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Cesar Junkes/CP Dentistas de Guaramirim vão apurar índice de cárie dental nas escolas. Página 8

Apenas 1,1% separa acordo no
setorvestuáriode.laraguádoSUl

Vestuaristas de Jaraguá do Sul e região não
conseguiram fechar acordo. Apenas 1,1% de

reajuste separa as propostas. Ontem, na terceira
rodada de negociações, os patrões ofereceram
7,25% de aumento nos pisos salariais, mas os

. empregados reivindicaram 8,3%.

Os trabalhadores iniciaram as negociações
reivindicando saláÍio admissional deR$ 350,00;
normativo de R$ 450,00 e reajuste de 16,8%.
Chegaram a R$ 295,00; R$ 345,00 e 8,3% de

reajuste. Os patrões oferecem R$ 290,00; R$
330,00 ereajuste de 7,5%. Página 5

Caropreso apóia
cassação de ACM e'

José Roberto Arruda
Página4

fr�

Herlim
373-1010 '

Evasão escolar

será combatida

na Região Norte
Página 6

Estadual Mirim de

Futsal começa
amanhã, em JS
Página 11

EdsonJunkes/CP Samuel Lopes
ficou com a sétima colocação,

registrando 1.238,1 pontos

Jaraguaense.s são

destaques no tiro
Cerca de 200 atiradores

participaram da terceira etapa
do Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiada, realiza
da no Clube 1 de Maio, em
Pomerode. Página 12

Pasold quer PSDB
na sucessão de 2002
o prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold (PSDB),
disse que vai "brigar" para que
o partido tenha candidato

próprio ao governo do Estado.

'Página4

Edson Junkes/CP. No Dia Nacional da Famüia na Escola os pais participaram das-atividades. Página 7
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A postura independente do vereador e líder do governo na

Câmara Municipal, Salim José Dequêch (PFL), não suscita só

preocupação entre os aliados políticos do prB, conforme 'reunião
mantida pelo partido esta semana. As posições do vereador,

, fortes e nem sempre afinadas com' o pensamento da base

governista, já renderam alguns acontecimentos no mínimo

singulares. Numa dessas ocasiões, Dequêch foi convidado pelo
vereador e presidente do Legislativo, Evaldo João Junckes (PT),
o Pupo, a ingressar no Partido dos Trabalhadores, por causa de

suas idéias. E em outra, teria sido admoestado veladamente pelo
filho, José Dequêch Neto (Zeca), que no próximo dia 4 estará

assumindo a presidência do partido, e conhecido entre

alguns pefelistas como "o General da Banda" ..

Para conferir
Pelas-declarações do
presidente do PPB, José
Prefeito de Aguiar, as
manifestações de preocupação
com as posições do vereador
Salim José Dequêch
aconteceram quase
unanimemente durante a

reunião do partido, terça-feira à

noite, quando foi analisado o

relacionamento com o PFL.

Inclusive de vereadores' do

partido.
Entretanto, na prática, o que se

vê é diferente, com os

vereadores Adilson André

Araújo e AltairAguiar
apoiando as posições do líder

governista, subscrevendo
inclusive

propostas para tramitação de

projetos de.

resolução no Legislativo.

ímpeto
O patrulhamento sutil que está

acontecendo por parte de

alguns correligionários e .

aliados, entretanto, não
arrefeceu a disposição do

vereador Dequêch, que depois
de já ter sido prefeito, vice

prefeito e vereador por
Guaramirim e de ter se

realizado, como empresário,
parece estar muito à vontade

para desfrutar dessa
nova empreitada política. E,
pelo que se percebe, é dos

que gostam realmente da

política. À parte as

preocupações de alguns
governistas, é justo dizer que
Dequêch também está sendo'

um dos vereadores mais

atuantes, acompanhando com

desenvoltura todos os

assuntos.

Entusiasmado
As posições do vereador já criaram alguns constrangimentos ao

prefeito Mário Sérgio Peixer, como no caso das críticas
relacionadas coin a desativação dos postos telefônicos. Mas

Peixer tem saído pela tangente. Questionado sobre o

comportamento político de Dequêch numa das entrevistas
coletivas à imprensa, disse considerar o vereador "entusiasmado"

pelo fato de ter tido a oportunidade de retornar à vida pública,
após transcorridos tantos anos.

ENTREASPAS--------------
"É um ato de quebra de decoro e haverá cassação, Se

não for assim, opovovaiacharqueoSenado temumafaehada
decatedral e os fundosdeum bordel." (SenadorBernardo Cabral
- PFL/AM -, presidente da Comissão de Constituição do Senado,

.

sobre a violação do painel de votação)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

1
Rua GuilhermeWeege, 327 - Centro - Jaraguá do.Sul - SC

.

PPB avalia os ressentimentos
e decide procurar oprefeito

Partido
também
quer reunião
com o PFL

Guaramirim - Membros da
Executiva do PPB, vereadores e

secretários do partido que atuam

no governo da coligação Acerta

Guaramirim, estiveram reunidos

terça-feira à noite, na Câmara de

Vereadores, analisando .as razões

do descontentamento de alguns
setores do partido. em relação ao

PFL, a outra legenda que integra a

base governista do prefeito Mário
Sérgio Peixer (PFL). A reunião foi

conduzida pelo presidente doPPB,
José Prefeito de Aguiar, e serviu

para a tomada de algumas posi
ções.

A insatisfação, conforme

Aguiar, consiste principalmente no
fato de o PPB não estar sendo

consultado pelos aliados na ocu

pação de cargos e funções vagas
e em algumas decisões do go
verno. Ele não cita fatos es

pecíficos, para não aumentar cons
trangimentos, mas admite que as

queixas se avolumaram tanto que
não teve outra alternativa que não
fosse convocar o partido para ana
lisar a situação, no momento mais
complicado já vivido pela coli
gação, desde que o atual governo
tomou posse, em janeiro. Outro
motivo, segundo o presidente,
seria a postura ostentada pelo
vereador e líder do governo, Salim
José Dequêch (PFL), cuja posição,
independente na manifestação de

.

posições e opiniões e na formulação
de propostas, muitas vezes com

reflexos 'sobre o próprio governo
municipal, como no caso da de
cisão do prefeito de desativar os

postos telefônicos, cria "des-

Aguiar: reuniões com oprefeito ealiadospara apararas arestas

conforto" na base governista.
Segundo Aguiar, na reunião, as

críticas contra a conduta política
de Dequêch "foram unânimes".

POSIÇÕES - De acordo
com o presidente, o PPB deci
diu inicialmente discutir o as

sunto com o prefeito. O vice

prefeito José Joaquim Fernan

des (PPB) ficou incumbido de

combinar com Peixer o que de
verá acontecer na semana que
vem. Depois, a idéia é fazer um

grande encontro com as dire
torias executivas, secretários,
vereadores e membros dos di
retórios dos dois partidos, pa
ra debater as questões gerais da
coligação.

A aliança PFUPPB desban
cou o PMDB do governo de Gua

ramirim, no ano passado, quando
Peixer derrotou o ex-prefeito An
tonio Carlos Zimmermann, até
então considerado imbatível nas
urnas. (MILTON RAASCH)

Tamanini vai defender aunidade peemedebista
.

,

Corupá - o prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) vai

participar da reunião regional do
PMDB, amanhã, em Jaraguá do

Sul, disposto a levantar a bandeira

pela unidade peemedebista nami
crorregião. Durante a semana, o

prefeito orientou todos os seto

res do partido em Corupá, tanto
equipe de governo quanto verea
dores e membros do diretório,
para que a cidade tenha partici-

.. .

pação expressiva no encontro,

que contará com a presença do

prefeito de Joinville, Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB), entre
outras lideranças.

Na opinião de Tamanini, o

partido terá oportunidade ímpar pa
ra, a partirdesse acontecimento, tirar
a limpo todas as questões intemas

que têm marcado a legenda nos

últimos tempos em Jaraguá do Sul,
com reflexos sobre a região. "Os

interesses do PMDB precisam ficar
acima das questões pessoais ou

individuais", diz Tamanini, que vê

com preocupação o fracionamento

que aconteceu no diretório em

Jaraguá do Sul, cidade onde, se
gundo �le, "o PMDB deve até servir
de exemplo para os municípios
vizinhos". Ele já antecipou essa

posição 'em conversa mantida, on
tem, por telefone, com Luiz Hen

rique da Silveira. (MR)
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Fatos e boatos
Os boatos, surgidos há cerca de 15 dias, sobre a interdição

do terreno para a construção do Centro de Reciclagem e

Destinação dos Resíduos Sólidos de Jaraguá do Sul suscitam a

velhaprática da especulação. A informação não foi confirmada
.

nemmesmopelaFatma, deonde,
segundo fontes, teriapartido o lau
do rejeitando o local. Até que se

prove o contrário, não passam de
novas tentativas de resgatar o as

sunto e reintegrar aopinião pública
no debate, tentando atender a inte
resses pessoais ou de grupos.

Desde a concepção, o projeto
vem causando discussões infunda
das e polêmicas sem razão, che

gando ao limite da abstração. De
um lado; o governo que tenta por
todos os meios provar a necessi
dade da instalação do Centro. Do
outro, ambientalistas e apopulação
deNereu Ramos, principalmente,
comandada por políticos adver-

sários, que não o aceitam. Todavia, não conseguem expor com
clareza a recusa emostram-se perdidos, sem argumentações
consistentes que justifiquem a oposição. �\

A discussão saiu do terreno técnico para enveredar-se pelo
campo perigoso da política partidária. Interesses outros têm
dominado a questão, propiciando a contenda. O governo tem a

seu favor a necessidade da reciclagem e o argumento da res
ponsabilidade empropor solução à destinação de toneladas diárias
de lixo. Entretanto, negligenciou na visibilidade do projeto. Não
convenceu apopulação, que insiste em classificar oCentro como
lixão. Faltou assessoria competente para explicar o projeto à
exaustão, dirimindo todas as dúvidas.

Narealidade, as divergências não passam de intransigências.
Os personagens principais do enredo têm demonstrado pouca
afinidade com a arte do diálogo e de visão tacanha. Os am
bientalistas, que revelam desconheceroprojeto e alguns conceitos
elementares de preservação ambiental, limitam-se a críticas,mas
não apontam alternativas, tampouco semostram dispostos a

discutir o assunto com seriedade. O governo, por sua vez, se
encastelá e insiste na imposição do projeto, como coisa pronta,
imutável.

Todos os 'esforços desprendidos em favor da reciclagem de
veriam ser saudados com louvor. Não há mais como continuar
com omodelo arcaico de destinação do lixo noMunicípio -
prejudicial a todos, população emeio ambiente. Aindamais
quando se sabe que para os lixões vão toneladas de produtos
que poderiam ser reciclados, evitando o desperdício e gerando
empregos e renda. É preciso abandonar o radicalismo e tratar o

caso com a devida responsabilidade que a cidademerece.
A proposta do governo é fundamental para o futuro do

Município, que se orgulha de ser o terceiro pólo industrial do
Estado e um dos 'primeiros em qualidade de vida. Tratar a ques
tão do lixo com a devida atenção, propondo alternativas para a
solução dos depósitos a céu aberto é questão de res

ponsabilidade, além de cumprir exigências dos novos tempos.
Todavia, é inadmissível a condução dos debates com picuinha e

vaidades pessoais. O que está emjogo émuito maior do que
pessoas.

o circo está armado
* Sinte/.Regional Jaraguá do Sul Sindicato dos Professores da rede estadual de ensino

Escola Pública de Qualidade.
Não existe qualidade dentro

de um currículo alienante, nem
em uma equipe pedagógicamal
remunerada ou mal preparada,
nem t?m uma equipe diretiva

cumpridora da farsa e damissão
de esconder os "pobres". Nem
em uma comunidade escolar

que continua aceitando tudo

passivamente, se omitindo em

tudo o que exige compromisso
e sequer apostando no voto da

mudança.
Pode-se também aceitar a

hipótese de essa postura decor
rente do fato de haver compro
vado desvio de recursos, avas

saladoras municipalizações e

privatizações produzindo cen

tenas de desempregados e

cl'ientelas elitizadas, além demi
lhões de analfabetos. Mas a es

cola os espera de braços aber
tos porque a educação é um

teatro em si mesmo. E Q público,
que nunca foi povo; continua um
bompúblico.

Não é dia 1°, mas ainda no

mês da mentira. Nova efemé
ride: o dia de enganar a "Família
na Escola". O País dos contra

sensos, governado pela ideo

logia neoliberal de partidos oli
gárquicos, propõe aos pais que
se iludam mais um pouco com

a educação pública, aquela pela
qual pagam impostos, mas sem
pre anda mal.

Enquanto as escolas prepa
ram um belo e-repetitivo folclore
de suas atividades, mascaran
do-as, tornando-as agradáveis e

consumíveis, como convém. A
estruturamal é mantida. O qua
dro de professores está des
falcado ou não é habilitado e, o

que é pior, beiram à misera

bilidade, devido' aos salários

vergonhosos pagos por esse
mesmo governo que promove o
Dia Nacional da Fantasia: an
teontem.

Em Santa Catarina, dos 37
mil professores, 23 mil são
ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário), dos quais 15 mil
não têm habilitação. O salário

do professor catarinense é o se

gundo pior do magistério esta

dual do País. As funções de

Serventes e Merendeiras estão

sendo terceirizadas e seus salá

rios, já miseráveis, reduzidos.
Salas de aula superlotadas -

chegam a ter mais de 60 alunos
numa única sala; falta de ma

terial pedagógico, espaço físico
está sucateado.

