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Dezenas de pessoas foram até a portaria da Prefeitura, ontem, conferir a� informações do edital para o concurso da Prefeitura de Jaraguá do Sul
t.

Adiada inscrição do concurso público
A estabilidade no emprego, os benefícios sociais e o salário

foram as principais motivações aos interessados em participar
do concurso público oferecido pela Prefeitura de Jaraguá do

Sul. As inscrições, que deveriam começar ontem, foram

adiadas para o dia 10. Ontem, dezenas de candidatos es-

tiveram na portaria da Prefeitura para conferir a nova data

para as inscrições e para verificarem as normas contidas no'

edital, que poderá ser adquirido no ato da inscrição. As provas
estão marcadas para o final deste mês, na Unerj.

PÁGINA 5

estofados eco/chões

Amorim, do MST, esteve em Guaramirim e "----"'---'-----=----'"'-'----'\_"--"-------"---'=-"--��'------'-�---'-'-�'---"------'-'---'

JS, quando divulgou proposta. PAGINA 4 - Novos atletas que vão compor o grupo da Malwee e defender o time na temporada de 2002. PAGINA 8
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Impostos x Informal
MAURICI ZANGHELINI - Empresário e presidente da
Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola

de Guaramirim). zanghe@terra.com.br

Proprietários de pequenas e microempresas queimam
diariamente sua energia e inteligência resolvendo

problemas com o inferno tributário brasileiro. Conviver

com 'a carga, tributária e com a confusa legislação fiscal

exige nervos de aço, planejamento, informação, perda
de tempo e, com isso, stress de impostos. Tudo isto está

levando empreendedores a entrar na clandestinidade e

até aumentando o número de informais. Hoje, teme-se
mais os impostos do que os fiscais. Em 1989 pagávamos
o equivalente a20,9% do PIB, hoje (em'200l), pagamos
33,18% do PIB sendo que, de janeiro a julho, a

arrecadação cresceu 14,4% ante o período de 2000.

Diante disso, cabe dizer de que nossos governantes
. jamais leram ou se leram não aprenderam a sábia lição
do filósofo italiano Nicolau Bernardo Maquiavel:
"Moderar á tributação para que todos possam ampliar
seus negócios, sem medo dos impostos."

Esta lição foi dada há cinco séculos para Lorenzo de

Médici - o todo-poderoso administrador de Florença.
Este apanhado encontra-se no livro "O Príncipe", de
Maquiavel,

'

Quero lembrar que a elevada carga tributária leva as

empresas a sonegarem pela própria sobrevivência. Hoje
não se sonega para ficar rico, mas sim para não fechar as

portas. Porém, os empresários sabem que a sonegação é

maléfica para a própria empresa porque as impede de
. crescer.

Além do que se pensa que pagamos impostos em vão,
teoricamente a função dos tributos é social, servem para
pagar despesas do Estado, investimentos públicos em

infra-estrutura e serviços básicos. Mas na prática não é

bem assim.

Criam-se cada vez mais impostos para custear a

máquina administrativa estatal e a dívida pública, res
tando saldo insuficiente para investimentos sociais. Delfim

Neto diz que "o governo tributa como a Inglaterra e

devolve como Gana. O pior lado dos impostos é que
você vê muito pouco benefício para a sociedade".

Hoje temos 59 tributos que são as obrigações das

empresas, sendo divididos entre taxas, contribuições e

tarifas. Há também 55.767 artigos que compõem a lei

fiscal. Além de termos que engolir o pagamento de

impostos em uma única instituição financeira, isto quando
não se encontra em greve. Ah! Democracia...

Há uma única saída para o contribuinte: "Uma greve
dos contribuintes".

Por isso é que se clama: "Reforina tributária, já".
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua.Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp. redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direitc de sintetizar o textc e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados síío de res/K»!SabilidmJes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

Depois de rápido inter

valo, para descanso merecido

da equipe que elabora o

CORREIO DO POVO, período
que também fqi aproveitado
para serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos,
estamos de volta. Este jornal
retorna ao cumprimento da

função de bem informar a

comunidade, apurando a

informação com agilidade e

pr'mando por um noticiário

is ento, onde o único compro-I

nisso é com o leitor e anun-

ciantes. Enfim, um jornal
inserido no padrão do moder
no jornalismo, prosseguindo
com uma caminhada iniciada

há mais de 80 anos, e que
,sucessivas gerações de jorna-
listas e funcionários gráficos
souberam cumprir.

Logo no retorno, nesta

primeira edição, destacamos
as informações sobre o con

curso público que será rea

lizado pela Prefeitura e que

desperta muito interesse;
registramos a visita de Jaime
Amorim, guaramirense que
notabilizou-se na luta pela
causa do MST; as informações

De volta

rQuem foifiel durante
mais de 80 anos, não
vai decepcionar agora,
na era da tecnologia e

da corridapela
informação ...J

esportivas; o noticiário geral
e na cobertura dos assuntos

políticos, o desafio que o

deputado estadual Ivo K.onell

está lançando aos adversários

que insistirem na questão da
sua inelegibilidade para algu
ma função na vida pública.

O CORREIO DO POVO é

assim mesmo. Prefere fazer

do que se vangloriar. Rigoro
samente, nas terças-feiras,
quintas-feiras e aos sábados,
o leitor abre o jornal e encon
tra o que anseia: informação
nova, conteúdo sólido, notí
cia em primeira mão e um

retrato completo do que vai

pela comunidade. Seja nos

meandros da política, nos
acontecimentós do cotidiano,
nas ruas do Centro, nos bairros,
nas localidades do interior de

Jaraguá do Sul e também em

Guaramirim, Schroeder, Mas-
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saranduba e Corupá.
Linguagem correta e ade

quada, notícias bem elabora

das, com começo, meio e fim,
fotografias feitas com profis
sionalismo, fugindo do fácil e

do comum, e um faro infalível

pela novidade. Este é o

CORREIO DO POVO, que está

voltando às bancas hoje, de
dicado, responsável, de braço
dado com a comunidade,
animado, descansado, E bom

de briga, na disputa pela
.

notícia em primeira mão.

Este será um ano de muita

coisa boa para o leitor do COR·

REIO DO POVO. Além do no

ticiário regular e dos cadernos
especiais, das. centenas de

informações sobre oportuni
dades de negócios que che

gam regularmente, existem
projetos especiais em estudo

e novidades que virão por aí.

