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Abertura no sábado, 28 de outubro

Prefeitura vai repassar
._\', 'ai;·: .

de R$ 230mil à Schützenfest
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou, em

primeira votação, o projeto governamental que
concede R$ 230.310,00 à organização da

Schützenfest, Apenas os vereadores LoritaKarsten
ePedroGarcia, ambos doPMDB, votaram contra

aproposta.

o balancete da 12a edição da festa, entregue
ao Legislativo na semana passada, não está
assinadoe tambémnão acompanha as respectivas
notas fiscais das despesas apresentadas.
A segundaedefinitiva votação deve acontecer

na noite de hoje. Página 4

4.367 - R$ 1 ,00

Edson Junkes/CP Marcos Morae� I

será o novo coordenador
do futsal jaraguaense

ESPORTE

PME vai contratar
Marcos Moraes

o técnico Marcos Moraes

conversou com dirigentes do

Grupo Amigos do Esporte
Amador nesta semana e acertou
detalhes do contrato. Ele será o
novo técnico do Futsal jara
guaense nas categorias infantil,
infanto-juvenil,juvenil e adulta.
PáginalO

DNER iniciou

recape da BR-280

As obras de recapeamento
da BR-280, a partir da Ponte
do Portal de Jaraguá, foram
iniciadas anteontem, pelo
DNER. Com previsão de durar
cerca de 40 dias, as obras
deixaram o trânsito lento, com
congestionamento de três

quilômetros. Página 7
�

Fameg prepara
acervo de livros

Edson Junkes/CP Especialistas da Apae de Guaramirim adotam equoterapia no trabalho. Página 8

A Fameg i�iciou a trans

ferência de 2,3millivros para
a formação da biblioteca, que,
no total, deve contar commais
de três mil títulos. A instituição
prepara a estrutura, à espera
de técnicos que farão a ava

liação doMEC. Página 8

SalimDequêch será
líder do governo

Sine tem vagasi

abertas em cursos

Homem é preso ao

fingir ser policial
o Sine ainda dispõe de

vagas em cursos gratuitos de

qualificação para traba
lhadores desempregados ou

ameaçados de perder o em

prego. Página 6

o desempregado Geovani
Assis Rodrigues, 22 anos, foi
preso por falsa identidade pela
PolíciaMilitar. Ele será ouvido
em termo circunstanciado.

Página9

o ex-prefeito e vereador
eleito pelo PFL deGuaramirim
Salim José Dequêch aprovou
a escolha do secretariado. Ele
deve ser o líder do governo na
Câmara. Página 3

A Ford incrementa
a linha de

automóveis
médios com

o Focus

Classi Auto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Podres poderes
Infelizmente apenas dois dos futuros-vereadores estavam

presentes na sessão de segunda-feira, naCâmara de Jaraguá do
Sul, os demais perderam a oportunidade em aprender tudo o

que não devem fazer no exercício do mandato. Por outro lado,
foram poupados de mais um festival de palavrórios ocos e sem

qualquer relação com a função
parlamentar, O episódio apenas
reforça as reiteradas críticas feitas
ao Legislativo que, variando os

membros conforme as conve-

niências, insiste em distorcer o
eixo da discussão.
A partir de uma frase do

'presidente-de PT, Dionei da Silva,
que classificou a atuação dos
vereadores demedíocre, os nobres

de1nofJstraçãor (Je, parlamentares, por mais de uma
M hora, revezaram-se na tribuna da

.

equilibrio erde Casa e nos apartes para atacar e

ofender o petista. Todavia, não
tiveram amesma disposição para
debater o projeto que concede
mais deR$ 230mil à organização

da Schützenfest. Aliás, o besteirol pode{ia ser evitado se o

presidente da Câmara fossemais enérgico e comprometido com
as causas públicas.

Seriamuita pretensão esperar que os vereadores jaraguaenses
dessem demonstração de equilíbrio e de superioridade. O

qüiproquó émais um ato do grande teatro apresentado pelo corpo
parlamentar, que vem se arrastando lento e preguiçosamente
nestes quatro anos, identificados pela inépcia. EssamesmaCâmara
aprovou as contas do ex-prefeito Durval Vasel que deram

prejuízos de mais de R$ 1 milhão ao Município, a criação de

dezenas 'de cargos comissionados e o repasse de verbas públicas
a entidades de classe.

Aliás, com raras e honrosas exceções, o Legislativo é dado a
. i .

baixarias, que deveriam estar reservadas aos botequins. Emmaio,
Carione Pavanello e Pedro Garcia trocaram impropérios por
motivo fútil. A contenda envolveu outros parlamentares que, com
declarações desconexas, apenas alimentaram a fogueira dos

desaforos. Foi mais uma nódoa na já manchada reputação da

Câmara, que encerra a legislatura semmuita coisa para contar,
além do assistencialismo, da nomenclatura de ruas e da

porque não dizer, um lindo
homologação de projetos do Executivo. discurso sobre direitos hu-

Não Se trata aqui de defender Dionei da Silva que, como os

próprios vereadores fizeram questão de frisar, não tem nenhum

cargo eletivo, mas de cobrar dos parlamentares, homens púbFcos
e remunerados com dinheiro do contribuinte, satisfação e

seriedade no exercício da função. Habituados a confundir
discussão.

negociações políticas com imposições, abusam da prerrogativa
e da paciência dos munícipes ao rebater as críticas, relegando a

humildade, tão necessária.ao aprendizado. É preciso menos
I

intransigência.
O que Se presenciou nestes anos foi um festival de inoperância.

Aliás, ninguém esperava de certos vereadores-compromissos para
com a população. Não é de se espantar que 'iil avaliação deles,
feitaporum instituto de pesquisa, tenha sido tãoruim, Semmostrai

(
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superioridade

Bons cidadãos
* Ivan Adriano de Andrade

gradação do homem. E este seculpa em cima de nossosAo ler alguns artigos de

sistemas, Somos, sim, in

justiçados, mas por que não

lutarmos com dignidade pela

,
torna apenas mais um re

voltado, transparecendo a

realidade social. Sendo assim,

direitos humanos contidos na

Constituição vigente doBrasil,
pude analisar como e quanto
são lindas aquelas frases que'
dizem tanto,mas que são fúteis
em nosso cotidiano. Aliás,

.1

.

-" ,

como podemos contar comes-

ses direitos se: d .sua apli- �

cabilidade j�nãQ atende mais
os anseios da desacreditada
sociedade. Dizem até que as
leis são perfeitas, sendo que a

sociedade é que apresenta
sucessíveis imperfeições. Por
um lado está correto. Temos,

ojusto se toma discutível. Pois

o caráter humano deriva de

toda essa anarquia da qual
elaboramos com nossas fra-

dignidade, Se não temos um

estado mínimo, é fazendo o

máximo que o alcançaremos.
J

.

Pena que isso não passa de um
belo discurso político.

Dizem que o homem é um

animal social. Portanto, se não

quezasmateriais e emocionais.
Partindo 'dessa positiva

visão, de que a sociedade se

destruirá progressivamente e

, que nós, "bons cidadãos",
estaremos lutando de braços
cruzados para que tudo

melhore, é que fico incerto de

nosso futuro. Na verdade, nada

somos homens sem a so

ciedade, então somos frutos
dela. Desta maneira, mesmo
contra a vontade, o homemé a

imagem da sociedade. E o que
vemos por aí estampa isso.
Somos conteúdos da mídia.

Uma novela onde o Estado (e
mais sei, só sei que, se somas

realmente a imagem da so

ciedade, então teremos cada

vezmais vergonha de nos olhar
. no espelho.

manos em nossa CartaMagna.
Agora, o porquê de seus

resultados serem ineficazes, aí

atingiremos uma célebre

suas desinências) é o ator

principal e nós, pessoas
consideradas comuns, meros

figurantes.
É ímpressionante: o que'

vemos. Omundo se encaminha
Mas se nossos direitos são

fictícios, por que não tomá-los
reàis. É inútil despejarmos a

* Profe�sor e acadêmico
de Direitocada vez mais para a de-

,
,

.
' ,

. onur
Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados pa ra Rua Wal/er Marquardt, �,J80, As cartas devem c

.

, .. I O' I di
,

de l'zarot%.no maximo 30 l inhas, o endereço ou /e 'efone para conta/o. jornai se reserva o tretto « e sinte I

i' fazer as correções ·or/ográficas e gramaticais necessárias,
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MILTON RAASCH

o relacionamento do presidente SérgioMutilo da Silva, da Aciam
(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba),
com alguns setores da coligação PMDB/PPB está complicado.
Depois do incidente em que Sérgio Murilo foi acusado de ter

convidado só o candidato Dávio Leu (PFL) para proferir palestra aos

empresários durante a campanha eleitoral, isolando o candidato
adversário Odenir Deretti (:PPB), o que ele nega, categoricamente,
passou a ser questionado pelo ex-candidato a prefeito Alvair Ricardo
Pedrini (PMDB), derrotado nas eleições municipais. Na sessão da
Câmara de Vereadores na última segunda-feira, Pedrini taxou a .::

Aciam de ter atuação das "mais fracas" e disse que a entidade está
sendo conduzida por dirigentes "sem raízes", ou seja, oriundos de
cidade vizinha (Jaraguá do Sul) e que moram e trabalham em

Massaranduba, em prédios alugados.

Sem festa I

O anonimato com que
transcorreu o 39° aniversário de

emancipação de Massaranduba,
sem nenhum tipo de

comemoração organizado pela
Prefeitura, não passou
despercebido aos vereadores da

oposição. Fernando Reinke
(PSDB) lembrou que o único

destaque recebido pela data foi
de iniciati va dos jornais. A
vereadora Margareth Roza

(PPB) saiu em defesa da

administração municipal,
lembrando das exigências da
Lei de Responsabilidade Fiscal e
dizendo que o prefeito Mário
Sasse (PMDB) agiu certo.

ENTRE ASPAS� -_·__ ----j

Sem Festa II
Já o vereador Alvair Ricardo

Pedrini (PMDB)
lembrou

que esse tipo de

comemoração deve ser de

iniciativa da comunidade no

seu todo, não só da Prefeitura.
"Se houve falha, todos
falharam", acentuou.