A presença dos pais na es

cola deveria ser atitude cons

tante e não apenas quando o

circo está armado. A educação
não precisa de espectadores ou

de voluntários que façam o

papel de inocentes úteis - para
não dizer otários --:-' pois atual
mente não se admite mais tanta

cegueirae inocência. A escola

precisa de cidadãos conscientes
que contestem, reivindiquem,
mobilizem a comunidade em

favor dos seus direitos constitu
cionais. Assim resumimos: uma

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180 ou pelo endereço
cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Caropreso defende punição
exemplarparaArruda eACM
Deputadomantém
posição contrária
à abertura da
CPI daCorrupção

, Jaraguä do Sul - o depu
tado federal Vicente Caropreso,
presidente estadual do PSDB, con
siderou "muito grave" a violação
do painel eletrônico do Senado. Ele
acredita que os senadores Antônio
Carlos Magalhães (pFIJBA) eJosé
Roberto Arruda (PSDBIDF) feri
ram o decoro parlamentar e de
vem ser punidos exemplarmente.
Sobre a participação de Arruda -

ex-líder do governo no Senado
no episódio, Caropreso disse ser

lamentável. O deputado, no entan

to, mantém-se contrário à abertura
de uma CP! na Câmara Federal

para apurar as denúncias de cor

rupção na administração federal.
Para justificar o posicionamen

to, Caropreso utiliza os mesmos

argumentos do Palácio do Planalto
de que "todas as denúncias já estão
sendo apuradas pelo Ministério
Público e demais órgãos compe
tentes". Contraditoriamente, fez
rasgados elogios na tribuna da Câ
mara de Vereadores à CP! dos

Medicamentos, da qual foi relator.
"A CPI não tem um fato deter
minado. Não passa de uma vonta

de política da oposição que quer
transformã-la num palanque an

tecipado das eleições de 2002", de
clarou.

Apesar de apostar na inocência
do presidente Fernando Henrique

Fidelidade: Caropreso acredita na inocência do presidente FHC

Cardoso (PSDB) em relação à

violação do painel de votação do
Senado, Caropreso irritou-se ao '

ser questionado sobre o conhe
cimento da lista por parte de FHC.
"Você está usando as ilações do
senador Suplicy, O presidente é um
homem digno e honrado, que re

pudia qualquer ato de corrupção",
afirmou.

Na opinião de Caropreso, o

assunto é de responsabilidade do
Senadoe cabe à Comissão de Ética
estabelecer os procedimentos. "A
democracia foi violentada. Houve

quebra no decoro parlamentar, mas

a instituição é quem deve cuidar
do caso", desconversou, classi
ficando de louvável a atitude de
Arruda em assumir o envolvimen
to no caso e pedir perdão. Entre
tanto, a "mea-culpa" não o exime
do delito.

Ele evitou comentar possíveis
punições a Arruda por parte do

PSDB, como queria o primeiro
secretário da legenda, deputado
federal Luiz Carlos Hauly (PR),
que sugeriu a expulsão do senador.
Na tarde de terça-feira, Arruda
pediu desligamento do PSDB.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasoldvai 'brigar' porcandidaturaprópriadoPSDB
Jaraguä do Sul - O prefeito

Irineu Pasold (PSDB) promete
"brigar" pelo lançamento de can

didatura própria do partido ao go
verno do Estado no ano, que vem.

O anúncio foi feito na manhã da
última terça-feira, durante entre

vista coletiva. Pasold disse que a

proposta será apresentada na reu

nião nacional da legenda, marcada
para 2 de junho, em Balneário
Camboriú, quando será lançada a

campanha de filiação. '

De acordo> com Pasold, o par
tido dispõe hoje de quatro pré
candidatos com potencial sufici
ente para enfrentar uma eleição
estadual. Na lista do prefeito estão
o deputado federal Vicente Caro

preso, o presidente da Celesc (Cen-

trais Elétricas de Santa Catarina),
Francisco Küster; o deputado es

tadual Jorginho Mello e o prefeito
de Balneário Camboriú, Leonel
Pavan. Este último, segundo Pa

sold, poderá concorrer ao Sena

do, caso o partido decida lançar
outro nome ao governo do Estado.

- Vou brigar por candidatura
própria do PSDB. Se os demais

partidos nos querem na coligação
é porque temos votos, e não por
que somos mais bonitos -, ava

liou, descartando qualquer acordo
de aliança nomomento. Na opinião
dele, o PSDB não deve fechar

questão antes de analisar o pro
grama e a intenção dQS partidos
que propõem coligação. "Se o Luiz
Henrique (Luiz Henrique da Sil-

veira, prefeito de Joinville) sair
candidato ao governo, a adminis

tração de Joinville fica com o

PSDB. Mesmo assim, precisamos
avaliar a situação e verificar se o

programa de governo está de
acordo com a linha do partido",
ponderou.

Pasold não acredita que as

costuras políticas que estão sendo
desenhadas em âmbito nacional

para unir PSDB e PMDB nas

eleições do próximo ano imponham
alianças em Santa Catarina. "A co

ligação no Estado vai acontecer

independente das articulações que
estão sendo trabalhadas pelo País",
aposta, lembrando as divergências
entre lideranças nacionais dos dois

partidos. (M�)

O novo líder do governo no Senado, senador Romero Jucá

(PSDB/RR), que substitui José Roberto Arruda (PSDBIDF), é
acusado de participar do desvio de R$ 300 mil

destinados, em 1992, pelo extinto Ministério da Ação Social à
Fundação Roraima. A acusação consta de processo iniciado há

nove anos no Tribunal de Contas da União, onde tramita sob'
, sigilo.

Jucá teria usado recursos públicos para equipar a Fundação
Roraima, entidade filantrópica que criou a TV Caburaí - afiliada

da Rede Bandeirantes -, que funciona na casa da filha do

senador, em Boa Vista.
As ligações de Jucá com a fundação começaram sete meses

depois de ter deixado o governo do Estado, em 1990, quando se

tomou sócio da entidade e da televisão.

Segredo
Apesar do deputado
federal VicenteCaropreso,
também presidente estadual
do PSDB, apostar na
inocência do presidente
Fernando Henrique'

.

Cardoso, do mesmo partido,
no-episódio da violação do

painel de votação
do Senado, é difícil acreditar
que o ex-líder do governo
senador tucano José Roberto

Arruda, de posse de tal

segredo, não tivesse contado
ao chefe.

Recursos
O deputado federal Carlito

Merss (PT) conseguiu incluir
no orçamento da União deste

ano R$ 50 mil para a

construção de Centro de
Atendimento a Portadores de

Necessidades
Especiais em Jaraguá do Sul.

Guaramirim vai
receber outros R$ 50 mil para a

construção de um Centro
Comunitário e Corupá será

beneficiado com R$ 50 mil para
a aquisição de uma unidade

móvel de saúde.

Carta Jurídica
O Brasil será o primeiro país da América

a elaborar a Carta Jurídica. Seguirá o modelo da França, primeiro
país do mundo a lançar esse tipo de trabalho. A juíza Maria
Tereza do Cárcomo Lobo foi indicada pelo STF (Supremo
Tribunal Federal) e pelo Centro de Estudos Jurídicos do STJ

para orientar a redação da carta. Ela vai racionalizar o sistema

judiciário brasileiro, apontando suas qualidades, falhas e soluções
concretas para que o aparelho fique mais ágil e de fácil acesso ao

cidadão.

Licença
O primeiro suplente de
vereador pelo PR, Rui
Lessmann, também diretor da
Câmara de Jaraguá do Sul,
assume a vaga do titular,
Carione PavaneIlo, na

próxima semana. Carione

pediu licença, sem
'

remuneração, por 6.0 dias. De
acordo com ele, a decisão é

para "dar oportunidade ao

suplente".

Facultativo
O prefeito Irineu

Pasold (PSDB) decretou ponto
facultativo na próxima

segunda-feira, dia 30, na
Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Com
a medida, os servidores

municipais, que recebem hoje o

salário do mês, terão

quatrodias de folga, já que na

terça-feira, 1 de maio, é feriado
nacional, Dia do Trabalho.

Sugestões para a coluna: cp.pofitica@jomalcorreiodopovo.com.br
(

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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Reajuste salarial interrompe negociações no setor vestuário
Impasse leva
.decísôo para a
Justiça do
Trabalho

Jaraguá do Sul - Patrões e

.trabalhadores do setor vestuário
não conseguiram fechar acordo.

Apenas 1,1% de reajuste separa as

propostas. Ontem, na terceira
rodada de negociações, o Sindicato
Patronal ofereceu 7,25% de au

mento nos pisos salariais, mas os

empregados reivindicaram 8,3%.
Com o impasse criado, a expec
tativa era que nó final da tarde seria
lavrada a ata negativa da nego
ciação.

Os trabalhadores, no entanto,
mantinham as esperanças de que
os empresários voltassem a manter

contato, aceitando o reajuste reivin
dicado e fechando o acordo. Até
o fechamento desta edição, estava
mantido o impasse, levando a deci
são para a Justiça do Trabalho. A

data-base da categoria é 1 de maio.
A negociação entre patrões e

empregados começou no dia 16 de

Impasse: patrões e empregados não chegam ao acordo sobre reajuste salarial dos vestuaristas

abril. Na época, em reunião rea- midor) do período e 10% de au- sional e R$ 420,00 para o nor-

lizada no sindicato dos traba- mento real. Os patrões ofereceram mativo, além de reajuste de 14%.

lhadores, a categoria reivindicou reajuste de 4% e mantiveram os Quatro dias depois, as partes
salário admissional de R$ 350,00; atuais pisos: R$ 260,00 de admis- voltaram à mesa de negociações.
normativo - para trabalhadores, sional e R$ 300,00 normativo. Os trabalhadores apresentaram
com mais de 90 dias de empresas Durante as negociações, com a como contraproposta no salário
- de R$ 450,00 e reajuste de recusa dos empresários, os tra- admissional de R$ 315,00, nor-:
16,8%, sendo 6,8% do INPC (Ín- balhadores reduziram as propostas: rnativo de R$ 400,00 e reajuste de
dice Nacional de Preços ao Consu- R$ 330,00 para o salário adrnis- 11 %. O patrões ofereceram R$

ESTADO DE SANTACATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l' Vara

PRAZO DO EDITAL: dias

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 1l/MAIO/200l, às 14:15 horas, e, em segunda oportunidade, no
dia 21/MAIO/2001, às 14:15 horas, neste Juízo de Direito, situado à RuaGuilhermeCristiano

Wackerhagen, 87,Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a lei
lão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n°

036.98.001594-0, em que figura(m) como exequente(s) Comércio e Indústria Breithaupt
S/A., tendo como executado(s) Deni Comércio de Alimentos Ltda. Bem(ns): 01 - Um
freezer, horizontal, Mais Frio, com 2 tampas de vidro; 02 - Um freezer horizontal" Mais,
Frio, com 2 tampas; 03 - Um freezer horizontal, Prosdócimo, 4 tampas; 04 - Dois freezer
vertical, 280 litros, Consul; 05 - Uma câmara fria com 4 portas; 06 - Ummicroondas Panasonic;
07 - Um fomo elétrico Fischer; 08 - Uma fritadeira elétrica grande Kymsem; 09 - Um fogão
industrial4 bocas; 10 - Uma chapa grande Tedesco; 11 - Um balcão de fórmica com 2,00m

.

e 2 portas; 12 - Vinte e seis mesas em ferro e granito; 13 - Oitenta e oito cadeiras de ferro e,
forro; 14 - Uma TV 20', Philco Hitachi; 15 - Um balcão em granito e fórmica de formato

irregular, com cerca de 7 metros com 15 portas; 16 - Um balcão refrigerador de aproxima
damente dois metros, duas portas de fórmica; 17 - Seis banquetas de ferro forrada; 18 -

Uma pia com uma cuba com balcão de fórmica de 3 portas; 19 - Um balcão de 3,5 metros
aproximadamente, com 6 portas e 6 gavetas; 20 - Uma balança digital, Toledo, com capaci-,
dade para 15Kg; 21 - Uma calculadora Olivetti 682 Logus; 22 - Um balcão de fórmica, com'
3 portas de aproximadamente 2 metros; 23 - Uma pia de granito com 2 cubas de apro
ximadamente 3 metros, 5 portas e 5 gavetas; 24 - Uma cristaleira de aproximadamente 2,5
metros, 3 repartições; 25 - Urna estufa, Cise, de vidro e metal. Avaliação: R$ 3.660,00 em

02/julho/1999, cujo valor será corrigido monetariamente até a data doía) leilão/praça,
.seguíndo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou pendências:
Não há. Salienta-se que, em primeiro leilão /praça, o valor do lanço não poderá ser inferior
a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda,
oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso
não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente,
da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudia
Jenichen Janssen. Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC),
02 de abril de 2001.

Márcio Renê Rocha

Juiz de Direito

270,00 de admissional, R$ 315,00
de normativo e 5% de reajuste.

No final da reunião, 9s em

presários ofereceram admissional
de R$ 280,00, normativo de R$
320,00 e reajusté de 6,5%. Os tra
balhadores rebateram apresen
tando R$ 295,00 para o admis

sional, R$ 345,00 para o norma

tivo e 8,5% de reajuste. Na rodada
de ontem, os patrões chegaram a

R$ 290,00 e R$ 330,00, admis
sional e normativo, respectivamen
te, e reajuste de 7,5%. A comissão
de negociação dos tralhadores

decidiu não aceitar reajuste menor
do que 8%, mantendo o impasse.

