de chegada será na Praia

,

de Laranjeiras. O coordenadora
de natação da academia destaca

que esta é a maior travessia do

circuito, que consiste em 2,3 mil
metros:

Ao todo, 59 academias do Sul
do Brasil vão estar competindo
nesta etapa. "A Impulso está em
oitavo lugar na classificação geral
de academias, colocação ótima

para Jaraguá do Sul", considera
a coordenadora. Ela informa que
15 alunos da academia vão per
correr este percurso, sendo dez

homens e cinco mulheres. "O

nosso principal objetivo é a clas

sificação por equipe", diz, enfa
tizando a importância do espírito
de união dos nadadores e o pra
zer pelo esporte. (FR)

JogosEscolares deMassarandubacomeçamemmaio
Massaranduba - o Jema

(Jogos Escolares de Massaran
dub a), que acontece a cada
bimestre do ano, vai iniciar no dia
5 de maio, no Centro Municipal
Erich Rode. As cinco escolas da

cidade, municipais e estaduais,
vão participar do evento, que vai
reunir cerca de cem estudantes,
até 14 anos. A coordenadora do

Departamento Municipal de Es-

portes deMassaranduba, Miriane
Jacobowski, informa que, nesta

primeira etapa, serão realizadas

disputas nas modalidades de
atletismo e futebol de salão, no
feminino emasculino.

·Miriane diz que a competição
é importante devido à integração
dos alunos. "As escolas que par
ticipam levam torcida nos jogos,
que tomam-se bastante anima-

COLÉGIO SÃO lUÍS AGORA NO
PORTAL MARISTA

o Colégio São Luís, a partir desta semana, está fazendo parte
do Portal Marista, que envolve todas as entidades educacíona.s
ligadas ao Instituto no País.

O Portal conta com salas de bate-papo divididas por Colégios
ou assuntos afins .que permite aos alunos uma interação com

estudantes maristas de todo o Brasil. Há ainda um mural para
escrever recados para amigos do Colégio, espaço de jogos on

line, área de humor, em que o internauta pode incluir sua piada,
receber uma nota e concorrer ao título de Melhor Piada, desde,' é
claro, que adequada a um espaço voltado à educação. A parte de
Fórum permite a troca de idéias entre os alunos-internautas sobre
os mais variados temas. Em breve, será disponibilizado um e-mail
gratuito para cada aluno e ainda o acesso a seus boletins.

Acessando www.mol.org.br. abreviação de Marista On-Une, o

Colégio Marista São Luís pode ser localizado na Região SUL. Vale
lembrar que o endereço www.marista-jaragua.com.br ainda é
mantido e está redirecionado para .o Portal.

Como o espaço encontra-se em construção, as novidades vão
surgindo a cada dia. Um dos últimos lançamentos é o Banco de

Notícias, um sistema de busca que permite o acesso às lnforrnações
contidas no Portal por meio do uso de palavras-chaves.

De acordo com o processo de "Reestruturação" pela qual está
passando toda a Instituição Marista, as Províncias de Santa Catarina
e de São Paulo devem se unificar até julho de 2002 e a entrada
dos Colégios do Sul do Brasil no projeto "Marista On-line" é um

dos primeiros passos para esta integração.
Não há dúvidas de que, em breve, o Portal. Marista estará

totalmente integrado à rotina do Colégio' São Luís, permitindo uma

comunicação cada vez mais rápida e precisa entre a família marista.

dos". A próxima etapa vai acon
tecer no dia 7 de julho e será dis

putada a modalidade de basque
te. No dia 28 de setembro serão

realizados os jogos de handebol,
e no dia 10 de outubro vão acon

tecer as disputas de duas moda

lidades inéditas nestas compe

tições, ginástica olímpica e gi
nástica rítmica. No dia 8 de de

zembro será a vez do voleibol. (FR)

NOTAS--------------

Futebol em Schroeder
Neste final de semana vai

acontecer a terceira rodada do
16° Campeonato Municipal de
Schroeder de Futebol de Campo.
Os jogos vão acontecer no Está

dioMunicipalCláudio Tomazzelli.
A partir das 8h15, enfrentam-se
Paraná x Tupy/Aspirante; às 10

horas, Sãocarlense x Atlético; às
13h15 Esporte Rancho Bom x

Tupy/Titular, e, às 15 horas, jo
gam Rio Hem x Comercial. A

equipe do Juventus folga nesta

rodada.

Judô
Cerca de 35 judocas vão re

prese!ltar Jaraguá do Sul na Copa
Adec d� Judô Infantil e Pré-ju
venil, que terá início hoje, na ci
(lade de Tijucas. Os técnicos que
irão acompanhar o grupo são Síl

vio Borges, Cláudio Almeida,
André Hohl e Rogério Teiles.

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

���a,�
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Equipe Malwee de Bicicross

vai participar do Regional Sul
Catarinense dePára-pente será
realizado hoje e amanhã em JS Jaraguá do Sul - No final

de semana passado, a equipe
Malwee de Bicicross conquistou
seis troféus no pré-Pan-america
no de Bicicross e cinco troféus
do Pan-Americano, emMaracay,
na Venezuela. O diretor da mo

dalidade, ValdirMoretti, conside
rou a pista do local bastante ruim
e criticou a organização do even
to. "As provas que, realizamos

aqui são bem mais preparadas, a
organização da prova lá em,Ca
racas estava péssima", analisa.

Moretti disse que o desempe
nho dos pilotos jaraguaenses
correspondeu às expectativas.

