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Faltamequipamentos eestrutura
na Prefeitura de Guaramirim
o prefeito empossado Mário Sérgio

Peixer (PFL) toma providências para
garantir estrutura mínima de trabalho. Ele
diz que a Prefeitura tem falta de equipa
mentos, máquinas e veículos, o que impede

que os trabalhos tenham a rapidez desejada.
O prefeito solicitou levantamento dos
investimentos mais urgentes. De imediato,
o Município precisa pelo menos de uma

patrola e dois caminhões. Página 3

Reuniões do núcleo

de transportadora da
Apevi iniciamhoje
PáginaS

PM acredita que
índice de acidentes
vai reduzir em200 1

Página 11

Alunos da Impulso
vão participar de
travessia no dia 21

Página 12 A

Com grande prestlqlc no
exterior, mas de baixo

consumo no Brasil, o RAV4
muda para melhor

Classi Auto

Edson Junkes/CP A segurança da água dos parques aquáticos gera
polêmica, pela inexistência de exame médico. Página 8

_rMDB busca apoio
e aliança comPSDB

Weg faz convenção
de representantes

Os cem representantes da
Weg estão reunidos desde on
tem na 36a Conweg. O tradi
cional encontro da empresa tem
como tema este ano "Relacio
namento" e vai fazerbalanço do
ano 2000, definir metas para
2001 e atualizar conhecimen
tos: Página 8

De acordo com informa

ções do deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), o prefeito de
Joinville, Luiz Henrique da

Silveira, vai procurar apoio do
PSDB. Luiz Henrique é o

virtual candidato do PMDB ao

governo do Estado em 2002.

Página4

Edson Junkes/CP Aposentados
querem salário

equivalente aos ativos

SALÁRIOS

Ferroviários

querem abono

Aposentados e pensionistas
da rede ferroviária querem
equiparação salarial e abono de
R$ 2,4 mil. Eles assinaram
documento que será encami
nhado aoMinistério dos Trans

portes. Página 9

Edson Junkes/CP Aciag reuniu
agricultores epoliciais

rodoviários

LEGISLA ÃO

Polícia orienta

tráfego agrícola
As regras para o tráfego de

máquinas agrícolas foram

apresentadas e discutidas por _

policiais rodoviários estaduais
e federais, terça-feira, na

Aciag. Agricultores têmdificul
dades para cumprir a lei..

Páginal0
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* Carlito Merss

tributária é inferior a dos Estados

Unidos (42,5%), Japão (40,5%)
e países nórdicos como Es

candinávia (50%) e Suécia

(41.3%).
Mas é i negável que quem sofre

mais são os trabalhadores e

consumidores. Eles arcam, em

última instância. com o caráter

regressive e injusto de um

sistema tributári o que recai

preponderantemente sobre o

assalariado e sobre o consumo

final de mercadorias e serviços.
Para se ter uma idéia, a tributação
sobre o consumo, através do

ICMS, responde por 23,5% do

total do imposto e contribuições.
Liderando a arrecadação, à frente
mesmo das contribuições pre
videnciárias sobre folha de

salários e do imposto de renda.

Sem identificar o capital pro
dutivo e especulativo. o sistema
tributário não inibe a ciránda
financeira e nem a especulação
monetária. A própria Receita
Federal reconhece a subtri

butação sobre o rendimento do

capital, que paga uma alíquota
média de 8%, centra 38% nos

CORREIO DO POVO
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Difícil começo
Apesar do suspense criado em torno da divulgação dos

integrantes dos primeiro e segundo escalões, a revelação da

equipe de trabalho do prefeito Irineu Pasold não surpreendeu
ninguém,muitomenos teve a repercussão desejada. Com alguns

erros em relação a cargos ou

secretarias, amaioria dos nomes

já havia sido divulgada. Na edição
do dia 21 de dezembro, o Jornal
CORREIO DOPOVO antecipou al
guns. Destes, apenas o do ar

quitetoOtavianoPamplona não foi
confirmado.

A· equipe de
,.

assessores e a

cara do

prefeito lrineu
Pasold,
identificada
com o modelo

.,.

de

Entretanto, o que ficou eviden
ciado na composição da equipe de
governo foi o critério político em
detrimento do técnico, com ex

ceç_ões. O grau de parentesco e

de afinidade com os principais
caciques dos partidos que in

tegram a coligação vencedora foi
decisivo na escolha dos co-

missionados. Isso também não

surpreendeu. Loteamento de cargos por imposições, com
promissos ou outros fatores alheios aos interesses públicos é
usado indiscriminadamente por todos, independente do partido.

Destaca-se também o acomodamento dos afilhados. Os

administração
empresarial

vereadores da legislatura passada que não conseguiram se reeleger,,'

foram agraciados com algum cargo, numa espécie de prêmio de

consolação. Aliás, qual será a função dos assessores regionais?
Um dos atuais gerentes disse que farão a "ligação entre as co

n�lmidades e o governo. Mais ou menos o que os vereadores
fazem". Se for isso mesmo, reforçará as críticas em relação à

distribuição de cargos pelos critérios exclusivos do compadrio.
Não obstante, as constatações não implicam necessariamente

que a equipe seja incompetente ou que são sombrios os destinos
do Município. Muito pelo contrário. À exceção de alguns, o
quadro é bom, apesar das improvisações. E, se vingar a proposta
defendida pelo prefeito durante a campanha - a gestão com
partilhada -, o Município dará um salto em qualidade no

atendimento ao contribuinte. Para tanto, organograma da atual

administração foi totalmente remodelado, atendendo as exigências
do projeto.

Todavia, a se julgar pelas promessas já não cumpridas, no
que se refere a cargos e projetos, o governo enfrentará grandes
resistências e críticas, além de cobranças da comunidade, ávida
por uma administração séria, honesta e voltada às suas ne

cessidades básicas e emergenciais. No âmbito interno, terá que
demonstrar muita habilidade para administrar as divergências e

as' rivalidades políticas. Por outro lado, tem a seu favor o
fortalecimento dos laços com os partidos aliados, o que lhe as

segura respeito e lealdade.
A nova equipe de assessores é a cara do prefeito Irineu Pasold,

extremamente identificada com o modelo de administração
empresarial, implantado e difundido pelo ex-prefeito Geraldo
Werninghaus, de quem foi eleito vice-prefeito em 1996. Apesar
da chiadeira, Pasold deverá contar com o apoio incondicional
dos partidos aliados. Até porque, sabem que só unidos podem
acalentar alguma esperança. Assim, mesmo com as impro
visações, imposições e protestos vão se acomodando no ninho
de olho no futuro.

"

35_
MILHDfS

Reforma para distribuir renda

o consenso sobre a necessi
dade de mudanças tributárias no

Brasil não significa que elas de
fato acontecerão. Muito menos

serão para corrigir as imensas

distorções que colocam o País no
79° lugar no Índice de Desen
volvimento Humano da ONU.
Mesmo sendo a oitava economia

mundial, a concentração de renda

é revoltante. Os 20% ruais pobres
detêm 2,5% da riqueza nacional,
enquanto que os 20% ruais ricos
concentram 63,4% do bolo.

Mesmo assim. o impasse é

grande e as iniciativas de quem
detêm o poder praticamente não

ex istern.
Os empresários, por sua vez,

estão mobilizados pela redução
do denominado "custo Brasil".
'nível de taxação sobre a economia
brasileira que garantem chegar a
32,6% do PIB. Criticam o perfil
da tributação que incide em cerca

de 47% sobre as vendas. pro
dução e consumo, onerando a

cadeia produtiva e inibindo in
vestimentos. Em suma. querem

pagar menos impostos. embora
seja bom lembrar que nossa carga

países que integram o G8.

Contraditoriamente, a arre

cadação federal aumentou 100%.

passando de R$ 64,3 bi lhões, em
.

1994, para R$ 130 bilhões, no ano

passado. Entre 1986 e 1999, o

PIB cresceu 169% e a carga
t'ributária global 296%. O

problema, porta�llo. é que o

incremento sucessivo da ar

recadação não se operou com o

combate à sonegação, mas com

o aumento da tributação. Esse

excesso de tributação serve para
sustentar a política de endivi

damento, altos juros e depen
dência do capital especulativo.
Por isso; não nos omitimos a rei
terar a necessidade de mudanças
tributárias estruturais que
viabilizem a ação pública. Man
teremos a defesa da tributação
sobre riquezas, desde que seja
vinculado ao pagamento do sa

lário mínimo e ações de combate
à pobreza e do fim do sigilo
bancário para investigação social.

* Deputado federal pelo PT
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o ex-candidato a prefeito nas últimas eleições municipais em
Corupá, Carlos Dieter Werner (PSDB) , diz que a vitória do

partido adversário (PMDB) nas urnas não tirou
o ânimo dos tucanos para a atividade política no

Município. Muito pelo contrário, destaca, o
PSDB, com pouco mais de dois anos de existência em Corupá,

teria saído fortalecido da primeira participação em

pleito eleitoral, conseguindo eleger três vereadores. Em
fevereiro, a Executiva do PSDB estará reunida com os

vereadores eleitos para tratar sobre aparticipação
dos mesmos na legislatura que iniciará no próximo dia 15.
Conforme Werner, o PSDB tem compromisso com a

população e será atuante na comunidade, fiscalizando as ações
dogoverno.

Exemplo.
Está em funcionamento em'
Mafra uma unidade

receptora das embalagens
descartadas pelos
agricultores no uso de

agrotóxicos. A usina
recebe e dá destinação
adequada para o material
recolhido pelos
agricultores em 15 municípios
da Região Norte do Estado,
incluindo São Bento do Sul e

Corupá. Assim, o material
tóxico não fica jogado em

lavouras e cursos d'água,
evitando danos ao meio
ambiente. Exemplo a ser

aproveitado.

Da vez

O prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),

está sendo cotado para
assumir a presidência do

Consórcio Quiriri,
projeto que preconiza

medidas de preservação
ambiental, com cuidado todo

especial para os

mananciais de água, e que
envolve também a

participação dosmunicípios
de São Bento do Sul, Rio

Negrinho e Campo Alegre.
Pelo rodízio que os prefeitos

desses municípios estão
fazendo, é a vez de

Tamanini.

Dívida
O prefeito de Guararnirim, Mário Sérgio Peixer (PFL),

pretende divulgar o relatório final da dívida
herdada da administração anterior, durante

entrevista coletiva à imprensa. Peixer quer que a população
conheça, em detalhes, a situação em que assumiu o governo

municipal.

ENTRE ASPAS ----'- ---I

"Enquanto o Congresso discute o fim do sigilo bancá
rio, o Besc de Jaraguá do Sul, no melhor estilo regime
militar, estorna valores das contas dos servidores sem

autorização dos correntistas." (Presidente do PT, Dionei da
Silva, sobre o estorno feito no pagamento do 13° salário dos

servidores municipais, a pedido da Prefeitura, que havia deposi
tado os valores sem as devidas deduções previdenciárias)

� Dr.Luciano.Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

IOftalmologia geral.
�----------------���������----�--,

1entés de contato,
i. �M

·1

I cirurgias.,
rei. (47) 37'-7.J �

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

Prefeitura investe para ter

condiçãomínima de trabalho
Faltam

.. .

maquinas,
veículose
equipamentos

Guaramirim - A principal
preocupação do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) nasprimeiras
semanas de governo foi tomar

providências para garantir uma
estrutura mínima de trabalho. A

Prefeitura tem falta de equi
pamentos, máquinas e veículos,
o que impede que se atinja pleno
ritmo de trabalho' com a rapidez
desejada. Peixer já determinou

que sejam feitos levantamentos,
. dos investimentosmais urgentes,
apesar da falta de recursos fi

nanceiros para suprir as maiores
carências em cada área.

Conforme o prefeito, logo de

início, será preciso investir na

aquisição de pelo menos uma

patrola e dois caminhões, para
uso nos serviços de recuperação
e conservação de rodovias, e no

transporte de água e coleta de
lixo. Faltam também inves
timentos em veículos de pequeno

porte para uso em diversas se

cretarias e equipamentos de

vários tipos, além de computa
dores, para a modernização dos

serviços. "As aquisições deverão
acontecer no decorrer do rum, de
acordo com as disponibilidades
financeiras", explica.

Mesmo assim, garante Pei

xer, os serviços estão acontecen
do dentro das condições pos
síveis. Ele calcula que 70% das
rodoviais municipais já foram

patroladas e que metade delas já
receberam revestimento. O ma

cadame está sendo adquirido de

Edson Junkes/CP

Peixer: estradas, coleta do lixo e água estão entre as primeiras ações

uma empresa particular em

Jaraguá do Sul. Outras pro
vidências acontecem

-

na re

cuperação de pontes em Ribeirão
do Salto, quase na divisa com

São João de Itaperiú (inspe
cionadas ontem pelo prefeito), e
na localidade de Ponta Comprida,
com investimento de R$ 3 mil.
DÍVIDA - Outro desafio

imediato é o abastecimento da

população ainda não atendida
com água tratada, até a conclusão
das obras de ampliação do

sistema da Casan e uso da mes

ma. Por outro lado, a Prefeitura

crorregião, segundo ficou explícito
em recente encontro dos prefeitos
no almoço realizado no Parque
Malwee, em Jaraguá do SUl.

