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Edson Junkes/CP Autoridades têm pressa em duplicar a BR-280, com o tráfego cada vez mais intenso
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DNER conclui licitação para
projeto da BR-280 em agosto
o engenheiro-chefe do DNER, Roberto

Ribas, garantiu ontem, em Jaraguá do Sul, que
a licitação do projeto para duplicação da BR-
280 sai em agosto, com adivulgação da empresa
vencedora. Seis empresas apresentaram pro

postas que estão sendo analisadas. A Bancada
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Parlamentar Catarinense deve incluir na pauta
da reunião desta quarta-feira a discussão da

estratégia para garantir os recursos federais

necessários para a execução da obra, ainda sem
data prevista. A intenção é incluir nas 15 emen

das coletivas de Sc. PáginaS.
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CesarJunkes/CP Locomotivas descarrilaramperto da antiga Estação Ferroviária, obstruindo o trânsito. Página 10

Cesar Junkes/CP Prefeitura
recolheu 28 caçambas de

entulhos do Bairro Amizade

Projeto Bota-fora já
ocorreuem22bairros

A prevenção de doenças
causadas por roedores é um dos

objetivos do Projeto Nosso

Bairro Bota-fora, que aconte

ceu sábado, nos bairros Ami

zade e Czerniewicz. Página 7

Vôlei feminino

vence naLigaNorte
A equipe feminina jaraguaen

se da MarisollDivinaIFME ga
rantiu a primeira colocação da

segunda etapa da Liga Norte de

Voleibol Infantil. Página 12
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Cesar Junkes/CP Lideranças sindicais e comunitárias participaram do

ato público contra a corrupção, realizado no sábado. Página 6
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Réspótrsábílídade social
Os apelos feitos pelojornalista e escritorGilberto Dimenstein

\

em favor da responsabilidade social, em palestra realizada em
Jaraguá do Sul, na semana passada,
nada mais são do que um alerta.
Repórter experiente e profundo
conhecedor dos problemas sociais
do Brasil e suas perversas conse

qüências, sabe muito bem o que
quer dizer responsabilidade indivi
dual. Muitomais do que retórica e

discursos, Dirnenstein tentou am
pliar os ângulos de análises da mi
séria, da violência urbana e de tantas
outras mazelas.

Ao recorrer à educação tomo
o principal caminhopara reduzir a
gritante diferença entre as classes

sociais, bateu na mesma tecla qlfe
outros, inclusive o presidente Fer
nandoHenrique Cardoso, hámuito

,

o fazem. Lembrou que as. socie-
dades mais avançadas são as que mais investem em educação e

onde as ações comunitárias sãomais abrangentes e participativas.
Conclamou os empresários a assumirem aresponsabilidade pela
inclusão social. "Não podemos deixar tudo para o governo",
declarou.

Na realidade, o que Dimenstein abordou na palestra, onde
tentou incluir o conceito de empresa cidadã, foi a conscientização
dos problemas sociais do Brasil, evitando que a apatia continue
gerando desigualdades e violência. Nadado que foi dito é novi
dade. Entretanto, parece necessário repetir à exaustão para que
seja compreendido, talvez absorvido, pela elite dominante. A
responsabilidade social é negligenciada, substituídaporprojetos
oficiais que, na maiori� das vezes,trazem mais benefícios às

empresas.
Amanipulação da sociedade pelos meios de comunicação,

principalmente na "fabricação" de políticos, demonstra o quanto
está despreparada para assumir sua parcela na luta por um País
mais justo. A visão elitista damarginalidade contrasta com os

esforços para amenizar as desigualdades. Inclui aí a deficiência
no processo das grandes transformações destinadas a preparar
o Brasil para o futuro. O flagelo da exclusão é o responsável
direto pela geração de vários brasis e, conseqüentemente, pela
violência.
A diferençá entre os 10% mais ricos e os 40%mais pobres é

de 28 vezes. Em países europeus, esse número não ultrapassa
5%. O Brasil é considerado um dos piores países em distribuição
de renda. Os dados deveriam doer na consciência da elite bra
sileira, preocupada em acumular riquezas e títulos. Vai levar ainda
algunsanos para que a conscientização alcance o grau mínimo
da responsabilidade social. Não há como agir de forma mec�
nizada, é preciso estar sintonizado com a solidariedade.
A persistir a inércia social, com a elite preferindo atribuir as

mazelas à delinqüência, sem o remorso da consciência, as futuras
gerações terão dificuldades em usufruir das conquistàs, tendo
que se entrincheirarpara defendê-las. Participar de ações coletivas
em favor dos menos favorecidos é libertar-se dos preconceitos e
inserir-seno mundo real. Não obstante, émister admitir a igno
rância para não deixar-se levarpor discursos oportunistas desses
mesmos que há centenas de anos ditam as regras.

.tU;.I....

Mas, afinal, por qual Socialismo o PT luta?
* Partido dos Trabalhadores

A tarefa de caracterizar o socialis
mo pelo qual lutamos não é só do

PT, mas de todas as forças sociais e

políticas libertárias existentes em

nossa sociedade. Devemos nos va

ler, também, dos esforços realizados
em outros países, Algumas respos
tas foram sendo delineadas na nos

sa própria experiência. Brotam por

negação das formas de dominação
que combatemos ou resultam de

convicções que adquirimos em nos

sa trajetória de lutas. Outros aspec
tos do nosso projeto socialista são
desafios em aberto, para os quais se

ria equivocado supor que podemos
dar respostas imediatas.

Para extinguir o capitalismo e ini
ciar a construção da sociedade so

cialista, será necessária uma mudan

ça política radical; os trabalhadores

precisam transforrnar-se em classe

hegemónica na ,sociedade civil e

conquistar o Poder de Estado.
O socialismo é um projeto huma

no, cuja realização é impossível sem
a luta consciente dos explorados e

oprimidos. Ele deverá basear-se no

princípio da solidariedade humana e

da soma das aptidões particulares
para a solução dos problemas co

muns. Resultará da luta de um sujeito
democrãtico coletivo sem, com isso,
negar o indivíduo, Assegurando a

igualdade fundamental entre os ci

dadãos, não será menos zeloso do

direito à diferença, seja esta política,
cultural, comportamental, etc.

Lutará pela libertação das mu

lheres, contra o racismo, a discrimi
nação e o preconceito contra os ho

mossexuais, os jovens e os idosos,
os portadores de deficiência, bem
como contra todas as formas de

opressão, favorecendo uma demo
cracia integradora. O pluralismo e a

auto-organização deverão ser incen

tivados em todos os níveis da vida

social, como antídoto à burocrati

zação do poder. Afirmando a iden

tidade e a independência nacional,
recusará qualquer pretensão de do

minação, contribuindo para instaurar

relações cooperativas entre todos os

povos do mundo.
Assim como hoje defendemos

Cuba e outros países da, agressão
imperialista norte-americana, a no

va sociedade apoiará ativamente a

autodeterminação dos povos, valo
rizando a ação internacionalista no

combate a todas as formas de explo
ração e opressão. O internacionalis
mo democrático e socialista será sua

inspiração permanente. Deverá or

ganizar-se a partir da propriedade
social dos grandes meios de pro

dução geridos pelas formas (indivi
duaI, cooperativa, estatal, etc.) que
a própria sociedade definir democra
ticamente.

Deve buscar conjugar o incre-

mento da produtividade e a satisfa

ção das necessidades materiais com

uma nova organização do trabalho,
capaz de superar a sua alienação
atual. A democracia deve vigorar tan
to para a gestão de cada unidade pro
dutiva - os conselhos de fábrica e

empresas são referência obrigatória
- quanto para o sistema no seu

conjunto, através de um planejamen
to estratégico sob o controle social.

No palco político, lutamos por
um socialismo que deverá não só
conservar as liberdades democrá-'
ticas duramente conquistadas pela
sociedade capitalista, mas ampliá-las
para todos os cidadãos e cujo único

limite seja a própria institucionali

dade democrática. Instrumentos da

democracia representativa e com me

canismos ágeis de consulta popular,
garantindo-se a participação das

massas nos vários níveis de direção
do-processo político e da gestão eco

nômica.
É uma tarefa fácil? Não! O PT, lu

tando por tal socialismo, não menos

preza os desafios teóricos e práticos
a superar para a sua obtenção. Sabe
que tem pela frente um gigantesco
esforço de construção doutrinária e

de luta social, e.declara-se, mais do

que nunca, disposto a realizá-lo, em

conjunto com todas as forças demo

cráticas e transformadoras presentes
na vida brasileira.

'
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MILTON RAASCH

O "xeque-mate" ensaiado pelos vereadores Altair Aguiar (PPB) e
Salim Dequêch (PFL), com apoio de Adilson André Araújo

(PPB), condicionando o apoio político ao prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), na questão que envolve o desempenho

do advogado Osnildo Bartel à frente do Hospital Municipal Santo
Antônio, soa como demagógica e extemporânea. Não contribui
em nada, a não ser colocar mais lenha na fogueira da polêmica

que envolve a instituição. Por isso mesmo, não

aponta uma saída, não oferece alternativa, enfim, não faz a

situação avançar para uma solução, que é o que interessa para a

comunidade.
.

Pé-de-ouvido '

Algumas situações os

vereadores governistas
poderiam perfeitamente resolver
diretamente com o

prefeito, no pé do ouvido,
como se diz, sem alarde, que,
em princípio, só
prejudica uma
instituição que desde a

legislatura anterior ocupa
espaço nos jornais por
denúncias, como as

protagonizadas a partir da
instalação da Comissão Especial
de Inquérito, há dois anos, para

apurar supostas
irregularidades cometidas na

administração anterior. Mas
não, os vereadores preferem
espalhar o assunto aos quatro
ventos.

Base política?
Isso leva no mínimo a indagar
como anda, afinal, a base de

apoio político do prefeito
Mário Sérgio Peixer após
transcorridos apenas seis

meses do início do governo.

Enquanto as adrninistrações
municipais das cidades

vizinhas planam
tranqüilas, na busca do

cumprimento das suas metas

administrativas e

políticas, em Guaramirim o

prefeito quase não tem

sossego com a

barulheira que acontece em

sua própria trincheira, com os

governistas.
Aliás, até agora, Peixer não

teve dificuldades com

vereadores adversários.

Fúria
P�r força dessa fúria reclamatória, pelo que se

observa, estão muito mais expostas as paixões políticas do que o

compromisso do novo governo - Prefeitura e alguns vereadores

do PFL e PPB - como uma das responsabilidades mais sérias

assumidas durante a campanha eleitoral do ano passado, que é o

projeto de recomposição administrativa, funcional e moral do

hospital municipal. Com certeza, toda essa falta de tato e

habilidade.ou de vontade de fazer a orquestra
tocar em harmonia, não dois ou três músicos

isoladamente, não passa despercebida dos

cidadãos mais atentos e ponderados.

ENTREASPAS-�_-------
"Não sei se o PFL tem um projeto para o País, sei que

tem um plano de poder que, aliás, faz questão demanter
desde sempre." (Jornalista Gilberto Dimenstein sobre as críticas

que o PFL faz ao PT, afirmando que só apontam erros, mas não

tem alternativas para o Brasil)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM/8879

Voltolini promete intervir
no impasse .com ex-prefeito

Isolamento de
Deretti será tema
de conversa com
o governador

Jaraguá do Sul/Massaran
duba - o deputado federal Eni
Voltolini (PPB) prometeu ontem

que irá intervir j unto ao go
vernador do Estado, Esperidião
Amin (PPB), pela superação do

impasse que envolve o ex-pre
feito de Massaranduba Oden ir
Deretti (PPB) que, descontente
com a falta de apoio político e

ausência de realizações da adrni

nistração estadual, declarou apoio
político ao prefeito de Joinville e

provável candidato do PMDB,
Luiz Henrique da Silveira, no ano
que vem.

Voltolini, que tem reduto elei
toral nos municípios do Vale do

Itapocu, disse estar preocupado
com a posição de Deretti, que ele
considera "um grande valor do

PPB emMassaranduba e região",
e que pretendia discutir o assunto
pessoalmente com o governador
ainda ontem à noite, durante a so

lenidade de posse da nova dire
toria da associação comercial, em
Joinville. Para o deputado, que já
conversou com Deretti sobre as

razões do descontentamento, a

situação ainda pode ser revertida.

Para o parlamentar, que sabia
do descontentamento do ex

prefeito, desde que Deretti foi

derrotado nas eleições municipais
do ano passado, o episódio já es

tava superado. "Algumas sema

nas atrás foi realizada uma reunião
com o PPB em Massaranduba e,

aparentemente, estava tudo resol-

Solidário: deputadofederalEni Voltolini considera o episódio "reversível"

vido", lembrou Voltolini, desta
cando que o governador não po
de ser responsabilizado sozinho
no episódio. "É ruim imaginar
que só porque o governador não
concedeu uma audiência ele é o

culpado."
AÇÕESMAIS PRÓXIMAS

- Conforme Voltolini, o ex

prefeito de Massaranduba não é

o único a reclamar por "ações
mais próximas do governo do Es

tado", citando o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) que, ontem, na

reunião do Conselho de Desen

volvimento do Eixo Joinville,
Jaraguá do Sul, Guaramirim e

microrregião, em Jaraguá do Sul,
queixou-se da falta de apoio no

setor da segurança pública. Tanto
essa questão como as divergên
cias de Deretti ele tenciona expor
à cúpula do Estado. Mas, argu
menta Voltólini, nem tudo pode
ser atendido pessoalmente pelo
governador Amin, que conta com
os secretários de Estado para
auxiliá-lo. "Assim como é errado

pensar que no município tudo tem
que ser atendido pelo prefeito, é
também um equívoco imaginar
que na Capital tudo tenha que ser

resolvido pelo governador do Es
tado. Os colégios regionais e

locais de administração pública
podem contribuir para que fique
mais próxima a ação do governo,
pondera. (MILTON RAASCH)

Legislativos fazem últimas reuniões do semestre
Guaramirim/Massaran

duba/Corupá/Schroeder - Os

legislativos municipais realizam
esta semana as últimas reuniões do

semestre, antes do recesso, em

julho. A Câmara de Vereadores de
Guaramirim realiza três sessões

esta semana, hoje, amanhã e na

quinta-feira, fechando o calendário
do período e retornando aos tra

balhos no próximo dia 2 de agosto.
A menos que aconteça' alguma
convocação extraordinária.

Em Massaranduba os verea

dores reuniram-se ontem e farão
nova sessão nesta quinta-feira,

encerrando o primeiro turno do

ano, e retomando às atividades em

agosto. É possível que o Executivo
faça alguma convocação extraordi
nária emjulho, inforÍna o secretário

JairMicheluzzi, tendo em vista que
ainda devem ser votados os pro
jetos que tratam do ajuste dos ní

veis de vencimento dos funcioná
rios e do reajuste dos servidores
estatutários aposentados.