Além de tudo o que foi dito, é
oportuno lembrar que o

aniversário de uma cidade

pode ser marcado com

um simples ato

público. Bastando, para isso,
só uma dose de

civismo e outra de boa
vontade.

"O deputado Ivo Konell disse que vai andar pelado quando
os trilhos saírem do centro da cidade. Pois então ele vai
andar pelado mesmo, porque nós vamos retirar os trilhos."
(Prefeito Irineu Pasold, durante coletiva à imprensa, realizada ontem,
sobre o projeto de retirada dos trilhos)

"Pode até ser que o deputado morra antes, .porque esse

projeto não será concluído naminha adiministração." (Idem)
r--__.

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

Super- bromoçäo:
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Promoção ponto com concó'rrerá a uma impressora Epson 480C

Cl)
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Salim Deqnêch faz avaliação
positivá do novo secretariado

Edson Junkes/CP

Empresário e
vereador eleito
deve ser o líder

_dogoverno

Guaramirim - o ex-pre
feito e vereador eleito em I de

outubro último Salim José

Dequêch (PFL) fez avaliação
positiva da composição do futuro
secretariado de governo, anun

ciada na semana passada pela
coligação Acerta Guaramirim, do
PFL e PPB. Conforme Dequêch,
o prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer (PFL) cumpriu o que
havia sido prometido ao colocar

quatro nomes de cada partido.
"Foi preservado o equilíbrio e

ninguém tem motivos para
reclamar", frisou Dequêch,
inforrnando não ter percebido
nenhuma restrição por parte de

.correligionãrios do PFL contra

qualquer dos nomes divulgados.
Segundo Dequêch, que de

verá ser confirmado como o líder
do governo na Câmara de

Vereadores, ·não pode haver

ingerência dos partidos sobre a

nominata de secretários indicada

pelas legendas. "Eu entendo que
o PFL não deve interferir nos

nomes escolhidos pelo PPB e

vice-versa", referindo-se aos co

mentários que circularam desde

o início da semana, de que alguns
nomes de pefelistas confirmados
entre os futuros secretários não

teriam agradado a alguns dos
aliados do PPB.

Na opinião do vereador eleito,
as primeiras providências que a

futura administração precisará

Ingerências: líderfe: alerta contra opiniões extemporâneas

tomar vão depender da herança
administrativa e financeira que
for deixada pelo PMDB. Mas

Dequêch entende que a nova ad

ministração, de qualquermaneira,
"deve sair com tudo, porque
existe muita expectativa da co

munidade em relação ao novo

governo". Ele defende completa
revisão no parque de máquinas e

veículos da Prefeitura, argu
mentando que é melhor investir
em equipamentos novos do que
reformar máquinas usadas, já
com pouca vida útil. "Nesse caso,

o barato pode sair caro", avalia.
VALORIZAÇÃO-Dequê

eh defende também um atendi
mento mais efetivo às comunida
des do interior e aos produtores
rurais. Conforme ele, o governo
eleito já estaria procedendo nesse
sentido, ao confirmar os nomes

de Maria Inês Fernandes (PPB)
e de Lauro Fröhlich (PFL), res
pectivamente nas secretarias de

Educação e dos Transportes e

Obras. Ambos os titulares são
moradores da localidade de

Guamiranga. (MILTON RAASCH)
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Câmara de Vereadores aprova
repasse de R$ 230 mil à CCO
Balancete não está
assinado nem traz
as notas fiscais
das despesas

Jaraguá do Sul- A Câmara
de Vereadores aprovou, em

primeira votação, o projeto go
vernamental que repassa R$
230.310,00 à Associação de

Clubes e Sociedades de Caça e

Tiro do Vale do Itapocu. Apenas
os vereadores Lorita Karsten e

Pedro Garcia, ambos do PMDB,
votaram contra a proposta. A
segunda e definitiva votação deve
acontecer na noite de hoje. O

'" projeto deveria ser votado há pelo
menos 20 dias, mas o valor do

repasse e a ausência do balancete
da 12" edição da Schützenfest
adiaram a votação.

-,

Na sessão do dia 23 de ou-

tubro, o presidente da CCO

(Comissão Central Organi
zadora), Edelberto Schwanz,
entregou aos vereadores a relação
de despesas referentes a edição
deste ano, num total de R$ 228
mil. Entre elas, R$ 16.660,00 de

. ingressos para -func io nár ios

públicos e convidadas do prefeito,
R$ 4.750,00 gastos no camarote

da Prefeitura, R$ 8.807,00 de
refrigerante e chope a servidores

municipais, R$ 8 mil em patro
cínio e divulgação e R$ 86 mil
em melhorias no Parque Muni

cipal de Eventos.
Garcia não concordou com o

relatório e cobrou dos orga
nizadores um balancete da festa,
incluindo a receita, além das

respectivas noras fiscais das

despesas apresentadas. Na'
semana passada, o balancete foi

encaminhado à Câmara de Ve
readores. Entretanto, não está

assinado e tampouco trouxe as

notas fiscais para comprovar as

despesas. O projeto prevê o

Arquivo/CP: Edson Junkes

Fiscal: Garcia foi o único a questionar a aplicação do dinheiro público
,

repasse em duaseparcelas de R$
115.155,00, uma em dezembro e

outra em janeiro.
DISCUSSÃO - O líder do

governo, vereador Lia Tironi

(PSDB), defendeu o projeto afir
mando que os gastos em me

lhorias nos pavilhões são de R$
187 mil. "Apenas R$ 43 mil irão

para a associação, valor bem
abaixo do que em anos ante

riores", informou, pedindo' aos
colegas que votassem favoráveis
à proposta. Os vereadores
Adernar Possamai (PFL), Sílvio
Celeste Bard (PSDB) e Carione
Pavanello (PFL) também ocupa
ram a tribuna da Casa para
defender a aprovação do projeto.
Todos apelaram à necessidade 90
repasse, como forma de garantir
a continuidade da Schützenfest.

Garcia disse que não é contra
a festa, mas que o balancete não

deixa claro os números. "Não

discuto a idoneidade das pessoas
envolvidas, entretanto, não há
assinatura no documento nem

carimbo da entidade responsável.
Além do mais faltam as notas

fiscais", reforçou. Em aparte,
Tironi disse que se ele (Garcia)
quisesse as notas fiscais que as

pedisse à CCO.
ANÁLISES - As comissões

, I

de Constituição, Justiça e Reda-

ção Final e de Finanças e Orça
mento, presidida pelos vereado
res Lia Tironi e José Antônio
Schmitt (PMDB), respectiva
mente, analisaram e aprovaram o

balancete apresentado pela orga
nização da festa.

} Apesar de ser contrário ao re-

passe, Garcia disse que, constitu

cionalmente, não há nenhuma ir

regularidade na proposta. "Dis
cuto o valor porque não foi com

provado a necessidade", fina
lizou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

JARAGUÁ DO SUL, .16 DE NOVEMBRO DE 2000

o vereador Gilda Alves (sem partido) assumiu a tribuna da Câmara
de Jaraguá do Sul para criticar as declarações do presidente do

Diretório local do PT, Dionei da Silva, que classificou a atuação dos
parlamentares de medíocre.

- Não podemos aceitar pacificamente essas acusações. Ele nunca
fez nada pela comunidade. Como tem ousadia para dizer isso -,
afirmou, propondo aos colegas uma nota de repúdio às declarações
de Dionei. Daí para frente, se revezaram na tribuna para reforçar o

tiroteio ao petista os vereadores Alcides e Carione Pavanello, I:
Adernar Possamai e Elisabet Mattedi, todos do PFL, Niura dos
Santos e Afonso Piazera, do PSDB, e Moacir Bertoldi (PPB).

Rebate
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) rebateu com documento as

declarações feitas neste espaço pelo deputado estadual Ivo Konell

(PMDB), que afirmou que o Ministério dos Transportes não havia

liberado os recursqs para a elaboração.do projeto de retirada dos

trilhos do centro de Jaraguá do SuL
De acordo com extrato bancário, desde do dia 3 de janeiro deste

ano, existe um crédito de R$ 920 mil para a Prefeitura de Jaraguá do

Sul, liberados pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos.

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico doTrabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Embalo

Empolgado pelos pronuncia
mentos dos colegas" que -não

pouparam elogios ao PT, mas
usaram todos e possíveis adje
tivos pejorativos a Dionei,
Bertoldi saiu-se com essa

pérola: "Se ele for inteligente,
não vai mais se candidatar a

nenhum cargo. As declarações
repercutiram mal e a socie
dade saberá filtrá-Ias,
distinguindo que tem respeito
por ela", disse.

Ofensa
Pasold acusou o repórter do
Jornal CORREIO DO POVO de

estar contaminado pelo vírus da

mentira, transmitido por Konell.
Foi mais além e disse que o

jornal presta um desserviço à

população da região. Da mesma

forma que o repórter teve
acesso ao documento da

Prefeitura, recebeu o outro.

Resposta
Dionei disse ,que a frase dita foi
mal usada. "Disse e repito que a

atuação dos vereadores é
medíocre. O que eles fizeram

esses quatro anos na Câmara de

Vereadores, além de dar nomes
de ruas e homologar as

\ decisões do Executivo?",
indagou, fazendo questão de

frisar que separa o homem do
vereador. "Não tenho nada

contra nenhuma dessas

pessoas", completou.

Aliás
É preciso esclarecer que o repórter
não é adivinho tampouco inventa

matéria (pelo menos os sérios não

usam destes recursos), que
trabalham em cima de informações

que, no caso, foram repassadas
por uma autoridade estadual, do
mesmo partido do ministro dos

Transportes. Se alguém mentiu,
não foi o repórter

"
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1° FEMUDI

A primeira edição do Femudi (Festival de Música do
Divina Providência), realizada no dia 10, no ginásio de

esportes do colégio, reuniu 13 concorrentes inter

pretando paródias do repertório nacional abordando
temas dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Os
vencedores foram os representantes do 10 ano A do
Ensino Médio com a música "Aquela Equação", versão
da música Equação, da Banda Raimundos.