Quem é fiel no pouco, sabe

ser fiel no muito. Quem foi fiel

durante mais de 80 anos, não

vai decepcionar agora, na era

da tecnologia e da corrida pela
informação. Estamos che

gando para o ano 2002, e

chegando pra valer.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533,
Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda.:
RuaWalter Marquardt, 1.180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal19 - CEP
89251-970 - Jaraguá do Sul- SC
Fone: 370-8649 graficacp@terra.oom:br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 8 de janeiro de 2002 POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

Como era previsível, pela série de exigências contidas,
a Lei de Responsabilidade Fiscal terminou sendo a

pedra no sapato da grande maioria dos prefeitos no
Estado de Santa Catarina, que concluíram mandato
em 2001. Nada menos do que 72% das prefeituras
catarinenses tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal
de Contas, a maioria por descumprimento ao Artigo
42 da LRF, a restrição mais freqüente. A grande
maioria, conforme o TC, contraiu obrigação de

despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato,
sem disponibilidade de caixa para o pagamento nesse

período, ou tinham parcelas a serem pagas no exercício

seguinte sem que houvesse recursos suficientes.

REGIÃO
Da região, ficaram pen
dentes as prefeituras de

Guaramirim, Corupá e

Jaraguá do Sul, que tive
ram recomendações do
Tribunal de Contas para
rejeição das contas. Já
Schroeder e Massaran
duba não tiveram pro
blemas com restrições.
Dos três municípios, o
único prefeito que per
manece é Irineu Pasold

(PSDB), de Jaraguá do Sul.

AVANÇO
Embora as muitas exigên
cias, é inegável que a apli
cação da Lei de Respon
sabilidade Fiscal representa
um avanço respeitável no
controle das administra

ções públicas. Foi-se o tem
po em que os prefeitos

d
r »

f:
J

posavam e coroneis, a-

zendo o que bem enten

dessem e deixando depois
o pepino para os seguido
res. Como ainda acontecia
até pouco tempo.

SURPREENDIDOS
Embora as restrições, a

tendência dos prefeitos é

pelo aperfeiçoamento no

cumprimento da Lei da

Responsabilidade Fiscal.A
vigência da nova legislação,
no último ano de mandato

para os governos que
findaram no ano retrasado,
pegou, como era de se es

perar, muitos prefeitos no
meio do caminho, ficando
bastante difícil mudar o
curso dos acontecimentos.

ACESSO
Motoristas comemoram

a conclusão da alça dé
acesso para Jaraguá do

Sul, no entroncamento

das BRs 101 e 280. Além
de representar economia
de combustível, elimi
nando o desvio que ia até

quase Joinville, a conclu
são da alça também
melhorou as condições
de segurança para quem
retorna do litoral em

direção a Jaraguá do Sul.

Dr. Antonio E. Menna
oFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
DO RIO DE ·JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

I POLÊMICA: DEPUTADO ESTADUAL DISPUTARÁ REELEIÇÃO, APESAR DA AMEAÇA DE INELEGIBILIDADE

Konell � que será candidato e

tem resposta aos "detratores"
]ARAGuA DO SUL - o

deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) disse
ontem que irá disputar a

reeleição para a Assembléia

Legislativa, no segundo
semestre deste ano, apesar
das notícias dando conta

de sua inelegibilidade, que
periodicamente retornam.

O deputado disse já ter

conversado com mern

. bros do Diretório local do

PMDB sobre o assunto,
dos quais afirma ter todo

o apoio, além de igual
aceitação perante a direção
estadual do partido, que é

quem homologará, em

última instância, a nominata
dos candidatos do partid
em todo o Estado.

- Desafio a que me

apresentem declaração por
escrito afirmando aminha

inelegibilidade -, res

ponde Konell aos "detra
tores" que insistem nesta

tese, fazendo divulgações
sobre o assunto espora
dicamente, inclusive na

imprensa.
O ex-prefeito e único

deputado estadual. eleito

pela região, em 1988, com
22 mil votos, quando con
correram sete candidatos,

]ARAGUA DO SUL - O

presidenteVitório Lazzaris

(PPB) vai exigir atenção
dobrada dos vereadores
com ó decoro parlamen
tar nas atividades legisla
tivas de 2002. Lazzaris

pretende dar "todo o

apoio necessário aos parti
dos" para que- todas as

bancadas possam desen

volver fluentemente seu

trabalho, mas cobrando

sempre a postura ade-

Konell ingressou na Justiça contra a Câmara. de JS

disse estar disposto a es

clarece, esta situação de

uma vez por todas, na
expectati a de tirar este

argument dos adversá

rios. Ele i formou que

ingressou na, stiça local,
alguns dias antes do Natal,
com uma ação contra a.

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, para que o

atual Legislativo esclareça

quada.
- Não vou permitir

formas de tratamento ina

dequadas, como vereado

res se tratando por tu, em

vez de Vossa Excelência, e
muito menos o uso de pa
lavras de baixo calão -,
diz Lazarris, na intenção de
evitar a repetição de

acontecimentos semelhan

tes registrados no primeiro
ano da atual legislatura,
concluído em dezembro

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

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders .Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia eTraumatologia

Lazzaris vai exigir conduta adequada na Câmara em 2002

SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
Rua Adolfo Antonio Emmendoerfer - Bairro Barra do Rio Molha
89259-695 Jdraguá do Sul - se

GPS n' 37.255 série 00022/SC Dpto. Seçlio: Fibra

Prezado Senhor,
Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e apresentar justificativa das
faltas. A não apresentação no prazo de 2 (dois) dias, contados do recebimimto desta, implicará
na rescisão do seu contrato de trabalho por abandono de emprego, conforme artigo 482; letra
i da CLT, devido às suas faltas desde 09 de novembro de 2001.

.

I

em quais aspectos as

contas da Prefeitura do
exercício de 1991 (quan
do era prefeito) são "insa
náveis".