A Câmara de Corupá realizou
ontem à noite a última sessão

ordinária antes do recesso. Na

próxima segunda-feira (2), os

vereadores farão sessão solene

especial, às 20 horas, no Auditório
do Colégio Teresa Ramos, quando
serão homenageados o deputado
federal Vicente Caropreso e a irmã

Franciscana Flávia Ghizoni, por
serviços prestados à comunidade.
Se houver convocação extraor

dinária até o reinício dos trabalhos
em agosto, os vereadores não terão

remuneração extra, conforme
determinao Regimento Interno. Os
vereadores de Schroeder terão o

menor intervalo de inverno, entre
.os legislativos da microrregião, de
apenas duas semanas. De 15 a 30

de julho. (MR)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convenção do PPS homologa
renovação da diretoria local.

Partido confirma

intençãoem
lançar candidato
adeputado

Jaraguá do Sul - o coor

denador regional do PPS, João da
Cruz Gomes, o João do Táxi, foi
confirmado na presidência do
Diretório municipal do partido, em
convenção realizada no último

domingo, entre '8 e 12 horas, no
auditório do Sindicato do Ves
tuário. Ele havia assumido o cargo
no dia 24 de maio, após a renúncia
do então presidente, Edson Müller,
que alegou não ter como conciliar
a função política com as atividades

profissionais. O evento contou

com a presença do presidente esta

dual da legenda, deputado estadual
Jaime Duarte.

Em princípio, a convenção do
PPS estavamarcada para acontecer
em setembro. Entretanto, a dire
toria resolveu antecipá-la para-,

"oficializar" a decisão anterior. "Na

verdade, a convenção foi apenas
para homologar os nomes dos
diretores escolhidos em maio para

dirigir o partido. Decidimos ante

cipar a convenção para que a nova

diretoria tenha motivação para
trabalhar. A interinidade até se

tembro seria prejudicial", acredita,
informando que pretende reunir o
diretório nos próximos dias para
delinear a postura do partido e

discutir as estratégias da campanha
para 2002.

Gomes voltou a confirmar que
o PPS lançará um candidato a

deputado estadual pela Região da

Estratégia: Gomes confirma que o PPS vai ter candidato em 2002

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu), nas elei
ções do próximo ano. "O PPS terá

candidato próprio, não vamos

pregar o voto útil", reforçou, lem
brando que o nome mais cotado
no momento é do presidente do
Sindicato do Vestuário, Gildo Al

ves, atual secretário do Diretório

local. Alves, que se filiou ao PPS
no dia 23 de maio, após ficar mais
de dois anos sem partido, desde
quando deixou o PMDB, disse que
está à disposição do partido para
candidatar-se.

FILIAÇÃO - Uma das prio
ridades da atual diretoria é ampliar
o quadro de filiados, hoje com 136.

':Temos ainda alguns filiados que

não regularizaram sua situação
com a Justiça Eleitoral. Tudo isso
está sendo cuidado. Nossa inten

ção é dobrar o número de filiados
até o final do ano", revelou, acres
centando que vai propor ao dire
tório a deflagração de uma campa
nha de filiação.

- O partido tem interesse em

filiar pessoas dispostas a concOiTer
a cargos eletivos. Não queremos

apenas engrossar a lista de filiação,
mas ter um quadro de postulantes
com chances de disputar qualquer
eleição -, declarou. Completam
a diretoria omédicoWalter Falcoue
- vice-presidente -, e o profes
sor Osmar Pedrelli - tesoureiro.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Projeto sobre semáforo vai à sanção de Pasold
Jaraguá do Sul. - O projeto

que dispõe sobre a instalação de
semáforos de resolução no Muni

cípio; aprovado pela Câmara de

Vereadores, na semana passada,
por dez votos favoráveis e oito

contra, vai à sanção do prefeito
Irineu Pasold (PSDB).·A expec
tativa é que seja vetado: Quando
foi apresentado pelo vereador
Marcos Scarpato (PT), Pasold
criticou a iniciativa, lembrando que
era de competência do Executivo.
"A própria Constituição define

isso", resumiu o prefeito.
Na mesma sessão, o plenário

rejeitou outro projeto de autoria de
Scarpato, que exige a sinalização
das vias públicas onde existem

controladores de velocidade. Se
máforos de resolução são aqueles
que permitem aos motoristas saber

quanto tempo tem para amudança
do sinal luminoso. "O objetivo é
evitar que os atuais fotossensores
se transformem em caça-níqueis,
jáque omotorista não sabe quando
vaimudaro sinal",justificou, lamen
tando a rejeição da outra proposta.

- Não tern porque rejeitar, já
que a intenção é informar os

motoristas sobre a existência dos
fotossensores. Acredito que seja
apenas uma questão política -,
reclamou.

As comissões de Finanças e

Orçamento e de Legislação, Justiça
e Redação Final deram pareceres

contrários aos dois projetos. A
primeira alegou que a proposta
interfere no orçamento municipal
e a outra garante que fere o inciso

XI do Artigo 22 da Constituição
Federal, que atribui à União a

competência em legislar sobre
trânsito e transporte.

. Em relação ao possível veto do
prefeito, Scarpato disse que se

acontecer será um ato político.
"Não há motivos para vetá-lo. Se
ele (Pasold) tiverbom senso e con

sultar a população verá que a lei
vai beneficiar todos", defendeu,
garantindo que o Código Brasilei
ro de Trânsito transfere aos muni

cípios a responsabilidade pelo trân
sito. (MC)

A Secretaria de Ação Social, do Ministério da Saúde, vai repassar
à Prefeitura de Massaranduba R$ 100 mil para a construção de
uma creche no Município, com capacidade para atender 150

crianças de até 6 anos.

Os recursos são resultados de emenda individual do deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB), cujo convênio foi assinado na

última sexta-feira, em Massaranduba.
O prefeito Dávio Leu (PFL) informou que inicia

imediatamente a construção da creche, que deverá estar concluída
até o final deste ano, com previsão de funcionamento em

fevereiro de 2002.

Obras
As obras de instalação da rede
de esgoto em Jaraguá do Sul
estão causando muito

transtorno no trânsito. Em

�lgum:s r�as, pela _, _

importäncia no sistema viano,

deveriam ser executadas 24

horas por dia, para evitar o
estrangulamento do já
complicado trânsito do

Município. Entretanto, se
arrastam por semanas, como
é o-caso da Rua Olívio

Brugnago, no Bairro Vila
Nova, atrapalhando todo
mundo.

Críticas
O vereador Marcos Scarpato

(PT) criticou a posição
contrária do colega Paulo

Floriani (PPB) aos projetos
sobre instalação de semáforos
de resolução e de sinalização

das ruas onde existem

fotossensores. "Quantas vezes

. ele (Floriani) foi à tribuna
criticar os fotossensores,
agora, por uma questão

política, é contra'', afirmou,
acrescentando que, ser

contrário à sinalização, é
contribuir para a manutenção

dos caça-níqueis.

Reforma agrária
Duas propriedades rurais no Planalto Serrano catarinense

foram desapropriadas pelo governo federal para efeito de
reforma agrária. O Incra (Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária) pretende instalar na área 55 famílias de

trabalhadores rurais, que desenvolverão projetos de pecuária'
leiteira, ovinocultura, piscicultura, apicultura e reflorestamento,

além da produção de milho no sistema agroecológico.
Na Região de Campo do Areião, 834 hectares

foram considerados "ideais" para o cultivo coletivo
e individual.

Convite
A gerente da empresa
Cartão Jaraguá - responsável
pela exploração do
estacionamento rotativo em

Jaraguá do Sul -, Míriam

Kupas, deve comparecer à
Câmara pata explicar a
atuação das monitoras.

Alguns vereadores já pediram
informação sobre a

empresa, outros

querem o fim

do contrato.

Emenda

A vereadora Lorita
Karsten (PMDB) apresentou

emenda ao projeto
- do governo que repassa R$
482,00 a cada um dos idosos

assistidopelo Lar
das Flores. Ela quer reduzir

para R$ 241,00 para atender até
dez. "Quero apenas que

cumpram o contrato

que diz que 50% são da
Prefeitura e 50% dos

familiares", justificou.

Médico Oftalmologista
Especialização: \Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ee, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Pacote tributáriodogoverno
enfrentarejeiçãonosFstados

I

Proposta retira
dos governadores
arma para atrair
investimentos

Brasília - A unificação da

legislação do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e

Serviços), um dos principais itens
do controverso pacote tributário

que será anunciado esta semana

pelo presidente FernandoHenrique
Cardoso, não é consenso nem en

tre os secretários de Fazenda dos
Estados mais ricos da União, Rio
de Janeiro e São Paulo. A intenção
de acabar com a chamada "guerra
fiscal", que não encontra respaldo
também na base aliada do governo,
deve enfrentar a oposição de gover
nadores interessados em preservar
uma das poucas armas que têm

para atrair investimentos para seus
Estados.

Os detalhes do pacote foram
discutidos durante o fim de semana

pelo presidente com a equipe
econômica, liderados peloministro
da Fazenda, Pedro Malan, e o

secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel. Além do ICMS

unificado, estão na pauta da
minirreforma que será apresentada
ao Congresso Nacional medidas
como a transformação da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira) em

imposto permanente; a extinção da
contribuição para as transações em
bolsas de valores; e mudanças na

cobrança do PIS/Cofins, com a

criação de mecanismos de isenção
dos impostos para a exportação.
- São Paulo é centra a guerra

fiscal porque é um dos grandes
afetados. Temos o parque indus
trial mais completo do País e os

outros Estados dão incentivos na

tentativa de tirar as empresas do

Estado-, rebateu o secretário
estadual de Fazenda d,e São Paulo,
FernandoDallAcqua. "A iniciativa
é uma manobra diversionista. É
uma questão em que o governo
federal não tem nada que se meter.

O problema tributário é dos impos
tos federais, que são em cascata,
e não do ICMS", reclama o secre

tário estadual de Fazenda do Rio

de Janeiro, Fernando Lopes.
Segundo DallAcqua, a melhor

saída para a questão do ICMS é

passar a recolher o imposto no Es
tado de destino dos produtos e não
no de origem. "A guerra fiscal aca
baria namedida em que a cobrança
no destino elimina o imposto in

terestadual, que é o combustível
dessa guerra", afirmou. De acordo
com ele, pela legislação atual, uma
fábrica, ao enviar um produto para
outro Estado, recolhe parte do im
posto na origem e outra no destino
e é essa arrecadação na origem (o

_ imposto interestadual) que acaba
sendo revertida pelo Estado que a

atraiu em benefício financeiro para
a empresa.

A alternativa de proibir a con
cessão de incentivos a menos que
previstos no orçamento estadual é
malvista porDallAcqua. "Esse tipo
de proposta é frágil por duas ra

zões. Primeiro, a proibição já existe
na lei e os Estados que concedem
os benefícios já o fazem ilegalmen
te. Segundo, é uma falácia pensar

que a obrigatoriedade de colocar
no orçamento acabe com a guerra.

Enquanto se mantiver a cobrança
na origem e, conseqüentemente, a
alíquota interestadual, qualquer
legislação que estabeleça a inclusão
dos incentivos no orçamento cone
o sério risco de apenas legitimar a
guerra fiscal", alerta. (JB)

r �[M�©����(ÇlP�-----------"I ' - --

I O O Núcleo de Comunicação Social da Acijs (Associação
I Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul) promove, em parceria
I com a empresa Posigraf, de Curitiba, hoje, entre 19 e 21h30, no

I Centro Cultural, o workshop "Criatividade e custo gráfico". O

I curso será ministrado pelo gerente de produção gráfica, Luiz

I Seman, que abordará temas como planejamento de resultados,
o dia-a-dia de uma gráfica, acabamento e papel. Segundo os

II organizadores, o objetivo é repassar as novas técnicas e ten-

dências do setor. As vagas são limitadas e as inscrições podem
I ser feitas pelo endereço luizdalri@netuno.com.br ou maíltor

lluizdalri@netuno.com.br. Mais informações pelo telefone 371-1044.
I
I O O Grupo Breithaupt foi agraciado com o Prêmio Destaque de

I Vendas, 2000, pela empresa Bosch.

I A premiação é resultado das vendas realizadas no ano passado pelas
Ilojas e supermercados Breithaupt. na divisão de Ferramentas Elétricas,

l�c�empr�a�atarinen� <:.:_eceber �aJ2.r�iaçã� .J
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Mais potênciaA

para voce.

o SBT aumentou sua potência em

Jaraguá, o que garante a você mais

qualidade na imagem. Agora você encontra
no canal17, a melhor programação, sempre

com as últimas novidades da região e uma

imagem muito mais nítida. Caso você não esteja
recebendo bem o sinal do 8BT, ligue para 275-2443,
em Jaraguá, e tire suas dúvidas; você vaí receber a
orientação de profissionais.
Aproveite que a imagem do 8BT para a comunidade
está cada vez melhor e não troque mais de canal.

J o i 'fi v i 11 e

lOO%regional
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Manifestação: 300 assinaturasforam coletadas durante atopúblico contra corrupção, realizado no sábado

Passeata fOi
realizada no
sábado, nas ruas
centrais da cidade

Jaraguá do Sul - Lideran

ças sindicais e comunitárias da

Região do Itapocu participaram
do ato público contra a corrup

ção, promovido no sábado último
pelo recém-criado Fórum Perma

nente pela Moralidade. A átivi

dade, que se resumiu a uma pas
seata com saída da Igreja Matriz

São Sebastião até a Praça Ângelo
"

Piazera, foi uma preparação ao

ato público que acontece nesta

quarta-feira, em Brasília, com o

objetivo de pressionar os políticos
à instalação de CPI no Congresso
Naci-onal. Durante a caminhada,
os manifestantes recolheram as

sinaturas como forma de com

provar a vontade popular na res

tauração da moralidade pública.
De acordo com um dos co

ordenadores do evento, advoga
do DioneiWalter da Silva, foram
coletadas aproximadamente 300
assinaturas. Apesar de ter consi

derado a manifestação satisfa-

Ato público contra a corrupção
reuniu lideranças comunitárias

Pomerode - Durante assem

bléia realizada na última sexta-feira,
na Sociedade Recreativa e Esporti
va Ipiranga, os trabalhadores do
setor vestuarista votaram a favor
da desvinculação do setor de Po

merode com o Sindicato de Jara

guá do Sul. O sindicalista Ambrósio
Lino Becker foi eleito o primeiro
presidente do recém-criado Sin

dicato dos Trabalhadores da Fia

ção, Tecelagem, Vestuário, Couro
e Calçados de Pomerode. Becker

ocupava até então o cargo de vice

presidente do Sindicato Vestuarista
de Jaraguá do Sul.

O presidente da Fetiesc (Fe
deração dos Trabalhadores nas In
dústrias do Estado de Santa Ca

tarina), Idemar Antônio Martini,
coordenou a assembléia de funda

ção da entidade, solenidade de pos
se dos novos diretores, aprovação
dos Estatutos e a votação sobre o

valor da mensalidade a ser cobra-

tória, o advogado lamenta a ainda

tímida participação popular no
que se refere a manifestações pú
blicas de descontentamento. "Foi

bom, mas sem dúvida poderia ter
sido bem melhor", reforçaDionei.
A presidenta do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais,
Idinei Petry, também considerou

que a passeata poderia ter en

volvido mais pessoas. "Faltou
muita gente que já confirmou

presença no ato de Brasília', es
clarece a sindicalista, que tam

bém fará palte da comitiva que

parte na madrugada de hoje com

destino a Brasília.