Os vencedores do festival e os [urados irmã Ana,
Toninha Bahia, Silvio Celeste, este colunista e Altamir
Ricardo de Souza, durante a entrega da premiação

3° Lugar: Z" Série
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Almoço e Jantar de Segunda a Sexta

) Entrega em Domicílio - Fornecemos

� e Fazemos Refeições pcrn Empresas
370 .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis
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Atinar

\ Ranthum,
filho de
Ademar e

Lenita

Ranthum, e

Tatiane Ehlert,
filha de
Ademar e'Iris
Ehlert,
subiram ao

altar da Igreja
Cristo
Salvadorpara
o tradicional
"sim" no
último dia 28

.

de outubro

A encantadora
Priscila Silveira

completou 15
anos no último

dia 7 de
novembro.
Recebe os

parabéns dos

pais, Jocelia e

Claudio!

�rti
16/11

RomildaWinter
Edie Izeli de Carvalho

Sergio Neitzel
Annita Hühner

17/11
Marinei Gaspar
18/11

Gi ImarAntonioMoretti
SilvanaMendonça
Mailton L. C. Barbi

SOCIAL-5

A empresária Neuza

Müller, com as filhas,
Cleonice e Luciane,
proprietária da Farmácia

Kpry, de Jaraguá do Sul e
Massaranduba

W' Nesta sexta-feira (17) to
dos os caminhos levam ao Par

que de Eventos, onde acontece
a The Universe Cena 1 Fúria
com os DJs Charlito, da Ri

vage, e Krazzy B, de Blume
nau, e Ruannet, de Jaraguá do
Sul. Ingressos antecipados
estão sendo vendidos rro Posto
Mime da Reinaldo Rau e nas

Lojas Nagushi, de Jaraguá do
Sul (Shopping Breithaupt), e

Joinville, Blumenau, Itajaí,
Indaial e Brusque.

W' O concurso para a escolha
dó Garoto eGarota Marisol será
realizado no dia 25, na Socie
dade Esportiva Vieirense.

W' Será aberta no dia 16 de
novembro a 3a Coletiva de
Artistas de [araguá do Sul na

Caraguá veículos, com tra

balhos dos seguintes artistas:
Alexandre Bastos Meldau,
Ana Paola Bruch Ramos, Da
nilo Dias Paiva, Dilma Op
permann, Eneida de Miranda
Garcia, Haroldo Machado
Pinho, Inacio Carreira, Lucia
Helena Schmelzer, Mariza
Kaufamann, Rosani Brei

thaupt, Paulo da Silva, Regina
Zanghelini, Vanderléa Sohn e

Vera Wiel SeIl.

QfP O Lions Clube Cidade In
dustrial de Jaraguá do Sul está

promovendo a venda de cartões
de galeto (completo), ao custo
de R$ 5,00 (cinco reais), em
parceria com o Motoclube Pista
Livre, composto de aproxima
damente 50 participantes, com
o objetivo de angariar fundos
para a Campanha do Cartaz da
Paz, cujo tema deste ano é:
Unidos na Paz.
A entrega dos galetos será na

Matriz da Igreja Católica no

dia 18/11 (sábado), a partir
das 19 horas, mediante a en

trega dos cartões vendidos

antecipadamente. '

W' O Shopping Center Brei

thaupt trouxe mais uma no

vidade pra você, é um equi
pamento que funciona corno

urn simulador de vôo. No seu

interior você curte urna super-
I

viagern. sãomomentos em que
o mundo virtual se trans
forma em realidade! Divirta
se ... No 20 piso do shopping
em frente à Garneland.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Criação de pelotão da PM

depende·de pressão política
Jaraguá do Sul - o co

mandante de policiamento do

litoral, coronel Roque Heerdt, es
teve em Jaraguá do Sul para a

cerimônia de entrega de dois
veículos Santana 2001 e dez
coletes à prova de bala à Polícia

Militar, repassados pela Prefei
tura. O comandante informou

que existe possibilidade favorável
à criação de batalhão. em Jaraguá
do Sul, como alternativa à pro
posta de deputados que sugeri
ram a criação de outro batalhão
em Joinville, para atender a

demanda.

A conquista do benefício

para a região abre a possibilidade
de elevar o efetivo de policiais
de 191 para 500 homens, além
de garantir independência de

Joinville. "Dependemos agora da
vontade política dos represen
tantes locais, os deputados", lem
bra o prefeito lrineu Pasold. As

condições financeiras do Estado
também devem influenciar na im

plantação do 14° Batalhão da Polí
cia Militar que, se criado, vai a
branger aMicrorregião do Vale do

Itapocu e São Bento do Sul, que
passa à condição de companhia.

O comandante Heerdt diz que
"Jaraguá do Sul é prioridade em

segurança pública porque ela é
uma das cidades que mais cresce

no Estado", daí a necessidade de

garantir autonomia e aumentar o

efetivo de policiais. Para implantar
o pelotão, seria realizado concurso
e posteriormente curso para

formação dos soldados. (lC)

Ofício: aprendizes de costureira visam o mercado de trabalho ou necessidades dafamilia

Sine ainda tem vagas para
qualificação de trabalhadores
Preferência é dos

desempregados
ou ameaçados de
perder o emprego

e vendedor de materiais de

construção, todos com horas.
"Os cursos começam quando
fecharmos o número mínimo de
16 alunos por turma", explica o

auxiliar administrativo Cláudio' -.

Cardenas. As inscrições podem
ser feitas diretamente no Senac.
Na microrregião, também há

vagas disponíveis para cursos,
mas as inscrições devem ser

solicitadas junto às respectivas
prefeituras.

APRENDIZAGEM - Na

escola de modelisrno e costura

Mocort (que terceirizou a apli
cação do curso), três turmas

aprendem tirar medidas, fazer
moldes, cortar o tecido e cos

turar. As mulheres são maioria,
mas os fins variam. Algumas
querem simplesmente aprender
para costurar em casa, outras

estão de olho no mercado de

trabalho. Eva Pires de Lima, 46,
trabalhava na costura industrial de

empresa da cidade. Desem

pregada, agora quer aprender a

confeccionar roupas para traba
lhar em casa. (LiSANDREA COSTA)

pessoas cadastradas pelo Sine.

Quando não se consegue fechar
turmas de 16 alunos, as inscri

ções são abertas à população.
Estão em andamento 19 cursos.

Outros 15 estão sendo iniciados
.

,;..
esta semana. "Alguns foram

reduzidos, como o corte e

costura, que tinha previsão de

nove turmas e fechamos apenas
três", conta Marta.

O Senac ficou responsável
pela realização de cerca de 50
cursos. Unerj e Senai por outros
25. Alguns cursos têm clientela

específica, porque foram so

licitados por núcleos da as

sociação comercial ou pela
Secretaria da Família. Nesses

casos, as entidades são res

ponsáveis por fechar a clientela.
O Senac tem vagas para cursos

de analista de crédito, atendente
de comércio em geral, corte e

costura, culinária e pratos típicos,
custos e formação de preços de

vendas, formação de vendedores,
jardinagem e paisagismo, ma

nicure e pedicure, panificação
caseira, turismo rural e ecológico

Jaraguá do Sul - Ainda há

vagas para alguns. 'cursos de

qualificação desenvolvidos pelo
Sine (Sistema Nacional de

Emprego), através da Unerj,
Senai e Senac. Voltados princi
palmente a pessoas desem

pregadas ou ameaçadas de perder
o emprego por falta de quali
ficação profissional, os cursos

foram prejudicados em função de
atrasos de seis meses na libera

ção, ocorrida somente em outu

bro, o que fez com que muitos
candidatos às vagas desistissem.

- Inicialmente, estavam

previstos cerca de 90 cursos, mas
o atraso tornou alguns inviáveis

-, explica a funcionária do

posto do Sine, Marta Schutzer.
A prioridade nas inscrições é das

Comandante e prefeito: batalhão depende de vontade política

Pizzas
Pequena .. R$ 5,90
Crande -

.. R$ 10,90
Cigante .. R$ 13,90
Calzone .. R$ 13,90

Prazer em
atender bem.

'7�a-�
Escritório de Advocacia

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760

* Civil
* Comercial

* Tributário * Bancário
" 372-0582

Ganhe de R$ 500,00 a
R$ 2,000,00 como

distribuidor independente

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada371-'655

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do SulR: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul
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CORREIODOPOVO

ilitário esportivo
da lançamento do Salão do
tomóvel brasileiro está o

xus RX300 para combater o
X5 e o Mercedes-Benz

-

asse M, todas as três marcas
o ainda novas nesse mercado
utilitários esportivos. Mas o

300 não demonstra isso, o
otor proposto é um V6 de 3,0
os e 223 cavalos, tração per
anente, freios ABS com siste
s auxiliares, como controle
tração e de estabilidade.

ugeot ,206 CC
ex-carro-conceito da marca
cesa está com data marcada

ra desembarcar no Brasil. O
cesso lá fora foi tanto que
ssou a ser produzido, na Eu

pa,400 carros por dia. Aqui'
Brasil ele' chega começo do
o que vem, consigo agregará
motor 1.6 de 16 válvulas

m potência de 112 cavalos.

udi lT encrementado
Audi está preparando�a
rsão envenenada do Audi TI,
otor será o mesmo de 2,8li
se 24 válvulas do Golf
otion, que depois de passar
la preparadora de motores
sworth e ganhar um turbo
mpressor irá produzir uma
tência de quase 300 cavalos. O
otor V6 2.7 de dois compresso-
.

da Audi não coube, por isso .

1 pego o motor do Golf.