O presidente do Sindicato dos

Trabalhadores, Gildo Alves, clas
sificou de iritransigente a resistên

cia dos patrões. Na opinião dele,
os empresários têm condições de
atender as reivindicações. "Nossa
proposta é coerente. Não pedimos
nenhum absurdo, por isso, não
abriremos mão do reajuste",
declarou. O presidente do Sindi

cato Patronal, Durval Marcatto
Júnior, estava em reunião e não

pôde atender a reportagem do

CORREIO DO POVO.
(MAURíLIO DE CARVALHO).

ENDOCRINOLOGIA

Vv.CUwev�s�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

�,;,,,'r:"-_--��i>=----1
PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA 1

BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB) �Ilo-. Clccccdco-L� d.os-SOLt'\toy I

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala 701 I. ,;1_i'í( ,.u' """"- �j""*'�1

PROCTOLOGISTA
r.=--,==-��Vv.A�l?/L.S�'
Pli'ectoclin Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701'

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
'. Dr: C"l..cuLWT�

L,-_�,�."""",," Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

1 .. �o;���;��� _

L ... B.�.ª ... º.� .. !lb�.�.rD.� .•...,!:!.�..�.g�, .....§º ... :.....�ªEªg�ª .....ºº .. §.�I .. : .. §º
;
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Cesar Junkes/CP

Jaraguá do Sul entra na moda e

ajudaRede deCombateaoCâncer
Jaraguá do Sul - Acontece

nesta quinta e sexta-feiras a pri
meira edição do Jaraguá Fashion

Show, evento que pretende
colocar a cidàde no circuito damo
da catarinense e apresentar a

coleção outono-inverno das mar

cas comercializadas no Shopping
Breithaupt. Os desfiles acontecem
a partir das 22horas, no Big Bowl
ling (segundo piso do shopping),
e, segundo informações da Asses
soria de Imprensa, contará com a

presença de 25 modelos profis
sionais, a maioria contratada da

Agência Ford, de Florianópolis.
Após os desfiles haverá show com

o grupo musical "Filhos da Terra".

Hoje à noite o público poderá
conferir a coleção outono-inverno
produzida pelas marcas Bijoux
Elegance, Só Couro,Makenji, eA

.

Loja.com. Amanhã será a vez das

grifes Naguchi, Simara, Lojas
Breithaupt e Modas Albert. Tanto
hoje como amanhã a organização
do evento planejou uma decoração
baseada em efeitos cênicos,
gráficos e de iluminação. Na
primeira noite a decoração será em
branco vinil e amanhã com gra
fismos. De acordo com a coor-

denação da GH7 Assessoria e

Criação, especializada na produção
destes eventos, a proposta é

oferecer ao público um show que
vai mesclar a beleza e a arte da

movimentação dos modelos, luz e

som.

A organização do evento de

cidiu que 20% da renda bruta vai

para a Rede Feminina de Combate

ao Câncer, entidade que atua há 14

anos na região, realizando um

trabalho de prevenção de colo de

útero e de mama. A Rede recebe

verbas municipais para atender
uma estrutura de 60 voluntárias,
mais médicas, enfermeiras, se
cretária e zeladora. Atualmente, a
Rede atende 460 pacientes por
mês, sem contar os encontros

educativos com grupos de idosos,
associações de bairro, escolas e

empresas.
Para a voluntária Carla Meier,

que há 10 anos atua na Rede, esta
é uma excelente oportunidade de

mostrar o trabalho realizado pela
entidade. Os ingressos estão à

venda na Rede Feminina de

Combate ao Câncer e nas lojas que
participam do desfile com preços
deR$ 15,00,R$ 30,00 eR$ 50,00.

Educação: Programa Apóia foi apresentado ontem pela manhã na Recreativa da Marisol

Lançado programa decombate

à evasão escolarna região
A tarefa conta com a parti

cipação efetiva dos educadores,
em primeiro lugar, que ficaram

.

encarregados de avisar a direção
ou equipe diretiva da escola quando
constatar a ausência de um aluno

por uma semana, através do preen
chimento do aviso por freqüência
de aluno, que deverá ser encami

nhado ao Conselho Tutelar ou ao

Juizado da Infância e da Juventu
de. Se as primeiras providências
não derem resultado positivo os

pais serão notificados. "Agora
temos a força da lei para enfrentar
o problema de evasão escolar",
argumenta a coordenadora do
CRE de Joinville, Carmelina Alves
Barjona,

Na avaliação de.Cärmelina, a
situação agora está melhor porque
o que era responsabilidade única
das unidades de ensino passará a

ser dividido com a sociedade. Ela

aponta a migração e a desagre
gação familiar como as principais
causas Ga evasão escolar. "Tarn-

,
bém temos que garantir a fre

qüência na idade certa", completa,
ao se referir a idade de 7 a 14 anos

para o ensino fundamental e de 14

a 18 para o ensino médio. A evasão

Apóia quer. reduzir
onúmerodealunos
que abandona a

escola

escolar, ainda segundoCarmelina,
é mais freqüente a partir da 78 série

e no inicio do ensinomédio, época
em que os estudantes ingressam
no mercado de trabalho e acabam

largando a escola.

Em Jaraguá do Sul a Coorde
nadoria Regional de Educação
aponta uma evasão de 8,14% no

ensino fundamental e de 10 a 11%
rio ensino médio. Os dados são

referentes ao ano passado, se

gundo informações da responsável
regional para estatística e infor

mática,Marlei Batista. A rede esta
dual tem 25 mil alunos na região.

Já a rede municipal de educa

ção encontra-se em situação mais

confortável. Segundo a chefa de

documentação e estatística da Se

cretaria Municipal de Educação e

Cultura, Alzenir dos Santos, o

índice de evasão escolar é de ape
nas 0,39%, de acordo com os da

dos do ano passado.
O presidente da Associação

dos Conselhos Tutelares de Santa

Catarina, Paulo Vendelino Kons,
conclarnou toda a sociedade para
reverter os altos índices de evasão

.

escolar através do engajamento de
todos os segmentos ao programa.

Posto de Saúdemerecemais atençãoJaraguä doSul-Reduzir os
atuais'3,65% para 1,5% o índice

de evasão escolar em Santa Ca
tarina é ameta doPrograma Apóia,
que teve lançamento regional on
tem, em Jaraguá do Sul. O evento,

que aconteceu durante toda a

manhã na Recreativa da Marisol,
reuniu professores, diretores de
escola e coordenadores dos mu

nicípios que compõem as co

ordenadorias regionais de edu

cação do Norte do Estado (Jo
inville, Jaraguá do Sul e São Bento
do Sul) além de Conselhos Tu

telares, promotores e juízos de
Direito da infância e dajuventude
em uma única proposta de tra

balho: garantir a permanência na

escola de crianças e adolescentes
e 'promover o regresso daqueles
que largaram os estudos sern

sequer terem concluído o ensino /

fundamental.

Jaraguá doSul-AUnidade de Saúde doMunicípio está deixando
a desejar quanto à execução dos serviços que lhe estão afetos. Na

segunda-feira era grande o número de idosos que ali comparecia para
tomar a vacina contra a gripe, de acordo com o chamamento aos

maiores de 60 anos, entre eles da imprensa, ficaram constrangidos a

tomar a vacina, em ambiente de semi-escuridão.

Perguntado da razão de penumbra em plena manhã, a direção
justificou com a informação de que já pedira à Secretaria de Saúde

lâmpadas e outros materiais, e que ainda não chegou.
Então está mais do que na hora de o secretário de Saúde autorizar

a sua Pasta o envio do material requisitado.

Projetos de Trabalho: um exemplo da.
4a série do Colégio Marista São Luís

A proposta educativa de projetos de trabalho, em sala de aula, busca uma nova forma de
organizar conhecimentos escolares visando um aprendizado contextualizado e significativo
para o educando. Partindo dos conhecimentos que o aluno já domina, de suas hipóteses
(verdadeiras, falsas ou incompletas) e de suas dúvidas, busca-se novas informações, que
discutidas e organizadas, fazem surgir novas certezas e, em contrapartida, novas dúvidas,
num círculo vicioso de eterna pesquisa.

A turma da4' série doColégioMarista São Luís, orientada pela professora regente [aqueline
c. L. Novelle, iniciou esse ano letivo trabalhando com o Projeto Dinossauros. Esse tema

proporcionou a realização de um trabalho interdisciplinar demuita pesquisa. Várias foram as

fontes: livros, revistas jornais, CD-Rom, Internet, vídeos, ... emuitas foram as relações entre essas
fontes de pesquisa (inclusive com dados clivergentes).

O trabalho com projetos prioriza oenvolvimento do aluno, tornando-o participante, co·
responsável e consciente dê seu aprendizado. Abeleza do trabalho deu-seprincipalmente por
esse envolvimentoprazerosoe produtivo das crianças. Entretanto, não foram somente os alunos
da turma que colaboraram, pais, professores, alunos de outras séries tambémcontribuíram com

oprojeto.
A partirdessas contribuições, das pesquísas realizadas e das informaçõesobtidas sobre o

assunto, desenvolveram-semuitas atividades pedagógicas: relatos orais, produções de textos
(coletivos e indíviduais), produção de história em quadrinhos, confecção demaquete, cartazes,
trabalho com literatura infantil,etc.

A realização deum projeto de trabalho é um desafio para o professor, uma vez que ele é o
responsável pela determinaçãodeobjetivos e conteúdos, pelo encaminhamento do trabalho, pela
seleção de informações trazidas, pelo planejamento de novas propostas educativas e pela
avaliação constante do processo. O trabalho com projetos em sala de aula proporciona ao

professor exatamente isto, exercer de fato o seu papel de educador, sendo mediador entre o
conhecimento e o aluno, sendo o facilitador desse aprendizado, promovendo e orientando a

busca, instigando a curiosidade, provocando questionamentos e colaborando para que o aluno

perceba que o conhecimento não é fragmentado, que a informação pode ser contestada, que a

dúvida é um benefício e que, principalmente, somos eternos aprendizes.

I}j/J fIEDLER DESPACHANTE
TIlANs,.1dNc1A • "OUIlOS • IPVA

UClINClAMiINTOs •••RVIÇOSo.u'"

Fone/Fax
(47) 275-1417A solução naprodução de

fotolitos coloridos e preto
e branco, sistema digital. Jaqueline c. LickfeldtNovelle

Professora da 4" série do Colégio Marista São Luís·Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - sc
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(.........._Ä_ut_og;;;;;;;.......e..........ra_1_) As novas estrelas da GM
PT Cruiser

ainda em alta

o mais recente modelo da Chrys
ler lançado, o PT Cruiser, está em alta
t�bém nos Estados Unidos. A Daim
ler Chrysler está elevando em 35% a

produção do veículo, passando para
310 mil unidades fabricadas ao ano.

Outra novidade, será a apresentação
ao público no Salão de Nova York a

versão do PT Cruiser conversível.

o Leilão de
Elton lhon

A tradicional casa de leilões de Lon
dres, Cristie's, informou que no pró
ximo dia 5 de junho será realizado o

leilão de alguns carros de luxo de EI-
,

ton John. Entre os carrões estão um

Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar
e Rolls-Royce. A realizadora do leilão
informou também €J.ue o cantor está
se desfazendo dos carros por falta de

tempo para dirigi-los. Um dos carros
no leilão é um Rolls-Royce Phantom

4, ano 1973, carro que usaram em al
gumas turnês.

Xterra a hidrogênio
A Nissan, com omodelo Xterra, es

tá testando o veículo movido a

hidrogênio, através de células de ener
gia. Esse está sendo o primeiro proje
to da Nissan para o uso urbano. O
modelo a hidrogênio é muito menos

poluente, as células de energia, por
meio de reação, liberam eletricidade,
onde é separado o oxigênio do

hidrogênio. O resultado é que irá libe
rar vapor d'água, em vez de gases
poluentes,

Outras montadoras estão com veí
culos movidos a hidrogênio em fase
de testes. A Daimler Chrysler preten
de comercializar o primeiro veículo a

base de células de energia em 2004.

A Chevrolet está lançando, de
uma vez só, dois veículos de mer

cados diferentes, a minivan Zafira
e o utilitário esportivo Tracker. A

marca, depois de ver o sucesso de
vendas da Renault, o Scénic, come
çou a produzir a minivan Zafira,
produzida na Europa pela Opel. Já
no mercado de utilitários esporti-

.

vos lançou o Tracker, modelo
basicamente igual ao da
Suzuki Vitara, marca japo
nesa que a GM detém
20% das ações.
Zafira - O modelo pro
duzido no Brasil che

ga ao mercado com

aspecto muito pare
cido com o do
Astra. Lanternas,
grade e vincos são

alguns detalhes
externos. Volante,
comandos internos

e estofados são os

detalhes internos. Des-
tacam-se as possíveis combina
ções diferentes de bancos e aco

modação para até sete pessoas.
Esta opção, para sete pessoas, é

possível graças aos bancos
escamoteáveis instalados depois
da segunda fileira de bancos, que
reduz consideravelmente o espaço
no porta-malas.
A Zafira traz dois mo
tores já conhecidos:
2.0 MPFI e 2.0 16V
SFI. Esses motores
desenvolvem 116 e

136 cavalos de potên
cia, respectivamente.
Entre. os equipamen
tos de série, na versão

mais simples da

minivan, estão trio

elétrico,
volante com

regulagem de altura e

profundidade, bancos
com controle de altu-

ra e rodas de 15 polegadas.
Tracker - A Chevrolet está
entrando num

mercado
novo

para
as

Não Importa a marca ou lIodell,
.1 carro precisa lIe SlIuro.