Vestuaristas criam sindicato em Pomerode
da a partir de julho, dos associa

dos. O novo presidente do Sinti

vepo (sigla também aprovada pela
assembléia)explica que a entidade
nasce com a mesma estrutura an

terior da subsededo Stiv (Vestuá
rio de Jaraguá do Sul e Região).

Ao todo, são 962 associados

de uma base com aproximada
mente três mil trabalhadores de 32

empresas do setor de Pomerode.

A proposta de trabalho, ainda de
acordo com Ambrósio Becker, é

representar os trabalhadores na luta

pela melhoria de salário e das con

dições de trabalho. Ele pede em

penho do grupo de diretores e

compromisso de luta contra a de

sigualdade social. Atualmente, se
gundo Becker, o salário admissional
da categoria é de R$ 250,00, en

quanto o normativo (após 90 dias
de trabalho na empresa) está fixado
em R$ 280,00.

Na avaliação do presidente do

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Jaraguá do Sul, Gildo
Alves, o desmembramento repre
senta a necessidade de se ter uma

estrutura específica para atender
os trabalhadores de Pomerode e

assim buscar novos associados
nas empresas, como Cativa, Kyly,
Fachini e Dublack, entre outras.

"Os dois sindicatos continuarão

juntos nas lutas em favor dos tra

balhadores", reforça Alves, que
anuncia a criação do Departamen
to da 'Mulher no novo sindicato

.
como uma das formas de unifi

cação de lutas.

A diretoria do Sindicato ficou

assim constituída: Ambrósio Lino

Becker (presidente); José Cardoso
(vice-presidente); Márcio Jandre

(secretário); Wolfgang Schumann

(tesoureiro); Andréa Krueger (se
cretária de formação sindical);
Alexandre Ewald (secretário de

negociação coletiva).

Educação Permanente
abre inscrições em julho

Jaraguá do Sul - As ins

crições para os cursos do Pro

grama deEducação Permanente do
Unerj, previstos para o segundo
semestre deste ano, deverão ser

feitas entre os dias 15 de julho a

30 de novembro, das 13h30 às 22

horas. As aulas acontecerão de 8 .

de agosto a 30 de novembro, em
horários variados. Para as se

gundas-feiras estão programados
os cursos de Macramê e Recu

peração de móveis. Às terças
feiras serão ministrados os cursos

Elaboração de Textos e Gramática

Normativa da Língua Portugues,
Desenvolvimento Pessoal e Rela.
ções Humanas, Reciclagem de vá.
rios materiais e Escultura. Para as

quartas-feiras estão reservados es

cursos deHistótia daArte e Empn,
endedor. Nas quintas-feiras acon.

tecem os cursos de Informática
Básica, Pintura em tela, Produção
de Textos e Gramática Normativa
da Língua Portuguesa e Comuni

cação e Oratória. Às sextas-feiras
estão programados os cursos de

Cerâmica, Comunicação e Redação
Oficial e Embalagens.

Unerj oferece curso de atualização
para professores de História

Jaraguá doSul-A coorde

nação de Extensão e Relações Co
munitárias do Unerj está ofere
cendo aos professores da comu

nidade oportunidade de atuali

zação profissional na disciplina de
História do Brasil. As aulas acon

tecem todos os sábados, no bloco
D, sala 4, em horário integral. O
curso é ministrado pelo professor

Ancelmo Schörner e inclui na

programação a concepção de His

tória e historiografia, pressu

postos do ensino, análise de livros

didáticos e outras atividades. A

professora e coordenadora do

curso, Marisa Kaufmann, explica
que o curso é destinado a profes
sores das redes municipal, esta·

dual e particular de ensino.

Portador de leucemia pede
ajuda par,

O motorista autônomo FiimC1SCO Tomio, 46 anos, é portaãor de
_X'*'

leucemiamielóide crônica e necessita deR$ 25 mil para o transplante
de medula óssea alogênico e tratamento no Hospital das Clínicas, de
Curitiba. Elejá tem doador para o transplante mas necessita de dinheiro
para a cirurgia e posterior tratamento. Francisco mora na Rua Fre

derico Barg, 286, Bairro Baependi. Quem quiser ajudar Francisco a

ficar curado pode depositar qualquer quantia nas contas número

lO.731-x do Banco do Brasil91.144.995-4, do Bradesco.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

'Clín� ci;:urgia de olhos" ,_,_ kM " ,,=...
.

.

Lentes de contato.
�=f:'i""'"<i":",*,...\.:�",,�4ß-�_-,J.

31'�1801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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História, Fatos eTradição
História em fotos

Garibaldi, Jaraguazinho, JaraguáAlto, Jaraguá 84,
Jaraguá 99, dentre outras localidades situadas à

margem direita do Rio Jaraguá, foram colonizadas

a partir de 1891, quando uma leva de imigrantes
húngaros, procedente de Veszprém, ali se localizou.
Foi a única região do Município de Jaraguá do Sul

que recebeu

imigrantes diretamente vindos do exterior. A região
desenvolveu-se rapidamente e fortes comerciantes

-,

ali estavam localizados. Dentre estes podemos ci-
tar o comércio de Georg Wolf e Walter Marquardt.
Uma curiosidade a respeito dos nomes Jaraguá 84

e Jaraguá 99: estes nomes são originários do nú

mero

dos lotes nas quais foram construídas escolas. E

Jaraguá 84 está situado acima do Jaraguá 99-visto
a demarcação de terras ter-se dado a partir das ca-·
beceiras dos rios.

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua José l'heodoro Ribeiro, 165 • ex. Poslai. 84·
Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403

e-mail ·indumak@netuno.com.br
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Há 4 anos

Em 1997, a Gráfica Avenida, no dia 28 de maio, comemorava 50
anos de existência, onde o CORREIO DO POVO, depois da Gráfica e

Papelaria ArthurMüller& Comp., imprimia o hoje octogenário jor
nal, o mais antigo do interior de Santa Catarina. A Gráfica Avenida
iniciava as atividades com apenas cinco máquinas e atendia somen

te o mercado da microrregião. Hoje (então), em 97, acompanhando
a evolução, adquiria equipamentos de alta tecnologia e ampliou o

mercado.

A chefe do Serviço Médico e Social da Weg, Nanci Solange
Zimmermann, era a nova secretária de Saúde de Jaraguá do Sul,
bioquímica-sanitarista (especialista em saúde pública), formada pela
UFSC, com pós-graduação em Recursos Humanos. A nomeação
se deu dia 19 de maio, mas a cerimônia só na manhã de 21, logo
após o retorno do prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) de Flori

anópolis. A nomeação obedecia alguns critérios básicos como dis

ponibilidade de tempo e conhecimento técnico, prometendo dar con
tinuidade implantada por Marlo Sousa.

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Ein 1961, a Sociedade de Atiradores Progresso, por seu presi
dente Oswaldo Thiem, divulgava Edital de Convocação da Assem
bléia Geral Ordinária, a se realizar na sede social (Salão Doering),
para tratar da ordem do dia composta de: a) Prestação de Contas;
b) Eleição da nova Diretoria, e c) Assuntos de interesse social...

As instituições e tradições eram ameaçadas: a vítima, o dia 25 de

julho. O prefeito recém empossado, Roland Harold Dornbusch, na
forma de costume, era convidado, para opinar e colaborar na expo
sição que comemorava a fundação do Município, homenageava ,os
colonos e lembrava a vinda dos imigrantes da Europa. Cheio de gás,
chamava a si e intervinha administrativamente, não comparecendo
à reunião da Associação Rural, omitindo-se quanto aos aspectos de

ajuda nas instalações, como ainda, recolhia o funcionário Lourenço
Gressinger, posto à disposição da entidade civil, como ainda recolhia
dois outros empregados da Prefeitura que cuidavam do Posto de

Monta, no serviço de inseminação animal e serviço florestal.

Há 14 anos

Em 1987, a campeoníssima Cornélia Holzinger, primeira coloca
da nos 400m com barreiras na primeira etapa do Campeonato Esta
dual de Atletismo, em Criciúma, onde obteve o segundomelhor tempo
da América do Sul, de forma brilhante sagrou-se campeã brasileira
na especialidade, no fim de semana passado, em Curitiba. Durante
as disputas do 30 Troféu João Carlos de Oliveira, batendo o recorde
da prova em 58s56, suplantando a Maria do Car:�o Fialho, que nos
últimos quatro anos vinha vencendo a competição.

Ademir Roesler, outro jaraguaense participante do Troféu, foi o
quinto colocado na prova de 400m com barreira, e Luiz Pereira o

130 lugar nos 10.000m rasos, o segundo melhor de Santa Catarina
na especialidade.

O impasse dos hospitais continuava. Sobre _a questão saúde, o
prefeito Durval Vasel, respondendo às críticas que o governo muni

cipal vinha recebendo, apresentava os gastos da municipalidade,
durante o mês de abril, com a área assistencial, eram Cz$ 487.563,00,
gastos em transporte de doentes, pagamentos de hospitais, salários
dos profissionais contratados, consultas, remédios, exames

Iaboratoriais e outros, "isto sem contar o apoio a entidades filantró

picas", acentuou.

senador Lúcio Alcântara (PSDB
CE), os livros possuem 326 e 321
pãgínas respectivamente, tendo sido

Obras compõem a Coleção "O Brasil Visto por Estrangeiros"
e retratam o país da primeirametade do século 19

Senado faz dois lan�amentos na
Bienal do Livro do Rio de Janeiro

oRiodefilllei
ro Como I� de C.

Schlichthorst, e

Remintscênci
ss de V];zge!h' e
Pel7l1flll(111ci:l no
Bmsll, de Daniel
P. Kidder, que
compõem a Co

leção "O Brasil
Visto por Estran

geiros", serão
Iançados pelo

!

Senado na Bienal
do Livro do Rio

impressos na Secretaria-de Editora
ção e Publicações (Seep), ORio dc
j:l17elÍ'O Como Jf traz uma larga des

crição da vida social, política emili
tar do Rio de Janeiro e do Brasil ele
1824 a 1826, com um retrospecto
dos acontecimentos ligados à Inde-.
pendência, feita com talento, cultu
ra e bom gosto literário pelo ex-te

nente de Granadeiros Alemães do
Exército Imperial C. Schlichthorst.
Já Rt.'1Tlilli�-cêllä;IS de Vi;�'l(!J}s e

PeJ717:l1J(1Ilä:l fIO Br:Jsil, que é da
mesma coleção, constitui-se na "re

lação honesta, sincera e exata" de .

tudo que foi observado e visto pelo
pastor metodista Kidder no Brasíl,
durante o período em que aqui vi
veu, de IK)7 a 1840.

c. Sthlichthorst
descreve a vidó do Rio
d� Janeiro e do Brosil

o que viu no país
entre 1837 e 1840

de Janeiro, que
se realizará de 17 a 27 de maio.

- Publicados pelo Conselho Edito
rial do Senado, que é presidido pelo

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (93)

Tio Eugênio

A energia elétrica (15)
A questão da energia rendia mais algumas considerações

por parte da Empresul-CORREIO DO POVO, na cobrança da
taxa considerada ilegal sobre a luz pública e particular.

Transcrevia o jornal a cláusula n° 10, do contrato celebra
do entre a então Prefeitura Municipal de Joinville e a firma
Eduardo Kellermann & Cia., antecessora da atual compa
nhia, que dizia: "Depois de decorridos 15 anos do presente
contrato, a contratante se obriga a baixar da tabela de ilumi

nação pública e particular com 20%".

Tendo esse contrato sido lavrado em 181l/1919� portanto
já há um ano e meio, que a companhia cobrava ilegalmente

os 20%, Na iluminação pública a diferença é de Rs. 93$000 mensais, estamos a crer que a.

Prefeitura de Joinville tome uma medida contra o abuso",
Rendia novos desdobramentos o caso da luz, recebendo o CORREIO DO POVO carta

comen-tando o descaso pelas autoridades, dizendo: "Era preciso-que o CORREIO DO POVO
fosse descobrir a cláusula do contrato, para que assinantes da luz pudessem chegar ao co

nhecimento da extorsão de que estavam e estão sendo vítimas. Há 18 meses estamos a

pagar o que não devemos, De distrito passamos amunicípio, e ninguém até hoje se dignou de
estudar os contratos existentes com a prefeitura. E, o que é mais interessante, é a própria
prefeitura, liga tão pouco aos dinheiros públicos, que nem siquer estuda ou confere ii. exatidão
das contas que lhe são apresentadas. Ela mesmo vinha pagando mais do que devia, Onde
está o Conselho Consultivo que este ano ainda ninguém ouviu falar dele. Parece que esse

órgão da administração, em assuntos dessa naturesa.não cheira nem fede. De fato é sempre

incomodo tratar destes assuntos comuma empresa tão poderosa,Mas eu é que não estou por isso,
.

Eu, e todos os que pagam a luz, Ganhando tão somente o necessário para com grandes sacrifícios

sustentarminha família, não posso fazerpresente de 126$000, que équanto ilegalmenteme foi cobrado
nesse espaço de tempo",

O jornal tranqüilizava o missivista e o povo de Jaraguá que "nós iremos nesta campanha
até o fim. Iremos aos meios judiciários, para fazer devolver à população o que com o bene

plácito da prefeitura, ilegalmente lhe foi extorquido",
O caso da luz rebentava nas mãos do recentemente empossado Waldemar Grubba, dei

xando-o em situação embaraçosa. Logo depois da "gloriosa arrancada outubrista" (a Revo
lução de 1930), a então intendência municipal, por não ter dinheiro, ou por outro motivo

qualquer, ficou atrasada nos pagamentos da luz pública, cuja importância estava calculada
ein cerca de Rs. 22:000$000 (vinte e dois contos de réis). Segue.

,-;.;,�"{A"ú�

TioEugênio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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correiodopovo@netuno.com.br

'18NÍVEL (ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel
Power Point - Internet

Reinaldo Rau 299 - Centro Rua Gav. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - SC

d····Jj·Me' CI:!n
UrOlogia e Medicina do Trabalho

IRins - Bex�'i9":r:lfiâs Urindrias�
Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9
Jaraguá do Sul - SC - Fone/Fax: 371-4724

LANCHONETE E RESTAURANTE �rn[fmIJJrnlliV
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral

40 feira -
* Prolo especial

* Rabada

n

'Aceitamos encomelldeis
.ss:

"'A ,para: fest",s.. &,_
,

Rua Jorge Czemlewlcz, 1123.' aalrro Czerniewicz

(próx. A Humana, ao lado da Farinácia Castoldi)

Farmácia do Beto

370.·1595 371-3454
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

fertas

Vendo terreno, no

MOVEIS
"III/ lpurlamlntol ! rh/raros / flrrMO!

Vende-se terreno no

Bairro Amizade,
perto do Salão
Amizade.

'

R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829.

110 de frente, com
casa, rancho e

orrozer-ro.

Localizada no

Ribeirão Grande.
R$ 70.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno

com 53.000m2 na

Rua Enrique
Marquardt, antiga
Tifo dos Pereira.
R$ 35.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno,
com 53.000m2, na

antiga Tifo dos
Pereiras.
R$ 35.000,00
(negociável) .

Tratar: 371-7341.