Atualmente, o prefeito Dávio
Leu (PFL), de M,assaranduba,
exerce a presidência da associação
de municípios. Ele assumiu em

substituição ao ex-prefeito Mário
Sasse (PMDB), que era vice-pre
sidente e sucedeu Pasold quando

tem prazo fixado peloMinistério
Público para que apresente
solução para o problema do lixão
instalado entre as localidades de

Rio Branco e Jacu-Açu, com
sérios problemas ambientais. O

prefeito ainda sabe o montante

da dívida herdada do governo
anterior (PMDB). Peixer já de

terminou para que os secretários

providenciem, até o final desta

semana, relatórios sobre as dí

vidas em cada setor da admi

nistração, incluindo a do Hospital
Municipal Santo Antônio.'
(MILTON RAASCH)

_Irineu Pasold reassumirá a presidência da Amvali
o mesmo teve que afastar-se. No

último encontro, Leu ficou in

cumbido de marcar a data pára a

realização da próxima assembléia

geral, que elegerá a nova diretoria
da entidade. Pasold pretende
valorizar as ações conjuntas das

prefeituras namicrorregião, "sem
pre que as parcerias forem neces

sárias para a solução de problemas
comuns." (MR)

Jaraguá do Sul/Massaran
duba - O prefeito de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold (PSDB), deverá
ser reconduzido à presidência.da
Amvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu), função
da qual se desincompatibilizou no
ano passado para concorrer à re

eleição. O retomo de Pasold ao

comando da entidade tem o apoio
dos demais colegas na mi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Luiz Henrique deve reunir-se
com Pasold até 15 de fevereiro
Prefeitode
Joinville busca

apoio para as

eleições de 2002

Jaraguá do Sul/Joínviíle=-,
O prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
'pretende reunir-se com o prefeito
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), até 15 de fevereiro,
quando acontecerá a eleição da

nova Mesa Diretora na As
sembléia Legislativa do Estado.
O assunto da conversa será a

costura política que PMDB e

PSDB fazem no Estado, visando
a cooperação entre os partidos,
e possivelmente com o apoio do

PPS e PDT, para as eleições do
ano que vem. A informação é do

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB), a quem Luiz Henrique
manifestou essa disposição.

Conforme Konell, o encontro <'

deverá acontecer até aquela data

porque o prefeito de Joinville, e
virtual candidato do PMDB nas

eleições para o governo do Es-

tado, quer aproveitar a aproxi
mação entre os dois partidos em

tomo da candidatura do deputado
tucano Jorginho Mello para a

presidência da Assembléia Le

gislativa do Estado, para discutir
o projeto político para 2002. Até
o momento, Mello aparece como
a única candidatura já colocada

para a sucessão de Gilmar Kna
esel (PPB), na presidência da
Assembléia.

- Knaesel está impedido pela
Constituição de tentar a reeleição
e dificilmente conseguirá apoio
dos deputados peemedebistas
numa emenda nesse sentido -,

, raciocina Konell, acrescentando
que, dessa forma, todas as chan
ces convergem para o represen
tante tucano. O deputado Júlio
Garcia (PFL), em correspon-

Edson JunkeslCP

Cooperador: KoneUprefere afastar-se doprocesso, do que ser obstáculo

dência enviada aos correligio
nários, já comunicou que não

será candidato.
Ainda segundo Konell, Luiz

Henrique deixará à livre escolha
de Pasold o local para a realiza

ção desse encontro, que tanto

poderá acontecer em Joinville

quanto em Jaraguá do Sul. Além
dos prefeitos e colaboradores

políticos diretos, os deputados
Vicente Caropreso (PSDB) e Ivo
Konell também participarão da
reunião.

OBSTÁCULO - Konell diz

que sempre tevemuita afinidade
com Luiz Henrique e que não

quer ser, em nenhum momen

to, obstáculo na articulação po-

lítica que o prefeito de Joinville
está iniciando. "Prefiro me

afastar do que prejudicar o pro
cesso", declara o deputado, re
ferindo-se a eventuais ressen

timentos que possam ter ficado
da última campanha eleitoral em
Jaraguá do Sul. Na opinião dele,
Luiz Henrique, que já foi depu
tado federal e ministro, nunca
viveu momento político tão fa

vorável para concorrer ao go
verno do Estado, com tanto

respaldo entre os companheiros
de partido. "Ele é hoje una

nimidade no PMDB, num grau
como o partido nunca vivenciou

antes", conclui.
(MILTON RAASCH)

AugustoMüller assume a vaga de Bordin
Jaraguá do Sul - O pri

meiro suplente Augusto Gui
lherme Müller (PFL) assumiu,
segunda-feira, a vaga do vereador
ValdirBordin, do mesmo partido,
na Câmara de Vereadores. A
solenidade de posse foi presidida
pelo vereador Lio Tironi (PSDB),
recentemente confirmado na

,

presidência do Legislativo, e

prestigiada pelas presenças de

amigos e correligionários de

Müller. A vaga na bancada pe
felista surgiu com a confirmação
do nome de Bordin na equipe do

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
onde assumiu aCoordenadoria de

Comunicação.

Müller já havia atuado como

vereador na legislatura que durou
de 1993 a 1996, inicialmente na

condição de suplente e depois
como efetivo, quando o então ve

reador Geraldo Werninghaus (já
falecido) desincompatibilizou-se
para concorrer à Assembléia Le

gislativa. (MR)

Há muito mais por trás da eleição do vereador Lio Tironi (PSD_!3)
para presidir a Câmara de Jaraguá do Sul do

que possa imaginar a nossa vã filosofia. Quem quiser que se

deixe enganar pelos discursos de traição ou

coisa do gênero.
Não é segredo para ninguém a diferença entre o vereador Carione
Pavanello (PFL), que concorreu à presidência do Legislativo, e

setores do PSDB, principalmente com o

prefeito Irineu Pasold.
Com a derrota de Pavanello, o PSDB domina a cena política no

Município, chefiando dois dos três poderes.

Aliás
Tironi não esconde o desejo
em disputar uma vaga à

Assembléia Legislativa no
próximo ano. Segundo
fontes, ele já
'articula com os demais

partidos que integram a

coligação Mais Jaraguá do Sul

para ser o indicado da aliança
e concorrer à vaga de

deputado estadual, apesar do
presidente do PFL, Alcides
Pavanello, já ter manifestado
o mesmo desejo.

Preocupação
De olho em 2002, Tironi quer

dar visibilidade à

Câmara de Vereadores. Ele

pretende convocar os

parlamentares para discutir a

possibilidade de contratar

assessores para as bancadas,
cujo objetivo é "melhorar o

atendimento ao público". O
presidente acredita
que exista um vazio

entre a Câmara e a população,
inclusive com a

imprensa.

Tudo como dantes

Depois de um breve período de lucidez, quando se pensou em
,

acabar com as entrevistas coletivas semanais. a Assessoria de

Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul
voltou atrás e informou que decidiu mante-la- 11'\ rue-mo dia e

horário,
Entrevista coletiva são realizada- quando h.i um fato relex ante

para ser divulgado e não apenas pura um bate-papo regado a

cafezinho § muita puxação de saco.

Início
O vice-prefeito Moacir
Bertoldi (PPB)
demonstra estar bastante a

vontade no cargo e na ampla
sala que lhe foi reservada.
Resta saber se
vai levar adiante a proposta de
ter um gabinete executivo
com funções independentes.
Durante a campanha,
prometeu implantar projetos
específicos "em prol da
população" .

Olho vivo
A inocência dos dirigentes

petistas poderá reverter numa

rasteira
difícil de ser recuperada. Após

o acordo para a eleição dos

presidentes das Câmaras de

Jaraguá do Sul e de

Guaramirim, posam
de hábeis articulistas, mas se

esquecem que, em política, não
vale nem o que

está escrito. Podem ser usados
e descartados.

Perguntinha
E o PMDB, será ou não oposição? Ou vai manter o

estilo tucano, em cima do muro?

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de 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
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MalweeMalhas é destaque em
concurso de decoraçãonatalina

Núcleos setoriais de Jaraguá do
Sul terão encontro em fevereiro

Jaraguä do Sul- o diretor

presidente da Marisol, Vicente
Donini, confirmou participação
como palestrante no 2° Encontro

deNúcleos Setoriais daAssociação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, que acontece no dia 22 de

fevereiro. Na edição anterior, o

evento teve como palestrante o

diretor-presidente da Weg, Décio
da Silva. Segundo o secretário

executivo daAcijs,MoacirLawin,
este ano o encontro deverá reunir

cerca de quinhentos empresários
vinculados aos núcleos setoriais,
quando serão apresentados cases

de sucesso desenvolvidos no ano

2000, encerrando com a palestra
de Donini.

Quando presidente da Acijs, o
empresário deu o encaminhamento
à formalização da participação da
entidade no convênio com a Câ
mara de Artes e Ofícios de Muni-

'que eAltaBaviera, em 1983.A par
tir de então, o projeto cresceu com'
a formação de núcleos, fortalecen
-cio o associativismo e a união da

classe empresarial, transformando
a realidade empresarial e social

através da troca de inforrnações,
da organização. do incentivo à

qualidade e treinamento, do

impulso à geração de empregos e

renda das micro e pequenas em

presas.
Moacir Lawin destaca que os

núcleos setoriais contribuíram

para o desenvolvimento organiza
cional da entidade, a ponto de ser
vir comomodelo para todo oBrasil.

"Somos.referência, como destacou
o presidente da Confederação das

Associações Comerciais do Brasil,
Joaquin Fonseca, em visita feita a

Jaraguá do Sul, em agosto do ano

passado, acompanhado de repre
sentantes de federações de ACIs

de sete Estados", lembra Moacir.
REUNIÃO - Após breve

período de férias coletivas, a

Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul retomou

as atividades normais no dia 10
de janeiro e atendeu os asso

ciados na sede provisória, no
Centro Cultural. A primeira reu
nião oficial de diretoria está
marcada para o próximo dia 29,
segunda-feira, às 18 horas, no
Centro de Educação Tecnológica
de Jaraguá do Sul. Na ocasião, o
diretorNewtonGilberto Saloman
vai apresentar os projetos do

Senai, em implantação no Mu

nicípio.

Indústria recebeu
R$ 4 mil para
uso de espaço
na RBS TV

decoração da filial em Blumenau
devido ao aniversário de 150 anos
da cidade, num total de 150 mil

lâmpadas. A decoração feita na

empresa Karsten, localizada na

Rua Johann Karsten, no Bairro

Testo Salto, foi o destaque, dentro
dessa mesma categoria. A ven

cedora na categoria pessoa física
foi a residência de Osmilde Ana
Binvenutti Zanini, na Rua

Caiçaras, no Bairro Garcia. O

destaque desta categoria ficou

com a residência de Ruth Gruner

Vieira, localizada na RuaManaus,
Bairro Garcia.

O regulamento do concurso

exigia a exibição até o dia 23, mas

o material ficou exposto até o dia
6 de janeiro. Os certificados e os

prêmios serão entregues pela
CDL. Cada uma das ganhadoras
da categoria pessoa física vai
receber carta de crédito no valor

de R$ 1 mil para compras nas

lojas associadas à entidade, e

pessoa jurídica receberá carta de

crédito de R$ 4 ·mil para uso em

espaço na emissora de TV, RES,
conforme condições descritas no
regulamento do concurso.

Para a CDL, o concurso foi

sucesso, além de estimular pes
soas e empresas a.investirem na

decoração de suas casas e esta

belecimentos.

Jaraguá do Sul - Das de

.zenas de inscrições, a Malwee

Malhas, localizada na Rua Itajaí,
em Blurnenau, foi a vencedora no
concurso de decoração natalina
- promovido pela Câmara de

Dirigentes Lojistas de Blumenau,
Secretaria de Turismo e RES TV

-, na categoria pessoa jurídica.
A empresa investiu mais na

Reunião do núcleo de transportadoras acontece hoje
Jaraguá do Sul - Os in

tegrantes do Núcleo Setorial de

Transportadoras da Apevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) já está traba

lhando para aprimorar a atuação
no segmento. Hoje, a partir das
19h15, no terceiro piso do Centro
Cultural, será realizada a primeira
palestra de 2001, onde serão

abordadas questões relacionadas
ao seguro para transporte de car

gas. O gerente e subgerente da

Sul América Seguros, de Blume
nau, serão os palestrantes. O
consultor do núcleo, Osni Pin
cegher, diz que a reunião será

marcada será ministrada por um
dono de transportadora. "Tam
bém estamos discutindo a possi
bilidade de abrir um site próprio
para maior divulgação do nú

cleo".
O consultor da Apevi informa

que a primeira reunião do Núcleo
Setorial de Mercados e Mer

cearias será realizada no próximo
dia 23, às 20h30, com palestra
do fiscal sanitarista do Muni

cípio, João Batista de Oliveira.
Ele vai abordar assuntos rela
cionados à manipulação, expo
sição de alimentos e legislação da
Vigilância Sanitária. (FR)

aberta à comunidade. "Quem,
tiver interesse de participar e

conhecer o núcleo está convida
do a prestigiar o evento", comu
nica.