Sportage.
o jipinho, muito
bonito, traz uma

entrada de ar no

capô, dando aparência de potência
sobrando do carro. Muitas comodi
dades de série foram dispostas,
teto solar elétrico, ar-condicionado
e direção hidráulica, entre outras.

Air bag duplo e freios
ABS com EDB (distribui
ção de frenagem) fazem
o conjunto de segurança.
O motor 2.0 turbodiesel
intercooler, único, que
gera 87 cavalos de po
tência, carrega o utilitá

rio, que dispõe, também,
de tração 4x4 reduzida .

Os dois novos modelos

chegaram a pouco tempo
no mercado nacional e já
estão disponíveis nas

concessionários com o

preço em media de R$ 37
mil para a Zafira e R$ 60
mil para o Tracker.

in-
dústrias brasileiras, o de utilitários

esportivos. As mudanças externas,
em relação ao Suzuki Grand Vitara,
ficam nas logomarcas espalhadas
pelo carro. Tirando o Suzuki, o
principal concorrente é o Kia

t�
....
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Arduíno
Veículos

Fone:" (47)371;"4225 Fax: (47)371-9720
Av. Prefeito Waldemar Grubba n° 1033

MODELO ANO COR COMBo

Ranger XL 2.5 00 Branca D

,
Palio EX 1.0, 2p 00 Branca G
Gol 1.0, 16V, 4p 99 Azul G
Gol 1.0, 8V, 4p 98 Branca G
Parati CL 1.6 97 Branca G
Palio' EDX 1.0 2p 97 Vermelho G·

Moto Kawasakl Vulcan 97 Vermelha G
Corsa Sedan GL 1.6, 4p 96 Verde G
Goi CL 1.6 95 Branca G

Tipo 1.6 completo 95 Prata G

Eseort Hobby 1.0 94 Azul G
Parati CL 1.6 92 Bege G
Monza SUE 2.0 4p cl trio 92 Prata G
Goi CL 1.6 88 Bege A
Fusca 1300 L 81 Bege G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Daliar
---,----------------

VEICULaS LTDA

.ElAI
Tipo 1.61E compl. ss Cinza G

.'EJl
Goi 16V4p !9 Azul G
GoIl.0, 4pts, 16V !9 Branca <' G
GoICU1.6 ss Branco G
GolfGL 1.8, compl. ss BraACO G
Goi CL 1.6 W Verde G
Goi CL 1.6 S2 Dourado G
Kadett GL 1.8, tno eletr., ar quente, limp.) G
Parati .1.8

.

Prata G
.GM

Corsa4p !9 Prata G
Corsa2p 00 Prata G
CorsaWind ss Azul G

.EQ.BQ
EscortL 91 Prata A
F-l000 fIT Amarela D

I ' Gol 1.0, 16V, 4p, ano
89, cor branca.
R$ 14.500,00 .

Gol CL 1.6, gasolina, ano
92, bege metálico, cl

trava carneiro, engate pI
-carreta, R$ 7.00,00.

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

ANO GOR COMBo Corsa 1.0. 2p 00 Prata G
Gorsa 1.0 MPFt2p 91 Branco G
Corsa 1.0 Super 4p ff1 Cinza G

01 Branca G Vectra GLS compl. 4p 00 Prata G
98 Prata G Monza 2p, SLE completo 90 Cinza G
97 Vermelho G
95 Prata G Volkswagen
95 Azul G Goll.0 16V, Plus4p(corrp... r,dir.h.,trava) 01

.

Prata G
B9 Branca A Saveiro 2p, completo 00 Branco G
B6 Cinza A Gol CU1.6 2p ss Marrom G

Parati CU 1.8 cl ar, zo ss Prata G
9B Vermelha D SantanaGLSI compI. 4p W Verde G
97 Vermelho G
94 Prata G Ford
B9 Verde G

F-l000 MWM XL completo 00 Branca D

00 Bege G EscortGL 1.8i2p 00 Verde G
PampaL 1.8c/capota ss Branco G

99 Cinza G
Escort Hobbi 1.0 2p 94 Prata G9B Vermelho G

95 Branco G Verona LX 1.6 2p 92 Cinza A

94 Cinza G EscortGL2p 00 Azul A

94 Branca G
FiaiB7 Bege G

97 Verde G
96 Azul G
95 Verde G
B7 Prata G

95 Azul G

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822
MODELO ANO COR COMBo

VW

Gol Especial 00 Branco G

Gol 1000 Plus 96 Azul G

Santana Quantum CL 90 Verde Met. G

Goi CL 1.6 89 Marrom G

GM

Pick-up Corsa 1.6 98 Prata G

FORD

Ka 98 Vermelho mel G

RAT

Uno ELX, compl., -ar e dir. 95 Vermelho G
- Uno ELX, 4p, compl., cl ar 94 Preto G

Ruà: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Novo;s e trsados
Fones: 373-0806 /373-1881

MODELO
GM

Corsa Wind 4pts
Corsa Wind
Corsa Super 4 pts
Kadett GSI comp.
Corsa Gl 1.4, lDT, TE
Chevette Sl
Chevette l cl rodas

FORD
F-l000 Xl compl.
Fiesta
Escort L LeIt, rodas, ar qte
Escort GL

VW
Gol 16V, 4p
Gol 16V, 4p
Gol
Gol CU
Parati Gl 1.B
Goi Cl'
Gol Gl

Fiai
Palio Weekend, completo
Uno M EP 4pts, • ar

.

Tempra 8V completo
Elba S

Moto
CG Titan 125

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

c
MODELO COR ANO

Voyage Prata 86
Gol BX Bege 84.
Santana Cli 1.84 pts- dh + ar cond.+.trava Branco 96
Versaiies - compl.eto + teto Verde 94

. Versailes - Royale - completo Verde 94
Fiesta 4 pts -fimp., desmb., ar qte, alarme Vinho 96
Corsa Sedan GL 1.6 - desmb.Ar qte, rodas Prata 96

Tempra 4 Pts Completo Vinho 95

Lista de Veículos
"

VEICULO ANO COR ,COMB.
FORD

Fiesta 1.0 00/01 preta gasolina
Escort GL sW 16v 99/00 prata gasolina
Escort GL .16VH 99/00 verde gasolina emFiesta 1.0 98/98 vermelho gasolina
Courier SI 98/98 prata gasolina

IAOKMOl1ldeo CLX 96/97 preta gasolina
Pampa 1.8 L 96 azul gasolina
Escort 1.8 GL 96/96 branca gasolina
Pampa 1.8 L 9'4/94 branca gasolina
Escort GL 1.8i 93/94 branca gasolina
Verona LX 91/91 Vermelho ,

álcool
GM

510 de luxe 2.2 96/97 cinza gasolina
Omega Suprema GLS 93/93 vermel_ha álcool

VW
GolCIi 95/95 branca gasolina
Kombi 87/87 branca gasolina
Gol 86/86 branca álcool

PATICULARES
Mondeo CLX 95/96 preta gasolina
Monza Class EFI 93/93 cinza gasolina

MrrsflUBICH
Pagero GLS 95/95 azul diesel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL 26 DE ABRIL DE 2001 CORREIO DO POVO Classi A�to - 3

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

VW
Chevette Cinza 91 1.6 DL R$ 5.400,00
Corsa Vermelha 99 1.0 MPFI4p R$ 13.500,00
Corsa Roxa 97 1.0MPFI R$ 10.400,00

GM
Kadet Verde 94 1.8 R$ 8.500,00.
Kadet Verde 93 1.8 SLE R$ 8.800,00

FIAT

Tipo Vermelha 94 1.6 camp. R$ 8.700,00
Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00
Uno Prata 94 1.0 R$ 7.200,00

FORD
Escort Prata 88 1.6 L R$ 4.500;00
Fiesta Verde 97 1.0 R$ 9.500,00

Monza SUE 2.0, verde metá
lico, ano 88 - R$ 5.400,00

Verona, vermelha, ano 91,
'

1.8 GLX - R$ 7.200,00
MonzaGLS, 2.0, azul, 4pts,
ano 95 - R$ '11.500,00

Verona GLX, 1.8, 4 pts,
prata, completo, ano 95

- R$ 10.300,00 '

Uno 4p, eletrônico, azul,
ano 93 - R$ 7.500,00

Gol CL 1.6, azul, 92.
R$ 7.000,00

Escort 1.8, prata, 94,
completo. R$ 10.000,00

" ,

�. /,:��\�:r: .�:.�:�." /:s. :,:,::��<��� './�.::i '::\�...,.
"

Compra.Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

371-9333
E-mall: circuitomotos®terra.com.br

RuaRemoido Rau, 3SS - Centro - Jaraguá do Sul
Corsa Sedan Prata, - Corsa 98, cinza, 4pts. Corsa 99, verde, 4pts. Corsa 4pts, branco, 2001,
Okm, 1.0. R$ 18.500,00 LZI 6202. R$ 13.000,00 MAM 8933. R$ 14.000,00 Okm. R$ 16.700,00

608, com Baú, 81

UnoMille Eletronie 4p Branca 94

VW

Gol4p Branco 99

Gol2p cl ope. Branco 99

Gol2p e/ope. Branco 99
GoI Plus Branco gy
ParatiMI completa Verde gy
GolfGL Branco 9:í
GolCL· Azul 91

<M
Corsa Super 4p Branco 99
CorsaWind 4p Verde 99

CorsaZp e/ope. Branca 99
CorsaWagon GL1.6dtrbtDNPrata 98
Corsa Super 4p Branca CJJ
Corsa GL 1.6 2p Branca gy
VectraGLS completo Bordô gy
Corsa 2p cl ope. Prata ss

(47) 376-:1.772

C...... LTD�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C.,....NHONIIT..
MODELO ANO COR COMBo Palio ED 1.0 97 Verde G

GM Tipo IE 2pts 95 Prata G
Ipanema SL 1.8 91 Azul G Tipo IE 4 pts 94 Vermelho G
Monza Classic 2.0, 4p 90 Chumbo G Uno 1.5 R 88 Vermelho A
Monza SLE 1.8 90 Preto G Uno Mille 91 Branco G
Logus CL 1.8 94 Verde A CAMINHONETES

VW MB 708 88 Azul D
Gol MI 1.0 98 Vermo G MB 608 01 Azul D
Goi CL 1.8 94 Branco A D-20 custom 92 Branca D
Passat LS 1.6 86 Verde A F-l000 97 Branca D
Gol 1.0 III 8V 00 Branco G Ranger STX 96 Azul G
Gol BX 84 Branco A S10 2.2 95 Vermelha G
Kombi Furgao 92 Branca G Toyota Jeep 88 Branca D
Saveiro 1.6 CL 96 Branca ·G MOTOS

FORD MotoTitan 98 e 00 Verde
Escort GL 1.8 97 Branco G Moto Sandow 97 Bordo
Pampa 88 Verde G

F1AT
Premio CS 87 Bege G Buggy Toy 1600 90 Amarelo G

-

AUTOMÓVEIS
NOVOS EE USADOS

N�detVono
p�(ÃlO-Vono-

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

'Rua Exp. Antonip Carlos Ferreira, 130 - Centro
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-82,87

Corsa Sedan OKm a partir de R$ 17.200,00
Uno OKm partir de 12.200,00

Palio (mod. novo) OKm a partir de R$ 15.350,00
Gol Special GIl a partir de R$ 13.500,00 ,

Gol16V Plus, 4p, a partir de R$ 17.900,00
FORD

KA:nDVEfTFlARlDH Prata 00
KAdVFJTFJLDVZJSom Vermelha 98

FiAT
PalioED2p Prata' 99

PalioED4p Branca 98
Palio ED TElRoda 4p Cinza 98

PalioED2p Cinza 98
Uno SX 2p e/CD Branca gy

UnoSX4p Branca gy
Uno EP 4p cl Trioe ar4p Prata %
Uno EP 4p cl Trioe ar4p Azul %

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
U omovelS aepen 1 .