- Eles vão ter que
dizer, vão ter que mostrar
e provar onde é que eu

tirei proveito do dinheiro

do erário público nessa

questão -, diz o deputa
do, acrescentando que

passado.
Lazzaris esteve ontem

pela p rirne ira vez na

Câmara de Vereadores,
após a posse no dia 1 de

janeiro, quando assumiu
a presidência da Mesa

Diretora, na sucessão de
Lia Tironi (PSDB), junta
mente' com os verea

dores Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), Mariste
la Menel Roza (PFL) e

Orlando Gilberto Gon-

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A Empresa VlaORJACOBI ME, CNPJ Nº 84.436.849/
0001-00, extraviou seus blocos fiscais série B-1 nº 00001

à 01400 e série 0-1 nº 00001 à 05250, e outros
documentos pertencentes a empresa conforme Registro
de Perda de Oocumentosnº 2.343/2001- O mesmo nõo

se responsabiliza pelo uso inadequado dosmesmos.

pretende exigir reparação
por danos morais da

decisão do Legislativo, na
controvérsia que se esten

de desde 1993, quando os

vereadores acrescentaram a

expressão "insanáveis" na

apreciação das contas da

Prefeitura, do exercício de
1991. Dos vereadores da

época, apenas Rudolfo

Guesser (PPB) permanece.
PESQUISAS - O depu

tado diz estar animado,
principalm-ente com as

. pesquisas de intenções de
voto realizadas pelo partido
em Jaraguá do Sul e região,
nas quais afirma estar ob

tendo índices "bastante

positivos", como na con

sulta recente feita em Co

rupá, conforme lhe foi re

passado por correligioná
rios. O grau de otimismo

faz Konell indagar, mesmo
com vários meses de an

tecedência, "onde estão" os
prováveis adversários. No
ano passado, o deputado
articulou o lançamento da

candidatura damulher dele,
Cecília Konell, que concor
reu a prefeito pelo PMDB,
mas foi derrotada pelo
atual prefeito, Irineu Pasold
(PSDB). (MILTON RAASCH)

çálves (PPB).
Ele procurou tomar pé

da situação no Legislativo,
que deverá retornar aos

trabalhos ordinários no

próximo dia 18 de feve

reiro, após o recesso parla
mentar. Até ontem, Laz

.

zaris não tinha informação
sobre a convocação dos
vereadores para qualquer
sessão extraordinária no '

período, por parte do Exe
cutivo Municipal. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(

IVISITA: PROPOSTAS FORAM DESTACADAS PELO LíDER JAIME AMORIM, EM CONTATOS EM GUARAMIRIM E JS
, EGlONAISOTAS

MSTmantém lutas pela reforma
agrária e em defesa da soberania

Expectativa na esfera política de Guaramirim

sobre a posição que o presidente da Câmara de

Vereadores, Evaldo João Junckes (PT), adotará
na questão que envolve.o pagamento de reajuste

I

dos salários para o Legislativo e Executivo. A

proposta de aumentar os salários nos dois po

deres, em 11%, surgiu no Legislativo e foi

aprovada na última sessão ordinária realizada no

ano passado, com aprovação unânime de todos
.

os vereadores presentes. A exceção foi o próprio
-,

Junckes, que alegou um mal-estar para se au-

sentar da sessão, presidida, na ocasião, pelo
vereador Valdemar Vitol (PMDB).

]ARAGuA DO SUL/GUA
RAMIRlM - O MST (Movi
mento dos Sem-Terra)
definiu a intensificação da
luta pela reforma agrária,
com a retom�da das ca

minhadas e manifestações a

partir de março e abril, e a

defesa da soberanianacional,
com oposição a Alca (Área
de Livre Comércio das

Américas), como principais
bandeiras 'de atuação do
movimento para 2002. A

informação é de Jair Amo
rim, membro da direção
nacional doMST, que esteve
em visita a, familiares na

Linha Caixa D'Água. Amo
rim, 41 anos, um dos fun
dadores do Partido dos

Trabalhadores na região nos
anos 80, quando concorreu
para prefeito por duas vezes
em Guararnirim, e também
para deputado federal, hoje
casado, pai de três. filhos, e
radicado- em Pernambuco,
onde participa da direção
nacional doMST, esteve em .

visita aos pais, Carmelo e

. Rosa. Ele aproveitou para
encontrar-se com antigos
companheiros do PT, parti
cipando de reunião sexta

feira, na sede do partido, e

concedendo entrevistas à

Rádio Comunitária, em

Guaramirim, e posterior
mente também para a

imprensa, em Jaraguá do
SuL

NÃO PAGA

Em.mais de uma de

claração feita, Junckes
afirmou que não fará o

pagamento da dife

rença relativa ao au

mento de 11%, recla
mada pelos colegas.
Ou melhor, só irá fa

zê-lo se houver uma

decisão judicial nesse
sentido. Por esse mo-

\
. "-

tivo, pessoas que

acompanham o des

dobramento destes,
acontecimentos, de

perto, já estão pre
vendo que o retorno

do Legislativo ao

trabalho em Guara

rrunrn será bastante

polêmico.

TlP
A pendência da Pre

feitura de Guaramirim

com a TlP (Taxa de

Iluminação Pública) �
um dos problemas ad

ministrativos que o

prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) encontra
no retorno ao trabalho.

Peixer tinha a expecta
tiva de que.a solução
saísse de uma medida

dos deputados federais

e senadores no Con

gresso, mas ainda não

aconteceu. A dívida de

Guaramirim,por contada

TlP, supera os R$ 700mil.
Se negociar, Peixer tira
dinheiro de investimentos

que quer fazer.

Jaime Amorim tem atuação reconhecida na direção do MST

, r-,�'��� �

País ainda tq;fu 4,8 milhões
.JI

de famílias'sem-terra

no' ano passado, também
no Rio Grande doSul-, e
através da realização de um

f'

plebiscito nacional em se-

tembro, seguido de um
fórum (com envolvimento

de várias outras entidades e

, partidos políticos), que de

verá colocar a questão da
soberania nacional em

discussão em todo o Ipàís.
"Os trabalhadores não

precisam de mercados. A

Alca e o Mercosul são ins-

O País ainda tem 4,8 milhões de famílias sem-terra,
revela Jaime Am[;Grim, destacando que a luta do MST

pela reforma agrária prosseguirá e terá novos

desdobramend� em 2002, apesar da resistência que
encontra entr�muitos proprietários de terra e vários

outros segrrlntos da sociedade. ''A terra pode não

resolver tooas as necessidades e nem a miséria, mas ao

menos 0S assentados não passam fome", avalia.
Com a retomada do movimento, a partir do final do

trimestre, o MST tentará buscar solução para cerca de

130 mil famílias brasileiras que permanecem distribuídas

em cerca de' 700 acampamentos, em várias regiões do

País. "O Movimento dos Sem-Terra não pode ficar
restrito ao campo", proclamaAmorim. Segundo ele, uma
alternativa que se revela tecnicamente bastante positiva
nos assentamentos é a formação de cooperativas de pro
dução e comercialização", destaca Amorim.