Atualmente, cerca de 18 em

presas de transportes fazem

parte do núcleo. "As diretrizes

para 2001 foram traçadas no final
do ano passado, o que os profis
sionais deste ramo vão buscar
neste ano é mais informação,
soluções para problemas rela
cionados ao dia a dia", ressalta o

consultor, referindo-se 'à quan
tidade de impostos e proteção de

cargas. A próxima palestra a ser

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Orandel - R$ t2,90
Oigante - R$ tS,90
Calzone R$ t6,90

r
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I O Remédio subirá acima de 5,9% - Os consumidores devem se preparar para novos

I aumentos nos preços dos remédios que começaram a ser praticados desde segunda-
I feira.

.

I O Indústria tem melhor ano do Real - O resultado da pesquisa Nível de Emprego Industrial em
I São Paulo, divulgado ontem pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), foi o

I melhor desde o lançamento do Real, em 1994.

I O BNDES vai emprestar mais US$ 100 milhões à Embraer - Até o fim deste mês o

I BNDES deve aprovar um pedido de financiamento da Embraer de cerca de US$ 100

I milhões, referente à venda de cinco aeronaves para a China.

l ur» volta à Europa - O Banco do Brasil volta ao mercado internacional de capitais hoje, ao iniciar,
I em Londres, uma operação para captar US$ 100 milhões. Os recursos servirão para financiar projetos
I de exportação.
L � �

Prazer em Entregömos em Guaramirim
bem.

�1f,/MIIe�a-� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada371·"'5

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

.

Ü

ii _.ljaC@ßetunOoCOmobrExamescomaltaconfiabilidade em

�i aparelhos cutcmctizcdos de

� última geração.
LABORATÓRIOJARAGUAENSE Dr. MarIo Souza Jr.
DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA.

Horáriode'Atendimento: Sego à Sex.

L 1:00 às 12:00 / �3:30 à� 17:30

I A�tendemos todos Os tipos
!!!" Ç,()nv�pi"o,� __--li

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

--_._--- - --,_------------
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6 - SOCIAL

Mathias

o proprietário do Restaurante

Itajara, Carlos Ribeiro Borges, "o
Carlinhos", neste dick
com o deputado federal
Vicente Caropreso, organizou em

I

dezembro o almoço de

confraternização I

oferecido pelo parlamentar
jaraguaense para a imprensa
e mais uma vez arrancou

elogios de todos!

A turma da Studio FM fechou o

ano com a promoção PAPAI
NOEL NA SUA CASA. Em

parceria com o Angeloni, Kikar,
Torres Calçados e Som

Mendonça a turma da rádio fez
'um Natal com muitos presentes
e animação em todos os pontos
da cidade. Para o Natal deste

ano, tem mais!!! <'

A Boate Notre abre a

temporada 2001 arrasando,
nesta sexta-feira (19), com
a banda londrina "The

Outfield". A banda, que
nasceu no início dos anos

80 em um subúrbio de

Londres, já ocupou o top 40
. americano que vendeu mais
de seis milhões de cópias.
Ingressos antecipados:
Naguchi Shopping Center,
O Boticário Calçadão e

Hobby Vídeo

13/1 15/1 Claudemir José Pereira
,

Hilário Althoff Antonio N. Bona Filho Irineu Bockor
Ademir Avelino Fagundes Adolar João Bertoldi Vanderlei Grutzmacher
Jaqueline Baade Dr. Mauricio Bogo Bruna Caroline Fagundes
EdirKonell Norbert Knaesel 18/1
Osirnir Krisanski Carlos Eduardo Rosa Rosilene Peters IIca Hafemann
14/1 16/1 Mery Herrmann Cardozo aniversaria no

Gertrudes Behling Elis ReginaPradi Siegiene Hauck próximo sábado(20)
Marjstela Marangoni MiriamB. Kupas 19/1 e recebe �m grande
Lucineide Liewerdt Oswaldo Winter João Cesar da Luz abraço da filha,

SueliHenke 17/1 Rúbia, e de todos os

Altevir Sirnplicio JulianaGneipel
amigos.

FÉRIAS

A Praia do Grant continua sendo a opção de
muitos jaraguaenses. Tudo por causa de sua

tranqüilidade e incomparável beleza. Nesta
temporada, mais uma vez é comum encontrar

passeando ou "pedalando" pela orla o ex-prefeito
Victor Bauer. Além do pai do vice-governador do
Estado, o Grant foi o local escolhido para veraneio,
neste ano, também pelos empresários Márcio

Marcatto, Valdemar Zanotti, José Wodzinsky e o'
médico Edson Schulz junto com seus familiares.

ABANDONO

Se continuar como está, a praia de Barra Velha,
uma das mais freqüentadas pelos jaraguaenses, vai
ficar àsmoscas na próxima temporada.

Tudopor conta do descaso das administrações que
não se preocuparam com obras de urbanização e

infra-estrutura, como a coleta do lixo, emuitomenos
.

com a limpeza 'da praia. Pelo jeito a limpeza por lá
foi feita só no cofre da Prefeitura!!!

LEILÃO

A Caixa Econômica Federal realizará no dia 24 de

janeiro leilão de jóias com aproximadamente 40 lotes
em exposição.A expectativa da Caixa é vender todos
os lotes, como ocorreu nos leilões anteriores, tendo
em vista se tratar de uma oportunidade de adquirir
jóias a preços até 35% inferiores ao valor de mercado.

ÚLTIMOCAPÍTULO

o novo prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (PFL),mal assumiu o cargo e jámostra
trabalho e eficiência, colocando fim a uma novela de
interesses políticos criada pela administração
anterior, que se arrastou por três anos: indenizou

propriedade na área rural do Município que irá

beneficiar, embreve, cerca de trêsmil moradores com
água tratada. O tiro saiu pela culatra para quem
tentou prejudicar a população. Finalmente!

CORES DANATUREZA

O Sesc Jaraguá do Sul abre o ano com as cores da
natureza. Foi no dia 15 de janeiro, com a exposição
das artistas plásticas jaraguaenses Marlene Mann

(Meg Mann) e Marli Longo Peixoto. A exposição
apresenta dez trabalhos das artistas, que exploram
os variados temas da ampla gama demanifestações
da natureza. Os trabalhos que estarão à venda ficam

expostos até o dia 2 de fevereiro, das 8 às 20 horas.
Uma ótima opção para colecionar ou presentear.

TINTAS & PINCÉIS

A artista plástica guaramirense Iris Kuczkowski,
há 14 anos ligada ao universo das tintas e pincéis,
expõe na sala 202 (2° piso) no Shopping Breithaupt.
Junto com suas obras, estão expostas obras do artista
paulistano Douglas Frasquetti (que presenteou
Jaraguá do Sul com seminário de pintura em tela no
mês de dezembro) e de Marisete Nava, que é aluna
de Iris. Vale a pena prestigiar as belas obras.
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porsche Turbo de
aniversário

,

A Porsche, em comemoração ao

aniversário do primeiro Porsche
Turbo, lançou mais uma versão

dessa família. O novo Porsche
Turbo GTI é outro fenomeno da

marca, faz de O a 100 km/h em

apenas 4,2 segundos, sendo que,
com mais 10 segundos, chega aos

200 km/h. A velocidade final não'

surpreende, o motor de 420
.

cavalos leva a "nave" aos 305

km/h, mas tudo com segurança.
Quando atinge os 120 km/h o

aerofólio se abre, levantando 6,5
.

cm em relação a superfície rígida ..
Outra inovação é o câmbio

.

Triptronic, que estará em 50% dos
carros vendidos, o que preve a

marca. O preço de R$ 205.000,00
não incomoda as 2.500 pessoas
que esperam a cada ano para
comprar uma unidade.

Citroen em alta
A Citroén bateu recorde de
vendas no ano 2000 no Brasil,
com 9.103 unidades vendidas no

varejo. O aumento de 26,4% de
em relação ao ano de 1999 deve
se as grandiosas vendas do Xsara
e Berlingo. Para este ano a

Citroén preve a venda de 18.000

veículos, graças a vinda do Xsara

Picasso, que vendeu em seu

primeiro ano na Europa 120.000
unidades ..

DPaschoal faz Check-up:
de Ferias gratuito
A DPaschoal está promovendo o :
Check-up de Férias em suas mais .

de 150 lojas no Brasil. O inpeção é:
para garantir total segurança nas

estradas e para garantir a tran

qüilidade das famílias. No total,
� serão analisados 50 ítens diferen
tes, entre eles freios e pneus.

uto
) Toyota renova o RAV4

Desta vez é a Toyota que apre
senta o recém remodelado
RAV4. Depois de ser exibido ao

público no

Salão do Au
tomóvel em
São Paulo, o
Toyota ganha
as ruas, ou

pelo menos é
isso que espe
ra o fabrican
te. Apesar .de
não poder ser
comparado
aos mercados
americano e

japonês, o
Brasilmostra
se em plena
expansão e

alidade. A dianteira ganhou. o
melhor conjunto: os faróis, de for-·
mato diferente, curvam o capô

atrai a-atenção dos fabricantes

que trazem modelos cada vez

mais atuais. É que, apesar de ter

reconhecida qualidade e respeito
nos EUA, o modelo anterior não

emplacou. Aliado ao alto preço,
estava o desenho

.

que não caiu no

gosto dos bra
sileiros. Ago
ra, a situa

ção pode se

inverter, já
que o jipinho
não passa
mais desper
cebido nas

ruas, e faz
modelos
como o

Honda CR-V
e Kia

Sportage parece
rem vovôs. Tudo é novo, com.
linhas limpas e esbanjando jovi-

com o novo

desenho e ain
da fazem um

belo conjunto
com os faróis
de neblina.
Em si, a estru
tura do veícu
lo permanece

.

praticamente
a mesma, mas

com formas de
faróis, entre outros, diferentes. Na
traseira, o estepe teve a cobertura

pintada na cor do veículo e as

lanternas remodeladas, com vin
cos aparentes no todo. No geral, o
RAV4 ganhou 9 cm no compri-

mento,

5,5 cm na largura e 3,5 no interi
or. Por dentro émuito bem acaba-

do, com mistura de diferentes ma

teriais. Um grande quadro de ins
trumentos de fundo branco com o

conta

giros no
meio,
com de
talhes
em algu
mas par
tes do

painel
em alu

mínio,
comple
tam as

perfei
ções com

o interi

or. Jun
tando o

acaba-
mento

interno
com os itens de série, como ar-con

dicionado, regulagem de altura do
banco e volante, trio elétrico, dire
ção hidráulica, entre outros. Como
itens de segurança traz: air-bag
duplo, ABS, EBD e cintos de segu
rança de três pontos para todos os

passageiros. Outra mudança agra
dável está abaixo do capô, o novo
motor 2.0 de 1,6 válvulas tem 150

cavalos de potência com tração
permanente, podendo ser coman

dado tanto com câmbio manual,
sendó opcional o automático. Pre

ço? Prepare-se, pois nesse segmen
to são salgados. Os valores são em

torno de R$ 66.800,00 para o novo·
RAV4, enquanto o Mitsubischi

Pajero io sai por R$ 54.990,00;
Toyota CR-v por R$ 68.979;00; e

Kia Sportage R$ 51.040,00.
Vale lembrar, po

rém, que nos

EUA, tanto
Toyota
quanto
Honda
são sinô
nimos
de du
rabili
dade e

confia
bilidade,
sendo

marcas líderes em vários segmen
tos. (LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)
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Vende-se Voyage ano Vende-se Chevette ano Vende-se Gol 16V, 4 Vende-se Kadett GL ano Tratar 371-40.0.0..
87, cor verde, a álcool. 81. Valor R$ 1.60.0.,0.,0.. portas, ano 99, gasoli- 97, a gasolina,' verme-
Valor R$ 3.60.0.,0.0.. Tratar cl Caco: 376- na, cor branca. Tratar lho. Tratar 371-40.0.0.. Vendo MB 70.9, ano 96,
Aceita carro menor 1446. 371-40.0.0.. baú, único dono, parti-
valor. Telefone: 370.- Vende-se Gol GTi ano cular. Tratar 9979-

2340.. Vende-se Parati GLi, 2 Vende-se' Brasilia ano 89 e uma Kombi ano 1437.
portas, motor 1.8, ano 81 em bom estado, por 77. Telefone: 9993-