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$49.130,04 R$405,74

Informações: (47) 326-3446
Compre, sonstruo, ou reforme em qualquer parte do

território nacional. AUTO n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

EQUIPAMENTOS Pl BEG

(47) 9903-4382
Rua Reinol�� Rau, 806, sala 4 - eent�p·" Jaraguá do Sul- se
_. E-mail: autotec@netuno.com.br

Vende-se terreno

com 350m2, no
Jardim São

Francisco, na rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135, com

Marlene.

Vendo terreno com

1350m de fundo por

-

-M8"NITORAMEN-r:O DIGITAL

Vende-se terreno

com 450m2,
localizado na Vila
Nova, em Jaraguá
do Sul. Tratar: 370-
1962 ou 9975-7602.

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS

SISTE
r
!

Ribeirão Grande,
com 1.350m de
fundo por 110m de
frente, com casa,
rancho e área com

orrorzero.

R$ 70.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno,
com 350m2, no

Jardim São
Francisco, na ruo

principal do lotea
mento. Tratar:
371-8116 ·ou

.

9975-4135.

Vende-se terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao Salão
Amizade.
R$ 8.500,00. Tratar:
371-2829.

Vende-se terreno

com 101.000m2, e 3
chácaras com

4.350m2 cada,
localizada em

Schroeder, próximo à
Usina do Bracinho,
com nascente de
água, água do
Samae e luz. Própria
para plantação e

lagoa, lugar
sossegado.
Tratar: 47 453-1023
ou 47 453- 0964.

KARSTEN
Maquinas e Equipamentos Ltda.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
__ .�!9�!'.��:(���.��g�_ ..

CLASSIAUTO:

m_�n�;1ió���-
Quinta-feira, às 12h

Vendo casa com

138m2, construção
nova na Vila Lalau na

Rua Alberto Santos

Dumont, com 3

quartos, suíte e

demais

dependências.
Terreno com 440m2,
todo gramado,
garagem para
2 carros.

R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135.

Vende-se ou treco-se

apartamento em

Blumenau, por casa

ou apartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 47 338-2070.

Compra-se casa de
modeiro, para ser

retirada do local.
Tratar: 371-6428,
com Nézia.

Vendo casa com

138m2, construção
nova, na Vila Lalau,

.

Rua Alberto Santos
Dumont, com suíte,
3 quartos e demais

dependências.
Terreno com

440m2, todo
gramado, garagem
para 2 carros.

R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116
ou 9975-4135,
com Marlene.

Estrada Garibaldi, s/na
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA
371-0154

FRALDA DESCARTÁVEL SLEEP BASIC
-

com 10 uni.dades P - M - G

R$ 3,99
FRALDA DESCARTÁVEL POOPY
com 12 unidades P - M - G

R$ 3,49(,011 lU voei 'fEM (RÊDlfO ,Ri.APIlOVADO
IM .rODAJ.AS LOJAS .DJt llEDEIAllMA.lS.

PEÇA .JÃ ., SEU.

ANIJJID.íIDI í GIÁrJ' ! EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72
EM FRENTE AO SHOPING

I""

MOVEIS
GOMES

��

Conj. sala Jantar
clGeai. (P{ana{to)

R$189,OO
1 + 2x:

R$ 63,00

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219

Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

28NÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

3"NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop

CoreI Capture

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

3 72 - O 1 6 7
Clos�ts - Home Theater -

Home Office - Banheiros

móveis planejados

Av. Mal. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - se

e-mail: attualem@terra.com.br

Confira.
nossos preços

Ir 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PMCOS
oferta / procura / agências

HUMANA URGENTE

RuaJorgeCzerniewicz, 1245
(Rua doHospital Jaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 275-1091

humana@humana.com.br
www.humana.com.br

A' HUMANA URGENTE

recruta e seleciona para
admissão imediata as

seguintes vagas:

ÁREA TÉCNICA
• Técnico em Refrigeração - 2° Grau curso técnico
• Programador - 3 anos de experiência em malha

ÁREAADMINISTRATIVA
• Secretária Executiva - 2° Grau, experiência em

faturamento, televendas e informática
• Secretário Executivo -superior em Administração, 5 a 10

anos de experiência
• Auxiliar de Recrutamento - Estudante de Psicologia. Será
contratada como estagiária pelaAGISC - Agência de
Integração de Santa Catarina,

ÁREA COMERCIAL
• Representante Co�ercial- 2° grau, experiência em
vendas
• Assistente deMarketing- cursando engenharia química
ou alimentos
• Promotor de Vendas - 2° grau, com carta de habilitação

ÁREA OPERACIONAL
• Torneiro Mecânico - Torno Universal ( 2 vagas)

1 ano de experiência
Disponibilidade para trabalhar em Corupá (1 vaga)

• Programador eAnalista de Sistemas - 3° Grau
• Programador e Operador de Torno CNC
• Operador de Torno Convencional
02 anos de experiência

• Operador de Guincho
Com experiência

• Fr�sador
20'Grau

• Mecânico de Suspensão
Para veículos pequenos

• Eletricista deVeículos
Conhecimentoem trava elétrica, motor de partida, vidro

elétrico e alternador
• Eletricista- Conhecimento em eletrônica
• Guarda Industrial- com curso de vigilante
• Auxiliar Técnico - noções de telefonia
• Auxiliarmecânico - com curso do SENA! �

CORREIO DO POVO· 3

Vende-se Quantum

Vende-se ou troca-se

por carro' financiado,
Golf GLX, 2.0, 95,
champanhe.
R$ 16.200,00.
Tratar: 275-3409 ou

9973-9701, com

Nane.

Vendo ou troco Gol

CL, 92. R$ 6.000,00.
Tratar: 275-2164.

Vende-se ou troca-se

Voyage, 83, gasolina.
R$ 3.000,00.
Tratar: 275-2164.

Vende-se Fusca, 83.
R$ 3.200,00.
Tratar: 275-2164.

UTOS
compra I ve"áa I Iram I garagens

Vende-se Santana, 94,
com ar, direção e

travas, gasolina,
vermelho. Tratar:
371-4000.

Vende-se Santana, 98,
azul, gasolina. Tratar:
371-4000.

Vendo Quantum CL,
95, gasolina, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Quantum
verde, gasolina. Tratar:
371-400'0.

GL, 93, gasolina, azul.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat,
95, prata. Tratar:
371-4000.

Vendo Gol, 4 pts, 1 6v,
99, branco geada,
gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 4 pts,
16v, 98, branco.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 4 pts,
prata imperial, 98,
gasolina. Tratar:
371-4000.

Vende-se Gol, 16v, 4
pts, 99, branco
geada. Tratar:
371-4000.

Vendo Saveiro CL, 98,
branco. 98, branca.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 2 pts,
16v, 98, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Kombi,
2000, gasolina,
branco geada.
Tratar: 371-4000.

Infoware

Vende-se ou troca-se

Gol 1.0, 16v, 4 pts;
branco. R$ 13.000,00
à vista ou entrada
R$ 8.000,00 + 24
fixas
R$ 318,99. Tratar:
9117-0266, com

Rudinei.

Vendo Gol 1.0, 98,
branco, gasolina, cl
41.000Km.
Treter 371 -5343.

Vendo Monza SLE

2.0, MPFI, 93, grafite,
álcool, completo - ar.

Tratar: 9905-2848.

Vendo Gol MI 1.6,
verde metálico, 96, cl
opcionais, roda de

liga. Tratar
371-5343.

Vendo Golf 95, camp.,
azul metálico.
Tratar: 9905-2848.

Vendo Ger" 2000,
1.0 MI, 2 portas,
branco.
Trata r: 371 -5343.

q. ,'y' Prazer em Entre��mos em Guaramirim
�,lotender bem. ��a,�

Vende-se Poroti, 95,
gasolina, prata.
Tratar: 370-4000.

Vende-se Passat Turbo,
96, gasolina, azul.
Tratar: 371-4000.

Vendo Santana GLS,
95, gasolina, com ar,

direção e travas,
vermelho.
Tratar: 371-4000.

371-'655

Pequena � R$ 7,90
Grande • R$ 13,90
Gigante· R$ 17,90
Calzone • R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

E-mail: infoware@netuno.com.br
�, �.�,.m:;;t

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40.
Entrada R$ 15.000,00 + 22

prestações de R$ 1.000 I
00

(aceito propostas). À vista R$ 35.�00,OO

':=-FOnew (47)ã7lPís45 ou 9973=ãSSõ:'-':

2a a sábado 6:30 às 20:00

Domingo 7:30às 11:00 - 15:00 às 19:00

Panificadora
e Confeitaria

370�7861

Rua Walter Marquardt, 1140

CHURRASCARIA
BIIIIIII05' ,

* Filé Duplo - R$ 6,50 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por pessoa
* Frango ou Carne de Panela - R$ 4,00 por
pessoa

* Alcatra - R$ 12,00 para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

BR-280 - Km 69 (Anexo ao Posto Marcolla) - Jaraguá do Sul - sc

Computadores - Perifér'icos - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - Sç:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS

AGRClPECU RIA

Roças de cães disponíveis poro vendo:
Boxer - Akita - Poodle - Border Collie, Pinscher,

Dachshund, Bulldog e Samayed (adulto)
Fones:"_

�

88 I 275=3487"'-�
.w; '*' ;>i;!:!."�* , � .<&:"���_�.m,=

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul
_·'�::=:::::=':::::B::::::L::::=::::::···················

_

::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::�=::::::::
.

PERFLEX
.

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- VidroS' temperados
- Cercas

arqultefura
design

Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 474

:z
-:7
5

:3
5
4-
-:7

Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - pantográficas

r=>:
l� @\
llIlO�DO(J

ESQUADRIAS I

JARAGUÁ
TUDO EM ALUMíNIO - SOB MEDIDA

"'H H _ H •••••••

___.. RlJ.ª �!:D!:D.ªg.lJ.!:Dp�1 !?ªQ:.�Jl ??-= !?ª_�p..�D.ºL_

ARTEFATOS DECIMEIf[!I�
DIItIIE.eßTE

Q
DOO Q;:l;!;onoO
----

Fone/Fax
'370-8200

Seja você também um campe

371-1224
<i"NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail (OlltlQt)kEx� Corei
Photo-Paint Gif- Gifs enimados - Flash. 'pJ

internet - Front Page - Instalaçílo de

............................................................. - ....... ---11---....... ,

Fones: 370-7393 - 370-7,

Especializada em madeiras nobre, bendi' nto

de madeiras em gerat e madeiras pere

III, /�.íl1l(�

Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017'

Lajota Sextavada natural e

colorida,meio-fio, cerca
palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas

-1:/
....

� VI.%�

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

BEDRQ,OM
H��f�

vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568

Q 11·············nnn Q;:l;!;ouoo
---

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -175 ..4 1
Tudo para pinturas comerciais e reside

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan

CONFIRA NO S

PREÇOS .,

BOXSANT
MARINA

1 ,90em alt x 1,30 g.

3)( R$ 89,
Superpromo
Tijolo de vidr
À partir de

R$ 5,8,
Conjunto Sanit80
Incepa - À parti e

R$ 74,0
.. Q
I�

EMPÓRIO DAS
PEDRAS' DECORATIVAS

Pedras: g.�o 1bmê. r�liracema, LajinhiL
Luminária, Rldra de Rb, Pe:ff:.l "ladeira.
Brita Bra nua. Rajada e revestimentos em E!;erôl
fNiq eó'bl','{IJa;:f;IYlte, O .!-·liulhtwe,t·prYÇÓ1'·dt1.f vegíãh:

PARA SEU LAR!

pcuirão- e-q"�"an:t,.I(UV hO'tw�to-

li - ColcHas" Edre�s��prontas e Sob medid'l
.

nas: Verticais e Horizontais ê Micro - Acessórios de
deira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

V;/;;y
IT300��0
* ROMANAS , �;
* GERMÂNICA �

MONTEIRO
* FRANCESA ",,"'�'.'" ." ... ".,

* ESMALTADAS MONTEIRO

372-2063/9987-8562

Tel. (-17) 370-88-49 /9979-3251
eua I,!/o !terMorqunrd( 2B2U - em ftellTe 1T��Âfgi- Bma dö Ríol�olho - JorngulÍ do Sul

CRISTAL LAVANDERIA
Agora mais uma nova lavanderia em

Jarag�á do Sul, para facilitar seu dia a dia.

tlil[l�';r:'tt êtil.:t;, t:eus t.1��S'tis [: la.: çe��:Jj
Horário de Atendimento:

Segunda à Sébodo aberto das 7:30h às 18:0011

Dominqos e Feriados das 7:3017 às 15:00h

Fone 9117�52S4

� Brasil
,,-/'Vp i sos
370-7197

371-3522
M8Jína Frutuoso, 180 +Cetitto- 89252·101 - Jaraguá do Sul-SC

E-mail: ges80com@netuno.com.br '

.................. : ••••••••••••••••••••••• H ••••• ••••••_ ••••••_._ ••••••••••••H _ .. ...... _1

Rua WalterM'arquardt, 759· Prôx: ao Pavilhão da Schützenfest
...................................................................................... H .

TÚMULOS, JAZIGOS,: SOLEIRA PARA JANELAS,
TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANITOS.

Fone/Fax: 47·370-7716
Rua Walter Marquardt, 1777 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Q
n.iloll;l;l;fJnoo
-----

Rua Dr. João Colin,,2097 -. América (em
frente ao Mini Preço) - Joinville - SC

�
aooQ;l;l;f.lnoO
---

Tudo em mármore
e .grani'tos

Pias

cozinhas
'túmulos
soleiras

pisos e

churrasquei r-os

371-1524

Rua 25 de Julho, 220· Vila
Nova - próximo ao Posto Mime

i.. _ _ _ _ _ .. _

rudo-0f11I
wz..a:t'0j/"ía1,r

elétrico,
da: 0Y\tjl"culcv

d€/�at:&o
�o-

�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

275-3462
275-0549

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil

Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

Telefone: (47) 371-9565
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br

Segunda a Sexta das 8 às 18 horas

* ANALISTA FISCAL - Experiência em Escrita Fiscal,
ICMS, IPI, Livro Caixa.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 1 Q grau completo no

mínimo. Residir nos bairros Barra do Rio Cerro, Rio da
Luz, Rio Cerro ou proximidades.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir em Schroeder.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Mínimo 1Q grau

completo. Preferencialmente com experiência em

injeção de PVC.
* ATENDENTE I MONITORA - 2Q grau completo ou'
cursando. Para trabalhar por meio período.
* CONFEITEIRA
* OPERADOR DE PRODUÇÃO - 2Q grau completo ou
cursando. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou

microrregião.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir nos bairros

Centenária, Vieiras, Vila l.alau ou proximidades.
*AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Amplo conhecimento
na área fiscal e tributária, bem como conhecimento

em faturamento e informática.
* ANALISTA DE SUPORTE - Conhecimento em

informática e experiência profissional na área

adminlstrativa,
* SOLDADORES - Experiência em solda migo
*MECANICO DE MANUTENÇÃO - Curso e experiência
na atividade, principalmente áreá têxtil.
* GARÇONETE - 2Q grau.
* COZINHEIRO (A) - 1 Q grau. Experiência em pratos
típicos italianos (massas).
* ANALISTA DE MARKETING

Curso Superior - Formação em Engenharia de

Alimentos/Química.
* BALCONISTA - 2Q grau. Experiência em mecânica!

torno.
* AUXILIAR MECÂNICO - Curso Básico de Mecânica.