Outro objetivo do MST, segundo ele, é contestar e
mudar o atual modelo de desenvolvimento agrícola
nacional, "que privilegia os grandes empresários mas

sufoca os pequenos agricultores". Para ele, a política
desenvolvida pelo goverl,10 de Fernando Henrique
Cardoso para o setor agropecuário está equivocado

, desde o início, "com muitas importações e completa
insegurança para os pequenos produtores rurais, que
não têm preços para seus produtos e pagam aumentos

impressionantes sobre os insumos". (MR)

trumentos qu� atendem aos

interesses das empresas",
resume Amorim. Acordos
como estes representam
ameaça à soberania dos

países sul-americanos. Ele
dá como exemplo o citas
econômico que atinge a

Argentina, depois de longo
período com a economia

dolarizada. Na opinião
dele; a atual crise na Ar-

'.' gentina nada mais é do

que o desespero do país
vizinho de retroceder e

restabelecer a soberania,
praticamente toda engo-
'lida. (MILTON RAASCH)

ISOPE
A opinião pública guaramirense está bastante

dividida em relação ao governo de Guaramirim,
após concluído o primeiro ano da administração
da

•

coligação PFL/PPB. Alguns opinam. que o

prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) está "no.

caminho certo", outros acham que ele continua

com o "freio de mão puxado". Melhor seria fazer
uma pesquisa e tirar as dúvidas.

Conforme Amorim, a

proposta da Alca, que
começou com a criação do
Nafta na América doNorte
e no Canadá, será duramen
te questionada no próximo
Fórum Social Mundial,' já
previsto para o dia 4 de

fevereiro, em Porto Alegre
- o primeiro foi realizado

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇ��CANARINHO.:11--."",,---
Ônibus Leito Turismo

Ônibus Executivo
Microônibus

UntrmV'fPdll�8&lPa'ligtl �eev�ãft���Sn
Lazer .. Turismo .. Fretamento

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Indústrias de
Máquinas Kreis lida.
Rua José Theodoro Ribeiro, 165·

Cx. Postal 84 • Fone (47) 371·0555 •

Fax (47) 37.1·0403
e·mail • indumak@neluno.com.br
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POR: EGON JAGNOW

I.

A foto desta semanamostra uma típica propriedade rural do tempo da coloni
zação. À direita vê-se o paiol, com chiqueiro anexo, enquanto que, à esquerda,
fica o estábulo do gado. A casa enxaimel nos revela que a farmlia tinha um bom

poder aquisitivo, pois poder construir uma casa assim não era para famílias

pobresou que recém iniciaram sua vida no lugar. As duas copas de paliniteiro,
em frente da entrada da-casa, são sinal de que era dia de festa. A família, que
não sabemos qual é, também está em trajes de festa. Mas traje de festa não

incluía, necessariamente, o calçado (as meninas estão descalças).

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO. GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
, Cu.WiAd".od,,,,.. ,,,od,,SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47)371-7511!Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv,com,br
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28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

':4 História de nossa gente não podeficar só
,

na saudade". O passado só é importante se
'

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 41 ANOS

Em 1961, o prefeito' Dornbusch encaminhava projeto de lei aumen

tando de Cr$ 2,00 para Cr$ 20,00 o teto do tributo sobre as passa
gens de ônibus que forem vendidas em Jaraguá ou em veículos que

trafegassem em seuterritório, A Comissão de Legislação e Justiça,
além de considerar constitucional o projeto, concordava com a

majoração, fixando, contudo, o limite de Cr$ 15,00, o que foi motivo

de crítica por parte do vereador Murillo Barreto 'd� Azevedo,
atentatória à Constituição e à Lei Orgânica dos Municípios, podendo
ser aumentado em 25%, contra os 900% pretendidos. Em defesa do

interesse popular, também usavam da palavra os vereadores Victor

Bauer e Eugênio Victor Schmôckel, alicerçando seu ponto de vista

no sentido da defesa dos escolares de outros municípios que estudam

em nossos colégios sobrecarregando com novos e pesados ônus,
além de apontar aos seus pares a peculiaridade de Jaraguá servir de

sede de Comarca, cobrindo os municípios de Corupá, Guaramirim
e, agora, também de Adolfo Konder, ex-distrito de Massaranduba,

.

além da vinda de outros municípios que beneficiam extraordinaria
mente o comércio local. Face as ponderações, voltava o projeto a

estaca zero; para receber emenda isentando os estudantes, ajustando
os dispositivos à Lei da Organização Judiciária do Estado.

f�

HÁ 15 ANOS

Em 1987, o presidente da República, José Sarney, assinava no dia 22

de setembro o Decreto n? 94.920, autorizando o funcionamento da \

terceirá faculdade de Jaraguá do Sul, junto à Fundação Educacional

Regional Jaraguaense. Tratava-se do curso superior de Pedagogia e

Pré-escolar, las séries do 10 Gtau com 45 vagas a iniciar-se em mar�,!�
ço do próximo ano, muito poucos idênticos no Estado. A nova fa- lf
culdade vinha somar-se às de Administração de Empresas e Estudos

Sociais, esta última desativada temporariamente.
O prefeito Durval Vasel assinava decreto (22/9) tornando de interes-

,

se social as terras situadas a partir da cota 800, no Morro do Jaraguá,
composto de três picos com altitudes de 926m, 897m e 894m, que
vinham sendo vítimas de agressões predatórias, colocando em risco

os seus atributos hídricos, flora, fauna e solo, comprometendo ma

nanciais, devastando a sua cobertura vegetal, afugentando seus animais e cau

sando erosão, numa área de aproximadatnente 30 hectares, destinando-se
para a implantação racional de projetos turísticos, paisagísticos e de lazer, com
ou sem exploração econômica, assim como a instalaçãoe manutenção de
antenas receptoras de sinais de televisão.

HÁ 5 ANOS

Em 1997, o Diretório do PPB, da executiva estadual, presidida pelo
deputado Leodegar Tiscoski, intervinha no diretório municipal, crian
do uma Comissão Provisória, face a desfiliação de tradicionais corre

ligionários, entre eles os empresários Reiner Modro e Sigolf Schünke,
ex-presidentes. Aproveitando uma cerimônia da qual participaria o

senador Esperidião Amin, numa homenagem da CNI (Confedera
ção Nacional da Indústria) ao empresário Eggon João da Silva, que
recebia a Orde�. do Mérito Industrial, este ex-governador compare
cia à sessão 'da Câmara de Vereadores, na qualidade também de pre
sidente nacional do PPB, de que faziam parte os deputados Udo
Wagner e Eni Voltolini. Sobre eleições, Amin considerava fundamen
tal a aliança com o PFL e demais partidos de linhas programáticas
semelhantes. Quanto ao diretório seria criada uma Comissão Provi

sória para dirigir o partido até a eleição do novo diretório.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2002

cío, .com RS. respec"
tívas blUlg'eUS.
.,'0 ADVOG
E A AD\!
elA' _······Hma p
pectíva pe$SQál�
Ce.sar L

.