Vende-se Gol 2 portas, 96, gasolina, cor preta. R$ 1.50.0.,0.0., e moto 5833. Vende-se Palio 4 portas,
modelo Star, ano 98, Tratar 371-40.0.0.. RDZ ano 84, por R$ ano 96, todo original.I

gasolina, vermelho. 80.0.,0.0.. Telefone: Vende-se Monza ano Entrada de R$ 8.0.0.0.,0.0.
Tratar 371-40.0.0.. Vende-se Corcel I bege, 99�2-D565. 90., preço de ocasião, + 23x R$ 21'3,0.0. fixas.

ano 75. Valor R$ apenas R$ 5.50.0.,0.0.. Tratar 910.1-1774.
Troca-se moto Yamaha 1.20.0.,0.0.. Tratar cl Vende-se 5-10. gabine Completo, menos ar.
TDR ano 89 por uma Osmar em Três Rios do dupla, 2.2, 4 cilindros. Telefone: 370.-0.40.3. Vende-se Gol CLi 2
Titan. Paga-se a dife- Norte, Rua Fidela Lafin, Telefone: 374-1361. portas, ano 96, a gaso-
rença e troca-se Passat última casa. Vende-se 5-10. 2.25, Vende-se Ford Pampa L lina, cor preta. Tratar
ano 83 por Titan. Tele- ano 96, gasolina, ver- ano 95, cor bege, a 371-40.0.0..
fone: 9962-4842. Vende-se Lambreta em melha. Tratar 371- gasolina. Tratar 371-

ótimo estado. Telefone: 40.0.0.. 40.0.0.. Vende-se Corcel ano
Compra-se carro do 370.-5116. 79. Valor R$ 80.0.,0.0..

ano 95 acima, e Vende- Vende-se Monza ano Vende-se moto TDM Tratar na Rua Adão
se Escort ano 84. Tele- Vende-se Citroén Xantia 89, azul metálico, 2.0., 225, um mês de uso, Noroschi, lote 19, Vila

fone: 370.--9127. ano 96, motor 2.0., a gasolina. Valor R$ ano 20.0.0.. Valor R$ Lenzi.
gasolina, cor cinza. 4.90.0.,0.0.. Tratar cl 2.20.0.,0.0. + 14x de R$

Vende-se Tempra SX Tratar 371-40.0.0.. Renato: 376-1699. 278,0.0.. Telefone: Vende-se Voyoge ano

16V, ano 97, gasolina, 9113-20.0.0./371-2322. 95, por R$ 3.30.0.,0.0.,
cor cinza. Tratar 371- Vende-se Monza ano Vende-se Gol ano 84, mais prestações. Tele-

40.0.0.. 86, a álcool. Valor R$ 1.6, em perfeito esta- Vendo MB 1113, ano fone: 275-3418.
2.50.0.,0.0.. Telefone: do. Valor R$ 3.0.0.0.,0.0.. 79, toco, impecável.

Vende-se Voyage preto 276-0.478. Tratar: 375-2224 ou Tratar 9979-1437. Vende-se Santana Mi
modelo 82, motor 98, Rua João Tosini, 83, ano 98, a gasolina, cor
aro de liga leve. Valor Vende-se Brasília por R$ junto a Auto Elétrica Vende-se Ford Escort azul. Tratar 371-40.0.0..
R$ 2.50.0.,0.0.. Telefone: 1.30.0.,0.0.. Aceita troca. Gatter; Corupá. GLX 16V, a gasolina,

372-6728. Telefone: 275-1817. vermelho, ano 97.
.'

HuaBe/na/tloOo/nõuscll, JJß· VilaBaepentli· ja/agil!tioSul· SC
MODELO ANO

GM
Corsa Wind 97
5-10. completa 96
3 modelos Corsa Wind 2 portas 95
3 Omega 2.2 GL5 completos - Cinza-Preto-Verde 93
·4 Kadett 2 portas branco 91 a 95
4 Chevette 5L 1.6 - Verde-Prata - 85 e 89

FIAT
Palio Weekend
Palio ED 1.04 portas
Fiorino Furgão
Uno C5

98
97
93
88

VOLKSWAGEN
Gol 1.0 16V 4 portas, cl ar-condicionado
Gol Mi 1.02 portas
Logus CL 1.8 2 portas
Kombi Diesel
Gol (chaleira)
Brasilia branca

99
98
'94
83
85
76

FORD
Fiesta GLX 1.04 portas
Escort XR3 conversível prata
3 Escort XR3 completos - Cinza-Vermelho
2 Escort L - Bege-Verde -

98
87

87 a 88
84

Gasolina aditivadl
pelo preço da comum

..

MOTOS
2 Honda CG Titan vermelhas
Sundown vermelhá

95 e 98
97
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JARAGUÁ DO SUL, 18 DE JANEIRO' DE 2001

(47) 376-:1. 772

MODELO ANO COR COMBo

L 200 pick up dupla 94 Cinza O

F-1000 pick up 89 Cinza O

F-1000 pick up 85 Prata O
F-1000 pick up 83 Preta O

F-1000 dupla 82 Prata O

0-20 pick-up 87 Branca O

Toyota 83 Branca O

Saveiro Summer 1.8 97 Verde m. G

Omega GLS 2.2 96 Prata
\

G

Goi CL 94 Branca Á
Santana Quantum CL 1.8 91 Vermelha G

Verona LX 1.6 91 Cinza G

Santana 2.0 GLS 90 Prata G

Rua: Ân elo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul- SC

VEíCULO COR ANO
RENAULT

Sênic RXE 2.0. completo Verde 00
GM

Corsa 2 pts Prata 98
Vectra Gl. 2.2, compl. Marinho 98
Vectra CD, compl., couro, teto, comp. Preto 97
Monza SLE completo Marrom 89

FIAT
I Uno SX 4pls. vidro. Irava, ar qte. des. Branco 98

VW
Golf GL 1.8, DH, trava, ar qte, som Branco 95

Santana 2000 4pts . dh + ar-cond Marinho 93
Caminhão Volkswagen Turbo cl Baú Bordô 88

Voyage Prata 86
Gol BX Bege 84
Fusca 1600 - 1 carburador Verde 80

FORD

Apollo GL 1.8 Azul 91

3722820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
(entro - Jaroguó do Sul

Vendo Parati, ano
83, com reparos na

lataria para fazer,
em ótimo estado de

mecânica.
Tratar: 372-0391
ou 372-1327.

Vende-se Voyage
preto, modo 82,

pintura impecável,
motor 98, aro de

liga leve.
Valor R$ 2.500,00.

Tratar: com

Marcelo 372-6728

.tcornerciet ou
372-2803

(residencial).

Clossi Auto - 3

Vende-se Gol MI,
modelo 98, com

12.000 km original,
único dono e

.

excelente estado.
Valor R$ 12.800,00,
Tratar 371-6600 ou

9973-8543.

Vendo Kadett GS,
ano 89, completo

com computador de
bordo, financiado,
troca-se por outro
carro financiado

(Corsa ou Gal 94/
95). Tratar: 370-
2146, com Odísio.

, ,

Vendo Brasilia
ano 81. Valor

R$ 1.800,00, em
estado razoável.
Tratar 371-9201
com Raimundo.

VEÍCULOS ANO COMBo COR
Gol Mi, 4p, ar + dir 99/99 Gas Branca
Gol4 p cl rodas em liga-leve 99/99 Gas
PalioEDX 9f\/9l Gas Branco
Corsa 9f\/9l Gas Branco
2GoiMi 9f\/9l Gas Branco
Kombi vidraçada, motor e 9 9EY% Gas Branca
Pampa1.8 9EYSI5 Gas Branca
Monza GL4 portas 9�5 Gas Branca
EscortHobby 94/94 Gas Vermelho

Logus GL 94/94 Gas Bordômet.
GolCL 93,193 Álc Verdemet.
Uno Mille Eletronic 93,193 Gas Branco
Escort L 93,193 Gas Prata
ParatiCL 92/92 Gas Dourada Met.
Kombi vidraçada 9CV9l Gas Branca
PampaGL 89(89 Gas Azul
Fiorino 89(89 Gas Prata
Gol SL - motor AP 8Eß5 Gas eege
Toyota 8&'95 Die Verde
DelRey 82/82 Gas Branco
CorcelII S'1/81 Gas
Chevette 8CVOO Gas Prata Met.
-Brasilie 19m Gas Branca
HondaCGTttan 2000(2000 Prata Met.
CBX 200 Strada 9� Vermelha

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

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

ina
lina
Hna
lina

plcool
gasolina
álcool
gasolina
álccol

'

gasolina

Vendo ou troco

FI000, ano87,
turbo. vetor
R$ 16.500,00.

Tratar: 373-1881.

VEiCULO ANO COR � COMBo Novos e Usad'os
GM

Fones: 373-0806 / 373-1881Corsa 1.0 2p 00 Branca G
Monza Classic 2.0 4� g:> Bordô G MODELO ANO COR COMBo
0-20 Conguest com�leta g:> Branca D GM
Chevette Sl, 1.6, 2p 95 Verde A Corsa Wind, sedan 00 Prata G

Corsa Wind 2pts, limp/des. ar qte 00 Prata G

Volkswagen Corsa Wind, ar-cone. e dir. hidrá, 99 Prata G-
I

Saveiro, completa (ar-cond., dir. trava. alarme) 00 Branca G
Vectra GLS 2.2 completo 98 Azul G
Corsa GL 1.4 trio elét., limp/des. tras. 95 Azul G

Goi CL 1.62� 95 Cinza G 0Rala Dipi. SE 4pts completo 90 Prata G
Fusca 1.300' 74 Vermelha G C evette L cl rodas 86 Cinza A

Corsa Wind 94 Azul G
Ford Monza SUE 86 Marrom A

F-1 000 4X4, cabo simples, completa XLT 'J1 Branca O Ford
Escort GLX 1.8 com�leto 2�. 95 Azul G Escort L 1.6 94 Prata G
Verona GLX 1.8, 2�. 00 Marrom G Escort GL 89 Verde G
Escort GL 1.6 2� es Prelo G

VWDel Re� 1.6 Ghia 2� 83 Cinza A Gol 16V 4 pts 99 Cinza G
Del Re� 1.6 2� 82 Cinza G Gol 16V 4 pts 99 Cinza G
Corcel Ldo 1.6 2g (5 marchas) 82 Azul G Gol i Plus, limpldes tras. ar qte 96 Branco G

Gol CLi 95 Branco G
Fiai Gol i Plus limp/des. tras. ar qte 95 Vermelho G

Uno EX 1.04p 00 Prata G
Gol 1000 93 Branco G
Fusca 1300 82 Cinza G

Palio ED 1.0, 4� 'J1 Vemelha G

Tem�ra 16V, 2.0 Ito� de linha) 95 Branca G Fiai
Uno EP 1.0 4�. com�leto I- ar-cond.) 95 Prela G Palio ED, 4 pts, limp. Iras. 98 Azul G

Palio EO, 4 pts 97 Branca .GUno CS 1.300 2� 95 Branca A Uno EP 4 portas 96 Azul G
Uno CS 1.300, 2� 87 Vermelha Á Tempra SV complete 95 Verde G

Uno CS límp/des. tras. 93 Azu I A
Uno S 89 Vermelho G

Moto Honda ML 125 88 Vermelha G

Rod. BR-280 � Km 60 - Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A CARAGUÁ ESTÁ COM
'TANTO GOL QUE SE, 'TRANSFORMOU

NA MAIOR ARTILHEIRA
DE SA!NT,A CATARINA,.

É a Promoção
"Nunca vi nada igual".
A Caraguá, depois de
uma superneqocioçoo

com a fábrica, conseguiu
encher a concessionária

de Gol com preços
incríveis, condições de
pagamento que você

jamais sonhou e taxas

inacreditáveis.
Venha logo buscar o seu.

lO" Horário de
atendimento: CARAGUÁENTREGAMOS

ONDEVOCÊ
ESTIVER*

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

-_ --' .-

Troco naTroca
De segunda a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 12h
$upervalo,b:ação

Cumluá
A melhot Q\ltlUa5Ôo do

seu usado fia hora da troca.

iro-qutt seu usado por 11m

nov", e tlirnda ul(eba
dinhíl'iI'e de velte.

Promoção válida até 31/0112001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mfnimo disponível de 01 unidade cada modelo. Foto meramente ilustrativa. Os veículos estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores.
"Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

-'

ca
a:
w
>

,
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••

or er
COlllércio

de Veiculos

Mecânica
fu ll

tt

t'
• ,

fil_arla
e pmtura

Serviços de_Ia"a�o �.

e luorlncaçao

Atendimento
2a à 6a feira

das 7:30 às 11 notas
e das 13:30 às 18 h(Jra:�
sábados

das 8 às 12 noras {

1el3713655

/I, r rjAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ,JARAGUÁ DO SUL 18 DE JANEIRO DE 20016 - Classi Auto

Vende-se Gol 1.8, ano
93, branco. Tratar
371-5343 ou

9973-8756.

cor branca, na garantia, '

negociável. Aceito carro

no vetorde
R$ 6.000,00, assumir

financiamento.
'

Tratar 373-1933 ou

993-5380.