Jaraguá do Sul, 16 de novembro de 2000

Focus agrada com linhas inovadoras
A Ford está lançando no Brasil o
Focus com desenho estilo New

Edge, para ampliar e incremen
tar a gama de automóveis de
médio porte da marca. Há dois
anos no mercado internaci-
onal, o Focus chega
ao Brasil 10g9
após rece

ber

vários prêmios nos Estados Uni
dos e em países da Europa, sen-
do eleito como o carro do ano,
em outros continentes, também.
É considerado atualmente o car

ro mais vendido do mundo por
I

que, em quase dois anos no

mercado internacional, ultrapas
sou a marca de 1 milhão de car
ros produzidos. Linhas ousadas
estão por todo o carro, com -de
talhes semelhantes ao Ford Ka.

hatch tem disponível motor
Zetec 1.8 de 16 válvulas e 2.0 de
16 válvulas com

de- _

do e controle de tração, entre ou
tros acessórios. O desenho incor

porado no Focus trouxe rápidas
.

lembranças do
Ka, os faróis

diantei-

sempenho de 115 e 130 cavalos,
respectivamente. A velocidade
máxima alcançada foi de 194

I km/h, atingindo 100 km/h em

10,4 segundos, isso com o mo

tor 1.8. A versão mais completa,
denominada Ghia, apresenta o

motor 2.0, que faz de O a 100
km/h em 9,8 segundos e alcan

ça a velocidade total de 205
km/Ii: A versão mais simples,
1.8 16V, traz de série ajuste na

altura dos faróis,
direção hidráulica; ::::::=::::::--..".;.
farol de neblina tra-

- iii'

ros, em formato triangular, é
uma delas. As lanternas nas co
lunas traseiras com os vidros
dão uma ótima impressão ao

veículo, combinando muito
bem. Tudo muito legal. Por den
tro, o painel passa uma ótima

impressão, com desenhos cur
vos de um lado ao outro do

mesmo, fugindo totalmentédos
padrões, assim como o todo do
carro. Com a participação do

Mesmo com a vinda do Focus, o
Escort não sairá de linha, man
tendo assim dois veículos no

segmento. O carro no modelo

seiro, limpador e
desembaçador do
vidro traseiro, CD
player com rádio
AM/FM, entre ou
tros. Já a versão
Ghia traz freios

ABS, air bag duplo,
volante e manopla

do câmbio com acabamento em

couro, ajuste elétrico da altura
do banco do motorista, ar-con
dicionado, computador de bor-

Focus, a Ford obtém em outubro
o maior volume de vendas dos

últimos 13 meses.

(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES

,

Que tal um

agora?
Bemando Dornbusch � Epitócio Pessoa - Reinoldo Rau - Walter Marquardt
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2 - Classi Auto

Vendo Fusca ano 83, cl
motor novo e pintura

neva, cl vários acessórios.
Valor R$ 2.800,00, cor

branca. Tratar 371-9375.

Tratar 371-5032 ou 9975-

2643, cl Míriam.

Vende-se Voyage ano 81,
cl motor novo e lataria
recém feita, cor preta.

Valor R$ 2.800,00. Tratar
cl Marcelo: 372-2803.

-Vende-se uma caminhone
te F-1000 cabine dupla,
díesel, ano 89. Valor R$
22.000,00. Aceito Troca

por carro de menor valor.

<!>�/.J'C

275-3711
MODELO ANO
BMW 3251 completa 6c 93
Fiesta 40, opcionais + som original 98
GOl Mi reto 98
Palio ED, branco, 4 portas, gasolina 97
Uno EP 4 portas, azul, gasolina 96
Goi Plus 96
Corsa Wind cl opcionais + som original 95
Corsa GL 1.4, cl opcionais bordô
Kadett branco, gasolina

'

95
Lo us azul 94
Fiorino Furgão 1.5, gas, 93
Omega GLS completo 93
Chevette - gasolina 92
Uno 5, gasolina 90
Chevette, prata 89
Santana 1.8 _ 85/89
Santana Quantum completo, azul 86
Opala Diplomata completo

-

85
84Monza SLE vermelho

Escort L 84
Kombi Gabinada - Diesel 83
Fusca 70/73/80
Honda Titan vermelha 96/98
Honda Today preta 90
CG 125 gasolina 86

Gol Plus 16V, 4 portas, Okm,
modelo 2001, limp., des., v.v.,
ar quente. R.$ 18.500,00

VEíCULO

CORREIO no POVO
Valor R$ 12.000,00. Tratar:

9102-0876.

Vendo moto NX 150,
vermelha, ano 89, motor

seminovo, valor R$
2.200,00. Tratar cl

Adenísio, no horário das
'12: 00 às 13: 00 hs, ou nos

finais de semana. Tratar
275-4028.

COR

- Vendo Ipanema ano 95, 4
portas, motor 1.8, em
ótimo estado. ValorRs
8.300,00. Tratar 9963-
3848, cl Leonardo.

JARAGUÁ DO SUL. 16 DE NOVEMBRO DE 2000
Tratar: 9992-6767, cl

Gilson.

Vende-se Omega ano 94
bordô, completo menos'
computador de bordo ,

vidros escuros, a álcool
série especial, único don�.
Valor R$ 15.000,00, nego
Tratar: 370-8184, cl

James.

Vende-se Saveiro GL,
motor 1.8, ano 93, cor
vermelha. Valor R$

4.300,00, e assumir 13
parcelas de R$ 223,00.

ANO

Corsa 2 pts Prata 98

Uno SX 4pts, vidro, trava, ar qte, des.Branêo 98
Vectra Gl 2,2 Marinho 98

Corsa 4 pts - trava, Iirnp. des. Cinza 97
- "Gol Mi Branco 97
S10 de luxe- Comp!. Bordô 96
Santana 1.8Apts, completo (- ar-cond)Marrom �6
Santana 2000 4pts - dh + ar-cond. Marhiho 93

EscCirt-L 1.6 - álcool Azul
-

93
Chevette SE - gasolina
G,ol BX
Fusca

Moto Yusung GF 125

Branco

Bege
Chumbo

Preta

87

84

81

99

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joraguá do Sul

�"ERT C�

�,rã�
AUTO-ELÉTRICA

Barbada - Vende-se
Tempra ano 95, 8 válvulas.

VEICULOS
PROMOÇÃO DA SEMANA Fone:370-2022

Som, Alarmes, Kits originais, Baterias,' Peças, e

Serviços para Motores-de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em Geral

"Líg@t€lvpY11Q1'� wwwro-e.ft1IlW?vetnpreMV(}t.Vr�'
... Na compra de sua bateria ganhé a aplicação de

.

:antizinabre
... Baterias a partir de 'R$ 35,00
... Extintor R$ 7,50
,Cpromoção de RS to 00 �

"

ALARMES .'
" .,' " .'

'# ,',
"

INSTALADO)
Rua alivio Domingos Brugnago sln, Bairro Vila Nova

Defronte Lanchonete Varandão

GM QUENTE. VERMELHO MARTI ,

MODELO ANO COR COMBo GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3. CI OPCIONAIS. L1MP., VIDRO VERDE,

S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. AR QUENTE, BflANCO GEADA

,ASTRA 4P GlS 95 GRAFITE GAS. GOL 16V 4P 98 BORDÔ GAS.

CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL CLI 1.6 96 PRATA GAS.

CHEVETTE Dl 93 PRATA ÁlC. VOYAGE 83 AZUL GAS.

MONZA ClASSIC 89 PRETA GAS. RAT
0-10 82 CINZA ,DIE. TIPO 1.6 MPI 96 BORDÔ GAS.

FORD FIORINO ABERTA 1.5 IE 96 PRATA GAS.
MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS.

PAMPA l1,8 96 ,BRANCA GAS: UNO S 1.3 86 PRATA ÁlC.
ESCORT GLX 1.8 95 BEGE GAS. OUTROS
VERONA GLX 1.8 91 CINZA ÁLC. JEEP JPX 4)<4 95. VERMELHO DIE.

PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS.

VERONA GLX COMPLETO 90 BEGE GAS. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS
VW JEEP 4X4 JAVALI - -MWM 90 AZUL DIE.

GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3 CI OPCIONAIS, L1MP., VIDRQ VERDE, AR .RURAL 4X4 (R'ARIDADE) 73 VERDE GAS.

RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL --sc

* Ford Ka completo, 2000 - preto - gasolina
* Fiesta completo, 98, 4p, verde met. - gasolina
* Pálio 1000, 4p, 98 - azul- gasolina
* Pálio 1.5, 4p, 97 - azul- gasolina
* Pálio 1000, 4p, 97 - cinza - gasolina
*Mondeo completo, 97, 4p - cinza met. - gasolina
* Vectra CLS, 97, 4pt, completo - azul- gasolina
* Pampa CL, 96 - bordô � gasolina
* Tempra 16V, 4p, 96 - verde met. - gasolina
* Escort CL, 96, 2p, completo - branco - gasolina
* Pick-up Corsa 96 - cinza - gasolina

I
* Escort L, 1.8,94 - vermelho - asolina

* Escort 1.6, 94 - cinza - álcool
* Chevy 93 - azul - gasolina
* Pampa 92 - cinza - gasolina
MOTOS
* Honda Biz, 2000 - vermelha
* Pálio, 97 " bordô
* XL 350, 87 - preta

Financiamento próprio até 48X
Fone: (47) 371-2531/9975-0740
R. Bernardo Dornbusch, 1880
VÜa Lalau - Jaraguá do Sul

dAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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__ c..._rLTDA

Vendo Pampa L 1.6, motor AP, Vendo Ford Ka 1.0, 98, tar cl Paulo: 9975-2522.
gasolina, ano e modelo 95. Tratar completo, menos ar.

379-1918, horário comercial ou Valor R$ 12.000,00. Vende-se Uno SX ano 97,
9983-1872. Tratar: 9973-8756. 2 portas, completo,

CAMlIIIIOliftU cinza. Valor R$ 9.200,00.

(47) 376-1772. Vendo monza, ano 87, SLE, com trio Vendo Ford Ka 1.0, 98, Tratar 9973-8756, cl
elétrico, 2.0, álcool. Aceito carro de básico, vermelho. Valor Marcelo.