3a ed,
Jizada

!§€ EditO"ra. 2001, 179 p. Obra de

.litilida4;tlde para os advogados,
prQfes$o�es de' cursos

.

ju.rídicos e

rocem formados em Direito.
Também apresenta ..aspec-tos.' ij-obre
ética .e questões da cO\l.l:sciêlicÍa
jurídica do advogado;
• OLHOS AZUIS: A ijlSTÓRIA DE:
UM R10, ..

v. 1;· clt
Victor Lucas.
do Sul (SC):
Era, 2001, 200 p., il(
prmieirO volm\le
u.ma obra em que :Q'

Autor pretende
rewur luemóriãs
sobre a ocupação do
Alto Vale do Itaja:í.
Neste volume, aborda a ocupação
� e a colonização ii partir de
BlumeIlt1lL r

• UM BAIANO NA HISTÓRIA
DE JARAGUÁ
PO SUL, de Eugê
nio Victor
Scllluõckel. Jarãguá.
do Sul (SC): Ed.
Gcnl.fica €p. 184 p,
il. Esboço biográ
fico. de Abdon Ba
tista. Sua atuaçâe

polttico-admíntatrattva \;0111 re

lação a Jaraguá do Sul,' COluO
conseíheírc municipal em JOi11-
vüle, deputado estadual, senador
da República por Santa Catarina
e. empresár'ie da região Norte dõ

o que faltou para contar ... (119)

Em continuação das notas da última se
mana, o 15 de novembro era encerrado à

noite, com grandioso baile em vários salões

da emergente cidade de Jaraguá.
No dia 17 de novembro rompia-se a au

rora com a Banda de Tambores da Escola

Alemã, de Jaraguá. Às 9130 cânticos pela So
ciedade Cantores de Bananal, falando o

intendente e diretor do CORREIO DO POVO,
ArthurMüller.

Depois do Hino Nacional, falava o sr. Carl

Wensersky, em alemão, seguido de recitações
de alunos.

A Comissão de Festejos telegrafava ao

presidente, dr. Adolpho Konder; ao minis

tro da Viação, dr Victor Konder, e à embai-

POR TIO EUG�NIO

xada alemã no Rio de janeiro e em Florianópolis.
A prédica campal alusiva ao centenário da

Imigração Alemã, e� Santa Catarina, por oca
'sião do dia 15 de novembro de 1929, o texto

envolvia o Salmo 143,5: ''Atende, Senhor, a mi
nha oração, dá ouvidos as minhas súplicas. Res
ponde-me, segundo a tua fidelidade, segundo
a tua justiça. Lembro-me dos dias de outrora, �

penso em todos os teus feitos, e considero nas

obras das tuas mãos".

Em seguida eram lembrados os períodos
de 1820, 1850, 1880 e 1920, fases difíceispara
o povo alemão, e conclui que os pais devem
ser "wertvolle Menschen und Bürg�r seis" - isto é,
traduzindo: "Os pais devem, ser pessoas valio
sas e bons cidadãos."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÓVEIS
'alas I apartamentos I ,hÓ,a1Ql/lerrenas

Vende-se terreno na

praia do Erwino.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0681,
com Onilde.

Vende-se terreno

próx. Piermann
Mat. Constr., na

Vila Lenzi. 1 ótimo
terreno de 400m,
todo murado com

rua asfaltada -

R$ 20.000,0
negociável.
Tratar: .371'-6069.

Vende-se terreno

de esquina, em
Piçarras, com

392m2, bem
localizado, preço
ocosiõo. Tratar
370-0670.

Vende-se 2 terrenos
na Vila Lenzi, com
429m2 cada. Valor
R$ 25.000,00 cada
ou troco-se.por
apartamento pronto
e quitado. Tratar:
372-1220.

Vende-se terreno no

Centro com 622m2,
com galpão de
135m2, todo
murado. Valor a
combinar. Tratar:
371-9157.

Vende-se terreno no

Loteamento'
Versalles II, na
Avenida principal,
csfoltcdo com

15x40, 28 de fundo
(604m2), na Rua
João Batista

'I

IMÓVE IS: comprai venda e imebiliúrlus DIVERSOS: oferlas e qlôrlunidades EMPREGOS.: olerla"proturâ' e agencias.
>

,'.,

Rudolf. Valor
R$ 35.000,00,
aceita-se carro.

Tratar: 370-1202.
Vende-se terreno

350m2, Jardim São

Francisco, na Rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande,
com 1350m de
fundo por 110m de
frente, equipado
com casa, rancho e

área para
arroizeira plantada,
em frente a Igreja
Nossa Senhora
Aparecida. Valor
R$ 70.000,00.
Negociável.
Tratar: 37"1 -4332 ou

9103-8111.

Vende-se terreno
na antiga Tifo
dos Pereira, na
Rua Henrique!
Marquardt, perto
da Gruta Perpétuo
do Socorro, com
4Q.000m com 2
correntes de ,água,
1 pastagem de
5000m.
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno na

Rua Henrique
Marquardt, com
casa de alvenaria.
Valor R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

Vende-se terreno pi
chácara, área
4.300m2, próximo
o usina do Bracinho,
em Schroeder, com
nascente para
água, luz, ótimo
investimento.

Tratar: (47)

3025-4549 ou
.

453-1023.

Vende-se urgente
terreno na Vila
Lenzi cl 493m2 -

R$ 11.500,00.
Tratar: 9979-9970.

Id�;Ll t!!'d � li (t!l
Vende-se apto no

Ed. Juverli, 69, 3
qtos, garagem, mais
dependência de

empregada,
churrasqueira,
salão de festas.
Rua José M. Gomes,
69 - em frente
escritório PROMA,
\próximo à antiga �

APAE. Tratar:

(47) 425-8886, com
.Níqic.

Vende-se apto com

134m2, localizado
na Rua Bernardo
Dornbusch, 590. Ed.
Mariana Cristine,
com 3 quartos e

demais

dependências:
Valor R$ 55.000,00,
aceito terreno com

entrada até

R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

Vende-se apto em

construção; com 2
. quartos, garagem,
churrosqueirqe
salão de festas no

Residencial Jardim
das Mercedes - Vila
Nova. Entrada de
R$ 8.000,00 mais
meio cub por mês.
Tratar: 370-7698,
com Vilson.