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

vEIcULaS
Vectra
VWSaveiro
Gol
Monza
Quantum
Escort
Santana
Courier
D20Custom
Gol
Gol
Monza
Gol
Tipo
Vectra

8âRey
�IGIJ
Gol GIJI
Passat
F-IODO
Uno
Gol GIII
Voyage
Monza
Gol GIII
Gol
Fiesta
Fiat
Gol
Goi Plus
Corsa
Gol,4p
Santana Quantuns
Saveiro
Gol
Corsa
0-20 completa
Uno

ZECA
Automóveis
Novos - Usados
de todas as
Marcas

275 3507

MODELO
GLS
CL MI 1.8
MIl6V
Club
GLS2000
GL 16V
GLl2000

�Impleta
MI
SL
MIl6V
1.61.E.
GL
Ghia
Plus 8V
Special
Special
iJ;ecial
MWM
ELX

�ecial
SL
l6V
CL 1.6
MPFI
Uno
I
MI

f6'fer
GLI
CL
CL

gbineDupla

ANO COMBo COR
OKm Gas. Branca
DO/OI Gas. Branca
98/98 Gas. Verde
94/94 Gas. Azul
90/90 Gas. Bege
97/97 Gas. Branca
94/94 Gas. Preto
97/98 Gas. Azul
93/94 Diesel Bege
97/97 Gas. Branco
97/97 Gas. Branco
93/93 Gas. Bordô
DO/OI Gas. Coral
93/94 Gas. Bordô
96/97 Gas. Cinza
85/85 Ale. Prata
OI/OI Gas. Branca
OI/OI Gas. Vermelha
Dl/OI Gas. 8uasarOI/OI Gas. uasar

83/83 Ale. Branca
86/86 Diesel Azul
95/95 Gas. Vermelha
Dl/OI Gas. Prata
83/83 Ale. Ouro
92/92 Ale. Azul
99/00 Gas. Verde
91/92 Gas. Prata
98/98 Gas. Verde
99/00 . Gas. Cinza
96/96 Gas. Azul
97/97 Gas. Branco
96/96 Gas. Prata
98/98 Gas. Cinza

Gas.
92/92 Gas. Prata
93/93 Bege
96/96 Prata
93/93 Branca
87/87 Preta

Av. Preto WaldemarGrubba, 3691 ·Jaraguá do sul·se

XLX3S0 Preta
87
MODELO COR COMBo ANO

GM
Astra GL Vermelho Gas. 00
Corsa Sedan 4p Branco Gas. 99
Corsa 1.0 Branco Gas. 97
Corsa Wind . Cinza Gas. 97
Vectra GLS Bordô Gas. 95
CorsaWind Bordô Gas. 95
0-20 Vermelha Die. 91
Kadett SL Cinza Gas. 91
Kadett SLE Branco 90
Monza SL/E Azul Gas. 89

FlAT
Pálio Weekend l6V, camp Cinza Stil Gas. 98
Uno SX 4p Azul Gas. 97
Fíorino Fur�ãO Branca Gas. 96

Tem�ra 16 I comp. + couro Branco ' Gas. 95
Uno LX 4p, compl. Vermelho Gas. 95
Uno ELX compl., Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN
GoI16V,4,p Branco Gas. 99
Goi MI Preto Gas. 98
GolCLI 1.6 Branco Gas. 96
LogusGL Prata Gas. 93
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CL Verde Met. Gas. 90

FORD
Escort GLX, 4pts, camp I. Verde Gas. 97
Pampa L / Prata Gas. 94
Escort GL Azul 93
EscortGl1.8 Cinza Gas. 93
Escort Hobby 1.6 4p Bordô Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89.

PROMOÇÃO - 3 Unos 01/01, Smart, 4p - R$13.190,iJO cada

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**4'1) 310-1110
(0**4',7,) 215-"0010

9975,-1118
MECÂNICA

R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEÍCULO COMBo ANO .COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Monza SLE, 2p Ale 88 Cinza/prata
Verona Gas 91 Cinzametal

.

Escort GL Gas 95' Cinza Prata

Uno Electra Nix 2 p. Gas. 95 Verdemetálico

UnoEletronic 4p. Gas � Verdemetálico

'Fusca 1500 Gas. 75 Azul

Fusca,motor 1.5 Gas. 75 Amarelo

Fusca 1200 original Gas. 66 Branco

� �

som alarmes/

�------\ l!ua B!!�ardo .�ornbusch�=� 111 � !!!� lalau

baterias - vidros e travas elétricas cg
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A PARTIR DE

R$13.980,f!,!
OU ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
• Barras de proteção
nas portas

• Calotas integrais
• Ponteira do escapamento
esportiva

• Quadro de instrumentos
c/fundo cinza e

iluminação azul
• Tomada de 12v no painel

A PARTIR DE

R$20.750,f!!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

• Ar condicionado
automático

• Direção hidráulica
• Acionamento
elétrico dos vidros
dianteiros

• Trava elétrica das
portas

• FIAT code

• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programada
• Travas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

A PARTIR DE

R$12.000,�,!*
OU ENTRADA + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
• Direção hidráulica·
• Trava elétrica
• Vidros elétricos
• FIAT code
, Limpador traseiro
• Desembaçador
traseiro

APARTIR DE

R$27.770,�,!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

TUDO PARA VOCÊ SAIR DE CARRO ZERO.

371-2111
Só A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALll:!ADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIATPLUS - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 4 anos proteção de
carroceria contra corrosãoRuo Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 26 DE ABRIL DE 2001

Conheça o novo modelo de
auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
,

'incluso instalação.
Venha fazer um orçamento

sem compromisso.

'''''*'W$íIIIII -,,........
Um :Pal\Câdão de Qualtdade

João Januário Ayroso, 1572 - Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005

p� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

'" "..../"'AA. I

1!_��(.W�'
Telefone:

(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Santana lB

FINAL DE FESTA É ASSIM: OS PRECOS VIRAM MIGALHAS.
#

GollOBV Golfl6
\ Parati 1.0 16V

Entrada + 48x de R$ 399,00 Entrada + 48x de R$ 399,00
5X51C4

Entrada + 48x de R$ 399,00
3X23A4

Entrada + 48x de R$ 399,00

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7:30� às 1%
Sábados: 8h às 12h

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
E S T I V E R ** •.

•

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do SulSup.rvalorlzaslo Troca com Troco

do ••u usado

Gol1.0 sv blisico (c6d.; 5XllA4): preço promocional. vista a partir de RS 18.540,00 ou 38$ de entrada + 48JC de RS 399,00. Golf 1.6 bAsico (cöd.: 9812F4): preço promocional. vista 8 partir de RS 26.700,00 ou 57% de entrada + 48x de R$ 399,00. Parati LO 16V básica (c6d.: 5X51C4); preço promocional à vista a partir de
R$ 24.500,00 ou 53% de entrada + 48x de R$ 399,00. Santana 1.8 bA.slco (c6d.: 3X23A4): preço promocional à vista a partir de R$ 28.600,00 ou 60% de entrada + 48x de R$ 399,00. Taxa de 2,29% a.m. Frete e pintura inclusos. Financiamento pela Banco Volkswagen. PromoçAo válida até 28/04/2001 ou enquanto durar o estoque.

Estoque mlnlmo dlsponlvel de 01 unldada cada. Fotos meramente ilustrativas. Estes vereures estio em conformidade com o PRQCONVE . Programa de Controla de PolulçAo do Ar por Velculos Automotores. "DistAncia máxime de 200 Km a contar da ConcessionAria.
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CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2001 Classi Auto - 7

vidros elétricos, ar
condicionado, semi-novo,
impecável. Tratar: 370-1816.

peças originais. Tratar:9963-4433
comSávioOuAde.

I

UTOS
comprll / venda / troca / gDragens

Vende-se Honda CG,2001, O
km. R$ 1.900,00 de entrada e

assumir 26 parcelas de
consórcio de R$ 105,00 ..
Tratar:275-1125,com

Henrique. _

Vendo Besta, cinza, 94, 12
lugares, diesel.

Tratar: 9973-5732 I 376-1112.

VendoGol, 90, branco,motor
CHC, álcool. ótiffio estado.

'

R$ 5.800,OO.Tratar: 372-0391.

Vende-se Besta, 95, cor prata,
12lugares. Tratar: 371-0475/

9102-7540.

Vendo Palio EX, 2000, com
7.500 Km, seminovo.

R$ 13-.000,00. Tratar: 376-1298.

Vende-se Golf 95, completo,
azulmetálico. Tratar

9973-8756 ou 371-5343.

Vendo ou troco ciclomotor,
por aparelhode CD, para
carro. Tratar: 371�1335.

.
Vendo Vectra GLS,94, azul,

gasolina.
R$ 13.500,00. Tratar:

9973-8955.

Vende-se Brasília, ano 80.
R$1.000,OO. Tratar: 371�1853 I

9997�5477 com Beta.

Vende-se Uno SX 97,limp. e
dezernb. traseiro, vermelho,
gasolina. Tratar 371-5343.

Vende-seGol86, Plus,motor
AP 1.6. Tratar 9903-2936.

VendoPalioWeekend,16V,
completo, cinza Stil.

R$ 18.000,00.
Tratar: 9973-5770.

Vende-seOmega, 94, GIS, 2.2,
completo" 71.000 km. R$
4.800. Tratar: 371-8611.

Tel.: .371-7770 Vende-se Fiesta,' 97, 4 pts,
branco. Tratar: 373-1775, com

Rolando.
Vende-se GolMI 1.0, 98,

básico, branco, gasolina, cl
41:000km. Tratar 371-5343 . REVESTIMENTO

AUTOMOB III STleO

EM COURO E

TECIDO

.
Vende-se Kadett,90,90, prata,
aro de liga, gasolina,motor 1.8

, viagem 16 com llitro.
R$5.600,OO. Tratar: 48 9971-

7218, comSandro ou 371-1Ç122,
com Daniel,

Vende-se Fiat Spázio,83.
R$ 1.500,00. Tratar: 9965-9955.

Vende-se EscortGLX; 16V,97,
verde, completo. R$16.000,OO.

Tratar: 9973-57770.'.

Vende-se Uno CS 1.5,91, bege,
gasolina. Tratar 9973-8756 ..Vende-se bicicleta de alumínio,

21 marchas, nova. R$ 180,00.
Tratar: 370-1995.

Vendo Escort91, branco,
-gasolina. Lindo!

Tratar: �53�1023 I 453-0964.Vende-se Tempra; ano 95,
4 portas, trio elétrico, hidr.,
ar-condicionado, controle

remoto, único dono,
impecável.

Tratar 370-1816.

Vende-se VectraGLS,98,
completo, prata.metálico, ar

digital,56.000km.
Tratar 371-5343.

Adquira já seu carro usado,
com carta de crédito fixas. R$
7.851,00 com parcelas de

167,00 e cartas de R$ 9.212 de
196,00. Aceita-se carro de
lance. Tratar: 9969-1700.

Vendo Fiesta, ano 98, 4 pts,
.completo, cormetálica.
Entrada de R$ 4.500,00 e

assumir financiamento.
Tratar: 311-4176 ou 9973-9038,

com Luciana ou Adolar.

Compro Corsa.
Tratar: 9952-8508. R. Bernardo Dornbusch,

2222 - Vila Lalau

Vende-se Corsa LO, 98, básico,
vermelho, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Adquira seu carro novo agora!
Com 5 contemplações pormês.
Tratar: 9992-033, com Bráulio.

Vende-se Pegeout306,95,
semi-esportivo, vidh., travas e

Vende-se EscortGL,16V, ano
98, ar, azul. Tratar 371-4000.

Vende-semotoXR,200, excelente
estado,prontapara trilha, com

Regata
----·Motos
ir (47) 370-8800 HON
Rua Walter Marquardt,' 727 � Próximo ao Parque Municipal de Eventos

ir (47) 371-2999
Rua Adélia fischer, 239 - Centro

Entrada R$ 780,00 : 30 e 60 dias - Saldo até 36x fixas
* Consórcios * Compramos sua moto usada * Oficina autorizada

, I
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'RENT - A -" CAR r

Assistência 24h:
9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
nO 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

vr.HI,'42�",','r,"" A,:,-'. �,"�' �,,'',,' ""ßI"'ÍJ.,�..L,'"'.,,EIt'". :7...� "'J e;..., '7 Cl � llf1CJfJíl.
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ARAGUÁ DO SUL, 26 DE ABRIL DE 2001 GERAL -7

am o ,;SI

:terlatnar de §'al'
Na época, apenas a,

havia sido concluída e l,!éfnRresa
já havia sido notificada tJ;C;s
vezes, anteriormente: (27/11/
2000; 19/12/2000 e 2;31112001).

•. .... ....

::0'
-

-=3ttk
cA Prefeitura prometeu ue

t�Il11u:�� as providê
:�áriªs caso, a

1$0 ;çgasse Ô�,,�unclOn
�$�áva t'ep�sanaô
aia. Até fevereiro, à a

garante que já -havia repa�!?a�º
R$' 250 mil à empreiteitä do
vruor licitado, mas, mesmo as-

e não-pagajnento de fQ�nece
dores.

O representante do Sindicato
dos 'Irabalhadores 'da Constru-
ção e do Mobiliário araguá
dó Sul, Cau ul-

pa .a il?refei
PQfªS pa�á
elas COmprove

O respon�áv. ...••...... .'. / ..•..
resa,

ValdecirAntoI)io de}5Qtd, não foi
locálizado pela reJ?Orta emdo CP,
até o fechamento d

Os pais responderam satisfatoriamente ao chamado das escolas

para o Dia Nacional da Família na Escola, transcorrido na última

terça-feira, e compareceram nos estabelecimentos. de ensino para
valorizar o evento e participar das atividades dos filhos. Todas as

escolas das redes municipal e estadual aderiram à campanha e

promoveram uma série de atividades envolvendo a farru1ia. NaEscola
Albano Kanzler, localizada na Vila Lenzi, alunos e pais dividiram a

mesma classe na intenção de partilhar e conhecer a dinâmica de uma
sala de aula. A campanha foi considerada satisfatória em todas as

unidades escolares.

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA DO COLEGIO
MARISTA SÃO LUÍS PARTICIPAM DE ENCONTRO

O coordenador de esportes do ColégioMarista São Luís,
professor Cláudio Tubbs, juntamente com a professoraGiovana
Atanásio, participam neste final de semana do I Enconfro dos
Profissionais de Educação Física. Esse evento é promovido pela
Província Marista reunirá os profissionais da área de toda a

redeMarista de Santa Catarina. O objetivo é a troca de
informações entre os profíssíomis de cada colégio.