,

97 em ótimo estado

por R$ 2.450,00.
Tratar: 9992-7279

branca, personalizado,
ano 89, em ótimo

estado. Valor
R$ 4.500,00, + 7

parcelas de R$ 200,00.
Tratar 275-2294.

Bairro Vieiras, 1500
Tratar: 372-5063

Vende-se DT180 para
trilha em ótimo estado.

Valor R$1200,00
Tratar: 91032205

Vendo gol cl ano 92
azul metálico a

gasolina, motor CHT.
Latoaria e motor

impecável. 4 Pneus
novos R$6.300,00
Tratar: 9992-5169

Compro Chevi ou

Pampa, álcool, ano 85
em diante. Pago à
vista. Tratar: 371-

9201
com Raimundo.

Compra-se Titã ano 95
à 98 dou entrada e

financio o restante.
Tratar: 370-2304

Vende-se Gol 1.6, ano
85, prata. Tratar
371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Uno 1. O Mille,
ano 91, branco.

Tratar 371-5343 ou

9973-8756.
Vendo Uno Smart

2000, modelo 2001,
Vende-se Moto Sun

down Ergon, cor: prata,
ano: 97, ótimo estado.
Valor: R$ 1.400,00
Tratar: 275-1680

Vende-se Verona 1.8,
gás -douredo, ano 91,
com trio. Tratar
371-5343 ou

9973-8756.

Vendo Escort XR3� cor Vendo ou troco Escort

Ghia, ano 85, 4 portas.
Tratar 375-2505.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Vende-se vectre 97,
prata GLS (2) dono.
Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Gol Plus 1. O,
ano 95, branco. Tratar

371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Corsa GL 1.4
-

Corsa 94/95 cor

vermelho ferrari,
pelicula, aro 14 de

vectra, valor
R$ 9.100,00.

Tratar: 99974451

Atendemos linha geral: Vende-se Bugue ano 84

original de Fábrica.
Tratar 376-1799

Vende-se UMA MOTO
DT 180 - PRONTA PARA

TRILHA em ótimo
estado. Motor e caixa
novos. Pneu dianteiro
também novo. Ano/
modelo 1990. Cor

branca, faixa de 95.
,

Sem multa. Valor

R$ 1.350,00.
Tratar: 392-3066

Vendo Corsa Super 4
portas 1998 cor prata
em ótimo estado.

Preço à combinar.
Tratar: 372-3551 ou

370-7154

Vende-se Uno SX 1.0,
ano 97, bordô.

Tratar 371-5343 ou

9973-8756... " ..nJ""",A/
lIedta����.

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubiní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Vende-se Gol CL! 1.6
ano 96, branco a gaso
lina. Valor R$ 7.000,00

+ financia-menta.
Telefone: 370-4415

Vende-se Corsa 1. O,
vermelho, com limp.
traseiro. Tratar
371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Gol CL 1.6,
ano 91, cinza. Tratar

371-5343 ou

9973-8756.
Vende-se Palio 1. O,
branco, ano 99, com
CO, vidros elétricos
limpador e desem

baçador. Tratar 371-
5343 ou 9973-8756.

Vendo Moto Honda Bizz
2000 nova com apenas
200km rodados na

garantia até outubro/
2001, emplacada.

Acompanha capacete.
Preço à combinar.

Feçe-me sua proposta.
Tratar: 372-3551 ou

370-7154

Compra-se moto para
trilha de preferência DT
200 ou 180, pode ter

finaciamento.
'

Tratar: 9965-9989 Vende-se Gol GL 1.6,
ano 88 a gasolina por
R$ 3.700,00 + 23X DE

R$ 112,00. Telefone:
370-5216

p� eA� (0**47) 371-5343 Vende-se Ou Troca-se
Fusca ano 7:J em bom
estado de conservação.

Valor R$ 1500. Ou
troco por carro apartir
do ano 88. Tratar:

9997-6845

RUA JOÃO J. A'lROSO, 65 - JA'RIIGUÁ DO SUL - SC

Compra-se Fiorino,
preferencia 1.5, longa.

Paga-se a vista.
Telefone: 370-7917

Vende-se Escort 1.6,
prata, 89, gas., e som.

Tratar 371-5343 ou

9973-8756.
Vende-se Ford Ka,

completo-ar, ano 98,
roxo. Tratar 371-5343

ou 9973-8756.

Vende-se Passat,
ano 82. Valor

R$ 2.400,00. E Corcel I,
ano 76 por R$ 1.700,00.

Tratar: 9111-1844

vende-se Moto NX 150
Ano 1990 Cor Preta,
Valor R$ 2.000,00.

ou tratar a rua Manoel
Francisco da Costa,Vendo moto CG titen

tB tB

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas�l
Vila la.au 4lli Jaraguá do Su. j--J------I\� Rua Bernardo Dornbusch, 1111 ;:,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JA�AGUÁ DO SUL 13 DE JANEIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7
'

CONHEÇA A N/AIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seu usado
na troca

I

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12hMultimarcas

Seminovos que são uma jÓia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

MARCA MODELO ANO COR

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

CARROS NOVOS
Palio EX 4' portas
Uno Mille Smart 4 portas
Brava SX 4 portas
Palio EX 2 portas

00/01
00/01
00/01
00/01

Vermelha
Azul
Vermelha
Cinza

--------------�------CARROSUSADOS-----------------------

Yamaha
Ford

Fié\_t
Fiat
Fiat
Fiat
Fiát
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Crypton T10SE
Escort L '1.6
Fiorino Furgão
Palio EX 4 portas
Palio ED 2 portas
Palio EX 2 portas
Palio EX 4 portas
Palio ED 4 portas
Elba CS

99/99
92/92

, 89/89
,

98/99
97/97
98/99
99/99'
97/97
91/92
98/99
98/99
98/99
96/97
99/99
98198
98/98
99/99

Vermelha
Prata·
Branca
Preta
Verde
Azul
Branca

Azul,
Cinza
Azul
Cinza
Cinza

Cinza
Branca
Verde
Branca
Vermelha

,
'

Palio EX 2 portas
Palio EX 2 portas
Palio EX4 portas
Palio ED 2 portas
Strada Working
Palio EDX 4 portas
Palio ED�2 portas
Palio EX 2 portas

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

ENTRADA DE 20%

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.m.

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ-FIXADOS

Financiamento: Taxa decadastro de R$ 90,00_" Crédito sujeito à aprovação.

Rua Fritz Bartei, 99 '

, .
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8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 8 DE JANEIRO DE 2001

Se você nunca•••

•

VIU os nossos
.

serviços
ouviu falar 'alou com nossos

sobre nós profissiona is

.

"•• ,..ffea _.,..,.••Ia... a sua .s,..ra
I

N

V
>

Não precisa ser autorizada, ,

tem que ser especializada
.·]i[íJI�'!1I']#l1t!1'·Ml1M1#1QI�iiIJ"4. 371 ..5057'-_R ,),1 _; 3. __ '} .tZßU?}4fJWh4N;;YW;:,i%WP. ".JC ,;.$.})..Q;;:V4f4lMJ." ",c ,';0., &.i.,iUß,HRMWd4Mb"gcPMWMiWMbXMJ!,Ai, ,_ �_ ·..L:·,�n:L:�""",,:.,,-.,-.L,K,�,f;/

A partir de:

RS 326,31,

/14�nsai.s

..
"

REDE RENAULT
•

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.
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JARAGUÁ DO SUL, 18 DE JANEIRO DE 2001 . CORREIO DO POVO TRADiÇÃO GAÚCHA - 7

PorMarcon - Piquete Estampa de Taura

Luz, saúde e felicidade
1'�.com.iicença patrão Celestíaf VOll chegando, enquanto ceVJ'6amar'gb�eminhas confidências ...", " ...velhos tempos, belo�empos,belos.ãias ...". Chegam os anos, vão ...se os avos, semanr-se as

�eriências, distanciam-se es Jatos, renovam-se as companhia,., .

ficam os amigos. Nesta.página vamos refletir sobre o que passou, o
que fize�os pela nossa sociedade, este é um processo contmuo, mas,

, n$sttPeríodo do ano, estas reflexões e análises ficam mais aguÇàd,ªs,
Éu ,pe�ço�EJ2e. cada um, reúna as Fot?�, o calendário, façau�a�vict�

imagjaanapelas CIdades que VISltartlOS, etc" e tente fazeF{lmaretro,?ctiva dos últimoS tempos. Melhore ou simplesmente GuIe-se,
mas�pertl��� perdoe,poFque "".não hánadamais �rtant�que
o amor. O ambr é 'lue vale.navida. ° l'esto, o)�§.to Sã�\detalhes ...".

/

Agrade p eusja opo�nídade 'e.. Ç} p�ilé�i� de'fa�para �s
gauchos e I itores em geFal, peço a:l'lonentáçao dlv'ma para que minhasp

\. I.' I �
,

.

palavras, durante,2@01, al�gr;, aJll�e q melh'&t� a VIda de todos.
Y 1 Fe'liz 200'1.1 �

�,----�

'I', CTG Do Trote

Anahi, Rodrigo, lndiamara e Roberto, CTG Estância Nova,
Piquete Minuano, cidade de Monte Castelo

� lsoely, lvana, Lumara e Ianaina, CTG Mangueira Buena, Piquete
Prendas da Querência, cidade deMajor Vieira

Adolar Hornburg, Piquete Sítio Amor e Tradição, venceu, categoria Laço
Patrão, o rodeio do Piquete Corupá. O empresário e tradicionalista gaúcho

Adolar é pessoa de grande destaque em eventos comunitários, emprestando seu

nome, capacidade e prestígio em prol de uma sociedade melhor. Parabéns e

obrigado, agradeço o troféu que sua entidade me presenteou, está guardado e

será admirado com amor e carinho.

'ao Galope
17/fev - Baile com
Portal Gaúcho

18/fev - Torneio de

Laço

Meninas do

laço
No final do ano participei de três rodeios
na região deMafra, e me chamou a

atenção a quantidade de prendas que
participam da prova de laço. No rodeio
de Papanduva, foi realizada uma categoria
especial de Laço de Prendas, e
participaram, 16 prendinhas, fazendo urna
das apresentações mais bonitas do
rodeio. Meninas bonitas e queridas
empunham o laço e dão rédeas ao pingo
com o jeitinhomeigo e delicado de

menina. No rodeio da Pedra Fina, vi
Anahi disputar urna individual até a oitava
armada, deixando muito barbudo de
queixo caído. Parabenizo aos pais e
patrões que estão facilitando e

incentivando a presença desse doce

perfume entre nós, e, para as prendas,
continuem com esta apresentação
graciosa emuito mais teremos que se

orgulhar da tradição gaúcha. Beijo, lindas!

Samir Renato Conceição, 16 anos, capataz do
CTG Do Trote ao Galope, ladeado pelos

tradicionalistas gaúchos Cilo Iunkes e Júlio
Soares da Casa Campeira. Samir, que é

conhecido por Renato, foi o segundo lugar no
laço Patrão de CTG, na festa campeira do

CTG Laço Massarandubense, em dezembro. ,

Peão educado e' arrojado, monta em qualquer
cavalo, chama a atenção pela habilidade em

desmanchar um trançado sobre o lombo de
uma charola, rapaz que tem futuro pelo

braço e, principalmente, pelo bom

comportamento. Continue assim, Renato, e"
conte com meu apoio.

13, azar ou

bobagem?
A primeira edição de 2001 do Jornal CP: 13
de janeiro. A data do primeiro rodeio que os
dois CTGs de Jaraguá do Sul competiram:
13 de janeiro. Sexta-Feira Santa: 13 de

abril. Dia das Mães: 13 de maio. Rodeio do
CTG Laço Jaraquaense: 13 de maio. Está
feito o registro, vamós esperar, pois quem

viver verá.

Gaúcho(a) de Idade Nova
Jair Rincaweski (13), Ana Maria Roeder

(17), Wanderson Rau (19), Elisângela
Ropelato (22), Sônia de Luca (24), Rafael

Nanes (27).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Perigo de contaminação em

clubes abertos gera polêmica
Parques aquáticos
não dispõem de
estrutura para
exame

III

'I'
II

Jaraguá do Sul - Em plena
temporada de verão, a qualidade
da água dos parques aquáticos
'vem despertando polêmica na

região. Pelo menos uma dúzia de
estabelecimentos recebe visitantes,
diariamente, mas somente os clu
bes fechados dispõem de médico

para realizar exame de saúde. Os

parques justificam que a quan
tidade de cloro é suficiente pára
impedir a proliferação de doenças
e micoses.