MODELO ANO COR COMBo maior valor na troca. Tratar: 370- R$ 11.000,00. Tratar:
L 200 - 4pts - completa 4x2 96 Bege D 1478, com Ari. 371-5343. Vende-se Palio EX ano

F,1000 88 - estendida com ar 94 Prata D 99, 4 portas, verde.
F,1000 8S - Dupla 48ts 92 Vermelho D Vendo Corsa Wind, 4 portas, 99/99, Vende-se Gol Mi 16V, 4 R$ 13 .. 200,00. Tratar
F·1000 89 Preta D verde metálico. Valor R$ 12.000,00. portas, ano 2000, preto. 99752522, cl Paulo.c 20 ·,4pts - original fábrica 89 Branca D

F.1000 8S, dupla 88 Vermelha D Tratar: 9103-6044. Valor R$ 16.800,00.
D·20 com Baú 86 Branca D Tratar 9975-2522, cl Vende-se Uno Mille ano

F·1000 SS, dupla 83 Roxa Vendo Vectra GLS/97, Chumbo Paulo. 94, 2 portas, prata
Fiesta 1,0 4 pts 97 Verde G completo. R$ 23.500,00. Tratar: esverdeado. Valor
Omega GLS 96 Prata G

371-5343, com Marcelo. Golf GLX 2.0 Mi, 4 portas, R$ 6.800,00. TratarTempra I E completo 95 Cinza G

rsmpra IE 'completo 95 Azul G ano 97, verde, completo. 371�5343, cl Marcelo.
Uno Mille Eletronic 4pts 94 Cinza G Vendo Gol 94, 1.8, branco. Valor Valor R$ 19.500,00.,
Uno Mille 2 pts 92 Branco G R$ 7.000,00. Tratar: 997}-8756. Tratar 9975-2522. Vende-se Tipo MPI ano
Santana GLS, completo, 4pts 92 Prata G 96, motor 1.6, 4 portas,
Chevette 90 Verde À Vendo Fiesta 1.0,98,4 portas, Vende-se Vectra GLS ano cor branca, completo.Escort L 1,6 89 Prata G

vermelho. R$ 11.000,00. Tratar: 97, verde, completo. Valor R$ 11.300,00. Tra-
Rua: Ân elo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jara uá doSul- SC 371-5343. Valor R$ 23.000,00. Tra- tar 9975-2522, cl Paulo.

VEíCULO ,N,ovos U clANO COR, COMB, e ' ; :$'Gt ' :OS
GM

Fones: 373 ....0806 I 373 ...'881Corsa W. 1 ,O MPFI4� CO Branca G
Corsa Su�er 1,0 MPFI 4� 00 Branca G MODELO ANO COR COMBoCorsa W. 1.0 MPFI 2p 00 Branca G
�onza Classlc SE zn 4� !:i2 Sorao G G\II

Corsa Wind 2000 Prata G0-20 Conguest com�leta (�ick-uQ) 92 Branca O
Vectra GLS 98 Azul GChevette SL 1 ,6, 2� 00 Verde A
Corsa Super 97 Vermelho GMonza SL 1,62(> 86 Verde A

Chevette SL 1,6, 2p 86 Cinza G Vectra GLS 97 Branca G
Kadett GL 96 Prata G

Volkswa�n Corsa GL 95 Azul G
Goi CL 1,6, 2p 00 Branca G Chevefte SL 86 Prata A

GOll,000i,2p 00 Bordô G Chevette 79 Cinza G
Goi CL 1,6, 2p 89 Branca A

Ford
Ford Escort 16V 98 Cinza G

F-l000 XLT, cabine estendida, com�;eta 'J1 Branca O Escort GL 89 Verde G
Escort GLX 1 ,8 com�leto 2p, 86 Azul G
Verona GLX 1.8, com�leto 4�, 86 Branca G VW
Escort L 1 ,6, 2�, '94 Prata A Goll000i 96 Branco G
Escort Guaruiâ 1,8 completo 4p 92 Prata G Gol CU 95 Branco G
Del Re� 1,6 Ghia 2p 83 Cinza A Goi CL 1,8 94 Branca G
Del Re� 1.6 2p 82 Cinza G Parati 93 Vermelho G
Del Re� 1 ,6 2� 82 Prata G Passat Village LS 86 Verde A

Fusca 1300 82 Verde G
Fi t

Uno EX 1,0 4p CO Prata G FiaI
Tempra 16V,.top de linha, completo 00 Branca G PalioEDX 97 Vermelha G

Palio ED 97 Branca G
Uno Mille IE 96 Vermelha G
Fiat Eletronic 94 Cinza G
Uno S 1,5 93 Azul A
Uno S 89 Vermelho G

Moto CG 125 Titan 97 Azul G

Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

VEÍCULOS
Gol Mi, 4p, ar + dir
Palio EDX
Corsa
Pampa 1.8
Uno Mille Eletronic
Escort GL
Voyage 1,8
Uno Mille Eletronic
Pampa GL
Uno S
Voyage GL
Del Rey GL
Escort GL
Santana GLS, 4p, com,

Escort GL
.

F-lOGO gabinada
Gol SL - motor AP
Toyota

-

Corcel 5 marchas
Passat
Fusca
Voyage

ANO COMBo COR
99/99 Gas Branca
98/98 Gas Branco
98/98 Gas Branco
96/96 Gas Branca
94/94 Gas Prata
94/94 Ale Branca
93/93 Gas Verde rnet.
93/93 Ga·s Branco
89/89 Gas Verde met.
89/89 Gas Vermelho
89/89 Ç;as Bege rnet.
89/89 Ale Verde met,
88/88 Cinza met.
88/88 Álc Dourada
87/87 Gas Vermelho
87/87 Die Prata
86/86 Bege
86/86 Die Verde
84/84 Álc Branco
84/84 Ale Branco
76/76 Ale Bege
83/83 Gas Branco

COMPRO CARRO 1.000 ACIMA DOANO 9S

Fone/Fax: (047) 371·8554/Celular: (047) 9997 • 4152
Rua Bernardo Dornbusch em frente nO 1658
Bairro Baependi Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s preços nao ressstirnm ao VIrUS.

E você nÃo v@i reSistir @os preços.

SANTANA 1.8 2000

PREço seM vírus: R$ 29.450

PreÇo CoMVÍruS: R$ 25.500;

·PARATI1.8 2001

PREço seM vírus- R$ 26.182

PreÇo coMvirus: R$ 23.848;

SAVEIRO 1.8 2001

PREc;o seM vírus. R$ 18.151,

PreÇo CoMvírus: R$ 16.425;

�
Banco Volkswagen .�

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 13h

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

POLO CLASSIC 2000

PREço seM vírus. R$ 30.493,

PreÇo coMvirus: R$ 25.900;

Go11.8 2000
PR faço seM vírus. R$ 21.800,

PreÇo CoMvÍrus: R$ 23.500;
Nenhum modelo conseguiu eséapar, todos foram infectados. Aproveite, antes que encontrem algum tipo de antivírus .

.,

IMPERDIVEL!
1º PAGAMENTO SÓ DAQUI 61 DIAS. CONVERSE COM UM DE NOSSOS VENDEDORES.

* P�lo Classic 2000 (c6d.:. PC72): preço prornocíonal à vista a partir de: R$ 25.900,00. Gol 1.82000 (c6d.: 8703): preço promocional à vista a partir de: R$ 23.500,00. Santana 1.82000 (cód.: 6507): preço promocional à vista a partir de: R$ 25.500,00. Saveiro 1.82001 (c6d.: 5X92F4 eXCr;�OSummer): preço promocional à vista a partir de R$ 16.425,00. Gol Plus l.0 16V 4P (c6d.: 5XllC4/P4P MY2001 . exceto GoI 'Turbo, Gol Série Ouro e Gol Série Especial- Gol do Mês): preço promocional à vista a partir de R$ 18.263,00. Parati 1.82001 (c6d.: 5X51C4 exceto Turbo/Summ:
preço promocional à viste a partir de R$ 23.848,00. Estoque: mfnimo de 01 unidade por velculc anunciado. Preços válidos para pintura sólida. Frete não incluso, consulte a Concessionária Caraguá sobre o valer de frete para a sua cidade e taxas e modalidades de financia�ent�. promoçaoválida até 2011112000 ou enquanto durarem os estoques. Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição por vereures Automotores. -Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•• '

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e pintura

Serviçoslde layação_ .

.

e
.

UDrlna. çao

,

Atendi ento
2H a 6a feira

'

das 7:30 às � horas
e das 13:30 às 18 horas

sábados'
das 8 's 12 horas

Tel371 3655
�1. Mml. �B'mdß�ß '�U FOl1lS800, 357-

el\Tll!IfI1JaJilaij�e�@netJUflo,oorn.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 16 NOVEMBRO DE 2000
Compra-se Gol, Parati, Vende-se Fusca 1300, ano air bag, vidros, travas e moto. Telefone: 370-2475. Telefone: 370-0630.

Saveiro ou Monza ano 88 a 1982, cor branco, alarme, ar-condicionado,
90. Tratar após às 18hOO, estofamento novo. Valor R$ direção hidráulica. R$ Vende-se Escort ano 89,' Vende-se Fiat Uno ano 87
cl Valmor Stortti: 371-0912 3.500,00. Tratar cl Zuleica: 14.800,00 + 21 parcelas R$ completo, com teto solar e por R$ 4.500,00. Aceita'

ou 9102-0144. (047) 9997-5558. 721,00 fixas, ou R$ vidro elétrico, por carro ou moto no negócio.
27.000,00 à vista. Aceito R$ 5.500,00. Tratar com Telefone: 376-0187.

Vende-se Santana CG, ano Vende-se DT 180 para carro zero no negócio. Rogério ou Salete.
86, cor preto, em perfeito trilha, ano 1990, documen- Tratar cl _ Taciano José Telefone: 370-2935. Vende-se Fusca ano 79
estado. Valor R$ 2.500,00 tos em dia, ótimo estado. Melo: (047) 9985-2374.

- ,

inteiro. Aceita carro de
de entrada mais 19x de R$ Valor R$ 1.500,00. Tratar cl Vende-se S-10 ano 95, por menor valor. Valor
193,54, ou R$ 5.000,00 à Sido: 9952-2047. Vende-se Chevette 83, R$ 16.000,00, ou R$ 2.800,00. Telefone:
vista. Tratar cl Fernando: carro em bom estado, R$\6.000,00 mais 33x de 371-6303.

372-5002. Vende-se Scooter ano 97, alarme, rodas de Kadett, 5 R$ 321,00. Telefone:
vermelha, cl 8.200 km. marchas. Valor R$ 370-1050. Vende-se Brasília ano 79,

Vendo Ford Rural4x4, ano Excelente estado de con- 2.500,00. Tratar cl único dono, por
75, branca, recém reforma- servação. Valor R$ Claudinei: 370-4135. Vende-se Corcel II ano 79 R$ 1.500,00.
da, pneus frontetra.cque- 2.500,00, negociáveis. modelo 82, todo remodela- Telefone: 370-2779.
bra-mato, estribos, pára- Tratar cl Zuleica: 047 Compra-se Veraneio a do. Tratar cl Célio:
choques reforçados, motor , 9997-5558. diesel, que esteja em bom 9952-7884. Vende-se CG 125 ano 8S,
6 cilindros, em ótimo esta- estado. Tratar cl Allan: branca, em perfeito estado,
do. Tratar cl Florindo: Vende-se Jeep 6cc, ano 9992-5169. Vende-se Passat por por R$ 1.400,00. Telefone:
(Oxx47) 372-3146. 1972, ótimo estado de R$ 400,00 e Fiorino ano 87 371-5193.

conservação. Tratar cl Vende-se moto CB 400 BX, por R$ 2.500,00. Telefone:
Vende-se Gol ano 92, motor Henrique: (047) 275-1125. ano 90, por R$ 3.600,00. 9991-5594. Vende-se Gol ano 98 Star
1.6, a gasolina, em exce- Telefone: 371-4037. Plus. Aceita carro de
lente estado, cor azul Vectra CD ano 97/97, Vende-se Tempra ano 95, menor valor na troca.

metálico. Tratar cl Allan: superinteiro, cor preta, com Vende-se Fusa ano 76, por completo, por Tratar com Cláudia:
9992-5169. computador de bordo, duplo R$ 1.500,00 ou troca por R$ 12.000,00. 275-1059.