CORREIO DO POVO

ser feita dentro de 45 dias, para
que a obra seja concluída ainda este
ano. Depois de pronto, o Centro
terá capacidade de atendimento

.

para 360 vagas.
O produrador-geral do Muni

cípio, José Alberto Klitzke, descar
ta a possibilidade de convocar a

segunda empresa classificada no

processo lici tatório. "Ela (a empre
sa) já tem uns probleminhas com

a administração municipal, o que
inviabiliza a convocação", afir
mou, acrescentando que a Pre
feitura pretende multar a empresa
Cartoon Byk por atraso. O contra

to prevê multa de 0,03% ao dia

por atraso do preço total da obra,
licitada em R$ 729.958,55

O secretário de Desenvolvi
mentoMunicipal, Ademir Izidoro,
informou que a Cartoon Byk
solicitou àPrefeitura umaditivo de
R$ 92.903,66, que foi recusado.

Dificuldade: empregados paralisaram a obra em fevereiro deste ano, por falta de pagamento

Prefeitura rescinde contrato
com a empresa Cartoon Byk

Empreiteira não
cumpriu com o

contrato e a obra
está atrasada

úteis para apresentar defesa.
O laudo técnico assinado pelos

engenheiros Ronis Bosse, Clarice
Coral e Humberto Travi, todos
funcionários da Secretaria de De
senvolvimento Municipal, aponta
irregularidades técnicas gerenciais,
como lajes montadas e escoradas
hámais de 60 dias a espera de con

cretagetn e a presença de apenas
dez trabalhadores, quando em de
terminados meses havia 40 operá
rios na obra. Na avaliação dos en

genheiros, apenas 36% do total da
obra está concluída. O prazo para

entrega vence em maio.

Pasold informou que a Prefei

tura assumiu a obra, até que seja
realizada outra licitação para a con
clusão do empreendimento. "A
intenção é realizar os serviços es

senciais e urgentes para que não

hajamais prejuízo aoMunicípio",
declarou. A nova licitação deverá

Jaraguá do Sul - A Pre

feiturarescindiu, na noite da última
segunda-feira, contrato com a

empreiteira Cartoon Byk, respon
sável pela construção do Caaf

(Centro de Atendimento ao Ado
lescente e Farru1ia), localizado na

RuaArthurBreithaupt, Bairro Tifa
dos Martins. O prefeito Irineu Pa
sold justificou amedida afirmando

que a empresa "simplesmente não
tem capacidade para executar a

obra, que, pelo cronograma apre
sentado.já deveria estar pronta. A
Procuradoria do Município noti
ficou a Cartoon Byk na manhã de

terça-feira, que tem cinco dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Levantamento apura o índice

de cárie dental nas escolas
Estudo
orientará
atendimento
aosalunos

Guaramirim - A Secretaria
de Saúde inicia quarta-feira (2) le
vantamento epidemiológico para
apurar os índices da cárie dental
entre os escolares nas faixas etárias
dos 6, 9 e 12 anos. O censo terá o

apoio de odontólogos da cidade e

visa reunir dados e informações
que permitirão que sejam avaliadas
as atuais condições em que está
sendo prestado o atendimento

.

odontológico para a população
infantil do Município. O censo.

atende exigência do SUS (Sistema
Único de Saúde) para efeito de

fixação da política de saúde pública
na área e estará acontecendo pela
primeira vez em Guaramirim, se-

gundo o odontólogo Rildo Albu

querque, incumbido de fazer a co

ordenação da pesquisa. Umgrupo
composto de quatro profissionais
da cidade deverá percorrer todas
as escolas municipais, estaduais e

particulares para fazer o exame

oral das crianças, às quartas e

sextas-feiras, pelamanhã e à tarde.
A meta de cada odontólogo é
atender pelo menos 30 alunos por
semana, para a conclusão do
censo dentro de quatro meses.

"Nosso objetivo é conseguir exa
minar 100% dos alunos nessas

faixas etárias", diz Albuquerque,
explicando que nessa etapa só será
feito o levantamento estatístico da

situação para posterior elaboração
das medidas que orientarão o aten
dimento da Secretaria de Saúde,
nessa área.

Com base nas informações, a
secretaria espera obter diagnóstico
pormenorizado, identificando,

"

inclusive, as comunidades onde as

crianças têm maior ou menor inci

dência de cárie dental e os fatores

determinantes disso. Atualmente,
a Prefeitura já fornece escovas,

pasta dental e flúor para bochechos
semanais. Ontem, os profissionais
que atuarão no censo, participaram
de treinamento na Escola de En
sino Fundamental Almirante Ta

rnandaré, visando a uniformização
dos procedimentos.

O especialista emOdontologia
Social, Odi Névio Alessi, que está
colaborando na realização da tarefa
em Guaramirim. Ele destaca a im

portância. desse monitoramento

citando os resultados conseguidos
em Jaraguá do Sul, que, no ano

passado, registrou índice de 2.31
cáries por aluno com idade até 12

anos, enquanto o limite preco
nizado pela OMS (Organiza
ção Mundial de Saúde) é três.

(MILTON RAASCH)

Servidoresdohospitalpedemnovareuniãocomoprefeito
Guaramirim - Os servido

res do Hospital Santo Antônio
decidiram solicitar nova reunião
com o prefeito Mário Sérgio
Peixer, em mais um esforço para
conseguir a revisão das medidas
adrninistrativas adotadas desde

março, pela nova direção do hos
pital municipal. A posição foi
tomada terça-feira à noite pelos
funcionários, após terem ouvido
relato do presidente do Sindicato
dos Empregados em Estabele
cimentos de Saúde, Lorival Piset
ta, sobre as últimas tentativas pa
ra conseguir negociar estas ques
tões, com o presidente do Conse
lho Deliberativo da instituição,
Osnildo Bartel.

Numa reunião tensa, os

servidores concordaram em
procurar 'novamente o prefeito,
já como recurso extremo, segun
do Pisetta, não descartando, '

porém, a utilização do recurso de
greve e outras medidas de pro-

Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

testo contra a "insensibilidade"
do presidente do Conselho De
liberativo. Há alguns dias, no pri
meiro encontro, o prefeito pediu
prazo para analisar as reper
cussões dos pedidos sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal, a que
as administrações públicas estão

sujeitas. Segundo Pisetta, os fun
cionários acreditam que "de aJ
guma forma o prefeito esteja sen
do' induzido a erro no caso", na
medida, em que nada do que está
sendo solicitado é atendido.

Durante a reunião, Pisetta
relatou o insucesso do último en

contro mantido segunda-feira
com Bartel, na Subdelegacia do
Ministério do Trabalho, em Blu

menau, enfatizando que em todos
esses contatos a direção do hos

pital teria "deixado explícito" que
os servidores que se sentirem

prejudicados devem procurar ga
rantir seus direitos na Justiça, se
assim melhor entenderem". E

/

isso não interessa, no momento,
aos funcionários "por causa da

"morosidade", explica.
PROCURADORIA - Além

de solicitar a audiência com

Peixer, que ainda rião tem data

marcada, o sindicato articula para
que o caso seja apreciado na Pro
curadoria do Ministério do

Trabalho, em Florianópolis. "A
procuradora Daniela Ribeiro
Mendes Nicola já está a par do

assunto", diz Pisetta, que durante
a reunião na subdelegacia em

Blumenau, segunda-feira, ques
tionou as alegações de BarteI, de

que as medidas tomadas, com
demissão de funcionários não

concursados, inclusive, são ne

cessárias para cumprir legis
lação e atender o Termo de

Compromisso de Ajustamento
de, Conduta, firmado entre a

Prefeitura à procuradora Da

niela, no final de março.
(MR)

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do �o de Janeiro

e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
ÄV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

Vacinação contra a gripe vai
atender mais de 1,6mil idosos

Guaramirim - A vacinação
dos idosos contra a gripe in

fluenza iniciou segunda-feira e

tem meta de atender cerca de 1,6
mil pessoas, com idade igualou
maior de 60 anos. A informação
é do médico Rogério José Guin

dani, coordenador da campanha
no Município, que fez apelo para
que a parcela da população que
pertence a essa faixa etária não

deixe de comparecer aos locais'

de vacinação, para receber o aten
dimento.

A Secretaria de Saúde colo
cou toda a rede de serviços para
atender a população idosa, que
tanto poderá procurar a Unidade
Sanitária, no Centro, quanto os

postos de saúde instalados nos

bairros Avaí, Corticeira, Guami

ranga, Rio Branco e Imigrantes.
Guindani recomendou que as

pessoas do público-alvo não dei
xem para receber a vacina na

última hora, até porque existem

alguns intervalos, como o ponto
facultativo. na segunda-feira, .

seguido das comemorações alu
sivas ao Dia do Trabalho (1 de

maio), que poderão atrasar o

desenvolvimento da' campanha.
Segundo ele, a vacina é importan
te porque previne não só a gripe,
mas uma série de outras doenças
correlatas, numa faixa etária em

que a condição orgânica do in

divíduo é mais sensível. Ele des

taca que a vacinação do idoso

beneficia toda a fanu1ia, e em es

pecial as crianças, porque a gripe
é uma doença infecto-contagiosa
causada por vários tipos de vírus
transmitidos pelas vias áreas. "A

participação de um significa bem
coletivo detoda a fanu1ia", assina
la o médico.

Já a, coordenadora de saúde
Ivone da Luz lembrou que no

próximo dia 28, considerado data
nacional para realização dessa

campanha, haverá atendimento
nos postos, das 8 às i 7 horas. E

aqueles idosos que ainda assim
não tiverem acesso, terão outra

oportunidade durante o evento

Mamãe-Cidadã, previsto para o

dia 5 de maio, quando haverá va
cinação entre 9h30 e 16 horas,
no pátio do PostoMaiechi. (MR)

. Seleciona

crlonços de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'8����
,,,,.,,,,.

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 13,90
Ciganfe - R$ 17,90
ealzone - R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: DivulgaçãoMaria Gon alves

VACA LOCA

A apresentação da banda catarinense Vaca

Loca, que estava marcada para o último

domingo, mas foi cancelada devido às fortes
chuvas, está confirmada para o próximo dia
29, no mesmo horário e local (a partir das
19h30, no palco da Praça Ângelo Piazera). A
banda é a atração deste mês do Projeto Show
125, que integra a programação de aniver

sário de Jaraguá do Sul.

JANTAR TÍPICO

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul realiza '0

segundo encontro mensal deste ano, amanhã

(27), às 19h30,no salão de festas da IgrejaNossa
Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.

PROGRAMAÇÃO
Hoje (26) rola o agito das quintas-feiras na

Notre, mulheres com acesso livre até ameia

noite, e os homens pagam R$ 5,00. Início 23
horas. No sábado, a Notre traz a Jaraguá
do Sul show em dose dupla com as bandas

"Cogumelo Plutão" e "Metrópole". Na
segunda-feira (30), véspera de feriado, tem
show corri a "Pop Band". E no dia 11 de
maio tem Tihuana na Notre, aguardem!

Casal Márcio e Mônica Menegotti Schünke teve

envolvimento total com a organização da sa Convenção
Integrada dos Lions Clubes,'no último final de semana,

em Jaraguâ do Sul'

Carla Mayer, presidenta da Rede Feminina
de Combate ao Câncer, prepara, ao lado das

voluntárias, delicioso café para o dia 9 de

maio, no Clube Atlético Baependi.
Imperdível!!!

RODEIO
O CTG Laço Jaraguaense prepara o 20°
Rodeio Crioulo Nacional, dias 11, 12 e 13 de
maio. Já estão confirmados bailes com os

grupos Fogo de Chão, Chiquito e Bordoneio,
Pé No Estribo, Cantos do Sul e show com

Elton Saldanha.

ANFITRIÃO
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
bremais uma vez as portas de sua residência,
no dia 2 de maio, para a imprensa. Será a

rimeira confraternização do ano com .os
rofissionais da.comunicação, O festerê, na
erdade, acontece na bem montada área de
estas da residência do prefeito. Em tempo:
olicitou a todos para que deixem em casa

etas, blocos de anotações e gravadores.

F:.�·l i� Jf.rtiversciri@)
26/4 - Levi Gadotti

Waldem:ar P. Baade
. Djeison -Staffun
Tatiane Bussi Flores

27/4 - Ortwin Herrmann
28/4 - [oni Becker

Otilia Erchinger Nicollini

1:i7JJje.,

DESCONTRAÇÃO Mário Kenji (proprietário da
Rede Makenji) e Christiane Hufenüssler

(presidenta da Acijs) !lo coquetel de inauguração
da loja, no Shopping Breithaupt

.

O ortodontista dr. Neto (Policlínica Rio

Branco) participa, durante a primeira semana

de maio, do Congresso Norte-americano de
Ortodontia e Ortopedia Fadai, na cidade de
Toronto, no Canadá

Cartão Fidelidade

o .Boticãrio Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua28 de Agosto, 1939 leI. 373-1065
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jovemmorre eletrocutado em

cerca de propriedade rural
Schroeder - o jovem Jonas

Beck, de 17 anos, morreu eletrocutado

terça-feira, por volta das 11h30, quan-'
do descuidou-se ao atravessar cerca

eletrificada instalada para proteger a

propriedade da família, naRua Barão
do Rio Branco, na localidade de Ran
cho Bom, em Schroeder, Jonas sofreu
uma parada cardíaca e ainda chegou a

ser socorrido por familiares e conduzido
até o Posto de Saúde, onde foram usa

dos instrumentos na tentativa de rea

nimá-lo, mas semresultado.
o adolescente havia saído para

Garçons escondiam cocaína e
maconha nacueca e no tênis

Guaramirim - Policiaismilitares

efetuaram a prisão em flagrante dos

garçons CleberRamos Ferreira, de 20

anos, e AleirTiago, de 28, ambos resi
dentes em Jaraguá do Sul, acusados de
porte de maconha e cocaína. A abor-

.

dagem e prisão da dupla aconteceram
na madrugada de terça-feira, quando
policiaismilitares deGuararnirim esta

vamem atividade, investigando um furto

ocorrido na cidade deMassaranduba.