Vende-se casa de
alvenaria, com

120m2, Barra do
Rio Cerro.
R$ 38.000,00,
aceita-se carro no

valor. Tratar:
370-8782.

Vende-se ou troca-se

casa em João

Pessoa, no
Condomínio Dona
Benta. Terreno com

250m2 e casa de
60m2. Valor R$
9.000,00 + 32

parcelas de um

salário mínimo.
Aceito carro em

troca. Tratar: 9997-

Alu a-se casa mista,
bairro Vieiras, próx.
bebid s kienen, com
3 qtos, oda
murada. R$ 220,00.
Tratar: 9 4-4588�-

Aluga-se k 'iin�te,
bairro Ilha �a
Figueira, próx. Posto
Pérola. Valor R$
150,00. Tratar:
9104-4588.

Vende-se próx.
ministério trabalho,
no cento, 1 excelente
casa alv., com 3

qtos, bwc, sala,
copa, coz,
lavanderia,
garagem para 2
carros. R$
32.000,00. Aceito
neqócio, somente
para particular.
Tratar: 371-6069.

Vendo casa com

135m2, em
alvenaria, defronteI
Weg, ótima
localização. Av. Pref.
Waldemar
Grubbci, 2963.
Tratar: 372-0848.

Vende-se uma casa

na Rua Estrada
Bananal do Sul, em
fr�nte a ponte
pencil, a casa mede

5x7, o valor é
de R$ 1.200,00, ou
a combinar. Casa de
ma'deira para retirar
do local. Tratar:

'

9962-3146, com
Linda ou Felipe. A
dona da casa é a

senhora Adelina,
mais conhecida\
como Ina.

Vende-se,casa no

Paraná, próximo de
Cascavel, troca-se
por casa em

Jaraguá do Sul,
aceita-se carro,
terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com
Daniel.

Vende-se casa de
alvenaria com

120m2, situada na

Rua Erwin Doege,
. 71, na Barra do Rio
Cerro. Valor R$
38.000,00, aceita
carro no negócio e

financia até R$
15.000,00. Tratar:
370-8782 ou 9991-

7544, com Claídes
ou Vanderlei.

Vende-se ótima casa'

de alvenaria com

1 80m2, com 1 suíte
. + 3 quartos +

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

ClASSIAUTO:
Terça-feira, à s I 2h

CL.I\SSIMÓVE IS:
Quinta-feira, às 12h

dependências,
localizada no centro.

R$ 60.000,00. Tratar:
371-6238.

Vende-se ·ou aluga-se
sobrado em Barra

Velha, com 3

quartos, 2 salas, 2
bwc, garqgem e

churrasqueira .

Tratar: 370-7441 ou I
. .

9905-3941.

Compro meio-óquo,
retiro do local.
Tratar: 371-5640.

Vende-se casa com

140m2, construção
nova, no loteamento
Versalles. Com suíte,
2 quartos e demais

,

dependências, com
garagem 2 carros e

churrasqueira. Tratar:
9975-4135.

Vende-se uma casa

no bairro Santo

Antônio, com cerca

de 1 2Qm2, garagem
p/2 carros, 3
quartos, sala,
cozinha, 2 bwc,
lavanderia,
churrasqueira. Ou
troca-se por uma
camionete. Tratar:

276-0070, com José.

Vende-se casa em

Piçaras e aluga-se
uma casa para
verão. Tratar: 373.-
2183, com Rosilene.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

,De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia ele cheques
Dinheiro em sua conta no elia!

Não ·fechamos para almo�o
....

R-uo-'-e-'.-Pr-oc-õp-io-G-om-e-s-de-O""""-'ve-ir-o,-S-3
- 370-0417-
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2· CORREIO DO POVO

HUMANA

URGENTE

recruta e seleciona para admissão
imediata as segui�tes'vagas:

'

ÁREA PROFISSIONAL
• Gerente de Pesquisa(3769) - FOl1Mçiio Superior em Engenhario Químíca/de A1ímentos ou Bioquímica
,. EngenheiroMecônico(3343) - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, manutenção,
racionalização de linhos de produção, dese�vel inglês ou alemão, ,

• Farmacêutico (3763 - 3956)
• Engenheiro Projetista(4013) - (urso superior em Mecânica ou Química, Inglês fluente,
Irá projetar e acompanhar inslalaçães industriais.
• Assistente Socia/(4015) - CursoSuperior Serviço Social.
• Progl1lmador(4054) - Curso de Técnico em Informático, inglês técnico, conheomento em Banco de Dados
PROGRESS eMS SQ� linguagem de progrnmaçiio Progress. Experiênoa em Solware de Gestão (preferendalmente
MAGNUS).

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Contabilista (3456 � 3.7B6)
• Contator(3823) - Formação superior com registro no Conselho. Com experiência no Sistema Magnus
• Encarregado de CobTlnra (391 5) - Experiência de dois anos na órea.

<'

ÁREA TÉCNICA
• Encarregado Manutenrão elétrlca- (4043) - Experiência em Manutenção elétrica predial.
• Programador de Sistemas - Programador em Delphi
• Mecônico deManutenfiío· 3 vagas (3993)(4055) (4058)-Segundo grau completo e com curso

de Manutenção Mecânica (SENAI).
"

'

• Técnico Eletrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrônica, som e vídeo.

ÁREA COMERCIAL
• Corretor Comercial (3366) - (Shopping Breithaupt)
• Representante Comercial (3S77)
• Vendedor MC(3779) (Breithaupt)
• VendedorjDemonstrador(3936)- Conhecimento em cerâmica, cólculos e projetos. Faró proposta de
col(l(lJção de pisos.

ÁREA OPERACIONAL
• AteÍrdente de Afougue (Breithaupt) (3666)
• Auxiliar de Afougueiro (Breithaupt) (381 5) - Para Guaramirim
• Atendente de Verduras (Breithaupt) (4037)
•. Auxiliar de COrfe(3574)- Experiênda mínima de 6 meses em corte de chapa, dobra e interpretção de
desénhos.
• Caixa· 3 vagas (4027 - 4028 - 4029) - 2' Grau em informótica
• (osturelras (3376-3527-3540-3497) - Conhecimento em móquina reta, cobertura e everlek
• Cozinheiro Chele (3622) ,

• .Frentlsta -1 vagas - (4025 - 4046)
o" Ferramenteiro (3927)
o !FreSador(3291-3631) -ter experiência de 02 anos.