Os atletas que se destacaram fo
ram: Dorival Grueztmacher, se

gundo colocado na categoria
Cruizer 45 anos; Nei Boersheidt,
terceira colocado na Cruizer 401
44 anos; Diego Antunes, tercei
ro colocado na Cruizer 19/29
anos; Joyce Moretti, terceiro lu

gar na Elite 19 anos, e Diego
Antunes, terceiro na Expert 19
anos.

A equipe da Malwee vai en
carar novo desafio neste final de

semana, na primeira etapa do

Campeonato Regional Sul-Brasi
leiro, que será realizado em FIo

rianópolis, (FR)

Campeonato
vai reunir

aproximadamente
35pilotos

Jaraguá do Sul - Neste fi
nal de semana será realizada a

segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Pára-pente, no
Morro da Boa Vista. Aproxi
madamente 35 pilotos de todo o

Estado vão participar do evento,
sendo dez jaraguaenses. A de

colagem está marcada para
acontecer próximo ao meio-dia,
no sábado e domingo. O tesou

reiro do Jaraguä Clube de Vôo

Livre, Ederval Fábio Stähelin,
informa que a prova é de Cross

Country, onde o piloto que voa

mais longe conquista mais pon
tos. "Tudo vai depender da con
dição climática do final de se

mana, conforme a direção do

vento, vamos realizar prova de

triangulação, onde são pré-estabe
lecidos três pontos obrigatórios de
passagem para ós pilotos", explica.

Stähelin considera o campeo-

Secretaria realiza jogos em
homenagem ao trabalhador
Guaramirim - A Secretaria

de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos programou várias

competições esportivas e ativi

dades para lazer e recreação, que
acontecerão no período de 27 a

29 de abril, para assinalar as co

memorações alusivas ao, Dia do

Trabalho, no Município. As ati
vidades previstas para o período
destinam-se à participação dos
trabalhadores guaramirenses em

geral, tanto do setor público
quanto das empresas privadas. A
secretaria estará recebendo ins

crições até o final do dia de hoje.
Na noite de abertura, no dia

27, os jogos iniciarão às 19h30.
Nos dois dias seguintes, sábado
e domingo, começarão' às 9 ho
ras. Todas as competições, nas
diversas modalidades previstas,
serão realizadas na sede cam

pestre da Sociedade de Atiradores

Diana, no Bairro Avaí. Os fun

cionários do setor privado só po
derão participar de equipe que re

presente a respectiva empresa,
com exceção da modalidade de
Futebol Suíço (masculino e fe

minino), que aceitará a participa
ção de times mistos, com atletas

pertencentes amais de uma fmna.
Além de futebol suíço, estão

sendo recebidas inscrições para
canastra (duas duplas), no mas

culino e feminino; dominó (duas
duplas), masculino e feminino;
truco (duas duplas), masculino e

feminino, e bocha (uma dupla),
masculino e feminino. Para os

servidores públicos municipais
essa programação culminará com

a realização de um almoço de

confraternização, no próximo dia
1 de maio, que será oferecido pela
Prefeitura, no Parque Municipal
de Eventos. (MILTON RAASCH)

Disputa: ao todo, dezjaraguaeses vão participar da competição
nato uma prova direcionada para
pilotos que possuem equipa
mento de excelente qualidade e,

no mínimo, três anos de vôo.
"São poucas as pessoas que par

ticipam de competições porque a

maioria dos adeptos deste esporte
praticam apenas por prazer",

analisa.
Ao todo, o, campeonato terá

seis etapas. A primeira foi mar
cada para acontecer em Timbó,
mas devido ao mau tempo não

foi realizada. A terceira etapa será
em Gaspar, nos dias 11 e 12 de

agosto. (FABIANE RIBAS)

�natoEscolarMirimcomeçanapróximasemana
Jaragná doSul-A primeira

fase do Campeonato Escolar
Mirim vai começar na próxima
semana, entre os dias 25 a 28. O
eventovai reunir aproximadamente
1,3 mil estudantes, até 13 anos. Os
alunos vão representar 24 escolas
das redes municipal, estadual e
particular de ensino. Promovido

pela Fundação Municipal de
Esportes, o evento envolve.compe
tições em cinco modalidades, no
masculino e feminino, com exce

ção do futsal, que vai ser disputado

apenas no masculino. Todas as

modalidades serão disputadas das

8 às 17 horas.
O superintendente do Depar

tamento de Eventos e Lazer, Lu
deritzGonçalvesFilho, diz que este
ano o número de inscritos au-

"

mentou, sendo que ano passado
foram apenas 18 unidades esco

lares inscritas. "A intenção émoti
var e preparar os jovens atletas

para que eles possam representar
Jaraguá do Sul em campeonatos",
destaca, Gonçalves Filho informa

que os vencedores vão receber
troféus e medalhas.

O atletismo vai acontecer no
dia 25, noClubeAtlético Baependi;
o xadrez, dia 26, no Parque Muni
cipal de Eventos; o basquete, dias
26 e 27, no Colégio Evangélico
Jaraguá; o tênis de mesa, dias26 e

27, no Centro de Treinamento

(Czerniewicz); o vôlei, dias 26, 27
e 28, no Sesi eColégioDivina Pro
vidência; o futsal, dias 26, 27 e 28,
noGinásioArthurMüller eColégio
Evangélico Jaraguá. (FR)

NOTAS � __

./ A MalweelFME vai jogar com o Corinthians/Barueri, hoje, às
11 horas, em São Paulo. O jogo será transmitido pela SporTV. Ama
rrhã, às Ilh30, énfrenta o Banespa. A Band vai transmitir 6 jogo.
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