SILENCAR

- li.e,aipameFl�es
- Molas

- Amorteoedores

Corrsrrite-rras

Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - sc

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 *"

Aproveite! Crediário próprio!
Tudo em 3 x s/ juros (1 ent. + 2x)

tIll tIll

som alarmes baterias - �dros e travas elétricas (ÇJ :Z_.7'� � i8 G
Jaraguá do Sul _J---J

\

íZ'� eA� (O**47) 371-5343
RUII JOÃO J. IIYROSO, 65 - JIIRIIGUÁ DO S"L - sc

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

INJEçÃoi'mRôNlcA
__m,Th,,,_..1i11i_ A$o. .... """" -. ",,%lTh%l��

.. _..�.I·íI"A. /

11-����'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio'Cerro - Jara uá do Sul - SC

Vila lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A7GlGANHOU
I

A PINTUlGA?

TUrno BEM.

A ÇENTE
CONSElGTA.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

- l=one: ,,47) 371-5057

Nãoprecísa serauforízada,
tem que serespecía/ízada!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 2 DE NOVEMBRO DE 2000

CONFORTO COM SEGURANÇA

<'

r
.

\

. JARAGUÁ DO SUL - Rua Reinaldo Rau, 433,· (47)'371-5564
,

\

GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 1578 - (47) 373-1016

REDE RENAULT

A partir de:

RS 326 31
'" ,��nsai.S

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretaria revelaresultado
de premiação a professores
Jaraguá do Sul - A Secre

taria de Educação divulgou
ontem pela manhã, em coletiva à

imprensa, os vencedores do

Prêmio Incentivo à Educação
Municipal, que premiou profes
sores pela originalidade e

eficiência de projetos desenvol

vidos em sala de au la. Os

vencedores das três categorias
_ educação infantil, ensino
fundamental de I" a 4' série e

ensino fundamental de 5" a S'

série - ganharam viagem a

Porto Seguro.
Na categoria educação

infantil foi premiado o projeto
"Meu cofrinho", desenvolvido

pela professora Neusa Auers

valdtMoro, do CentroMunicipal
de Educação Infantil Franciane

Ramos. Entre os concorrentes de

Ia a 4' série, venceu o projeto
"Inclusão do deficiente auditivo

em sala de aula", da professora

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas
R$ 8,00 por mês

Teleassinaturas:
371-1919/370-0816/275-0105

Alma Scholl, da Escola Renato

Pradi - Caic. De S' a 8' série,
foi premiada a professora Rosane
Bachmann Dalpiaz, com o

"Projeto de aprendizagem co

operativa em ambiente infor

matizado", da Escola Machado

de Assis. No total, foram

inscritos 32 projetos, julgados
por comissão formada por
educadores e representantes da

Secretaria de Educação.
A secretária Isaura da Silveira

lembrou que a viagem concedida

aos professores tem como

roteiro Porto Seg�ro devido às

comemorações dos SOO anos do
Brasil. "Os professores não vão

simplesmente passear, vão

aproveitar o contexto cultural e

conhecer a realidade da educação
naquele Município, partilhando
experiências", garantiu. A viagem
será marcada para a segunda
semana de dezembro. (lC)

DALTERRA MANUTENCÃO
HIDRÁULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas - Telhados

Manutenção em PVC

Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

uVeceggtta de llVt1(l peggoa pana tnobaQI�on e{i11 aanagllá do gllQ
co� gegunog e pnevtdêl\Clo pnlUada.

�quigitOg: u\ÁaiOIt de 21 aPlog

2 gltau cOlM�Qeto
CPOggUilt teQebOPle ltegidePlci.aQ

8x:�eltiêPlCia nn óltea de velildag

��1�ltega o�eltece: UlteU�alMeblto, Itegtgtlto elM caltteilta,

gaQóltio biX:O e COlMiggão.

Interessados favor entrar em contato nos seguintes telefones:
379-1272 / 9991-2651. Falar com Débora.

Edson Junkes/CP

ramirim. A diretoria da Asso

ciação de Moradores da Vila

Recanto Feliz marcou nova

reunião para sábado, às 14 horas,
com prefeitos, vereadores,
deputados e entidades da mi

crorregião, para discutir a cons

trução dessa rotatória (ou
alternativa similar) no local. A

mobilização dos moradores

começou em abril, em protesto
pelá falta de segurança no local,
utilizado como travessia de

pedestres, onde já morreram

dezenas de pessoas.
O presidente da associação,

Caubi dos Santos Pinheiro, não
descarta a possibilidade de novo

fechamento da rodovia. "Já
realizamos vários encontros, mas
ainda não conseguimos viabilizar
a obra, que vai garantir a

segurança dos moradores dos
bairros Amizade, Recanto Feliz e

Imigrantes", lembra. São espe
rados na reunião os deputados
federais Vicente Caropreso
(PSDB) e Carlito Merss (PT),
estaduais Ivo Konell (PMDB) e

Assis Nunes (PT), os prefeitos
Antonio Zimmermann, de Gua

ramirim, e Gregório Tietz, de

Schroeder, além dos prefeitos
eleitos destes municípios, Mário
Sérgio Peixer e Osvaldo Jurck.

(LlSANDREA COSTA)

tínhamos dotação orçamentária
para executar as obras n�ssa
rodovia, mas o governo federal

dispunha desse recurso, que não

foi transferido ao Estado",
explica.

O governo tinha planos de

ceder a BR-280 à concessão

privada. Com a frustração desse

objetivo, a rodovia foi devolvida
à tutela do governo federal, que
agora inicia o projeto de re

cuperação, através do DNER,
enquanto lideranças políticas da

região pleiteiam a duplicação da .

rodovia. O engenheiro respon
sável pelo DNER em Joinville,
João José Vieira, não atendeu a

reportagem.
O posto da Polícia Rodoviária

Federal de Guaramirim reco

menda atenção aos motoristas,
para evitar acidentes no local.

Ontem, foi registrada colis-ão

traseira, devido ao congestio
namento.

GUARAMIRIM - A BR-

280 tem pelo menos duas

pendências políticas. Além da

. questão da duplicação, asse

gurada pelo Ministério dos

Transportes, mas ainda sem

dotação orçamentária e previsão,
é reivindicada construção de

. rotatória no trevo que dá acesso

ao Bairro Schroeder I, em Gua-

Congestionamento: previsão é de que as obras de recape da BR-280 durem cerca de 40 dias

DNER inicia recapeamento da
BR-280 e provoca transtornos

Construção de
rotatória na
rodovia ainda
não foi resolvida

Jaraguá do Sul - O início

das obras de recapeamento da

BR-280 provocou transtornos e

congestionamento, ontem, de

cerca de três quilômetros de

extensão. A previsão é de que o

DNER (Departamento Nacional

de Estradas de Rodagem) leve

cerca de 40 dias para concluir o

recape. Segundo operários que
trabalham no local, a obra será

executada no trecho que vai de

Guaramirim ao acesso da BR-

101, o trecho mais deteriorado da

rodovia.
O engenheiro responsável

pela residência do DER (De
partamento de Estradas de

Rodagem) em Joinville, enge
nheiro Luiz César Keufner,
acredita que esteja sendo utilizado
o fundo de conservação rodo

viária existente, para a recu

peração dessa rodovia. "No pe
ríodo em que esteve sob a tutela

do governo do Estado, o fundo
de conservação foi suspenso e a

conta ficou parada. Nós não

A Deretti Corretora de

i Seguros de Vida Ltda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Especialistas da Apae adotam
a equoterapia ao atender alunos
Técnica utiliza a
equitação para
tratar as limitações
físicas emotoras

Guaramirim - A fisiote

rapeuta Anaise Fleish Ayala e a

terapeuta ocupacional Sônia Re

gina Dematte orientaram, ontem,
as primeiras atividades com alunos
da Escola Especial Anna Maria

Malutta, da Apae (Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais)
de Guaramirim, utilizando a .

Equoterapia. Trata-se de técnica

que usa a equitação como terapia
no tratamento tanto de portadores
de deficiências psicomotoras
como no atendimento a pessoas
da terceira idade, portadores de

problemas na coluna ou depen
dentes químicos.

O uso da equitação no tra

tamento não só das deficiências de

coordenação motora, mas também
da condição psicológica e na

adaptação social dös pacientes,
está sendo feito há dez anos no

Brasil e os benefícios dessa prática
são inegáveis, afirma Anaise. Em

junho, ela e a colega Sônia par
ticiparam, durante cinco dias, de
um treinamento propiciado pelo
Ande (Associação Nacional de

Equoterapia), em Brasília, quando
receberam treinamento específico
para a utilização dessa inovação em
termos terapêuticos, que também

já está sendo oferecida em outras

regiões do País.
- O efeito utilizado no

exercício da equitação é o do
movimento tridimensional do
cavalo (para frente, para trás e

lados), sempre no ritmo do passo
do animal e com a cautela ne

cessária -, explica a fisio

terapeuta, acrescentando que, no

caso dos alunos da Escola Anna

MariaMalutta, o atendimento está
sendo feito com o auxílio de um

equitador hábil no 'manejo dos
animais e cercado de todas as

medidas de segurança necessária.