,,' ,;;'_Paraglsta (Breithaupt) (3866)
• Guarda Industria/(3296)
• Auxiliar Patrimonial (3957)

Operador de Central (3958)
• Lubrificador de automóveis - 2 vagas (4026) - Experiência na órea
• Marceneiro (3728)
• Mecônco deManutenfiío(3595) - montagem de móquinas, com experiência de 6 meses (1 vaga).
Meáiníca (elétrica e mecânico) em veíaJlos automotores (1 voga). Manutenção diversos equipamentos, usinagem de

componentes, experiênda de 03 anos na óreo (1 vaga).
• Mecônico de Suspensiío(3568) - Para veículos pequenos, conhedmento suspensão, balanceamento de
rodas, geometria, montagem dé pneus, com I' ou 'J' grau.
Motorista/Operndor de Guincho (3331)
• Operai/ar de Empilhadeira (3808) - Experiência de no mínimo três anos em Emplilhadeira Elétrica

eagm.
• Operador de Extrusora(3S96) - Experiência de 06 meses na máquina extrusora.
• Soldador (3479 - 3776 - 3925)
• Talhadeira (3730)
• Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
• Serralheiro (3829)

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal 200 • ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br .www.húmana.com.br

MÓVEIS
"SQS / 'pQrlamentos / chi",QS�DS

...CA.$AS ....

Vendo propriedade
no centro do bairro
São Cristóvão, em
Barra Velha, 400m
da praia central.
Rua asfaltada,
terreno de esquina,
com 1 casa de
alvenaria, c/90m2,
3 qtos, sala,
cozinha, bwc e

garagem. E 1

sobrado, c/ 3 pisos,
cf 91 m2, 1 sala
comercial e

carro ou

propriedade c1),mo
parte do l
pagamento. -pratar:
(47) 456-06-.,35, com
Nelson. P
---------d,---------

Casa em õlvenorio,
nova, em Schroeder,
cf 280m2 área

construída, garagem
p/ 3 carros,

churrasqueira,
piscina 6x3, canil,

Jaraguá do Sul, 8 de janeiro de 2002

dependências. Aceito
carro ou casa em,

Jaraguá. Tratar:
372-2772 ou 371-

3708, com José
Carlos.

Alugo quarto em

residência para
moça. Tratar: 372-
1721 ou 9122-9867.

X, : f!tk!' i'!$J
Alugo quarto em

residência para

moça. Tratar:
372-1721ou
9122-9867.

Vende-se sítio, com
área a escolher de
20.000 a 30.000m2•
Rio Cerro - Tifo
União, próximo
Transportadora
Marquardt. Tratar:
392-3052.

Vende-se um sítio
com 1 04.000m2 à
1 .500m da Praia.

\
'

Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

.!VERSOS I
Vende-se bateria de
celular e carregador
Nokia. Valor a
combinar. Tratar:

Vende-se uma casa

bagalô de alvenaria,
localizada na Vila
lenzi, contendo 3

quartos, 2 bwc, sala,
cozinha, garagem,

funcionamento, casa lavanderia grande
residencial c/ 2 qtos, com churrosqueiro.
sala, cozinha, bwc, Área do lote 468m2,
c/ sacada, e a área da casa de

1f ' .

lavanderia, área j;118m2• Tendo
aberta e r também no mesmo

acabamento em Jl
'li

geso. Aceitamos
>Ir

lavanderia, copa/
cozinha, sala, 1
suíte + 1 qto + 2
bwc (com-balcões e

box Santa Marina,
metais docol mono

comando), com
aquecimento central.
Terreno 700m2• R$
50.000,00, aceito
carro no negócio, ou
contra proposta.
Tratar: (47) 449-
0878 ou 9975-7821.

terreno uma

meia-água com 3

peças de alvenaria.
R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou

no endereço R.

Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se uma casa

na praia de
Enseada, contendo 3

quartos, 2 bwc, 1

sacada, área de

churrasqueira, toda
murada e demais

CEDRO MÓVEIS

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e'

Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de
Decorações.

Rua Exp. Gumercindo da Silva,161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se fábrica de
fralda descartável.
Tratar: 372-3164.

9121-2362, com
Joilce.

Vende-se lavadoura
continental por
R$ 350,00. Tratar:
370-7276, com
Salete.

Vende-se jogo de
estofado 2 e 3

lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se ar
condicionado, novo,
Eugim,.6000btús.
R$ 450,00. Trqtar:
372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se 2 fogões
(Brcsternp, 6 bocas.
R$ 150(00) e outro
R$ 75,00. Tratar:
372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se jodo de
estofados 2 e 3

. lugares. R$ 450;00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se
computador com Kit

multimidia, sem

impressora R$
1.300,00. Tratar:
370-4617 ou 9903-

0560, com Ricardo. -

IMPERDíVEL - Vende
se loja de festas
completa.
R$ 25.000,00,
negociável.
Tratar: 9101-7736.

EMP,RÉsrlMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.

Com deSl:onto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPCou
serosa para desc. folha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Coni6rcio Nacional Volklwagen �
I I�

-

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sébodcs: 8h às 17h

Sa�tana
98/99, - Azul

A quolidode dos veículos é

tão grande, que a Caraguá
oferecel ano de garantia,
além do compromisso de

, I devolver o seu dinheiro*

caso você não fique sotisfeito.
O que .rnois você quer?
Abra o olho, seminovos e

usados, só na Caraguá.

í

Gol4P16V
99/00 - Branco

Astra GL
99 - Prata

'MODELO ANO COR

VerdeQuantum 2000 MI 97

�.
"

Banco Volkswagen

PassatVR6
96 - Azul

/

ANO CORMODELO
"-Kadett GSI MPFI 92/93 Cinza

\

'I

\

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

I
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



00 ENDERECO CERTO DOS
�

MELHORES PRODUTOS
PARA SEU LAR!

r� PERFLEX Q
ano a41í!IlOJ
__. T

TECN.
CALHH�

Q'
[Joo�ncrjJ
---

IlVIFI M�deireira Flórid<à: Ltda.
i

Fones: 370-7393 - 370-7550
I

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeirás pera cObertura

Cortinas - Colchas - Edredons -·Alm ofadas Prmtas e Sob medida
Persianas: Verticai.�. e Hori zontai s e Micro -

.

os de
Madeira eDourados Tecidos Nacionai. e

0$0, 180 - Centro - 89252-101 - Jara(Juá doSuJ-SC
E·mail; gessocom@netllllo,Com.br

.