A dupla seguia numa motocicleta
pela Bk- 280, nas proximidades do

Posto -Guaramirim, quando recebeu

ordem para parar, sendo submetida à

revista pessoal em seguida, 'quando a

erva 'e a droga foram encontradas e

apreendidas. Cleber estava com a ma

conha escondida dentro do tênis, no pé
direito, ao ser revistado. Já Aleir havia
colocado a cocaína dentro da cueca

para tentar enganar os policiais,mas não
teveêxito .

Este último, natural de Taió (SC),
inicialmente' forneceu nome falso,
pertencente a um irmão dele, mas isso
também logo foi percebido. Ambos se

declararam viciados e alegaram que a

droga se destinava para o consumo

próprio, conforme relatado à delegada
JuremaWulf, da Comarca de Guara

mirim, que atendeu o caso. (MR)

buscar pasto para os animais, como
fazia diariamente, e estava já bastante
acostumado com a existência da cerca

eletrificada, mas deve ter de alguma
forma se descuidado, segundo fa

miliares. O que aconteceu com Jonas,
exatamente, ninguém sabe, porque ele
estava numa tarefa caseira normal

atendendo a criação, naquelemomento,
relata o vereador Filipe Voigt, tio do

rapaz.
Os Bombeiros Voluntários também

foram acionados para prestar socorro
ao jovem, ml:lS em vão. (MILTON RAA.SCH)

Secretaria de
Estado
da Fazenda

COMPROMISSO·COM A TRANSPARENCIA
SANTA C4TARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)

Março/2001 Acumulado/2001

Saldo inicial 2.188.908,22
. Saldo de Provisão do 13'Salário 20.186.514,77
Saldo Inicial de Aplicação Financeira 42.857.993,08
SALDO EM CIC - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 ..

.

9.614.223,46

QO.697.690,09

RECEITASPRÓPRIAS ., 214.978.354,85

RECEBIMENTOS

628.�97 .903,43
tC.M.S.I'1 165.622.430,09
tP.V.A.121..· 10.090.781,14
tlC.M.D.131.... 705.784,87
TAXAS I')

... 312.909,54
OUTROSI51... 720.908,05
FUNQEFI'I... 36.376.859,04
DEPOSFfOSJUDICIAIS -ICMS(/)
FADESC I BADESC 181

....

Rentabilidade de Aplicação Financeira 191
...

503.039.732,85
22.455.230,98
1.492.579,60
869.132,86

2.459.074,47
95.732.532,00

RECEITAS DE TRÁNSFERÊNCIA ..

1.148.682,12 2.649.620,67
50.738.038,14,148.977.368,59

EP.E.·IJOI .

tP.1.1111 .

Salário Educação 1121
...

lei Kandir - Desoneração do tC.M.S. 1"1 ....

Imposto de Renda 1,.1
...

12.733.002,83 45.074.638,62
8.853.170,44 27.759.515,09
13.472.484,39 23.997.572,45
6.833.045,61 20.499.136,83
8.846.334,87 "31 :646.505,60

RECEITAS ViNCULADAS
.

9.879.154,03' 24.749.826,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151

m ..

,
IPESCI16I .

OUTROS 1"1 : .

Recolhimento Saldo Exercício 20001261 .

1.475.553,4.9 1.532.553,49
1.804.537,72 5.320.222,62
6.�99.062,82 16.535.440,84

1.361.609,36
TOTAL : 275.595.547,02 802.425.098,33

DEMONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
DOS PAGAMENTOS do Mês ano ali! o mês na Gesllo

Pessoal • ....................................... 153.870.189,13 450.752.814.57 3.730.185.077,32
13, Salário .................................... 177.571.767,69
Divida Pública 1 Flutuante ............ 37.014.078,46 88.993.791,45 750.212.005,10
Custeio dos Po.deres .................... 909.566,71 17.174.319,92 124.489.323,19
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo ...................... 36.609.085,33 71.16n38,63 744.511.385,47
Restos a Pagar Anteriores a 1999 5.660.746,28 8.267.951,84 00.670.089,36
Restos a Pagar ............................. 8.720.968,44 27.524.524.79 57.957.564,90
SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANT6RIOR PAGOS
NESTE PERloDO ........................... 8.129.990,90 64.974.600,93 262.929.182,44
Devolução Saldo Exercício 2000 • 73.971.931.91 102.787.775,22
TOTAL ................................ 250.914.625,25 802.822.674,04 6.001.314.170,69

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado.

I.C.M.S ..

I.P.! .

Lei Kandir ..

I.P.V.A. .

FUNDEF ..

47.097.255,59
2.951.056.82
2.277.681,87
10.607.011,77
24.432.553.31

179.417.719,07
9.253.171,71
6.833.045.61

22.971.420,10
64.298.849,68

TOTAL . 87.365.559,36 282.774.206,17

Ro.berto Henrique L1chlenfelz
Gerente de Programação Financeira

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Março/2001 Acumulado/2001

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL- PODER EXECUTIVO I,n
.

ATMl .

IfILI\TMl ..

131Salário , .

RlHAOEPfSSOAI.-EMI'IISASIlfl:lTARlASI1II ..

EPAGRI .

� ..

S<W1LR ..

ICEPA " ..

REPASSE AOS PODERES 1"1
.

Ministério Público : ..
Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

R�ularizaçãO dö IPESC ..

13 Salário ..

outros , ..

Tribunal de Justiça .

Folha de Pessoal Líquida : ..

Regularização de Imposto de Renda ..

R�ularizaçãO do IPESC ..

13 Salário : ..

·outros .

Tribunal de Contas : .

FolhadePessoal : .

Regularização de Imposto deRenda ..

Regularização do IPESe ..

131Salário .

outros ..

Assembléia Legislativa .

Folha de Pessoal : .

Regularização de Imposto de Elenda ; ..

R�Ularização do IPESe ..

13 Salário ..

outros ..

lIEiC .

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

R�ularizaçãO do IPESe .

13 Salário ..

outros ..

RESTOSA PAGARANTERIORESA2IJOOI"1 ..

=�:�2:��pVäliiO·························· .. ····
�������W=��:·········:····:··········· · ..

qECUTIVO lEGE EJGE 1111 : ..

DIVIDA Fl,UTUANTE 1121
...

DIVIDAPUBLICA 1"1
.

Dívida Interna .

Dívida Extéma ..

113.458.941,72
79.065.800,45
34.393.141,27

9.986.261,98
5.889.563,75
3.482.933,77
212.336,97
401.427,49

31.334.552,14
5.427.875,62
3.975.331,19
914.251,64
254.114,58

284.178,21
� 2.006.447,92
12.154.607,98
1.278.154,62
479.303,97

(1.905.618,65)
2.486.209,64
2.124.446,68
186.728,21
87.003,51

r-

88.031,24
7.377.186,66
5.078.999,43
577.776,83
224.753,77

1.495.656.63
4.036.832,30
2.700.150,80
231.506,45
157.855,77

947.319,28
5.660.746,28

• 8.720.968,44

8.129.990,90

36.609.085,33
590,146,85

36.423.931,61
28.432.798,19
7.991.133,42

323.674.228,88
251.408.569,25
72.265.659,63

31.974.788,3r
18.896.177,38
.11.271.959,84

719.852,61
1.086.798,54

112.278.117,24
18.644.088,40
12.891.365,23
2.185.361,74
1.523.883,62

2.043.477,81
q.893.962,38
39.927.516,40
3.135.316,98
2.309.755,61

(1.478.626,61 )
8.833.883,61
5.962.293,46
459.375,87
366.202,62

2.046.011,66
26,565.312,50
15.466.503,16.
1.392.598,51
970.027,77

8.736.183,06
14.340.870,35
7.367.979,12
611.563,89
534.053,34

5.827.274,00
8.267.951,84
27.524.524,79

64.974.600,93

71.162.738,63
1.456.541,98
87.537.249,47
73.970.308,32
13.566.941,15

Devolução Saldo Exercicio 20001271 mm."

58.004.992,57

73.971.931,91
TOTAL . 250.914.625,25 802.822.674,04
Saldo deAplicação Financeira ..

Piovisão do Décill!oTerceiro .

58.004.992,57
30.209.392,02 30.209.392,02

26.962.063,27

SaldoemCIC .. : .

'Provisão 131' - Necessidade de provisão para
pagamento do 131 salário do ano de 2.001 ..

1.699.953,25

9.451.129,85

1.699.953,25

Alcloneu Otilio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

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

NOTAS EXPLICATIVAS

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

25% das Prefeituras MuniCipaiS e 15% do FUNDEF.
2. IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Velculos Automotores, deduzida a cota municipal de

50%.
3. iTCMD - Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4. TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Aios da Administração em Geral.
5. OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Iransmissão 'de Bens Imóveis,

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

.

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

7. DEPOSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados ju'dicialmente em

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

aetere-ee a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9. RENTABILIDADE DE.APLlCAÇAo FINANCEIRA - Resultado. de aplicação linanceira 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. SALARIO EDUCAÇAo - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13. LEI KANDIR - A Lei Complementar n.' 87. de �3 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 retanvas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) - Deduzido 15% do FUNDEF.

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

15. OPERAÇOES 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 EXERClclO - Relerente a recolhimentos eletuados no dia 29/12/

2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n- 426/99.
,

DESPESAS'
17. FOLHA DE PESSOAL·PODER EXECUTIVO - Valor da lolha liquida 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 2000 - Valores 'pagos relativos a dividas efetuadas em

exercicios anteriores a 2000.
21. REPASSE AOS ORGÃOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO IENCARGOS GERAIS DO ESTADO E

TGE - Valores repassados para manutenção 1 investimentos de Órgãos e Entida�es 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 Dlyida Publica vencivel em Fevereiro

de 2001 o montante de 101$ 22.305.896,50.
25. SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERloDO - Salários acima

de R$ 5.350.00 do mês de Novembro de 1998. pago no mês: Ativos R$ 7.027.196.35, Inativos
R$ 6.774.493,46 e saldo da Policia Militar Dezembro/98 Ativos e Inativos R$ 11.729.310,67.

27. DEVOLUçAO SALDO EXERClclO - Referente a devolução de.recolhimentos efetuados no dia 301
12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conlorme Decreto n .. 426/99.

28. RESTOS A PAGAR DE 2000 • Valores pagos relativos a dividas eletuadas no exerclcio de 2000.

Observaç80: O pagamento a pensionistas é eletuado pelo IPESC, não sendo detalhado. neste
balancete.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estadual de Futsal Mirim

começa amanhã em JS
Jaraguá do Sul - o Muni

cípio vai ser palco do turno do

CampeonatoEstadual de Futsal, na
categoria Mirim, a partir de

amanhã. A equipe MalweelFME

faz parte da Chave D, ao lado da

AABE, de JoinviIle; EstrelaBatis
tense, de São João Batista, e Ita
mirim Clube de Campo, de Itajaí.
Ao todo, dez equipes de todo o Es

tado vão participar e compõem
cinco chaves. O professor e técni
co da Fundação,Municipal de Es
portes, Glauco Behrens, informa
que todas as equipes vão jogar en
tre si e queo returno está marcado

para .acontecer nos dias 11 e 12 de

maio; em Joinville. "As três melho
res de cada chave classificam-se

para segunda fase, que será rea-

lizada emjunho", comunica.
Amanhã irão acontecer dois

jogos no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Às 19h30, enfren
tam-se Itamirim Clube de Campo'
x AABB/Joinville; às 20 horas
MalweelFME x Estrela Batisten
se. No sábado, a partir das 10

horas, jogam Estrela Batistense x

AABB/Joinville; IOh30,Malwee/
FME x ItarnirimClube de Campo;
às 17 horas, Itamirim Clube de

Campo x Estrela Batistense e, às

19h30, MalweelFME X AABB/
Joinville.

Os jogos das chaves A, B, C e

E vão acontecer emFlorianópolis,
Guaraciaba, Rio do Sul e Pome

rode, respectivamente.
(FABIANE RIBAS)

Enxadristas jaraguaenses foram
destaques no circuito catarinense

Jaraguá doSul- A segunda Maurício Berti e Eduardo Sperb,
etapa do terceiro Circuito Catari- Os atletas jaraguaenses que se

nense de XadrezRápido, realizado destacaram foram: Lucas Augus-
no sábado passado, contou com a -tin, terceirolugar no Sub-lO; Pa-.
participação de mais de 180 enxa- trick Rohrig, terceiro colocado no

dristas das cidades de Joinville, Sub-I2; Gustavo Barroso con-

Blumenau, São Bento •.do Sul. ,. .quístou o primeiro lugar, e Karina
Pomerode, Criciúma, Palhoça, La- Kanzler a segunda colocação, na
ges, Florianópolis, Morro da Fu- categoria Sub-I4, e Carlos Rohrig,
maça, Rio do Sul, Balneário terceiro lugar no Sub-I6.