Cursando o 2Q grau.
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO -1 Q grau completo.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 1 Q grau completo.
*OPERADOR DE EMPILHADEIRA -1 Q graucompleto.
* OPERADOR DE TORNO CNC - 1 Q grau.
* AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - 2Q grau.

Vende-se motor de

popo, Mariner, 25 cv,

excelente estado de

conservação.
Tratar: 370- 2328.

Vendo conjunto de

moldes, infantil e

adulto para

confecção de roupas
em moira.
Tratar: 370-7951.

Vende-se rádio PX,
Cobra, 148, digital.
Tratar: 370-2328.

Vende-se balcão poro
açougue, para

expor carnes, dois
metros e meio.
Ótimo preço.
R$ 500,00.
Tratar: 275-2541.

Vende-se

liqüidificador
industrial, 25 litros,
serrunovo, preço a

combinar.
Tratar: 373-1070.

Vende-se mercado

'!

para tirar do local.

R$ 4.000,00.
Tratar: 372-2541.

Vende-se uma fábrica
de Laje. Pronta para
trabalhar. Tratar

com Sandra no

telefone 372 -8031 •

Aluga-se um quarto
para moça em

residência particular.
Próximo a Caraguá.
Tratar 372-1721 ou

9113-3171.

Compro consórcio

contemplado,
pagamento a vista.
Tratar 2'75-3900 ou

9113-0900.

Vende-se cachorro

Chow-chow, de língua
azul. Tratar 371-8734 ou

371-2001 com Frank.

Vende-se filmadora

(Gradiente), e TV

(Semp), 20'. R$
750,00. Tratar:
372-3613.

Vende-se casacos, de
maletam, peluciados,
P e M. R$ 8,00 e

R$ 10,00.
Tratar: 9903-7502.

Vendo loja de material'
de construção, com
estoque ou somente

estoque, para retirar
do local. Localizado
no Bairro América, em
Joinville. Excelente

ponto, com ótima
clientela. Motivo:
problema de saúde.
Tratar: 9994-1387.

Procura-se .fantasia
de "fera" do filme: A
Bela eFero.
Tratar: 373-2899,
com Irineu.

Vende-se prensa'
térmica Metalnox,
como brinde transfers.
Tratar: 372-3732.

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HO 15GB, Quantum

Fireball, Gaveta HO removível, Monitor Sansung
14", Memória 64MB, CD Row 32x Creative,

Placa de som on board, Placa de rede on board,
Placa de védeo, on board, Placa de fax/modem

56k on board, teclado, mouse.

Valor R$ 1 .200,00.
Tratar 371-3394 ou 371-5270, com Patrick.

CORRElOllO

(47) 371-3512

Procura-se

mpregada
oméstica,
maior de 18 anos,

para pernoitar.
ratar: 9101-5766.

ratar: 372-0922.

Procuro trabalho,
com chacreiro,
tenho experiência.
Tratar: 373-5080.

Precisa-se de
mensalista, com
referência,
entre 35 e

40 anos.

Tratar: 370-7398,
com Magnes.

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

RuaJoão Picolli, 94 - Centro Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

S A o

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mania de Vender Barato

Roupeiro Salvaro
6 portas, cl espelho,

MognolBege
A Vista R$ 219,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053'- Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
'Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone:' (47) 373-0794

A Regata está parcelando seu sonho
ZoomCr."..;,.,,· CENP

TODA LINHA HONDA
. Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,

. saldo em até 36x fixas
Horário de Atendimento: dos 8:0P hs às 19:00 hs, sem fechar poro almoço.
Adélio Fischet, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 - Fone 370-8800

-RS
ENT - RS 1.1 30,00
ENT - RS1.370,oO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo casa com

138m2, construção
nova, na Vila Lalau,
Rua Alberto Santos
Dumont, com suíte, 3

quartos Ei demais
dependências.
Terreno com 440m2,
todo gramado,
garagem para 2
carros. R$
79.000,00. Tratar:
371-8116 ou �9975-
4135, com Marlene.

Vende-se casa com

120m2, em

Guaramirim, nc
Rua Catarina Kreis,
n? 46, no Vila Nova.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

I
Procura-se l-ugar
para morar e para
dividir aluguel.
Tratar: 370-4562.

Vende-se casa na

Vila Lalau, com

156m2, terreno com

450 m2• R$
38.000,00 +

financiamento ou

R$ 55.000,00 à visto.
Tratar: 370-0700.

Vende-se casa com

120m2, em

Guaramirim, na Rua
Catarina Kreis, n?

46, no Vila Nova.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Aluga-se casa em

Guaramirim,
mobiliada, com 2

dormitórios,
garagem com,
eh urrasq uei ra,
antena parabólica,
na Rua João Vieira
Filho, 25. Tratar: 47
363-0354, com

Márcia ou Nelson. -

Vende-se casa na

Vila Lalau, com
156m2, terreno com

450 m2• R$
38.000,00 +

financiamento ou

R$ 55.000,00 à vista.
Tratar: 370-0706.

Vende-se

apartamento,. no
Edifício Menegotti, no

Centro, com 3 quartos,
sala para 2 ambientes,
com sacada, 2

banheiros, cozinha
dependência de

empregada, garagem
e portão eletrônico.
Valor a negociar.
Tratar: 371-6687.

Vende-se apartamento
no Bairro Vila Nova.
Tratar: 9973-7602 ou

370-1962.

Seja você também um campeão

7e�·
� 371-1224

68NÍVEL 6 meses
Formação de professores

Estágio 500 horas

Reinaldo Rau, 299 - Centro

. CRÉDITO
R$ 16.376,00
R$ 21.659,00
R$ 32.753,00
R$ 49.130,oq

PARCELA
R$ 135,00
R$ 178,00
R$ 270,00
R$ 405,00

Consórcio com aulOlização do 80nco Central

Empresa tom 20 anos no mercodo
Fone: (47) 336-9111
8elo Visto administradora

BiLU li- �AP"A�
5� V�e.U\Of Of'.ç>t\O Je. rr�e.(

fitC',.,�ivt'l,,.,t� 24 7�\-""s
DESPEDIDAS DE SOLTEIROS

fESTAS NO GE'RAL

FONE: {47} 9991--8668
Jaraguá do Sul Jhony

���_fertas----Ja_r_ag�u_á_d_O--SU_I�,_2�6�d_e�jU�n_h�o�d�e�2�O�O�1

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

lazanhas, nhoques, pizzas, panquecas, peito
de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 • Jaraguá do Sul- SC· fone 275-2825

Moda masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3x si juros
Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

Av. Getúlio Vargas, 146 - Centro - Fone: 371-0425

Transporte
para:

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I� - EfP� - Fv� - A�

Também em Jaraguá do Sul, com ensino focado para
negócios: cursos iii company e em sede própria

Imunizadora
��faraguá
DETETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

Inljnguae
(47) 370-1:1:59

RuaMaximilianoHiendlmayer, 31- Centro
E-mail: jaragua@inlinguae.com.br

275-0980
Rua Wo Iter

Breithaupt, 85
Centro

(Beira Rio Clube
de Campo)

Jaraguá do Sul -

SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l HOMENAGEM

Baependi homenageia ex-presidente
Já lá se vão quase três meses (em 29/3/2001) que
oClube Atlético Baependi, antes da posse deum
novo presidente, a diretoria, cumpriu o seu último
ato de gratidão, inaugurando o busto do ex-presi
dente Haroldo Ristow.

Reunidos à entrada do "clube, a diretoria que se

despedia, a família do homenageado, sócios e im

prensa, o ex-presidenteMurillo Barreto de Azevedo
falou na ocasião dizendo dajustezada homenagem,
lembrando os assinalados serviços prestados na

construção da atual sede social e conjunto social

esportivo, solicitando, ao final, à esposa, para des
cobrir o busto, sob calorosa salva de palmas.
A propósito, lembramos dá edição n° 3.492, de 18
a 24/6/1988, quando Ristow foi entrevistado para a

coluna "Flashes da Cidade" (XIII), que tomou o

título HAROLDO RlSTOW - Uma vida de sur

presas, quando perguntamos sobre sua vida social

eesportiva, ele respondeu: "Sempre fui de baile,
Ern 39 nasceu o Esporte Clube Brasil, de onde fiz a

I' ata, em 1940. Nasceu a A.A. Baependi, depois
C.A. Baependi. Voltei em 50, quando presidente era
José Narloch. Sete anos de tesoureiro e presidente
de 58/62, quando entreguei o novo campo de fute-,
bol, em terras compradas de Adele, Alfredo e Nel
son Jansen, Pamplona e Harbs, e eu dei 2,2 mil
metros quadrados em troca de dez títulos do clube.
Em 74 eu, Bertoldo Klitzke e Egon Sasse iniciamos
as construções. Em 77 vieram as piscinas. Foi
duro, mas valeu. Sou do Vasco, do Palmeiras,
"coxa branca", Grêmio e Brusque, porque sou

oriundo do Paissandu".

Afamilia reunidajunto ao busto de Haroldo Ristow

Perguntado se foi vereador, ele respondeu: "Aceitei
sair pela goiabeira e figueira, no tempo da adrninis

tração 'Nutzi/Schrnöckel', pela Arena; em 70/73, fui
vice do presidente Schünke, na Câmara. São minhas
as indicações da Escola Heleodoro Borges, da ponte
pênsil da Rua 75, e da ponte perto do Salão Vitória,
na Figueira. E os projetos de nomes das ruas:

Wilhelm Sonnenhohl, Carlos Eggert e Bemardo
Dornbusch. Fiscalizava tudo! Vocês nem sempre
achavam bom, mas era meu dever". Entre as anota

ções da Memória Jaraguaense, deixei o último. Fale
ceu em 1/7/95, às 17 horas, em Curitiba, no Hospi
tal Santa Cruz-Batel, aos 77 anos.

Haroldo Ristow foi um grande homem. Justíssima a
'

colocação do busto na entrada principal do Clube
Atlético Baependi a um de seus decanos sócios,
perpetuando a sua memória. (EVS)

�rculo
Italiano

11 a FESTA ITALIANA
DIAS 29 e 30 DE JUNHO/PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

Agora você já pode conferir a programação completa da lIa FESTA ITALIANA, bem
como os locais onde serão vendidos os ingressos antecipados:

- PROGRAMA -

29j06 SEXTA-FEIRA
20:00h
" Abertura da 11 a FESTA ITALIANA com a presença

de autoridades
.

.; Início do Jantar típico italiano (servido até às 23:00h)
" Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul
'" Apresentação do Coral Compagni Trentini de Rio dos Cedros

"Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de Guaramirim

"Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de

Jaraguá do Sul
22:00h "Homenagem às famílias dos Primeiros

Imigrantes Italianos de Jaraguá do Sul
22:30h v Início do Baile/Show com a Banda

"Ragazzi Dei Monti"
03:00h v Encerramento

Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuce:

30j06_SÁBADO
21:30h v Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italia

nas de Jaraguá do Sul
22:00h v Início do Baile/Show com a banda "Vecchio Scarpone""
23:30h v Eleição da Rainha Italiana de Jaraguá do Sul

" Continuação do Baile/Show
Q3:30h v Encerramento

Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

'Faltam 3 dias. Tói, vê se vem!

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

371-8222.
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraquádo Sul - SC

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULHO/1967)

Relações Públicas -'373-0091

21/JUNHO/2001 - Por motivos de força maior, deixou-se de

realizar a ReuniãoMensal de Companheir�smo (de responsabi-
.

lidade dos companheiros Roland, Lourival e Constâncio), As
sim, foi realizada a Reunião Ordinária; entre diversos assuntos
{oi definida a participação do Rotary na EXPOFEIRA de

Guaramirim no próximo mês de agasta.

TRANSMISSÕES DE CARGO ...

Final do mês de junho e início do mês de julho, todos os anos,

acontecem nos Rotary Clubes mudança no Conselho Diretor,
ou seja, existe a alternância na Diretoria com a posse de novo

presidente, secretário, protocolo e diretores de comissões.

Da mesma forma acontece em todos os Distritos de Rotary a

posse dos novos Governadores e Diretores das pastas diver
sas.

Em nosso Distrito 4.650, o novo Governador para o ano 2001/

2002, companheiro HERBERT ZIMATH JÚNIOR recebe sua'

função no dia 29/JUNHO/2001 às 20.00 horas na cidade de

Joinville.
o

Agende estas datas:
i7/JUNHO - 20:00 horas - Rotary Club de Corupá
03/JULHO - 20:00 horas - Rotary Club de Jaraguá do Sul

04/JULHO - 20:00 horas - Rotary Club de Massaranduba
OS/JULHO - 20:00 horas - Rotary Club de Guaramirim

POR QUE SER ROTARIANO?

DIVERSÃO ...

O Rota.ry é diversão sadia. Os projetos do Clube, as atividades
sociais e a prestação de serviços são divertidos. Traz alegria

\

"dar de si antes de pensar em si"!!!

PARA REFLETIR...

Em tempos que ocorrem inversões nos valores morais em nos

sa sociedade, tempos em que alguns "líderes" esquecem os

discursos que utilizaram para conquistar seus simpatizantes e,

deflagradamente ferem todos os princípios de ética; buscamos
uma frase do próximo presidente de Rotary Internacional (2001-
02), companheiro Richard D. King, que diz:

"LÍDERES SÃO COMO ÁGUIAS;
NÃO SE ACHAM EM PROFUSÃO.
ELES SE DESTACAM ENTRE OS DEMAIS E PERMA
NECEM FIR�S
AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS."

III Tabelionato..... de Notas e

Protestos de

Osnildo BartelRua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

.)
.

tr 373-0404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CORREIO DO POVO GERAL Terça-feira, 26 de junho de 20.2l

As .lelturas de Manoel de Souza

O carmelita frei Antônio Gonçalves Cruz, natural -de
Guaratinguetá, eraurna das figurasprincipais do clero doRio, quan
do adoeceu, e cegou. Indo visitá-lo, o cardeal Calepi, então na
nunciatura da corte brasileira, tocou-lhe os olhos com a cruz de
ouro que trazia pendente no pescoço. Mãos trêmulas, o sacerdo-

.

te tateou o cordão, e, apalpando a cruz, sorriu, triste.
- Fiquei domesmomodo, senhornúncio. E com a sua ironia

depobre:
- Se a cruz fosse de pau, talvezproduzisse algummilagre ...

Coluna do

� � [�n [Q) � CCCQ) [NJ IT
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Cobrar multa por atraso na entrega do IR não é ilegal

A multa aplicada pela Receita Federal ao contribuinte que entrega a declaração
de rendimentos fora do prazo é legal, segundo 'considerou a Primeira Seção do Supe
rior Tribunal da Justiça (STJ).