Apenas nove dos 80 alunos,da

. Fameg inicia a instalação de

biblioteca com 3 mil volumes
Guaramirim - A Fameg

(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim) iniciou ontem a

transferência do acervo de 2,3
mil volumes para as instalações
da futura biblioteca da instituição,
em fase de implantação, em

Guaramirim. A transferência do
material bibliográfico, que no

total terá três mil volumes, faz
parte dos preparativos da insti

tuição para receber a comissão
do MEC, que fará a avaliação da
nova instituição de ensino da

região, para funcionamento a

partir do ano que vem.

Mais de R$ 50 mil foram
investidos na aquisição do
material bibliográfico necessário
ao atendimento dos mais de 200

alunos que a Fameg espera
atender na primeira etapa de

funcionamento, após a realização
do vestibular, previsto para
janeiro de 2001. "A biblioteca é

o coração de instituição de

ensino", diz a bibliotecária Graça
Moreira Oreano, graduada em

Biblioteconomia, que está pres
tando serviço de assessoria na

instalação do material.

Todo o material foi adquirido
de forma dirigida para atender às
necessidades específicas de
consulta e pesquisa dos cinco
cursos que serão fornecidos pela
instituição, nas áreas de Admi

nistração com habilitações em

Marketing, Recursos Humanos e

.Sisterna de Informações Geren

ciais; Ciências Contábeis e

Pedagogia. O sistema de funcio
namento e atendimento da bi
blioteca será todo informatizado,
com a utilização de cinco compu
tadores e de software específico
para essa finalidade.

Outras providências, confor
me Graça, é a anexação de farto
material de pesquisa em jornais,
revistas e outras publicações
afins, além da instalação de uma
videoteca. A instalação da bi-.
blioteca deverá 'estar concluída,
juntamente com a colocação de

móveis e equipamentos e todas
obras de adaptação e reformas
dos prédios, onde a Fameg irá

funcionar. A previsão de con

clusão dos serviços é até o final
da semana que vem, quando
acontecerá a inspeção. (MR)

escola serão atendidos no início,
através daEquoterapia, justamente
aqueles cuja condição é mais

propensa a render benefícios para
a recuperação do aluno. A Apae
está utilizando o Sítio Asa Branca,
cedido pelos proprietários em

colaboração para o desenvol
vimento do programa. Toda a

equipe técnica da Apae, que inclui
psicóloga, pedagoga e assistente

social, estará envolvida no de

senvolvimento do programa.
INFRA-ESTRUTURA - O

atendimento aos alunos, através da

Equoterapia, exige um trabalho

interdisciplinar e algumas obras de
adaptação na infra-estrutura, como
a construção de uma rampa para
que os alunos possam ser retirados
da cadeira de rodas e colocados
na montaria, com mais facilidade,
e a construção de uma cancha de

15 x 25 metros. As atividades no

sítio também terão tarefas
pedagógicas, além dos exercícios

específicos com a montaria dos

animais, que acontecerão uma vez
por semana. (MILTON RAASCH)

"

Caixad'Agua
elege.diretoria

Guaramirim - A Associação
de Moradores da Comunidade de

, Caixa d'Água, que abrange
também as Linhas Coati e Sere

nata, realizou domingo a eleição da
nova diretoria. O presidente Ger
son João Soares teve o nome con

firmado para mais um mandato à

frente da entidade.
Conforme Soares, nessa reno

vação de diretoria, a entidade teve
a preocupação de tomá-Ia a mais

representativa possível, com a

participação de moradores de prati
camente todos os núcleos habi
litados da área. Soares fez um

apelo para aqueles moradores que
ainda não requereram as filiações
que participem da reunião, já
prevista para o próximo dia lOde

dezembro, com início às 9 horas,
no Salão da Capela São Pedro

Apóstolo, para serem incluídos
como associados.

A associação iniciou a

discussão de uma pauta de

reivindicações que será levada ao

novo governo de Guaramirim, que
estará assumindo em 1 de janeiro
próximo. A comunidade vai pedir
a instalação de posto de saúde e

creche. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 16 DE NOVEMRO DE2QOO

Equoterapia: tratamento de portadores de deficiências psicomotoras

CULTIVE
COGUMELOS

i@f:M .

JV Veículos e ,Auto-Elétrica
Para Automóveis · Caminhões ·

Tratores · Serviços em Geral

370-461.4
Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi ueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Recompel1sa para informações
de caminhonete furtada em JS
Jaraguá do Sul - Quem

souber do paradeiro ou de

informações da caminhonete

Toyota Bandeirantes, carroceria
de madeira, cor bege, placa
LZS-8631, pode ganhar uma
recompensa de R$ I mil. À

caminhonete foi furtada na

madrugada de sábado, na

residência localizada na Rua
Camilo Andreatta, Barra do Rio
Cerro. Informações pelos
telefones (47)376-0989 ou (47)
376-0682.

OFICINA MECÂNICA
-;

BAUMANN I

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
. Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:.

- Geometria - Balanceamento - Toda tlnha de escapamentos.

IIIIH{)' '&h:"\ j_
lW";'i"idhlÚ,'ibi;#;M� 370-7919

/

370-8649

CORREIO DO POVO

Trânsito faz
maisuma

vítima fatal

Jaraguá do Sul - O
trânsito fez mais uma vítima

fatal no início da semana. Na

segunda-feira, porvolta das 2]

horas, foi atropelado o ciclista
Marcia Jankoscki, 32 anos. Ele
chegou a ser socorrido pelos
Bombeiros Voluntários, mas
devido às múltiplas fraturas,
inclusive de crânio, faleceu no

Hospital São José, enquanto
era socorrido. Jankoscki foi

atropelado pelo Fiat Prêmio

placa LYW-3408, de Jaraguá
do Sul, conduzido porMaurício
Lancovski, 42 anos.

O atropelamento aconteceu
na Rua Manoel Francisco da

Costa, no Bairro João Pessoa.

(AO)

POLíCIA- 9

Desempregado fmge que é

policial e é preso pelaPM
.Jaraguá do Sul - A Po

lícia Militar prendeu na ma

drugada -de terça-feira o. de

sempregado Geovani Assis

Rodrigues, 22 anos, por falsa

identidade. Fazendo-s� passar
por policial, pegou uma carona
no Verona placa GMC-0071,
do motorista, que preferiu se

identificar como J.R.F., 29
anos. Em determinado mo

mento, Rodrigues mandou o

motorista parar e, em seguida,
com um colete falsificado da

Polícia Civil, com os dizeres
"PC Rodrigues", determinou a

parada da Parati, placa LWX-

3848, conduzida por Vilmar

Prochnow, 28 anos. Depois de
averiguar os equipamentos
obrigatórios e a documentação
pessoal do motorista e do

veículo, utilizou um telefone

público para "ligar para um de

legado, afirmando que eu o tinha
ofendido", disse Prochnow.

Descoberta a farsa, a Polícia
Militar foi acionada, chegando ao

local quando Rodrigues já havia

se evadido. Ele foi encontrado

na residência número 380, da
Rua Afonso Bartel, Vila Lalau,
detido e encaminhado à De

legacia de Polícia.
Geovani Assis Rodrigues já

havia sido visto fazendo-se pas
sar por policial em outras opor
tunidades. A delegada de

plantão, Pedra Konell, informou
que "ele será ouvido em termo

circunstanciado". Rodrigues foi
intimado para depor às 9h30 de

terça-feira, mas não compa
Teceu. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, 'extra-contábil)
Setembro/2000. Acumulado/2000

Saldo iniciai...... 1.795.653,54 16.670;600,26
Saldo de Provisão do 13' Salário , ..

Saldo Inicial de Aplicação Financeira � 1.178.602,56
SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 1999 .. 18.�61.1 02,44
RECEBIMENTOS
RECEITASPRÓPRIAS 184.155.223,391.620.346.318,40
I,C.M.S. (1) 147.574.198,30
I,P.v.A. ('I.. 7.550.562,36
I.T.C.M.D. (3) .. .. .. .. ...•. 566.843,77
TAXAS (')

.... 266.554,27
OUTROS (5) 693.180,86
FUNQEF(') ,... 26.698.399,12
DEPOSITOSJUDICIAIS-ICMS(7) ..

FADESC / BADESC (B)
.

Rentabilidade de Aplicação Financeira ('I
..

144.539,27
660.945.44

1.281.449.871,95
63.267.441,33
5.176.720,89
3.079.765,67
5.604.462,23

249.606.704,14

2.268.366,69
9.892.985,50

RECEITASDETRANSFERÊNCIA 46.161.382,77·384.127.891,92
F.P.E. (1D)... 11.848.948,96 112.880.467,69

��i�;:� Ed�cäçã�i;;i:: : �:m:1��:�� ��:i�::���:��
Lei Kandir - Desoneração do !.C.M.S. (131.. 9.254.417,35 72.190.086,89
Imposto de Renda ("I 7.666.076,81 71.093.550,59

RECEITASVINCULADAS , 10.946.174,42 93.840.511,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (15)... 2.354.436,49 18009.739,41

�Jt���I(';i" .. �:���:���:�� '��·��1 :���:��
Recolhimentö Säldo Exer�íciö i 999 i2ii 277 .862,12

!Q:rA� 241.262.780,582.098.314.721,77.
DEMONSTRATIVO
!lQ!PAGAMENTOS

Valor
do Mês

Acumulado
na Gestão

Pessoal
13' Salári�"
Divida PÚbli�;úi�i���i�'

.

1usteio dos Poderes .

ncargoS Gerais e Manutenção
�o POder Executivo ..

estos a Pagar Anteriores a 1999

::t1�I�SP:i��sÄDösp·Ei.ö·········
GOVERNO ANTERIOR PAGOS

::m,�i����SÄöö'S'.piió .. �.... 10215.997,07

. GOV.ERNO ANTERIOR PAGOS NESTE
'

PERIODO. PENSIONISTAS DO IPESC
12.219.567,53

145.609.905.71
20.549,56

31.528.629,31
3.230.437,82

39.597.952,24
1.391.369.17
454.001,41

Acumu.lado no
ano até o mês

1.282.020.699,09
53.114.824,97
270.020.353,81
50.770.144.00

302.514.689.04
14.525.164,67
29.697.066,16

100.003.320,50

352.640,45

2.913.745.408,52
53.114.824,97
570.536.203,32
99.490.706,93

540.667.720,37
40.853,477,08
29.697.066,16

168.873.279,20

9.044.608,29

TOTAL
�s'iÄÄiiiiü'örpÄÄ'j: ·riiÜNIG��i:401.482, 7 4
LeM.S
LPJ:
Lei Kandir
LP.V.A ..