As fortes ternperaturas do

verão levam centenas de pessoas
para os parques aquáticos, prin
cipalmente nos finais de semana.

Os chamados parques abertos não

dispõem de associados e cobram

em média R$ 2,00 por pessoa.
"Não temos exame de saúde, mas'
a água é controlada", justificaAle
xandreBollaof, filho deproprietário
de recanto turístico.

EmJaraguá do Sul, aVigilância
Sanitária colhe amostra de água dos
clubes e encaminha ao Samae para
que seja feita análise química e

microbiológica, no período de
I '

. veraneio. "Até hoje nunca houve

contaminação", atesta o fiscal
sanitarista Alcides José Cani. Ele
informa que a primeira análise da

temporada foi feita em dezembro,
em 14 'locais (incluindo clubes

fechados, parques aquáticos e

academias de natação). A análise
monitora o Ph da água, a quan
tidade de cloro e a existência de
coliformes fecais, que não é

tolerada. No final de janeiro, os

1,1

I

Iii,'II
li
I

Segurança: controle do Ph e quantidade de cloro ajuda a evitar doenças'
I

fiscais farão nova coleta. A água
das piscinas térmicas de clubes e

academias é monitorada durante
todo o ano.

Em Guaramirim, responsável
por parque aquático, Geraldo
Safanelli, diz que o Município faz
análise da água uma vez por ano,
"mas temos um químico que con
trola o Ph da água e a quantidade
de cloro", assegura. O exame de
saúde é obrigatório nos clubes

fechados, onde o usuário possui
carteirinha de saúde. "Nos par-

ques, os proprietários não têm

condições de manter médico. Por
isso orientamos que fiquem atentos

para que pessoas com feridas e

micoses sejam impedidas de entrar
na água", informa Cani.

Segundo orientações médicas,
devem ser impedidas de freqüentar
as piscinas pessoas portadoras de

micoses, dermatites e feridas. Os
médicos confirmam que se o nível
de cloro estiver correto, as chances
de contaminação são menores.

(LiSANDREA COSTA)

Weg realizaconvenção com foco emRelacionamento
seus clientes, não só envolvendo

produtos Weg. A intenção é ser

o KEY Supplier, ou seja, que o

cliente pense primeiro na Weg
quando tiver alguma neces

sidade.
A Conweg terá atividades na

Arweg, no CTC (Centro de

Treinamento de Clientes, naWeg
I) e na Scar, onde será apre
sentada uma peça de teatro

especialmente criada para o

evento.

gastou-se R$ 6.036.736,97 (R$
403-.669,40 negativos); e em 1999
arrecadou-se R$ 5.991.342,62 e

gastou-se 6.604.266,48 (R$
612.923,86 negativos).

Por sua vez, a Inspetoria
Regionalde Jaraguá do Sul, que
atende cinco municípios na mi

crorregião, de abril a dezembro
de 2000 arrecadou somente

com ARTs (sem contar anuida
des e multas) R$ 187.157,92 e

teve despesas da ordem R$
17.057,88, no mesmo período,
garantindo saldo positivo su

perior a R$ 170 mil. O incre

mento de ARTs na região,
comparativamente a 1999, foi
de 20,80%. Em 1999, foram
processadas 3.351 ARTs, e em

2000, 4.048. Já o repasse de

10% sobre o valor das ARTs

arrecadadas em todo o Estado,
que é feito à AEAJS (Associ
ação de Engenheiros e Arqui
tetos de Jaraguá do Sul), no ano

de 2000 somou R$ 12.532,49.

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE JANEIRO DE 2001

Creafechaano2000com superávit
.Jaraguä do Sul- Pelá pri

meira vez desde 1997, a atual

gestão do Crea/SC (Conselho
Regional de Engenharia, Ar
quitetura e Agronomia de Santa

Catarina) conseguiu equilibrar as
contas, até com superávit. A
informação é dada pelo inspetor
regional em Jaraguá do Sul,
Osmar Günther, com base nos

dados preliminares da gerência
financeira da instituição. Em
Jaraguá do Sul, houve aumento

de cerca de 20% no número de

ARTs (Anotações de Respon
sabilidade Técnica), garantindo
saldo positivo.

Em 2000, o Crea/SC teve

receitade R$ 7.386.477,02, contra
despesa deR$ 7.384.230,19 (saldo
positivo de R$ 2.246,83). Durante
todo o período da gestão anterior,
houve déficit anual. Em 1997,
arrecadou-se R$ 5.583.424,28 e

gastou-se R$ 5.608.996,42 (R$ ,

25.572,14 negativos); em 1998
arrecadou-se R$ 5.633.067,57 e

InLinguae oferece curso de
idiomas para profissionais

Jaraguä do Sul- A InLin

guae Treinamento Empresarial em
Idiomas e Consultoria inicia ati
vidades em Jaraguá do Sul
oferecendo soluções diferen
ciadas para necessidades de co

municação de profissionais, nos
idiomas inglês, espanhol, francês
e português para estrangeiros. A
empresa, que tem sedes em Curi
tiba e Joinville, trabalha com a me-

. todologia Challenge, desenvolvida
para levar o aluno a aprender de
forma cognitiva, desde o nível ini
cial (simulando situações que fa-

zem parte da rotina de um

profissional em ambientes de

negócio).
O método valoriza a expressão

oral e a fluência, sem ignorar o uso
correto da linguagem. As aulas são
teórico-práticas, com assuntos di

rigidos às áreas de atuação dos alu
nos através de role-plays, cases,
leitura direcionada, interpretação,
discussão, jogos e dinâmicas
lúdicas. A InLinguae está instalada
naRuaMaximiliano Hiendlmayer,
31. Informações pelo telefone
370-1159.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através da Secretaria

Municipal de Administração e Finanças - setor de Compras,
comunica para os devidos fins e a quem possa interessar que,
em virtude da realização freqüente de licitações, estáefetuando
CHAMAMENTO PÚBLICO para a atualização dos Registros
Cadastrais de fornecedores existentes bem como para ingresso
de novos interessados, conforme preceitua Q Art. 34 da Lei n°

8.666/93 e suas alterações posteriores.
As informações necessárias para tal procedimento poderão ser

obtidas junto à PrefeituraMunicipal, sita na Rua 28 de Agosto,
n° 2042, Centro, ou pelo fone/fax (Oxx47) 373-0247, no horário
comercial.

Guaramirim/SC, 15 de janeiro de 2001.

Mário Sérgio Peíxer
Prefeito Municipal

<,

Jaraguá do Sul - Os cem sen tante frente às mudanças
representantes da Weg que ocorridas no mundo e na posição
atuam no Brasil inteiro estão reu- da Weg no mercado. Com o

nidos na cidade, desde ontem, advento da tecnologia da infor-

para fazer balanço do ano 2000, mação, perde-se menos tempo
atualizar conhecimentostécnicos com burocracia, papéis e

e definir metas e objetivos para trabalho repetitivo. Sobra tempo
2001. É a 36_a _Conweg (Conven- para o relacionamento com

ção NacionalWeg), que vai até o clientes, tema da convenção em

dia 19 e explora o tema "Rela- 2001. O representante Weg não

cionarnento". é maisum "tiradorde pedidos de

,. Este ano, a Conweg segue produtos", mas um profissional
I enfocando o papel do repre- capaz de apresentar soluções para

�'�'��-��
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Ferroviários queremequiparação
de salários e direito a abono
Corupá - Ferroviários apo

sentados, pensionistas e familiares
da região participaram de reunião

organizada pelo Sindicato dos
Ferroviários do Paraná e Santa

Catarina, na manhã de terça-feira.
O encontro, que teve aparticipação
de cerca de 60 pessoas, discutiu

reivindicações do plano de equipa
ração salarial dos aposentados e

pensionistas, colhendo assinaturas
para documento que será encami
nhado aoMinistério dos Transpor
tes. O sindicato buscou também a

filiação de ferroviários da região.
Membros do sindicato, que

tem sede em Curitiba, fizeram di
versas reuniões em municípios de
Santa Catarina e do Paraná, duran
te a semana, para discutir as bases
do documento, que também será
encaminhado à Previdência Social.
O sindicato reivindica que os apo
sentados e pensionistas dos dois
Estados conquistem o mesmo di
reito que os ferroviários de São
Paulo conseguiram. A eles foi libe
rado resíduo salarial atrasado no

valor equivalente a R$ 2,4 mil.
Diretor do conselho fiscal,Marcos
Antonio Andreatta, diz que a enti
dade vai tentar "obter o enquadra
mento desse abono para todos os

níveis de salário."
O maquinista aposentado Lau

ro Grawieski trabalhou 25 anos na
rede ferroviária. Aposentou-se
com salário equivalente a 8,5 salá-

rios mínimos, mas vem sentindo
as perdas salariais, com o passar
dos anos. "Quando eu trabalhava

ganhava muito mais, além de ter

as horas extras", lamenta. As per
das salariais são comuns aos ferro

viários, em todos os níveis. "O sa

lário dos aposentados e pensionis
tas está cada vez mais achatado,
porque não tem equiparação com

os que estão na ativa", diz An
dreata.

FORÇA - A privatização e

as demissões em massa diminuí
ram a forçá domovimento sindical
ferroviário e sua capacidade de

articulação. Mas a categoria ainda
tem mais de 80 mil ferroviários,
espalhados peloBrasil. NaAmérica
Latina Logística, empresa que

.

assumiu a rede ferroviária no Sul
do Brasil, trabalham cerca de R$
2,8 mil ferroviários. Este ano, o

sindicato passa a contar com

delegado, Paulo RobertoCherubin,
que vai atuar na região que abrange
de Rio Vermelho a São Francisco
do Sul. "Vamos tentar conquistar
mais força, aumentando o número
de filiações", adianta.

A principal meta da entidade
são os pensionistas e aposentados,
já que a maioria dos profissionais
da área está nestas condições.
"Queremos encontrar, cadastrar e
filiar essas pessoas, mostrar que o

ferroviário ainda existe e tem

força", promete Cherubin. (LC)

Reivindicação: sindicalistas coletam assinaturas para documento

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas

R$ 8,00 por mês

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

Esgoto entupido é motivo de

reclamações noMorrodaPedra
Rua tem acesso

difícil, em função
dos buracos que
seformam

Jaraguá do Sul - Pendu

rados nas alturas; moradores da

Rua José Piccoli, naEstradaNova,
reclamam freqüentemente das

condições da via. A rua foi aberta
num morro e ficou conhecida
como Morro da Pedra. Sem pa

vimentação, tem o acesso difi-'
cultado nos dias de chuva, pelos
buracos que se formam. Dias
antes do Natal, duas famílias

começaram a reclamar de poças
de esgoto que se formam no meio

da rua. E a vizinhança começou a

reclamar do mau cheiro.

Provavelmente em função de

entupimento na rede pluvial, o

esgoto que sai das duas residências
não escoa e acaba formando poças
na rua. "Se a gente largar muita
água, o esgoto começa a voltar

para dentro de casa e inunda tudo",
conta a dona de casa Evanilde

Berlanda, proprietária de uma das
residências. Os vizinhos re

clamam, porque ninguém suporta
o mau cheiro. "Há dez anos mo

ramos aqui, a rua sempre foi ruim,
cheia de buracos, mas nunca tinha
acontecido isso com o esgoto",
protesta.

Segundo os moradores, téc
nicos do Samae já averiguaram o

local e disseram que o problema é

com a Prefeitura. O presidente do

Samae, Nelson Klitzke, confirma
que o problema está fora de sua

Fotos: Edson Junkes/CP

Problema:Evanilde diz que o esgoto volta e inunda as residências

alçada. "Ainda não ligamos a rede
de esgoto naquele local. Deve ser

alguma coisa na rede pluvial",
justifica. A rede pluvial é res

ponsabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Municipal, que
prometeu solucionar o problema
hoje. Segundo informações de

funcionários que verificaram a

situação, o local exige máquina
para abertura da tubulação.

ACESSO - Derrapando nas

pedras e na terra solta, os carros

têm dificuldade para subir oMorro
da Pedra. A família da dona de
casa Mariná da Silva loteou o

terreno onde foi aberta a Rua José

Piccoli, há tantos anos que ela nem
se recorda a data. Pelo menos 30
farm1ias moram nolocal, que tem
o acesso aindamais dificultado nos
dias de chuva. "Agora a rua está

boa, a patrola passou aqui esta
semana. Mas tem vezes que nem
carro sobe aqui", conta.
(LiSANDREA COSTA)

CEF leiloa 40 lotes de jóias penhoradas
Jaraguä doSul-A agência

local daCaixaEconômica Federal
marcou para o dia 24 de janeiro
o primeiro leilão de jóias do ano.

Estarão à venda cerca de 40 lotes
de jóias em ouro 18 quilates, de
-valores que variam de R$ 40,00
a R$ 1,5 mil por lote, totalizando
cerca de R$ 10 mil. As jóias são

arrecadadas pelo banco no siste
ma de penhora e vão a leilão com
valor em torno de 30% menores
que o preço de mercado.