Com esse entendimento, o STJ acolheu o recurso da Fazenda Nacional contra a

decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-RS) favorável a um

microempresário de Santa Catarina. Gilberto de luca entregou a declaração de rendi

mentos, pessoa jurídica, de 98, corn quase um ano de atraso, mas antes de a Receita
Federal ter iniciado processo administrativo para exigir dele o cumprimento da obriga
ção. O contribuinte entrou com ação na Justiça para contestar a multa de R$ 414,35

, que lhe foi imposta. '.
,

Entretanto, para o TRF; houve denúncia espontânea do microempresário e cabe-
ria, assim, a aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CNT), que afasta
a obrigação da multa nas denúncias espontâneas. A relatora do processo, ministra
Eliana Calmon, considera o artigo 88 da lei 8.981/95 - que estabelece a multa de mora

para a falta de apresentação de declaração de rendimentos ou a apresentação fora do

prazo fixado (especificamente no Imposto de Renda) - incoerente com o Código Trioutárío."
A relatora aponta impropriedade técnica na lei 8.981, por considerar multa de

mora o que deveria ser multa punitiva. Porém, votou. a favor da cobrança, entendendo
a de caráter punitivo, 'imposta por descumprimento de obrigação acessória', ou seja, a
entrega da declaração de rendimentos dentro do prazo.

Fonte: Invest News - Gazeta Mercantil/FENACON

Para maiores esclarecimento procure seu contador

Por que "antigamente" e
"outrora"? LVII

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprérn (072)

Pensão ao índio
O secretário-geral dos Negó

cios do Estado, em 30/12/1910,
dirigia-se ao tesoureiro: "Mando.
entregar a ajuda de custo a quem
tem direito os empregados daquele
Tesouro ultimamente removidos
e pagar ao cônego Francisco Topp
a prestação relativa a novembro
findo da pensão concedida pelo
Estado ao indígena Francisco

Topp Ara�ary, aluno do Seminá
rio em Porto Alegre".
Meteorólito faz tremer a Terra

No dia 17/4/1911, às 5h30,
um grandemeteorólito era avista

do no sentido Norte-Sul. O fenô

meno astral apresentava-se como

um foco de luz, deixando a sua

passagem uma enorme rastea

fosforescente, ao mesmo tempo
se fez sentir um estampido como

um tiro de canhão, sentindo-se os

efeitos da deslocação do ar. O
abalo foi sentido em muitos luga
res, especialmente nas estradas
Três Barras do Sul e nos distritos
deJARAGUÁ eHANSA.

Estradas e mais estradas

de.ferro
Como o rrieteorólito acima pro

vocou um estampido de grande
efeito, a assinatura do Decreto n°

590, de 12/5/1911, pelo governa
dor Vidal José de Oliveira Ramos,
aprovando, ad referendum do Con

gresso Representativo do Estado,
, as cláusulas para um contrato pro
visório com a firma LOUIS
DREYFUS & COMP., de Paris,
ou empresa que organizar, para a

construção de uma estrada de fer
ro econômica eletrificada do ES

TREITO à cidade de.LAGES, este
contrato relâmpago também pro
vocou um tremor na cidade de

Paris, capital da França.
De Paris, como se vê no tele

grama abaixo:

"PARIS, 16 - President etat
Santa Catharina Florianópolis.
Occasion signature arrangement
provisoire chemin fer Lages
adressons votre excellence nos

respectueasesfelicitations. LOUIS
DREYPUS".

Núcleos coloniais no País
O presidente da República"

marechal Hermes da Fonse.ca, ao
apresentar a sua Mensagem ao

Congresso, dava destaque à po
voação do País, de imigrantes de
boa qualidade. Dizia na sua fala

A foto nwstra o atual "Posto Santo Estevão", em Garibaldi; da
Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Iaraguâ do Sul

que até então existiam 37 núcleos,
nos Estados do Espírito Santo, Mi
nas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina eRio
Grande do Sul, por conta dos go
vernos da União e desses Estados.
Custeados pelaUnião existiam 17

núcleos; por Estados com.auxílio
da União, 7; por Estados sem auxí
lio da União, empresas recebendo

imigrantes encaminhados por esta,
6, e por Estados sem nenhum com

promisso do governo federal, 7..
A produção obtida em 1910 pe

los imigrantes com auxílio da União

em núcleos coloniais elevou-se à

quantia de 5.539:471$000 (cinco
mil, quinhentos e trinta nove con

tos, quatrocentos e setenta e um

mil réis), além dos produtos in

dustriais que não puderam ser

computados. Verificava-se, pelas
informações acima, que existia

alguma coisa feita (ao menos nos

Estados do Sul, emmatéria de co

lonização).
Eni Santa Catarina era anima

dor o movimento imigratório: em
1911, registrava na Hospedaria,
em Florianópolis, até 27/5/1911:

ENTRADA:,

4 famílias com 19 pessoas Russas

5 famílias com 21 pessoas Suíças
168 famílias com 820 pessoas Alemães

sem famílias 2 pessoas Austríacos

sem famílias 1 pessoa Italianas

177 863

SAÍRAM .para o Núcleo de Anitápolis
55 famílias 21 pessoas Suíças
1 fann1ia 19 pessoa� Russas

136 famílias 653 pessoas Alemães
.

- s/família 2 pessoas Austríacos

Para o Núcleo Sen. Esteves Júnior

29 famílias 156 pessoas Alemães

2 famílias 7 pessoas p/S. Francisco
1 fann1ia 2 pessoas p/Itajaí
1 s/família 1 pessoa Italiano/Laguna
1 s/família 1 pessoa Alemão/Joinville

1 s/família 1 pessoa Alemão/Florianópolis
177 863

(FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Profissionais domercado de flores

podem ter centro de treinamento
Jaraguá doSul- A Região

Norte de Santa Catarina poderá
ganhar um centro de treinamento

para qualificar profissionais do
mercado de flores. O deputado
federal Eni Voltolini apresentou ao
secretário nacional de apoio rural
e cooperativismo do Ministério da

Agricultura, Manoel Rodrigues
de Palma, projeto de criação do
Centreflor (Centro de Treina

mento e Transferência de Tecno

logia em Floricultura).
O parlamentar explica que este

centro teria a missão de oferecer

educação aplicada para todos os

envolvidos no mercado, de flo
rista ao produtor. A intenção de

implantar o centro na Região Nor
te explica-se por ser esta a área

de maior produção no setor. O

projeto tem apoio do Mercaflor,
Epagri, Senai, Cidasc e deve gerar
novas oportunidades para a eco

nomia da Região Norte do Estado

de Santa Catarina.
Embora Santa Catarina esteja

entre os quatro maiores exporta
dores de flores do Brasil, a balança
do mercado interno do setor está

negativa. Cerca de 70% da pro
dução estadual, formada por gra
mas, forrações e plantas para jar
dim, é vendida para o Rio Grande
do Sul, Paraná, Minas Gerais,
São Paulo, Goiás e, em menor es

cala, para Bahia e Rio de Janeiro.
A qualificação profissional

seria uma saída para a produção
catarinense expandir-se nesse

segmento. A falta de conheci- �

mento na gestão de negócios,
acredita o parlarnentar, é a prin
cipal causa para o fracasso de

muitos empreendimentos. Pro
dução, atacadismo, distribuição,
paisagismo.jardinagem e lojas de
venda ao consumidor final têm
deficiências técnicas e adminis

trativas, analisa Voltolini.

ProgramadeResistência àsDrogas
fonnanovasuumasrestaquinta-feira

Jaraguá do Sul - Na pró
xima quinta-feira, acontece mais
uma formatura dos alunos do
Proerd (Programa Educacional de

. Resistência às Drogas e à Violên

cia), dirigido a estudantes de

quarta-série. do ensino funda
mental. A solenidade será no

Ginásio de Esportes ArthurMül
ler, com início às 19h30, quando
receberão o diploma de formando
do Proerd 1.067 alunos das redes

municipal, particular e estudual de
ensino.

De acordo com o capitão da
PM de Jaraguá do Sul e região,
Amarildo de Assis Alves, o

programa existe desde 1999 e até

agora 4.625 estudantes da região
já passaram pelo Proerd. Este

programa é desenvolvido em

parceria com a Polícia.Militar,
escolas, famílias e patrocinadores
e tem como modelo o D.A.R.E.

(Drug Abuse Resistance Educa

tion) e foi implantado no Brasil
com o objetivo de atuar na pre
venção do uso de drogas entre

crianças e adolescentes.
O curso é ministrado durante

um semestre letivo por policias
da PM devidamente treinados

para a função. Nesse período são

CORREIODOPOVO

Aqui tem informação

abordados temas relacionados às

drogas e o que fazer para evitar
o uso, identificação dos tipos de

pressão infringida às crianças pa
ra que passem a usar drogas,
auto-estima, tensão, violência e

os riscos à saúde que o uso de

drogas pode acarretar ao ser hu
mano. "O objetivo é conscientizar
as crianças sobre os perigos das

drogas", argumenta o capitão
Amarildo.

O Proerd foi implantado em

vários Estados do Brasil. Em
Santa Catarina, ainda segundo
capitão Amarildo, o programa
existe em aproximadamente cem
municípios, que possuem poli
ciais especialmente treinados para
atuarem como agentes de for

mação nas escolas.

No dia 3 de julho próximo,
acontece formatura de 422 alunos
doMunicípio de Guaramirim, e no
dia 11 de julho é a vez dos forman

dos de Corupá, que participa com
209 estudantes. Neste primeiro se

mestre do ano receberão o diploma
de participante do Proerd um total
de 1.698 alunos. Para o próximo
semestre o capitãoAmarildo espera
a participação do mesmo número
de formandos.

Bota-fora: Prefeitura recolheu 28 caçambas de entulhos e 10,3 mil quilos de material reciclado

Projeto Nosso Bairro Bota-fora
recolhe 10,3 mil quilos de lixo
Atividade
aconteceu nos

bairros Amizade
e Czerniewicz

Jaraguá do Sul - A Ge
rência do Meio Ambiente reco

lheu nada menos que 28 caçam
bas de entulhos e 10,3 mil quilos
de lixo reciclável durante a edição
de sábado do Projeto Nosso Bair
ro Bota-fora, realizado nos bair
ros Amizade e Czerniewicz. O

projeto, idealizado pela adminis
tração pública existe desde 1998
e já atingiu 22 bairros, segundo
informações do coordenador do
setor de Vigilância Sanitária,
Sérgio Lukarsewski. De acordo
com ele, o Bota-fora é coordena
do pela Secretaria de Saúde mas

tem o apoio e a participação das
secretarias de Desenvolvimento
Social e DesenvolvimentoMuni

cipal.
A Secretaria de Saúde, ainda

segundo Lukarsewski, trabalha
com o objetivo de evitar a proli
feração de baratas, ratos, insetos
e outros animais que costumam

.

usar os entulhos e o lixo como

habitação. "Tentamos conscien
tizar a população a não acumular
coisas desnecessárias", argumen
ta. O projeto aconselha a sepa
ração de papéis, latas, restos de
rnadeiras, pneus, vidros, plásti-

cos, metais e tudo o que for con
siderado lixo. Para participar do
Projeto basta que a associação de

moradores envie ofício endere

çado à Secretaria de Saúde so

licitando engajamento ao projeto .

Os próximos bairros benefi
ciados com o Bota-fora são Água
Verde e Vila Rau, previsto para o

dia 4 de agosto.
A Secretaria de Desenvolvi

mento Social participa do Bota

fora agendando famílias carentes
e conscientizando os moradores

que possuem móveis em condi

ções de uso para que façam doa

ção do que não está sendo usado.
O assistente social Samuel Gui
lherme Pereira explica que a

secretaria trabalha no sentido de

conhecer melhor as característi

cas sociais do bairro e também
faz um agendamento dos neces

sitados. Durante o Bota-fora de

sábado, 'as doações de móveis,
como sofás, cadeiras, camas e

até fogão deu para encher dois
caminhões de tamanho médio.
Estes utensílios serão entregues
a famílias carentes previamente
agendadas.

Para o presidente da Associa
ção de Moradores dos bairros
Amizade e Czerniewicz, Jamir
Macedo, a atividade de sábado te

ve amplo apoio da comunidade.
O Bota-fora, segundo Macedo,
foi o primeiro evento promovido
pela nova diretoria da Associação
de Moradores, eleita no final do

mês de maio. De acordo com

Macedo, a associação existe há
vários anos, mas nos últimos

tempos não tinha muita atuação.
Ele acredita que a partir desta
nova diretoria os bairros Amizade
e Czerniewicz terão mais força
junto ao poder público na con

quista de reivindicações.
Atualmente, a associação está

trabalhando para a realização de
um censo, feito' a partir de um

questionário elaborado pela Pre
feitura. A intenção é saber quais
as necessidades do bairro e traçar
estratégias para alcançar os ob

jetivos. A associação ainda não

definiu todas as prioridades, mas
elegeu a continuidade de asfal
tamento na RuaRoberto Ziemarm
como uma das principais neces

sidades do bairro.
A associação dos morado

res também participou do Bota
fora organizando, durante toda a

semana, campanha e coleta do
lixo reciclável, que será vendido

para a Associação de Reêi
cladores. O dinheiro arrecadado
com a venda do material será
usado nas despesas de manu

tenção da própria entidade. Outra
necessidade apontada por Mace
do diz respeito à instalação de um
ponto de coleta de lixo reciclável
no bairro. "É difícil fazer a coleta
seletiva do lixo se a comunida
de não tem onde depositar os

materiais", argumenta o presi
dente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mente, repetir outras promoções
semelhantes", comentou o se

cretário. Ele informou também

que, em função do sucesso da

iniciativa, o encontro está sendo
- incluído no calendário regular de
eventos da secretaria.

Na ocasião, foram eleitos e

distinguidos com troféus os pro

prietários de Fusca mais bonitos

ou originais, levados para o pri
meiro, encontro. Foram premia
dos Sidnei Zen, de Guaratuba

(PR), Fábio Braatz e Antônio

Venturin, de Jaraguá do Sul, e

Jaison Maia, proprietário do

Fusca mais antigo, um modelo

1961. Osmar Silvestre, de Gua

rarnirirn, foi escolhido como

proprietário do Fusca Destaque.
(MR)

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE JUNHO DE 2001

Inadiável: escoamento pode entrar em colapso, se a BR-280 não for duplicada

Afirmaçãoé do
engenheiroRoberto
Ribas, que esteve
ontememJS

DNER garante que licitação
da duplicação sairá em agosto

<'

Jaraguá do Sul/Guarami
rim - O engenheiro-chefe do
DNER (Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem), Ro
berto Ribas, disse ontem que em

agosto ficará concluído o pro
cesso licitatório para definição da

empresa que ficará responsável
pela execução do projeto da
futura duplicação da BR-280, no
trecho entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul. A afirmação foi
feita durante a reunião do Con
selho de Desenvolvimento do

Eixo Joinville, Jaraguá do Sul,
Guaramirim e região, realizada
,na sede da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul).