�: ..:: •. ::.:: •. :: .. ::.::.. ::.::.,.::.::.:: .. ::.::.

2.111.710.870,53 4.429.198.254,08
valor do Mes Acumulado

501.446.078,67
26.396.263.79
23.875.273,38
63.267.281,12
167.648.589,36

782.633.486,32
\

Roberto Henrique lichlenlelz
Gerente de P�ogramação Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda'

57.872.210,37
.

3.207.159,56
3.084.805.78
7.550.538,76
17.932.006,14

89.646.720,61

Setembro/2000 Acumulado/2000

PAGAMENTOS

FOLHA DE· PESSOAL· PODER EXECUTlVO'17I' .

ATIVO ..

INATIVO ..

13' Satário .. . .

f.O�HA DE PESSOAL - EMPRESAS DEFICITÁRIAS ""
EPAGRI ..

CIOASC ..

SANTUR ...

ICEPA ...

REPASSE AOS POOERES uu

Ministério Público .......... :.::::
Folha de P�ssoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ...

13' Satário .

Outros ...

Tribunal de Justiça
Folha de Pessoal Liquida
Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

13' Salário .

Outros ..

Tribunal de Contas .

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

13' Salário ..

Outros ..

Assembtéia Legislaliva .

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

13' Salário .

Outros .

.UOESC ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de lmposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário ..

Outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999''''
RESTOS A PAGAR DE 1999"" ...

SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERtOR PAGOS NESTE PERioDO '251

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT. -

PODER EXECUTIVO / EGE E TGE "" ...

DíVIDA FLUTUANTE 122'
...

_

DíVIDA PÚBLICA '231.
Divida Interna ..

Divida Externa ...

109.326.614.44 1.016.617.067,19
75.034.941.62 671.089.089.07
34.291.672.82 298462.932.00

47065.046.12
9.206.652,25 95.657.956,19
5.600.807,93 59.567.880,67
3.112.120.53 31 523;-919,53
175.132,69 1.632.227.77
318.591.10 2.933.928.22

30.327.626,40 273.630.644,68
4.980.000,00 43.433.386,18
3500469.04 29.946.811.22
828.742,21 7 07'3177 ,23
275.633.95 2.517.950,01

2.049.250,00
375.154.80 1846.197.72

12.701.519,91 115.093.446,26
10.235.665,97 77.446.858.07
1.029834.73 9.648.200,96
671.685.18 5.945.245.30

764.334.03 22.053.141.93
2.518.713,53 21.979.554,44
2101711.82 15.925187.79
192.276.14 1.692.259.23
126.437.39 983.795.21
16.416,61 719.916.61
81.871.57 2658395,60

6.552.392,96 61.822.299,75
4.707.198,51 37.390.089,05
A38564.61 4576772.95
313 828.35 3.052.147.50
4.132,95 2.255.382.95

1.088.668.54 14.54:7.907.30
3.575.000,00 '. 31.301.958,05
2.193.55943 16.457.004,22
222481,34 1 948924.54
238.550.35 2.206.298.55

1.025.229,29
920408.88 9.664.501.45

1.391.369,17 14.525.164,67
454.001,41 29.697.066,16

--10.568.637,52 109.047.928,79

39.597.952,24 283.614.543,88
487.665.99 20.897.445,18

31.040.963,32 249.122.908,63
23.707.224.26 198.254.159,90

, 7.333.739.06 50.868.748,73
18.900.145.16

232.401.482,74 2.111.710.870,53
21.142.032,05 21.142.032,05

693.521,89 693,521,89

8.797.200,42 29.422.619,23

Devolução Saldo Exercício 1999""

TOTAL ..

Saldo de Aplicação Financeira _ .

Provisão do Décimo Terceiro ..

Saldo em C/C .

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Provisão 13' • Necessidade de provisão para
pagamento do 13' salário do ano de 2.000 ..

Acioli Vieira Filho
Diretor de Cent. Geral- Contador CRC 5.339

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS
1 - ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Prefeituras MuniCipais e 15% do FUNDEF.
2 - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automolores, deduzida a cota municipal de

50%.
-

3 - ITCMD - Imposto de Transmissão "Causa.Mortis' e Doações.
4 - TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5· OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições, Convênio
com a Agência Nacional de Petróleo etc.).

6 - FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamenlai pelo Governo do
Estado.

7 - OEPÓSITOS JUDICIAIS c ICMS - levanlamento de valores depositados judicialmente em

conta poupança por contribuintes diversos.
8 - FADESC / BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
-, Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUN_DESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9· RENTABILIDADE OE APlICAÇAO FINANCEIRA - Resullado de aplicação financeira no mês.

10 - F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF
e 1 % ao PASEP.

11 - I. P. I. - Imposto sobre Produtos Industrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das
Prefeituras e 15% ao FUNDEF.

12· SALÁRIO EDUCAÇÃO, Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13 - lEI KANDIR - A lei Complementar n- 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as

exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas
da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) - Deduzido 15% do FUNDEF.

14 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes.

15 - OPERAÇÖES DE CRÉDITO - Financiamenl0 de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16· IPESC - Inslituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC.

24 • OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26 - RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO - Referente a recolhimentos etetuados no dia 30/12/

1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n.' 426/99.

DESPESAS
17 - FOLHA DE PESSOAL-POOER EXECUTIVO - Valor da folha liquida mais encargos de Pessoal

Alivo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e

Servenluários da Justiça inativos.
18 - FOLHA DE PESSOAL-EMPRESAS DEFICITÁRIAS - Valor liquido mais encargos.
19 - REPASSE AOS POOERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal e

outros.
,

20 - RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 - Valores paços relalivos a dividas etetuadas em

exercicios anteriores a 1999.
21 - REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

E TGE - Valores repassados para manutenção / investimenlos de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses..

22 - DiVIDA FLUTUANTE - Valor relerente a pagamento de divida de curto prazo.
23 - DíVIDA PÚBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública vencivel em

Setembro de 2000 o montanle de R$ 31.040.963,32.
25 - SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO - Salários brutos

até de R$ 900,00 do mês de Dezembro de 1998, pago no mês. Folha de Dezembro/98 Ativos
R$ 6.655.946,39, Dezembro/98lnativos R$ 3.912.691.13.

27 ' DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO - Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia
.

30/12/1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n.' 426/99.
28 - RESTOS A PAGAR DE 1999 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exercicio de

1999.
Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPEse, nâo sendo detalhado neste balancete.

Márcia Baldança Silveira
Direlora de Administração Financeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moraes deve assumir
o futsal jaraguaense

Técnico
recentemente

conquistou o
mundial interclubes

Jaraguá do Sul- o técnico
Marcos Moraes, 50 anos, deverá
assumir o comando técnico do
futsal de Jaraguá do Sul a partir
do ano que vem. Ele esteve

conversando com dirigentes do

Grupo Amigos do Esporte
Amador nesta semana e pratica
mente acertou detalhes do seu

contrato. Moraes comandará as

equipes infantil, infanto-juvenil,
juvenil e adulta de Jaraguá do
Sul. Estas mesmas equipes eram

comandadas por Manoel Dalpas
quale, o Maneca, que acertou

com a GM/Chevrolet, de São

Paulo, onde treinará as categorias
de base a partir de 2001. Con
forme relatou o vice-presidente
do grupo, vereador Carione
Pavanello, "é praticamente certa,
mas só podemos considerá-lo
efeti vamente nosso técnico

quando assinar o contrato e co

meçar a trabalhar", afirmou.
Marcos Antônio Leal de

Moraes iniciou a carreira em

1979, na Perdigão, de Videira,
tendo implantado na equipe o

primeiro time profissional do
País, em 1984. A partir daí,
treinou grandes equipes do futsal

brasileiro, como Sadia, de

Concórdia; Impacel, do Paraná;
Adblu, de Blumenau; Criciúma;

GM, de São Paulo; Indústria
Garcia, da Espanha; Vasco da

Gama, São Paulo, e, por último,
o Banespa, também de São Pau
lo. Entre os vários títulos con

quistados estão dois no brasileiro,
comandando a GM, e, recente

mente, o Vasco da Gama, e no

mês de- agosto, o Campeonato
Mundial Interclubes disputado na

Bélgica, pelo São Paulo.
O contato inicial para a con

tratação deu-se na' semana pas
sada com Pavanello, já que Mo
raes havia manifestado desejo de
retornar para Santa Catarina.

"Aqui pretendo encerrar minha
carreira. Tudo o que pretendia
como técnico, ou seja, títulos e

treinar graudes equipes, já
consegui. Então venho para Jara

guá do Sul para fixar residência
e me aposentar", destacou Mo
raes. O técnico afirmou ainda que
é funcionário do Banespa até o

dia 15 de dezembro, 'e que a

equipe está classificada para as

semifinais do Torneio Rio-São
Paulo-Minas, quando enfrenta
rá a GM, 6 está disputando o

Campeonato Paulista. "Por isso,
se não der para virver algumjogo
de Jaraguá do Sul no Estadual,
vou utilizar vídeos para analisar
o time e conhecer melhor os

jogadores até me apresentar ano
que vem", falou. Marcos Moraes
falou ainda que "o trabalho de

base deve continuar, pois o

trabalho do Maneca, que é o

maior artesão de jog�dor do

Brasil, precisa ter continuidade",
finalizou. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Técnico: dirigentes do Grupo Amigos do Esporte Amador discutiram a contratação de Marcos Moraes

o FUTURO CHEGOU DE ÔNIBUS

* Viagem para Foz do Iguaçu/PR
Dias, 01, 02 e 03/12;00

* a.c, IM '511' ,••,
SAÍDAS

12;01 . a noite 19;01 . a noite
Retorno após o show Retorno àpós o show

Chegada 14;01 Chegada 21;01

Realizamos excursões para:
* Passeios;
* Negócios;
* Turismo escolar
� Eventos esportivos;
* Parques temáticos;
em todas as

regiões do Brasil

em Ja raguó do Sul Gilbe ..to 371 -61 1 O
Fone/Fax: (0--47) 387-0411 - e-mail: ..odocide«Yte ....a.com.br

Tudo em Granitos eMârrnores
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