O penhor foi implantado na

agência jaraguaense emmarço de
1999. Nesse período, já foram
feitos mais de 1,9 mil contratos
de empréstimos, em média cem

por mês. O cliente opta pelos pra-

zos de 28, 56 ou 84 dias, mas
pode renovar o contrato. "O pro
prietário pode renovar o contrato
99 vezes, pagando apenas o juro
devido ao banco", explica o ava

liador Juarez Petermann. Quando
o cliente não aparece para reno
var o contrato ou resgatar as jó
ias, o material vai a leilão, mas até
o resultado fmal do leilão o pro
prietário aindapode retirar as jóias.

Como a maioria dos mutuá
rios que utiliza o penhor não tem
intéresse em reaver as jóias, os
leilões têm se tornado a melhor
forma de negociar jóias usadas,
já que não existem compradores
desse material na região. Se o

banco consegue lances maiores

que o valor estimado da jóia, o

excedente é devolvido ao proprie
tário. "Normalmente os lances

ficam em torno de 30% acima
do inicial", revela Petermann. Ele
diz que, mesmo assim, os valores
são mais baixos que os de

mercado.

Mais de 80% dos clientes que

procuram o leilão, são pessoas
físicas. De acordo com o avalia

dor, compradores de ouro profis
sionais só se interessam por gran
des quantias. No primeiro dia, o
leilão é fechado, vencendo o

cliente que der o maior lance.
Caso haja lotes que não sejam
arrematados, acontece leilão

aberto, no dia se!"ll; ,"ö I!,....,
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querem ficar excluídos. Segundo
ela, levantamento feito na época
apontou mais de uma centena de
famílias intéressadas na aquisição
de telefones no Bairro Ilha da

Figueira.
Ainda segundo a presidenta, a

comunidade pede inclusão logo na
primeira etapa da liberação dos

telefones, a partir de abril, "porque,
se deixarmos para depois, não sei

quando seremos atendidos", diz.
Ela argumenta que o Bairro llha da
Figueira "precisa e merece esse

benefício, até porque é uma comu
nidade organizada, com entidade

representativa devidamente consti
tuída". Jáo presidente do Conselho
de Líderes Comunitários, tenente
Rogério Vonk, informou que já está
prevista para o próximo dia 20 de
fevereiro uma reunião com o re

presentànte Adernar Habitzreuter,
da Telesc Brasil Telecom, quando
o assunto será discutido. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE JANEIRO DE 2001

Edson Junkes/CP

Debate: agricultores e agentes da Polícia Rodoviária discutiram legislação sobre trânsito nas rodovias

Policiais rodoviários
e agricultores
reuniram-se na

Aciag

Guaramirim - Policiais ro

doviários estaduais e federais
estiveram reunidos, terça-feira à

noite, com produtores de arroz

para discutir a legislação referente
ao trânsito de máquinas e equipa
mentos agrícolas nas rodovias SC-
413 (GuaramirimJMassaranduba)
e BR-280, que cortam a região. O
encontro aconteceu na Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) e

contou com o apoio das secreta

rias de Agricultura, Pecuária e

MeioAmbiente e de Obras, Viação
e Saneamento, de Guaramirim,
tendo por objetivo orientar os

agricultores nessas questões.
A reunião contou com as pre

senças do tenente Sérgio André

Maliceski, do 3° Pelotão daPolícia
Rodoviária Estadual, com sede na
Vila Itoupava, em Blumenau, que
fiscaliza rodovias no Norte do

Estado, do inspetorRenildo Freire
Cortes, da 3a Delegacia da Polícia
Rodoviária Federal de Joinville, e
do patrulheiro Aristeu da Silva
Fernandes, responsável pelo Posto
da Polícia Rodoviária Federal em
Guaramirirn. Eles enfatizaram que
a legislação de trânsito em nenhu
ma hipótese deixará de ser cum

prida, apesar das dificuldades
alegadas pelos agricultores.

De acordo com a explanação

do tenente Maliceski, a legislação
proíbe terminantemente o tráfego
de tratores de esteira sobre as

rodovias, e os de pneus só poderão
se�.çonduzidos desde que tenham
todos os equipamentos obrigató
rios, como faróis dianteiros de luz
branca ou amarela, lanternas de

posição traseiras, vermelhas; lan
ternas de freio, vermelhas; indica
dores de mudança de direção,
dianteiros e traseiros, além de
outros. Nos dois casos, a condu

ção dos mesmos só poderá ser

feita por pessoas habilitadas nas

categorias C, D ou E.

Maliceski alertou que as

máquinas não podem transitar no
acostamento e orientou os pro
dutores para que evitem o deslo
camento à noite, quando os riscos

. aumentam. Ele também recomen

dou que os produtores recorram

Patrulheiros orientam sobre

tráfego de máquinas agrícolas
ao aUXI1io de batedores da polícia
rodoviária na movimentação de

máquinas de grande porte, como
colheitadeiras, que excederem as

dimensões permitidas. E sugeriu
que a Aciag colabore auxiliando os

agricultores nos contatos Com o

pelotão da PRE da Vila Itoupava,
nesse casos. Já o inspetor Cortes
reconheceu as dificuldades alega
das pelos agricultores, que na

maioria das vezes só precisam
usar as rodovias em pequenos tre

chos, para deslocar colheitadeiras
e tratores de uma lavoura para a

outra, mas recomendou que ajam
com bom senso. "Não faremos
vistas grossas", avisou. Ele tam

bém comprometeu-se em solicitar
ao DNER melhor sinalização na

rodovia federal em relação ao

tráfego de máquinas agrícolas.
(MILTON RAASCH)

Reunião teve caráter preventivo
O secretário de Agricultura,

Pecuária e Meio Ambiente,
Alcibaldo Germann, disse que a

reunião foi convocada em caráter

preventivo. "Nosso intuito foi dar

oportunidade para que os agri
cultores tirassem as dúvidas con

versando diretamente com os

policiais rodoviários", ressaltou
Germann. Ele explicou que, com

.

o início da colheita do arroz, apartir
da segunda quinzena de janeiro,
toma-se constante a presença de

máquinas agrícolas em movimento
nas rodovias da região, au

mentando os riscos de acidentes,
Os locais que oferecem maior

risco são Rio Branco e Barro
Branco, nas proximidades da

SC-413, e Guamiranga, Caixa
D'água, Corticeira e Poço
Grande, na BR-280.

Para o presidente da Aciag,
Maurici Zanghelini, a reunião foi
"proveitosa porque tratou de uma

questão que a cada safra preo
cupa os agricultores". Já o sar

gento Agenor Rohrig, do 5°
Pelotão da Polícia Militar de
Guaramirim, advertiu que osmo

toristas também devem ficar
atentos em relação ao trânsito de

máquinas agrícolas nas estradas
vicinais. (MR)

Bairro quer inclusão na telefonia
Guaramirim - A Associação

de Moradores do Bairro llha da

Figueira ocupou a maior parte da
reunião do Conselho de Líderes

Cornunitários.' terça-feira à noite,
na Câmara de Vereadores, para
reclamar inclusão no plano de

expansão da telefonia em Guara
mirim. "Nós queremos participar
da primeira etapa da expansão
prevista, já agora a partir de abril",
diz a presidenta da associação de

moradores, Merci Nichelatti, que
não aceita "tratamento discrimi
natório" com as famílias do bairro
na conquista desse benefício.

ConformeMerci, os moradores
do bairro atenderam ao apelo feito
pelas autoridades municipais e··
Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guara

mirim), ainda ano passado, para
que a comunidade guararnirense se

mobilizasse pela conquista demais
terminais telefônicos, e agora não

CULTIVE
COGUMELOS

Aprenda a plantar
COGUMELOS tendo bons
lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2,
com a primeira colheita

em 25 dias

CURSO TEÓRICO E
PRÁTICO NA PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO
.

Ajudamos a escolher o local
do plantio e produzir tipo

exportação.

'Vlslt9 nossa 9rodud�: '.
. ..

Técnico responsável Fábio Krüger Torrens - 'f)REA'YI049692-8

Fone: (47) 9975-�247 ou 9975-'6-271
Fax:: (47) '371-9370

Rua Itapocú Hansa 3411 - Três Rios do Norte
E-mail: rmanske@netuno.com.br

A cada R$ 10,00 em compras/serviços concorre
no dia 23/12 às 17h a uma impressora Epson 480C

.....
Rua Reinaldo Rau, 530 (47) 372-0136 Jaraguá do Sul

AMD K6II 500Mhz
CPU AMD k6 11500Mhz
Drive Floppy 1.44Mb
Gabinete AT Upson 300w
MB PC Partner Vga 8Mb/Som'
Memória de Vídeo 8Mb
Placa de Som 32 bits
Memória Dimm 64Mb
Monitor14 ADC 4vir MprII
Mouse Genius Easy 03 botões
Telado Genius ABNT
HD 7.6 GB Sansung

Em novo endereço para
melhor atendê-lo.

Caixas de Som Mt�k 160w
R$ 16,00
CD rom 56x

R$ 110,00
Rede Net2500 Encore Rj45/Bnc
Pci Es1835 Tb R$ 26,00
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OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

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 linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (O�*47) 275-3730 - FonelFax (0**47) 275-3605'

370-7919
370-8649

A solução naprodução de fotolitos
coloridos e preto e branco,

sistema digital.
Consulte-nos

cp.cromoarte@jornaIcorreiodopovo.com.br

Secretaria de Estado
da Fazenda

I

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

CORREIO DO POVO

Notas falsas

Jaraguá do Sul -. A co

merciante Íria Regis, 51 anos,

recebeu nora de R$ 50,00 falsa,
na Verdureira da Patrícia, no

domingo passado. Na segunda
feira, às 8 horas da manhã, o

mesmo rapaz voltou à verdu
reira e pagou com outra nota

falsa de,R$ 50,00, A proprietária
desconfia que ele esteja sendo
usado pelo chefe porque ontem

o mesmo homem fez compra no

local e pagou com dinheiro ver

dadeiro

PMestimaque infraçõesde
trânsito irão reduziresteano

Condutores serão
mais cautelosos
coma implantação
de radares

Jaraguá do Sul- A Pol ícia
Militar vai intensificar a fis

calização no trânsito do Mu

nicípio em 20b I, com intuito de

reduzir o número de acidentes
em relação ao ano passado. O
tenente Fabiano Dias Perfeito
informa que cerca de 30 poli
ciais atuam na área central da

cidade, quatro viaturas traba

lham 24 horas pelo centro e

bairros, seis motoqueiros por
turno. além do trabalho de uma

Blazer que circula com grupo de

operações especiais. "Este gru-

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Novembro/2000 Acumulado/2000

Saldo inicial •..••...••..•.•..•...•.....•...•..•...
Saldo de Provisão do 13º Salário ..

Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

SALDO EM C/C· RECOLHIMENTO
SALDO EXERCícIO 1999 .•..•...................

2.713.929,01
15.000.000,00
11.099.716,65

16.670.600,26

18.561.102,44
RECEBIMENTOS

RECEITASPRÓPRIAS 213.776.751,65 2.025.517.809,64
1.599059430.27

81.736.078.37
6.429.377,70
3.677.812,83
6465.687,74

313.355.581,19

I.C.M.S.ll) .. .165.504.104.12
I.PVA.") ... 8.743.534,90
1.1C.M.D.I3) .. 712.992,52
TAXAS 14)

.• 307.020,73
out!ROS 151 187.513,91
FUNDEFI6).. 36.827.293,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS In

..

FADESC / BADESC 18)
...

Rentabilidade de Aplicação Financeira I')
..

3.605.733,68
11.188.107,86

617498,90
876.793,51

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA . 45.868.022,73 471.092.704,65
EP.E.IIO) ..

I.PJll1) .

Salário Educação 112)
...

lei Kandir· Desoneração do I.C.M.S. 113)
..

Imposto de Renda 114)
...

13.597.694,70
10.737.362,82
7.935.867,53
5.591.429,23
8.005.668,45

139.006.174,42
100.294.983,17
59.442.721,74
85.236.755,10
87.112.070,22

RECEITAS VINCULADAS .. 8.949.313,93 110.449.131,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 115)

•... 79.005,00 18.279.069,07
IPESC 116)

•. 1.658.379,80 19.651.698,32
OUTROS "4)

... 7.211.929,1� 72.240.502,39
Recolhimento Saldo Exercício 19991261.•. 277.862,12

TOTAL 268.594.088,312.607.059.646,19

DEMONSTRATlVO Va lor
DOS PAGAMENTOS do Mês

Acumulado no

ano alé o mês
Acumulado
na Gestão

Pessoal 146.592.865.70
13' Salário 13.870.71
Divida Pública 1 Flutuante..... 23.637.511.35
Custeio dos Poderes... 4.986.016,24
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo ..