Conforme o engenheiro, exis
tem seis empresas participando
da licitação, realizada em âmbito
nacional: quatro do Estado de

Santa Catarina, uma de São Paulo
e outra do Paraná. No momento,
o DNER analisa as propostas de
cada uma delas, do ponto de vista

das condições técnicas para
executar o estudo do traçado, e

em termos de preço. O custo es

timado para elaboração do pro

jeto, segundo Ribas, é de R$ 1,3
milhão. A partir da efetivação do

contrato, a empresa vencedora
terá prazo de 360 dias para fazer

o projeto.
Durante a reunião, que contou

com as presenças dos prefeitos
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
Guaramirim, Mário Sérgio Pei

xer, e Joinville, Luiz Henrique da

Silveira, além dos deputados fe
derais Vicente Caropreso e Eni

Voltolini e estadual Adelor Vieira,
e também de empresários e das

associações comerciais e indus
triais da região, foi destacada a

implantação das Estradas do Sul

(na ligação Guaramirim=-Join

viIle) e Jaraguá do Sul, através
da Ilha da Figueira.

O prefeitoMário Sérgio Peixer
confirmou a disposição doMuni-

cípio de Guararnirim de participar
do custo de execução da Estrada

Jaraguá, assumindo a contrapar
tida da obra,junto com o governo
do Estado. Já sobre a Estrada do

Sul, engenheiros do DER (Depar
tamento de Estradas de Roda

gem), da Secretaria dos Trans

portes do Estado, informaram na

ocasião que está concluída a Pon

te do Piraí, com SO metros de

extensão, perto de Joinville, em
preparação para a implantação da
futura rodovia, que integra o pa
cote de reivindicações que o Con
selho de Desenvolvimento do
Eixo mantém junto aos organis
mos do governo. (MILTON RAASCH)

Evento atraiu 90 proprietários
de Fusca de toda a região

Guaramirim - Cerca de 90

proprietários de Fusca partici
param do primeiro encontro que
reuniu os apreciadores do mo

delo, anteontem, no pátio do

Ginásio de Esportes Rodolfo

Jahn. O acontecimento também
atraiu cerca de mil visitantes -

conforme estimativa da Secre
taria de Esportes, Lazer e Promo
ção de Eventos - que compare
ceram ao local do encontro para
apreciar a criatividade na orna

mentação e equipagem dos veí

culos.
De acordo com o secretário

LuizAntônio Chiodini, o público
poderia ter sido ainda maior se

não fosse o tempo ruim. "De

qualquer forma, ficamos bastante
satisfeitos e pensamos, futura-

Cesar JunkeslCP

Encontro: amantes de Fusca lotaram opátio do ginásio Rodolfo Iahn

CORREIO DO POVO
Assinaturas do Jornal CORREIODOPOVO por

apenas R$ 11,50 mensais, em Guaramirim,
ligue para o telefone 373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA

O cirurgião vascular Douglas Faria Corrêa Anjo
tomou posse na presidência da AMJS (As
sociação Médica de Jaraguá do Sul), em

solenidade realizada no dia 22 de junho, às 20

horas, seguido de jantar dançante no Clube
Atlético Baependi. O ginecologista Antônio
Beleza transmitiu o cargo.

JOGOS DO SESI

O gerente regional do Sesi (Serviço Social da

Indústria), Leônidas Nora, emitiu convites para
a solenidade de abertura dos "Jogos do Sesi 2001",
que se realizará no dia 28, quinta-feira, às 19 horas,
no auditório do Centro de Atividades de Jaraguá
do Sul.

LANÇAMENTO
A Ardene Veículos realiza nesta quarta-feira,
dia 27 de junho, o coquetel de lançamento do
novo Peugeot 206 1.0L 16V. Início às 20 horas,
na sede da empresa, localizada na Av. Wal
demar Grubba, 1.292.'

PALESTRA
Os advogados Célio Dalcanale e Irineu Bianchi,
realizam palestra na próxima quinta-feira, dia
28 de junho, no auditório do CPL (Centro
Integrado de Profissionais Liberais), sobre
quebra do sigilo bancário. O encontro visa
esclarecer dúvidas sobre a nova legislação que
permite à Receita Federal ter acesso às contas

bancárias de qualquer cidadão a qualquer
momento. Inscrições pelo telefone 371-1044.

ARRAIÁ DA 3" IDADE
O Centro de Convivência da Terceira Idade

promove hoje, às 14 horas, no Pavilhão B do

Parque de Eventos; a última das três festas

juninas programadas desde a última semana.

O convite está assinado pela primeira-dama,
Brunhilde Pasold, lembrando que haverá muita

dança, comida, bebida em clima de muita

alegria.

HOMENAGEM
.

O deputado federal Vicente Caropreso será

homenageado no próximo dia 30 de junho, em
cerimônia no Restaurante Armalwee, com o

título "Cidadão Tucano", concedido pelo Ins
tituto de Formação Política Teutônio Vilela.

JaVENS EMPRESÁRIOS

Empresários da Região de Jaraguá do Sul
estarão presentes no 2° Encontro Catarinense
de Jovens Empresários, dias 16 e 17 de agosto,
na cidade de Tubarão. A vice-presidenta da

Região Norte da Facisc Jovem, Márcia Alber

íon, informa que os núcleos de Jaraguá do Sul,
Joinville e Guaramirim terão à disposição um

ônibus para transporte, sem custo. O evento,
no ano passado, foi realizado em Jaraguá do
Sul e reuniu cerca de 350 participantes.

40�a;i\Breithaupt,
MérciaNPenegottiHorn,*'I

! Eduardo F. Horn,�. 1.

Roberto Breithaupt e
Paulo Mattos no Big

Bowlling. .

Artistas plásticas
Maria Aparecida

. (Cida) Beleza e

Albani Sens acontece com o concurso

para escolha da rainha, no
dia 7 de setembro.

.

Mdrio PetreÜrsiivano Silva,
LeonardoMarotte, Irléia Reiter,

Fabíola Bernardes e este

colunista na inauguração da
Sucursal do SBT em Jaraguá do
Sul. A propósito, a sucursal está
atendendo no Centro Comercial

,y"';wMarket Place
)X3:''';:-Ú.,

o casal SoJon e Norma
Schrauth está-ultimando os

, \\li

preparativos para a

solenidade df/posse da nova
diretoria do Lions Clube
Centro, marcadapura o dia 7

de julho, no Restaurante
.. Armaluiee: ,�

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

�364-c1e5facionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433.3501

r:.�·li'Z.
24/6
André Winter

Gennifer G. Mohr
Nair Quadras
25/6

Valmir Kellner
Ivo Krüger ,

Cristiane Hiendlmayer
26/6
Patrick da Silva

Marlene Duwe
Barbara Schulze
Fernando José Schmitz
27/6

Wagner Sales
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Dois mortos e um ferido em

três acidentes namicrorregião
Duos das vítimas
fatais eram
residentes em
Massaranduba

Guaramirim/Massaran
duba - Três acidentes regis
trados no sábado e domingo tive
ram como saldo duas mortes e

um jovem gravemente ferido. O

primeiro acidente aconteceu por
volta das 6h lOde sábado, quando
o estampador Márcio Dom, de
20 anos, que estava com a moto

cicleta YamahaMAV-1314, cho
cou-se com uma bicicleta, na Es
trada Guamiranga. Márcio, com
traumatismo na cabeça e escoria-

ções pelo corpo, foi conduzido

para o Hospital São José, em

Jaraguá do Sul, onde permanece
na UTI. O ciclista Daniel Maio

chi, de 14 anos, machucou-se na

clavícula.
No domingo, o primeiro aci

dente aconteceu por volta das 2
horas da manhã, quando Márcio
Soares, agricultor, de 27 anos,

saía de uma festa junina realizada
no ColégioMinistro Pedro Aleixo,
em Massaranduba, perdeu o

controle da moto e caiu em um

barranco, nas proximidades do
estabelecimento de ensino. Ele
não portava documento de habi

litação e não estava usando o ca

pacete no momento do acidente,
segundo informações da Polícia

Militar, o que lhe foi fatal. Soares
bateu a cabeça contra uma pedra,

sofrendo afundamento no crânio
e na face, morrendo instantanea
mente.

Ainda domingo, às 5h30,
Leandro de Siqueira Bonpal, 18

anos, morreu ao colidir o au

tomóvel Del Rey, placa LZP-

6716, de Massaranduba, contra
o caminhão Mercedes-Benz, de
Navegantes (SC), placa LZL-

0927, conduzido por Antônio
Sueira Filho, 30 anos, que saiu
ileso. Leandro ficou preso entre

as ferragens e saiu morto do lo

caI, sendo socorrido pelos Bom
beiros Voluntários e conduzido ao

Necrotério do Hospital Santo
Antônio, em Guaramirim. A co

lisão na Rodovia SC-413, que
conduz para Massaranduba, nas
proximidades do Ferro Velho
Venera. (MILTON RAASCH)

Locomotivas descarrilamedeixamo trânsitoobstruído
Jaraguá do Sul- o descar

rilamento das locomotivas de pre
fixos 4339 e 4312 da ALL (Amé
rica Latina Logística), ocorrido
sábado, por volta das 14h50, nas
proximidades da antiga Estação
Ferroviária, provocou a obstrução
do tráfego de veículos durante

aproximadamente três horas, no
centro da cidade. Com o acidente,
que não chegou a provocar o tom

ba?1ento daa locomotivas e tam

bém não deixou ninguém ferido,
os vagões (cerca de 60) do com

boio parado impediam a passagem
do tráfego de veículos, no en

troncamento da Rua Francisco
Fischer com a Getúlio Vargas, e

na Marechal Deodoro, no Calça
dão.

Os funcionários da ALL, em

presa que opera o ramo do trans

porte rodoviário na região, tiveram
que recorrer a um serviço de guin
cho, com capacidade para 100 to

neladas, que teve que ser condu
zido de Blumenau para fazer o

resgate das máquinas. O acidente,
causado por falha humana, segun-

do um dos funcionários, que não

quis ser identificado (a chave para
desvio de trilhos estaria mal posi
cionada), fez Com que duas das
três locomotivas, que estavam co

locadas em seqüência, se preci
pitassem para fora dos trilhos, na
linha secundária, com uma delas
afundando bastante na terra e pe
dras espalhadas no local.

O funcionamento do trânsito
nas duas vias públicas próximas
só foi restabelecido quando a ter-

ceira locomotiva, que permaneceu
na linha, foi recuada, desobstruin
do a Francisco Fischer e parte dos
vagões desconectados, normali
zando o tráfego também na en

trada do Calçadão. Parte da via
férrea ficou bastante compro
metida no local do acidente, com
trilhos deslocados e tortos. A
Polícia Militar esteve acom

panhando para restabelecer o

funcionamento do trânsito na área.

(MR)

Desemprégadoéacusadodeespancarmu1herec�
Jaraguä do Sul-::- A auxiliar

de produção Ivonete Bartoski da
Cruz, 29 anos, compareceu à

Delegacia de Polícia para prestar
. queixa contra o marido, o de

sempregado Celso Cordeiro, 32
anos, natural de Laranjeiras do

Sul, no Paraná. Ela acusa o

marido de a ter espàncado e a

ameaçado na madrugada de

ontem, na residência localizada no
Morro das Pedras, Estrada Nova.

A vítima acionou a Polícia

Militar, que compareceu no local
e encaminhou o acusado para a

delegacia. O delegado de plantão,
Ilson José da Silva, informou que
Cordeiro havia conquistado li

berdade provisória na sexta-feira

passada - ele havia sido detido

duas vezes por furto. "Além de

responder inquérito por agressão
e ameaça contra a esposa, ele vai

ser acusado de ameaçar a própria
cunhada, Diana da Silva, de 20

anos", diz o delegado.
Silva acrescenta que ao ser

trazido pelos policias, Cordeiro tentou
resistir à prisão, o que piora a sua

situação perante a Justiça.

Advogado é autuadoem flagrante
porextorquir empresa falida

Jaraguá do Sul- O advo

gado Valdir Wolff, 49 anos, foi
autuado em flagrante na noite de
ontem pelo delegado I1son José
da Silva. Ele é acusado por Paulo
Leocir da Silva, 29 anos - pro
prietário da empresa Estampicor,
localizada no Bairro Ilha da Fi

gueira, falida desde agosto do
ano passado -, por extorsão.

Segundo declaração da ví

tima, os materiais e equipamentos
da empresa falida não estão

sendo utilizados, mas que eles
continuam trabalhando, prestan
do serviços para outra empresa.
"Wolff é o síndico de massa

falida da Estampicor e ele estava
nos chantageando, dizia que se

nós não pagássemos R$ 1,5 mil
iria nos denunciar", relata. Apesar
de afirmar que está trabalhando
dentro da lei, Silva diz que deci-

diram gravar a cobrança do ado

vogado e entregar a quantia que
estava exigindo, para acabarcom
a ameaça. "Nós não agüentávi,
mos mais esta situação", conta.

Wolff não quis dar entrevista
e prestar esclarecimentos à im
prensa. O presidente da subses
são da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), de Jaraguá
do Sul, Paulo Mattos, informa
que, durante a negociação com

Silva, o acusado não estava no

exercício da atividade de advo

gado, mas de síndico. "Qualquer
pessoa pode atuar na função de
síndico, não precisa ser neces

sariamente advogado, precisa ser

alguém de confiança para o juiz",
explica,

O delegado I1son José da Sil

va diz que o caso está sendo in

vestigado.

Homens presos em flagrante
depois de danificar 13 árvores

Supersena
concurso: 509

Jaraguá do Sul- A Polícia
Militar prendeu em flagrante o

manobrista Adalberto Callegari,
27 anos, natural de Santa Helena,
no Paraná, e o auxiliar de lim

peza Luiz Carlos Ferreira Cas

tro, 21 anos, de Belém, no Pará.

Eles são acusados de danificar
13 árvores localizadas na Rua

Epitácio Pessoa, na madrugada de

segunda-feira.
Conforme declaração do dele

gado de plantão, I1son José da

Silva, os dois foram detidos e au
tuados por danos ao patrimônio
público. Após prestar depoi-

1ª faixa:
03- 05 - 09 -25-35 -41

mento, pagaram fiança no valor
de R$ 180,00 e foram liberados
- vão responder processo em

liberdade. "Eles estavam alco
olizados e alegaram estar re

voltados com a vida, parecem que
haviam brigado com as respectivas

_ companheiras", conta.
O delegado destaca que, para

reparar os danos, cada árvore

custa R$ 33,00, o que representa
cerca de R$ 430,00 dos cofres

públicos.
A pena prevista para este casa

é de seis meses a três anos de

reclusão.

2ªfaixa:
09 - 12 - 18 - 30 - 41 - 45

Megasena
concurso: 277
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concurso: 125

12
- 45 -

62
71

;86 - 92 -

, .