Camboriú, Brusque, Curitiba e O próximo desafio dos enxa-

Jaraguá do Sul. As competições dristas será o Campeonato Bra-
aconteceram nas categorias Sub- sileiro Süb-Ió e Sub-I8, que será
10, Sub-I2, Sub-I4, Sub-16 e reaíizado em VoltaRedonda,noRio
Absoluto. Ao todo, 23 atletas re- de Janeiro, entre os dias 4 e 6 de
presentaram Jaraguá do Sul e fo- maio. OMunicípio vai serrepresen-
ram comandados pelos técnicos tado por quatro atletas. (FR)

(R�)P�� _

Trabalhadores do Brasil
Os mais velhos hão de se lembrar daquela frase de Getúlio Vargas:

"Trabalhadores do Brasil".
,

Ela teve sua época, a situação no Brasil era bem diferente da de
hoje, o Brasil era um país rural, estava despertando para a indústria.
Só meio século se passou e tudo está muito diferente, transformado,
como só a indústria consegue transformar, não só materiais, como

também comportamentos e aspectos sociais. Há cerca de meio século
não havia horário de trabalho, era de sol a sol, de segunda a sábado.
Vieram as 48 horas semanais, hoje reduzidas. Não havia condições de
higiene e segurança no trabalho, nem aposentadoria e nem Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. Os trabalhadores, seja da indústria, do
ComérCio e também os rurais conseguiram alguns benefícios nestas
décadas. É lógico que também perderam algo, pois nem sempre se
Pode ganhar, ganha-se aqui, e perde-se ali, ou o inverso. E cá estamos
a festejar mais um 'Dia do Trabalho. Hoje nos preocupam os muitos tra

b�lhadores no mercado informal que apenas sobrevivem, não têm uma
Vida digna e não terão assistência e aposentadoria dignas no futuro.
Serão, no futuro, mendigos. São nossos irmãos, compatriotas que conos
ce convivem neste imenso Brasil. Haie, no Dia do Trabalho, deveríamos
nos juntar para pensar e repensar todo nosso sistema de produção,
Comercialização, prestação de serviço, aposentadoria, enfim tudo o

q�e implica na vida feliz de uma pessoa, e uma nação. Dia do Trabalho,
dia para pensar no trabalho. '

.

Pense neste dia e recebe nosso cordial abraço.
Pastor Ingo Piske e esposa, Alba.

'

APOIO:

He HORNBURG
Fone (47) 371-2511 - Fax (47) 371-2130

Eletrônica volta emBarcelona e

divide as equipes de Fórmula 1
Schumacher é um
dosdefensOresdo
sistemapela rapidez
que proporciona

São Paulo - O GP da Es

panha, que será disputado do

mingo em Barcelona, marca a

vol ta da F-I. a uma era não mui to
distante em que os pilotos eram

quase coadjuvantes encarre

gados de guiar máquinas que
faziam tudo sozinhas. Declara
damente incompetente 'para

,
fiscalizar falcatruas eletrônicas,
a FIÁ (Federação Internacional

. de Automobilismo) liberou equi
pamentos que estavam proibidos

I

desde o final da temporada de
1993. Basicamente, deixam de
ser proibidos em Barcelona o con
trole de tração, o câmbio auto

mático, o diferencial ativo e o

sistema de controle de largada.

A FIA só não permitiu a volta das

suspensões ativas, que "liam" as
irregularidades do asfalto alte
rando a altura do carro em rela

ção ao solo ..
Nem todo mundo gostou do

"liberou gera]" proclamado pela
FIA, embora a maioria na F-J

concorde que é melhor assim do

que conviver com as trapaças
eletrônicas que vinham aconte
cendo por quase todas as equipes
grandes rios últimos anos.

Michael Schumacher é um

dos defensores da eletrônica.
"Com esses sistemas você pode
chegar mais próximo do limite do
carro durante mais tempo", disse
o alemão da Ferrari. Pouco mo

desto, Schumacher falou que
com os novos dispositivos a dife

rença de tempo entre ele e Rubens
Barrichello tende a aumentar.

"Nunca perdi tempo em relação
aos meus companheiros de equi
pe por causa de aceleração em

saída de curva", diz. O brasileiro
discorda. Para ele, os sistemas

agora legais vão nivelar aF-I por
baixo. "Aqueles que têm mais

sensibilidade para controlar o'car-
o ro no acelerador, como eu, vão

sernivelados aos pilotos que têm
mais dificuldade para fazer isso",
falou.

Visualmente, os carros não

mudam nada na Espanha. Todas
as alterações estarão ocultas sob
a carenagem e nos computa
dores. Na pilotagem, será pos
sível notar que os pilotos deixarão
de trocar marchas, passando a

usar apenas dois botões no volan
te. E, nas largadas, os erros pas
sarão a ser cada vez mais raros

com o launch contrai, que faz tu
do sozinho. "Não gosto dessas

coisas, mas estou curioso para
ver o que vai acontecer com es

sas regras novas", disse Eddie

Irvine, da 'Jaguar, resumindo com
grande precisão o sentimento co

mum na categoria: muda alguma
coisa? Pará saber, convém es

perar pela prova de domingo.
(FLAVIO GOMES)

Mais conforto no ginásio do Parque Malwee
Jaraguá do Sul - As re

formas realizadas no Ginásio de

Esportes Wolfgang Weege, do
Parque Malwee, estão previstas
para encerrar hoje. O engenheiro
de manutenção da Malwee Ma

lhas, Gilson Concert, informa que
o ginásio ficou fechado por al

guns dias devido às melhorias

aplicadas no local. "Com os

exaustores, o' ar do ginásio vai se
renovar a cada 'três minutos, pro-

porcionando melhores condições
de jogo aos atletas e CONforto à

torcida", explica.
Concertdisse que foram efe

tuadas abérturas para ventilação,
instalação de insufladores e

exaustores
o

naturais, que o tiram o

ar quente de dentro do ginásio.
"Essas reformas vão evitar a con
densação do ar e, conseqüen
temente, evitam que o piso fique
úmido", diz.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES VIGILANTES, DE EMPREGADOS EM

EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA E DE
TRANSPORTES DE VALORES DE JARAGUÁ DO SUL

Edital de assembléia para Fundação do Sindicato dos
Trabalhadores Vigilantes de Empregados em Empresa de
Segurança e Vigilância e de Transportes de Valores de. Jaraquá
do Sul, convoca toda a categoria da base territorial, para a

ASSEMBLÉIJS:-GERAL, a realizar-se no dia 04.05.2001, em

primeira convocação às 19: 30 horas com coro legal, e em

segunda e última às 20:00 horas com qualquer número de
presentes, tendo por local a sede do Sindicado dos
Metalúrgicos de Jaraguá do Sul, sito à rua João Planlncheck,
nO 157 -, bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul/SC;

JOÃO DA CRUZ
Comissão Organizadora.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- FUNDAÇÃO PO SINDICATO;
- APROVAÇÃO DO ESTATUTO;
- ELEIÇÃO DA DIRETORIA;
- MENSALIDADE ASSOCIATIVA.

Jaraguá do Sul, 05 de abril de 2001.

O presidente da Federação
Catarinense de Futsal, Hans
Werner, informa que hoje, a partir
das 15 horas, serão colocadas
cerca de 1,5 mil pessoas dentro
do ginásio para analisar o re

sultado das reformas. "É pos
sível que os próximos jogos da
Liga Nacional. sejam realizados no
local. Acredito que, com estas

melhorias, não haverá mais umi
dade", diz.

DIÁRIO DA F·1 _

Ralf multado na Áustria
I

Ralf Schumacher foi multado

domingo em US$ 650,00 por trafe
gar a 170 kmIh numa estrada cujo Ii
mite é de 100 km/h. Ralf só não teve
a carteira apreendida na hora, como
prevê a lei austriaca, porque estava

sem a dita cuja. Ralf vive na Áustria
desde o início do ano, na pequena
Hallwang. Em junho; quando se

tomar residente, ficará duas semanas
sem poder dirigir no país.

Williams ganhou mais
AWilliams é a equipe que mais

venceu corridas emBarcelona des-
.

de 1991, quando o GP da Espanha
foi realizado pela primeira' vez no
circuito catalão. A equipe ganhou
cinco vezes, seguida da McLaren
com três e Ferrari e Benetton, uma
cada.

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

Transíerídas as provas de
atletismo do EscolarMirim

Competições da
modalidade foram
adiadas devido

à chúva

Jaraguá do Sul - Trans
feridas para a próxima semana as

competições de atletismo da pri
meira fase do Campeonato Es
colarMirim, que deveriam ser rea

lizadas namanhã de ontem.As pro
vas foram cancelas devido à chuva

e remarcadas para a próxima quin
ta-feira (dia 3), no Clube Atlético

Baependi. O diretor deRendimento
Esportivo da Fundação Muriicipal
de Esportes, Caius Anandas Xavier
dos Santos, informa que a tabela
de horários das outras modalida
des transcorre normalmente.

O campeonato vai contar com
a participação de, aproximada
mente, 1,3 mil estudantes - com

idade até 13 anos -, que vão re

presentar 24 escolas das redesmu
nicipal, estadual e particular de
ensino. O evento envolve compe
tições em cinco modalidades, no
masculino e feminino; além de fu-

tsal, que é disputada apenas no

masculino.

Hoje, serão realizadas provas
de xadrez, no Parque Municipal de
Eventos; basquete acontece hoje
e manhã, no Colégio Evangélico
Jaraguá; o tênis demesa será sexta
feira e sábado, no Centro de Trei
namento (Czerniewicz).

O vôlei será realizado no Sesi e

ColégioDivinaProvidência, e o fu
tsal noGinásio ArthurMüller eCo

légio Evangélico Jaraguá, ambos
acontecem hoje, amanhã e sábado.
Santos informa que todas as mo

dalidades serão disputadas das 8
às 17 horas. (FABIANE RIBAS)

Campeonato CarabinaApoiada Bicicross traz
reuniu cerca de 200 pessoas títulos do
Jaraguá do Sul - No final

de semana passado, cerca de 200
atiradores - 14 equipes � parti
ciparam da terceira etapa do Cam
peonato Catarinense de Carabina

Apoiada, realizada no Clube 1 de

Maio, em Pomerode. O técnico da

equipe jaraguaense, SamuelLopes,
informa que a ADJ (Associação
Desportiva Jaraguá) ficou com a

sétima colocação, registrando
1.238,1 pontos. Emprimeiro ficou
o Clube 1 de Maio, de Pomerode,
com 1.248,6 pontos, seguido do
Clube 1 de Janeiro, de Blumenau,
com 1.247,6, e SociedadeAtiradores

Pomerode, com 1.246,2.
Na categoria Sênior, individual,

o jaraguaense daADJRomeu Her
ber registrou 104,4 pontos, ficou
em sétimo lugar e recebeu meda
lha. Na categoria Master, Arno
Utpadel ficou em primeiro lugar,
com 106,1 pontos, e recebeu tro

féu. Na classificação geral do indi
vidual Amo Utpadel ficou em IIo,
com 208 pontos.

A quarta etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Apoiada
será realizada no Clube Ribeirão

Itoupava, em Blumenau, no dias
19 e 20 de maio. (FR)

Apoiada: Lopes acompanhou atletas jaraguaenses no Catarinense

Sul-brasileiro
Jaraguá do Sul- A equipe

Malwee deBicicross participou, no
final de semana passado, da pri
meira etapa do Campeonato Regi
onal Sul-brasileiro, disputado em

Florianópolis. O diretor do bici

cross, ValdirMoretti, informou que
estas competições somaram pon
tos para o ránking brasileiro. A

equipe jaraguaense conquistou 12

primeiros lugares, sete vice-colo
cações e quatro terceiros lugares.
"Nosso grupo fixou-se entre os oi
to melhores, sendo que os 28 atle
tas que participaram receberam tro

féus, nas 33 categorias disputadas",
conta.

Moretti acreditá que este resul
tado é reflexo do bom trabalho de

sempenhado pelo treinadorDurval
e dos pilotos que têm se destacado

para alcançar estas conquistas.
'Também precisamos reconhecer
o apoio dos pais, dirigentes e, prin
cipalmente, o patrocínio da Mal
weeMalhas", considera. O campe
onato contou com a participação
dos Estados do Sul do País. (FR)
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Estadual: Schuenkegarantiu aprimeira colocação na categoriaMirim

Porto União foi sede do

Estadual de Tênis deMesa
Jaraguá do Sul- A cidade

de Porto União foi sede do 210

Campeonato Estadual de Tênis
de Mesa entre os dias 20 a 22 de

abril, no Ginásio de Esportes da
AABB. O evento contou com a

participação de mais de 70 atle

Jas, inscritos nas categorias Pré

mirim,Mirim, Juventude, Sênior
e Veterano, no masculino e femi
nino. O Município foi represen
tado nas competições pelo atleta

Guilherme Schuenke que garan
tiu a primeira colocação da ca

tegoriaMirim. O técnico da equi
pe, Marcos Albino, diz que o

desempenho da equipe foi-bom,
considerando as colocações que
obtiveram e a qualidade dos atle
tas que participaram das provas.

Na oportunidade, foi realiza
do o Campeonato Estadual Aber
to de Tênis de Mesa, que reuniu
aproximadamente 180 atletas, de
15 cidades. Os jaraguaenses que
se destacaram foram: Guilherme

Schuenke, primeiro lugar da

categoria Mirim; Fábio Schrnid,
terceiro colocado no Infantil;
Juliano Goulart, terceiro lugar no
Juventude; Simone Justen, ter
ceiro no Juventude; 'Emanuela
Krüger, segundo lugar no Juve

nil, e Cíntia Eggert, terceiro no

Juvenil. -

A próxima etapa do cam

peonato aberto está marcada

para acontecer entre os dias
J 8 e 20 de maio, na cidade de

,

Chapecó. (FR)
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