Restos a Pagar Anteriores a 1999
Restos a Pagar ..

SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO
185749.977.51
SALARIOS ATRASAOOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE
PERioDO . PENSIONISTAS 00 IPESC
13.130.302.83

1 575.743952.42
53.128.695.68

327.536.655.04
58.594.440.34

3,207.468.661.85
53.128.695.68

628.052.504.55
107.315.003.27

50.242.725.31
646.055.84
53.107.48

392.453.652.57
15.714.310.06
30.038.698.36

8.467.664.58

630.606.683.90
42.042.622.47
30.038.698.36

116.880.018.81

522.334.74 9955343.59

IHlfdNsTRwvo·n.·PART·MIINldlM62.151,95 váh))BH411Us766,87 4.897 .oMilnlliM2
I.C.M.S ...... 48.922.481.18 610.012.381,97
LP.!. 3.579.120,94 33.431.661.08
Lei Kandir .. 1.863.809.74 28.224.162.78
I.PVA. 8.,43.511.64 81.735.894.90
FUNDEF... 18.081.908,49 203.812.406.34
TOTAL .. 81.190.831,99 957.216.507.07

Roberto Henrique Lichtenleli:
Gerente de Programação Financeira

Estelionato
Jaraguá do Sul - Na ter

ça-feira, o indústrial Nilson
Marcelino Dana alugou três má

quinas de costura industrial para
o mecânico Tercilio Voigt .Junior.
Dana recebeu cheque no valor

de R$ 215,00 e, ao tentar des

contar, percebeu que tratava-se

de cheque sern fundos.

po está melhor equipado e ar

mado para atuar em casos mais

perigosos", explica.
O tenente acredita que, neste

ano, o número de infrações no

trânsito deve reduzir também
devido à implantação dos ra

dares. "O maior número de

acidentes era decorrente do

excesso de velocidade, prin
cipalmente na Avenida Prefeito
Valdemar Grubba. Com os ra

dares, os condutores terão mais

cautela", acredita. Ele enfatiza

que serão realizadas mais blitz,
com fiscalização de docu

mentos e condições dos veí

culos. "Existe um grupo de poli
ciais que fazem campanhas nas

escolas e empresas, este traba

lho também vai contribuir para
conscientização da comunida

de", comunica. (FABIANE RIBAS)

Novembro/2000 Acumulado/2000 NOTAS EXPLICATIVAS

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

RECEITAS
1 • ICMS· Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. deduzida a cota municipal de

25% das Preleituras Municipais e 15% do FUNDEF..
2 • IPVA . Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores, 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 EnstncPundamental pelo Governo do
Estado.

7· DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS· Levantamento de valores' depositados iudicialrnenre em

conta poupança por contribuintes diversos.
8 - FADESC 1 BADESC· Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.

Retere-se a repasse de cobrança pelo BAOESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE ii empresas catarinenses.
9· RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA· Resultado 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 • SALARID EDUCAÇÃO· Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas. com aplicação

dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13 ·LEI KANOIR - 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 ii circulação de mercadorias e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) . Deduzido 15% do FUNDEF

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

15 • OPERAÇÕES DE CRÉDITO· Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16· IPESC . Instituto 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 EXERCiclO • Referente a recolhimentos efetuados no dia 30112/

1999 pelos órgãos da Administração Pública conlorme Decreto n' 426199.

DESPESAS
17· FOLHA DE PESSOAl·PODER EXECUTIVO· Valor da folha líquida mais encargos de Pessoal

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica. Fundacional, Pensões Especiais e

Serventuários da Justiça inativos.
18· FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor liquido mais encargos.
19 • REPASSE AOS PODERES· Valor Repassado aos Poderes· Montante destinado a pessoal e

outros.
20· RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 . Valores pagos relativos a dividas efetuadas em

exercicios anteriores a 1999.
21 • REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO IENCARGOS GERAIS 00 ESTADO

E TGE . Valores repassados para manutenção 1 investimentos de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo. repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

22 • DiVIDA FLUTUANTE· Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.
23· DiVIDA PÚBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública vencivel em

Novembro de 2000 o montante de RS 23.346.466,12.
25 . SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO· Salários brutos

até de RS 1.250,00 do mês de Dezembro de 1998, pago no mês. Folha de Dezembrol98 Ativos
R$ 6.882.791.48, Dezembrol981nativos R$ 2.584.873.10.

27 • DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO - Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia
3011211999 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 IPESC, não sendo detalhado neste
balancete.

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1171
.. 108.861.311,38 1.235.494.027.25

ATIVO .. 74.628.193.95 821.644.468.55
INATIVO .. 34.233.1.17.43 366.784.512.58
13' Salário ............................................................... 47.065.046.12

FOlHA DE PESSOAL· EMPRESAS DEACITARIAS ("I
.. 9.031.441,27 114.206.283,53

EPAGRI .. 5.307.67.7.01 70.352.944.91
C�DASe . 3.210.962.79 38.267.171,42
SANTUR .. 201.641.27 2003.974.99
ICEPA ... 311.t60.20. 3.582.192.21

REPASSE AOS PODERES 1"1 33.700.000,00 337.766.777.66
Minislério Público ......... 5.000.000.00 53.413.386.18

Folha de Pessoal .. 3.607.356.60 37.087.301.28
Regulamação de Imposto de Renda .. 830.023.30 8.728.716.74
Regularização do IPESe ... 277.681.27 3.071.111.07
13' Salário ................................... 2.049.250.00
Outros .. 284.938.83 2.477.007.09

Tribunal de Jusliça .... .................... 13.500.000,00 141.320.193.53
Folha de Pessoal liquida .. 11.407.017.43 99.206.299.89
Regularização de lmoosto de Renda .. 1.090.178.08 11.789182.10
Regularização do IPESC .... 717.127.94 7.338.317.45
13' Salário ...................
Outros .. 285.676.55 22.986.394.09

Tribunal de Contas ........... 2.700.000,00 27.198.769,47
Folha de Pessoal .. 2.089.081.47 20.1 t6.629.02
Regularização de Imposlo de Renda .. 189.612.90 2.074.472.83
Regularização do IPESe . 129.380.57 1.239.790.11
13' Salário ............ ....... , ............... 719.916.61
Outros .. 291.925.06 3.047.960.90

Assembléia Legislaliva : ........................ 8.000.000,00 76.457.470,43
Folha de Pessoal .. 4.993. t 74.71 47.389.629.77
Regularização de Imposto de Renda .. 436.985.20 5.502.494.96
Regularização do IPESe .. 319.459.84 3.718.041,21
13' Salário .......... 13.870,71 2.269.253.66
Outros .. 2.236.509.54 17.578.050.83

UDESC ................... 4.500.000,00 39.376.958,05
Folha de Pessoal .. 2.1.74.122.48 20.795.186.98
Regularização de Imposto de Renda .. 224.181.08 2.392.727.13
Regulamação do IPESe . 214.730,18 2.658.787.22
13' Salário .. ................... 1.025.229.29
Outros ................... 1.886.966.26 12.505.027.43

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 120) 646.055,84 15.7.14.310,06
RESTOS A PAGAR DE 1999 I2Bi

...................... 53.107,48 30.038.698.36
SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO I2l1

......... 8.989.999,32 126.835.362,40
REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT .• PODER
EXECUTIVO 1 EGE E TGE 1211

... 50.242.725.31 373.553.507,41
DiVIDA FLUTUANTE 1221 291.055.23 21.535.844,24
DiVIDA PÚ8l1CA 1231

... 23.346.456.12 306.000.810.80
Divida Inlerna .. 18.838.353.51- 246.506.484,77
Divida Externa .... 4.508.102.61 59.494.326,03

Devolução Saldo Exercicio 1999 mi .... 18.900.145,16
TOTAL ........................................... 235.162.151.95 2.580.045.766,87
Saido de Aplicação Financeira .............. 16.941.102.02 16.941.102,02
Provisão do Décimo Terceiro ............................ 43.941.680,58 43.941.680,58
Saldo em Clt .................................................. 1.362.799,42 1.362.799,42
Provisão 13' • Necessidade de provisão para
pagamento do 13' salário do ano de 2.000 ........... 8.799.887.47 55.808.731,83

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

Márcia Baldança Silveira
Diretora de A9ministração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

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

Ginásio em situação precária
atrasa atividade de escolinhas
Prática
esportiva no
Rodolfo John
está inviável

Guaramirim - A Secretaria
de Esporte, Lazer e Eventos está

impossibilitada de iniciar as

atividades com as escolinhas de

futsal, voleibol, handebol e judô
devido a precariedade do piso e

parte das instalações do Ginásio
de Esportes Rodolfo Jahn. A

manifestação é do secretário Luís

Antônio Chiodini, que esteve

inspecionando o local. Chiodini

já solicitou levantamento da
extensão do problema e relatou

a situação ao prefeito Mário

Sérgio Peixer, ressaltando a

necessidade de investimentos

para a reforma do local.

Conforme Chiodini, o piso de
madeira do ginásio, com farpas

e desníveis, não está em con-

t dições de ser liberado para uso

das crianças que freqüentam as

escolinhas, sob risco de provocar
acidentes. "Diante disso, pre
ferimos atrasar o início de

atividades com as escolinhas",
explica. A reforma do ginásio,
tradicionallocal de competições
esportivas em Guararnirim, terá
custo elevado. "Será preciso
retirar todo o piso e a base",
explicou Chiodini, lamentando
que melhorias feitas pela
Prefeitura, ainda no ano passado,
não tenha sido mais completa.

Os problemas de conser

vação no complexo formado pelo
ginásio e Estádio do Seleto são

maiores. No ginásio, a reforma
terá que ser quase completa, pois
além do piso irregular, a estrutura
está comprometida e existem
falhas de cobertura, pelas quais
verte água nos dias de enxurrada.
Já no Estádio Seleto, o problema
maior está nas arquibancadas,
apodrecidas, que já não ofere-

Alunos daAcademia Impulso
vão participar de travessia

Jaraguä do Sul- Mais de

30 alunos da Academia Impulso,
de várias faixas etárias, irão
participar da 2a Travessia Lagoa
do Peri, que será realizada no dia
21 de janeiro, em Florianópolis.
Segundo informações da coor

denadora de natação da acade

mia, Marlise Klemann, essa tra
vessia é a primeira do circuito e

consiste em um percurso de mil
metros. "Cerca de 500 nadado
res do Sul do País irão participar
desta atividade". Ela enfatiza que
levar os alunos da academia para
praticar esporte em' lugares
ecológicos contribui para a apro
ximação do homem e natureza.

"Quem participa uma vez não

pára. Está sempre disposto a

enfrentar novas provas", asse

gura a coordenadora.
Além de conhecer novos lu

gares, os alunos que participam

dessas provas esportivas fora da

academia melhoram a qualidade
de vida e aprimoram a parte
social. "Praticar natação na aca

demia é uma forma, mas nadar
emmar e lagoa é uma superação,
os participantes têm mais con

fiança na atividade", destaca.
Já estão agendadas mais

quatro travessias, no dia 18 de
fevereiro será em Bombinhas; no
dia 31 de março na Ilha do

Francês, em Florianópolis; no dia
1 de abril na Ilha de Anhato

mirim, em Governador Celso

Ramos, e 21 de abril a prova será

realizada emUnipraias, Balneário
Camboriú. "As pessoas serão

classificadas por idade, ao final
das cinco provas, aqueles que
obtiveram maior pontuação
receberão troféus; como forma
de estímulo para as próximas
competições". (FABIANE RIBAS)

370-7919
,370-8649

--I

cerem ao público a segurança
necessária.

INVESTIMENTO - Na

conversa que manteve com o

prefeito sobre a situação do

ginásio, Chiodini destacou a

importância daquela praça

esportiva para o desenvolvimento
dos programas que a secretaria

planeja executar. Segundo ele, o
prefeito Márid Sérgio acolheu o

relato e mostrou-se sensível com
a questão, mas ponderou que
faltam recursos para fazer de

imediato todos os investimentos
necessários.

Por isso, a secretaria deverá

empenhar-se na busca dos re

cursos financeiros para a

realização das obras previstas,.
com base em levantamentos de

custos, que ficará concluído na

próxima semana.

- Nossa dificuldade está
sendo a falta de recursos, mas

faremos todo o empenho pos
sível" -, prometeu.
(MILTON RAASCH) Obstáculo: Chiodini depende de recursos para fazer a reforma

T�; RODOCIDE r �.
O FUTURO CHEGOU DE ÔNIBUS

* a,c, IM at, ""
Saídas

12/01 - a noite 19/01 - a noite
Retorno após o show Retorno após o show

Chegada: 14/01 Chegada: 21/01

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

reqíões do Brasil

Representante em Jaraguó do Sul Gilberto 371-6110

Fone/Fax: (0**47) 387-0411 - e-mail: i-odocide(g?terra_corn_br
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