08 -

34
52
6.9 -

- 23 -

48 -

66
- 77 -

94

26
51
68
82

- 00

Quina
concurso: 860

08 - 23 - 46 - 47 - 59

Loteria Federal
concu rso 03556

1 ° - Prêmio: 22.942
2° - Prêmio: 51.060
3° - Prêmio: 11.Q36
4° - Prêmio: 59.065
51\) - Prêmio: 50.648
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Copa Malwee: 120 atletas competiram no Clube Atlético Baependi

CORREIO DO POVO ESPORTE. - 11

Copa Malwee de Tênis reúne
120 atletas no Clube Baependi
Jaraguá doSul-A terceira

CopaMalwee de Tênis, realizada
no final de semana no Clube
Atlético Baependi, envolveumais
de 120 atletas do Município. As
competições foram divididas por
categorias 12, 14, 16 e Adulto

livre. O tenista e técnico da mo

dalidade, Marcílio Silva, destaca

que este ano o número de ins

crições bateram recorde e que,

para a edição do próximo ano, vão

separar os participantes por idade
e não por níveltécnico. "Para não

criar constrangimento vamos fa
zer cada atleta jogar com adver

sários da mesma idade", diz.
O próximo desafio dos tenis

tas jaraguaenses será o regional do
CampeonatoEstadual de Tênis por
classe, que vai acontecer no pró-

ximo final de semana, noClubeBoa

Vista, emGaspar.
RESULTADOS - Na cate

goria A "Especial", 1 ° lugar para
Maximilian Schmidt; 2° lugar
Paulo Ferreira da Silva Neto. Na

categoria A Masculino, 1 ° lugar
para Leonardo Paciello, e 2° lugar
Wilson Watzko. Na categoria B

Masculino, 1° lugar para João

Santos, e em .20 lugar Wander

Watzko. Na categoria A Femi

nino, 1° lugar para Mary Jones
da Silva, e em 2° lugar Geane

Lenzi. Na categoria B Feminino,
1 ° lugar ficou para ClairMeyer;
em 2° lugar Sandra Krutzsch, e
em 3° lugarHelena Hertel.

Categoria C Masculino, 1°

lugar para Rafael Schumacher, e
em 2° lugar Fernando Luiz de

Souza. Na categoria D Masculi

no, 1° lugar para Gilmar Kru

tzsch,e em 2° lugar GustavoMar
celino Gonçalves.

Infantil (Masculino), até 16

anos, 1 ° lugar para Daniel Bogo
Bastos; 2° lugar Cristiano Watz-

1(0, e 3° lugar Carlos Branden

burg.
Até 14 anos; :J0 lugar para

Daniel Sudbrack; até 12 anos; 1°

lugar RodrigoD'Aquino Faria; até
-,

10 anos "A", 1° lugar Karuê Sen;
até lOanos"B", 1°lugarHemique
Lenzi. No Infanto-juvenil (Femi
nino), até 16 anos, 1° lugar para
Joana Lenzi; 2° lugar para Sarah

Sudbrack, semifinalistas foram
Laura Santos e Jessica Borba. No
Infantil (Feminino) até 10 anos, 1°

lugar para CarolMeyer.

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM· A TRANSPARÊNCIA

J

SANTA CATARINA

www.sc.çov.br

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Maio/2001 Acumulado/2001

Saldo inicial ..

Saldo de Previsãcdn 13º Salário, ..

Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

.

SALDO EM CIC - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 ..•...•.....•.•.•..•.•••

4.619.629,53
41.941.292,72
50.049.918,82

9.614.223,46

80.697.690,09

RECEBIMENTOS

......... 172.817.863,89
8.859.902,11
681.887,79
355.593,57
675.574,45

36.500.508,87

RECEITAS·PRÓPRIItS 223.789.297,821.077 .554.574,57
857.693.528,40
39.869.080,95
2.875.933,76
1.504.079,11
3.725.338,73

163.845.844,68

LC.M.S.ll) .

LP.V.A.12) .

LIC.M.D.13) .

TAXAS")
OUTROS") .

FUNDEF,6) .

DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMsm .

FADESC / BADESC 18) 2.280.792,11
Rentabilidade de Aplicaçã_o Financeira 19

) 1.617.175,03
RECEITAS DETRANSFERENCIA 52.599.771,45

2.395.620,32
5.645,148,62

245.540.979,13
f.P.E.I1D) .

LP.L''') ...

Salário Educação 112)
",.

.

Lei -Kandir - Desoneração do LC.M.S. 113)
...

Imposto de Renda ,,,).. .. .

RECEITAS VINCULADAS .

16.838.354,19
10.124.909,30
9.474.949,40
6.833.045,61
9.328.512,95
8.156.576,64

76.889.029,85
47.968.275,57
36.220.316,48
34.165.228,05
50.298.129,18
41.770.410,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 115)
...

IPESC 116) :.
OUTROS''') .

Recolhimento Saldo Exercício .2000 126)
.

1.808.620,76
6.347.955,88

2.232.553,49
8.940.776,53

29.235.470,67
1.361.609,36

TO'rAL 284.545.645,911.364.865.963,75

DEMONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulaao
DOS PAGAMENTOS do Mês ano até o mês na Gestão

, Pessoal . 159.960.332.18 771.485.442,51 4.050.917.705.26
13, Salário .. 2.429.408.27 2.429.408,27 180.001.175,96
Dívida Pública / Flutuante .... 32.812.842.72 157.333.248.28 818.551.461.93
Custeio dos Poderes ... 8.135.454,41 33.575.528,61 140.890.531,88
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo .... 53.861.129.21 171.640.528,78 844.989.175.62
Restos a Pagar Anteriores a 1999 2.474.368,13 15.004.620.47 57.406.757.99
Restos a Pagar .. 3.153.131,40 34.482.178.36 64.915.218.47
SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERioDO .. 10.760.671.33 87.685.840,78 285.640.422.29
Devolução Saldo Exeréicio 2000. 73.971.931.91 102.787.775,22

TOTAL .................... 273.587.337,65 1.347.608.727,97 6.546.100.224,62

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado

I.C.M.S
I.P.! .

Lei Kandir .

I.P.V.A. .. .

FUNDEF . ..

67.771.683,72
3.374.969,77
2.277.681,87
8.859.876,36
24.515.602,83

318.497.586,32
15.989.425,21
11.388.409,35
40:385.221,37
110.047.223,41

TOTAL . 106.799.814,55 496.307.865,66

Roberto Henrique Lichtenfelz
Gerente de Programação Financeira

Maio/2001 Acumulado/2001

PAGAMENTOS

Oevoluçao Saldo Exerctclo 2000121) ...

9.626.979,00 51.842.202,91
5.785.674,17 30.822.087,01
3.395.097,48 18.129.862,93
154.461,47 1.088.018,46
291.745,88 1.802.234,51

41.671.558,79193.316.408,83
6.865.775,87 31.565.358,52

4.056.757,57 20.901.994,65
919.121,62 4.005.456,48
255.493,99 2.034.290,82

1.634.402,69
16.454.640,97

12.192.873,61
1.31,1.646,61
477.281,29

2.472.839,46
3.292.826,75

2.130.454,23
185.638,82
87.319,84

889.413,86
9.701.066,60

5.469.474,18
631.539,16
228.374,17

2.429.408,27
942.270,82

5.357.248,60
2.767.568,53
235.843,46
157.309,03

4.623.616,57
76.059.063,03

64.299.793,53
5.750.206,87
3.265.287,60

2.743.775,03
15.232.388,88

10.229.607,73
833.125,61
541.221,46

3.628.434,08
45.735.700,92

26.523.714,72
2.729.158,38
1.428.259,62
2.429.408,27

12.625.159,93
24.723.897,48

12.841.783,61
1.078.942,50
848.628,37

2.196.527,58 9.954.543,00
2.474.368,13 15.004.620,47
3.153.131,40 34.482.178,36

53.861.129,21171.640.528,78
1.958.643,32 4.174.765,65
30.854.199,40153.158.482,63

30.392.371,15 134.500.358,67
461.828,25 18.658.123,96

TOTAL .

1.347.608.727,97

ProVISao do Oeclmo Terceiro ..

73.971.931,91

51.504.148,55 51.504.148,55

273.587.337.,65

53.522.376,19 53.522.376,19

9.931.580,53

Saldo em CIC " .

ProVISao 13' - NeceSSidade de pruvrsau
para pagamento do 13' salário do ano de 2.001
46.842.236,25

2.542.624,59 2.542.624,59

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

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

NOTAS EXPLICATlIIAS

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 Veículos Automotores. deduzida a cota municipal de

50%.
3. ITCMD - Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4. TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5. OUT)ROS

- Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adicional
de mposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições. Convênio com a Agência
Nacional de Petróleo etc.).

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

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em

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

Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC. na sua

forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10. F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1% ao PASEP.
'

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

12. SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas. com aplicação
dos recursos exclusivamente no En"no Fundamental.

13. LEI KANDIR - A Lei Complementar n .. 87. de 13 de setembro de 1996. desonerou as exportações.
os bens de capital. energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da incidência
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - Deduzido
15% do FUNDEF.

.

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

15. OPERAÇÕES DE CRÉOITO - 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 alPESC.

24. OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26. RECOLHIMENTO SALDO EXERCiclO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/2000

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

17. FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folha 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 líqUido 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 dívidas efetuadas em

exercícios anteriores a 2000.
21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO I ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E

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

22. DíVIDA FLUTUANTE - Valor referente a pagamento de dívida de curto prazo.
23. DíVtDA PÚBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da.Dívida Pública vencível em Maiol

de 2001 o montante de R$ 30.854.199,40.
25. SALÁRIOS ATRASADOS PelO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíooo - Salários até R$

3.200.00 do mês de Dezembro de 1998. pago no mês Ativos R$ 6.095.332:46. Inativos R$
4.665.338}7. .

27. DEVOLUÇAD SALOD EXERCICIO - Referente adevolução de recolhimentos efetuados no dia
30/12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n .. 426/99.

28. RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exercício de
2000.

Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste
balancete.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 11711'19.226.657,07562.331.767,65
ATIVO 84.400.374,79 420.513.578,02
INATIVO 34.826.282,28 141.818.189,63 •

13· Salário , .

FOLHA DE PESSOAL - EMPRESAS OEFICITARIAS n'l ..

EFAGRI .

CIDASC .

. SANlUR ..

ICEPA .

REPASSE AOS PODERES 11\ .

Ministério Público .. " "."

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

13' Salário .

outros . .

Tribunal de Justiya " "" ..

Folha de Pessoal Liquida .

Regularizaçãode Imposto de Renda .

Regularização do IPESC ..

13· Salário .

outros ..

Tribunal de Contas " " " ..

Folhade Pessoal.................... . .

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC .

13· Salário . .

outros .

Assembléia Legislaliva " " "

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda
Regularização do IPEse , ..

13' Salário ..

outros .. .

UDESC ::::.: .

Folha de Pessoal .. ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC ..

13' Salário ..

outros .. .

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000[10) ..

RESTOS A PAGAR DE 2000,28) ..

SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGjJS �ESTE PERIODO,15) .... 10.760.671,33 87.685.840,78
REPASSE AOS ORGAOS E ENT. -

PODER EXECUTIVO I EGE E TGE 1211.
DIVIDA F�UTUANTE 122)

DIVIDA PUBLICA 123)
...

Dívida Interna .. .

Dívida Externa ..

Saldo de Apitcaçao 'Flnancelra ........ " ......

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Evento: Município recebeu jogadores de várias cidades da Região Norte do Estado

Equipe masculina de voleibol
está fora daLigaNorte Infantil
.Jogadores do time
Mirim pegaram a

chavemais difícil
e foram eliminados

Jaraguá do Sul - Nove jo
gadores da categoria Mirim da

equipe Marisol/Divina/FME e

três da Infantil participaram da
.

.

segunda etapa da Liga Norte
Catarinense de Voleibol Infantil,
que aconteéeu no sábado e do

mingo, nas quadras do Colégio
Divina Providência e Arsepum
(Associação dos Servidores PÚ

blicos Municipais). Oevento reu
niu jogadores das cidades de Jo

inville, São Bento do Sul, Ara
quari, Rio do Sul, Blumenau, Ca
noinhas e Jaraguá do Sul.

Inserida na chave dos dois
melhores times do Estado (Join
ville e Rio do Sul ), a equipe jara
guaense masculina não conse

guiu passar para a final. No pri
meiro jogo, contra o Joinville,
perderam por 2 x 1. "O jogo co

meçou muito bem, eles estavam

tão tranqüilos que venceram um

set, quando perceberam que ti-

nham chances de vencer, a res

ponsabilidade apertoll e o.nervo
sismo impediu a conquista de ou
tro ponto", relata o técnico do

grupo, Benhur Sperotto. A se

gunda derrota foi contra o time

que ficou em primeiro lugar nesta
etapa, o Rio do Sul. Eles per
deram por 2 x O. O terceiro co

locado foi o grupo de Blumenau,
que também participou com a

equipeMirim.
- A nossa equipe Mirim é

muito boa, estou os treinando há

três meses e já pude perceber que
a evolução do grupo, a postura
deles é outra, são jogadores que
têm futuro na modalidade. Esta

competição levantou a auto-es

tima deles -, afirma o técnico.

O próximo desafio da equipe
será a segunda etapa do Cam

peonato Estadual de Basquete,
categoria Mirim, em julho, em
Blumenau. Na primeira etapa os

jaraguaenses ficaram em terceiro

lugar,' atrás de Blumenau e Rio
do Sul.

Basquetemasculino venceu oCriciúmanoEstadual
Jaraguá do Sul - No final

de semana, a equipe de basquete
masculina da Unerj/Duas Rodas/
FME participou do Campeonato
Estadual deBasquetebol, categoria
Infanto-juvenil, realizado em

Criciúma. O técnico ChristianKos
chinski comandou a delegação de
dez atletas. Os jaraguaenses ven

ceram o time da casa por 75 x 67.
O técnico relatou que, apesar de

/

não ter feito boa partida, os jo
gadores da Unerj/Duas Rodas/
FME estiveram sempre à frente do

placar. A vitória assegurou a lide

rança do Estadual, ao lado do time
do Ipiranga, de Blumenau.

FEMININO - A equipe fe
minina dolE Jangada/FME eJan

gada/Roland DombuschIFME -

categorias Mirim, Olesc e Jogui-
.
nhos - participaram, neste final

. de semana, de jogo amistoso na

cidade dePiçarras. Os jogos foram
realizados paramarcar a inaugura
ção do novo complexo esportivo
do município. A equipeMirim do

JangadaIRoland DornbuschIFME
venceu o time daFMEJPiçarras, por
53 x 19; nacategoria Olesc, Janga
da/FME ganhou da FME/Piçarras
e, a equipe de Joguinhos, derrotou
a FME/Piçarras, por 68 x 21.

Torneio Interno deJudô envolveu
. 130atletasnoOubeBaependi
Jaraguá doSul- OTomeio

Interno 2001 de Judô, realizado no
final de semana no Clube Atlético

Baependi, contou com a partici
pação de aproximadamente 130
atletas jaraguaenses adeptos desta
modalidade, com idade a partir
dos 4 anos, até adulto. Um dos
coordenadores do evento, Cláu
dio Marcelo Almeida, diz que o

objetivo do torneio era promover
a integração dos atletas que
praticam o judô. "Este torneio é

realizado todo ano, mas este ano,

em especial, batemos o recorde
no número de inscrições. Nossa
intenção era proporcionarmelhor

socialização entre os esportistas,
além de trazer os pais dos atletas
para o clube para que eles pudes
sem perceber a evolução dos
filhos, no judô", destaca Almei,
da.

Todos os participantes rece.
.

beram troféus e medalhas. O

próximo evento desta modalida
de será oFestival Jaraguaense de

Judô, previsto para acontecer no

segundo semestre de 2001, no

Clube Baependi. Almeida infonna
que o festival envolve atletas de
outras cidades da região como

São Bento do Sul, São Francisco
do Sul, Guararnirirn, entre outras,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