371-3522
Fone/Fax: (47) 275-0514/370-1016

Rua Adolf püttjerr444 - Rio Molha
Rua Reinoldo Rau, 52Ó - Jaraguá do Sul - se

Q
[JOo�ncrjJ I

---

Gr
[JOo�ncrjJ »Ó, '\

---

Engcnharte.Pinturas Ltda

. Loja das Tintas Regina
FONE. (47) 275-1830 -275-4102

2-
"7
5

arquitetura
d e's i 9 n

:3
5
4-
"7

Tudo p.ara pinturas comerciais e residenciais

Ruq Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro "Rlia c:ef. Procópio Gomes de Oliveira, 474

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE UMA
LANCHONETE NO

CENTRO DACIDADE,
com ótima clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

- Malharia
- Tecido Plano
- Infantil

-lingerie
- linha Praia

- Treinamento
- Análise de Produto

- AssistênCia Técnica - Cursos

fREE LANCE Ou PERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 f_one: (47) 372-3613 0>0 TROTE AO GALOP�·
ILTIVE COGUMELOS

'iR"A IMJ3RJ;J;NDIMgNTO§
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

.

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

. r ._

RS 130,00 o Kg.
'

v

,� '. .

.

"

Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se
. , '

(]il()

Mania de Vender Barato

Cozinha
Zamarki I

com Cri stal eira
padrão

, Mel/Branco
À Vista R$ 269,90

9x4404
Total: R$ 396,36 J

Mesa pI Telefone
Wolf Motta

Mogno e Marfim

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja2: 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

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
AVistaR$15S,go

......_9X2�52
Total: RS 247,68 !I

Bicicleta DKS 18 Marchas
A Vista R$ 159,90

....... 9X27.52
Total: R$ 247,68 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\

• CORREIODO POVO Negóci(O)
, (\",

.VERSOS I
Vende-se forno elétrico)
fischer, usado. R$ 80,00.
Tratar: 372-0663.

Vende-se conj. de móveis
'

para comércio, seminovos,
juntamente com toda linhd
de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda -

íntima ebiioutérios. Valor
a combinar. Tratar: 370-
5518, com Paulo.

Vende-se geladeira 2'801.
Irotor: 371-6707, 2° a

6°, após ,18h30, ou final
de semana.

Vende-se escritório no
centro de Jaraguá do Sul,
com clientela formada,

'

serviços de previdência
social, previdência saúde e

trabalho. R$ 20.000,00,
aceitamos propostas ou
tro�a. Tratar: 371-3216
ou 372-1371 .:

Vende-se uma serra de
I cortar come.Excelente

preço. Tratar: 376-0168,
com Amilton.

Vende-se sala comercial
de 70m, com divisórias,
no Edif. Schiochet, 2°
andar, defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

Vende-se galpão pré
moldado, residencial e
comercial, bairro Vila
Lalau, estrutura para 2

aptos em cima, anexo
oficina mecânica. Varar

com todoequipamento R$
88.000,00, valor só do
galpão R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

Vende-se telefone 376. R$
300,00. Tratar: 370-, .

\
7881, com Leonel.

Vende-se aparelho de som
Panasonic SFAK 78, com
kit de 5 caixas acústicas (2
frontais, 2 surround e 1

central),3 amplificadores,
1 controle, lugar para 5

cd's, 4.000W PMPO.
Valor a cornbinor. Tratar:

\

370-9005.

Vende-se vídeogame
playstation + 2 controles
analógicos, 1 memory
card, 38 CDs de jogos e 4 /

meses de garantia.À vista
R$ 350,00. Tratar: 9975-
151 7, com Benício.

Vende-se 1 scanner de
mão genius colar SE, à
vista R$ 70,00. Tratar:
9975- 1 � 17, com Benício.

Vende-se 1 kit completo
(curso) para rnemorizcçôo
megornernory À vista R$
80,00. Tratar: 9975-
1517, com Benício.

Vende-se 1 telefone
motorola digital (primeiro
modelo digital lançado) +
1 duplo carregador de
bateria, 2 baterias 24
horas, 1 alimentador de

,

bateria para carro. À vista
R$ 60,00. Tratar: 9975-
1517, com Benício.

Vende-se mesa de
pimbolim. R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários ,* Motossera
* lava Jato * Rocadeira

/ *Aspirador * MQtobombas
* Compressor, etc... ,

* Entre outros...
* Assistência 24hs

www.irmaquinas.cjb.riet
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

Vende-se TV por R$
110,00. Tratar:
370-0464. ey

"-,-

Vende-se espelho para
banheiro. R$ 12,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se disco de música
alemã. 3 disco por R$
6,00. Trat�r: 370-0464.

Vende-se aparelho digital
para medir PH (novo), por
R$ 220,00. Tratar:
370-0464.

Vende-se balança
mecânica para análises
em laboratório I

(importada). R$ 420,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se banheira de

hidromassagem
completa, sem uso, nova.

R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

Vende-se televisor com
controle remoto, er bom
estado. R$ 200, '

.

Tratar: (47) 91
I
-7963.

______,,�I
'

Vende-se ban �ira de

hidromassa�."'/;,, completa,
'

sem uso, no iP'
R$ 1.000,Oe. Tratar:
9102-0356.

Vende-se aparelho de

CD, pionner para carro.
Tratar: 370-7703, com
Vanderlei.

I

Compra-se celular de
cartão. Tratar: 370-7703,
com Vanderlei.

'

Vende-se máquina
overloque com 7.500

pontos, marca Yamata.
R$ 900,00, aceita-se
televisor no negócio.

<:

Tratar: 370-1134.

Vende-�e 2000 telhas. \
Tratar: 371-5640.

Vende-se papelaria e

bazar. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
9112-8708.

'\

Vende-se TV marca LG,
20 polegadas, somente 2
meses de uso. Valor

negociável. Tratar: 370-
4383, com Léia (somente
no período da manhã).

-Cornpro-se videogame
playstatiom, em bom
estado. R$ 200,00
entrada. Tratar: 371-6135
ou 375-2634, com

Eduordo.
Arrecado roupas e

brinquedos para crianças
carentes e para os

índios do Piraí. Tratar:
371-7341.

Vendo forno elétrico,
marca fischer, usodo. R$
70,00. Tratar: 372-0663,

Aluqc-se galpão na Rua
Erwino Menegotti, após
Samae, com 90m2•
R$ 250,00. Tratar:
999i-4682. '

Compra-se impressora
Epson Style, com defeito.
Tratar: 276-0602, com
Alexandre.

Procuro galpão para
aJugar, acima 200m2•
Tratar: 372-2316.

Vende-se aparelho bina
(detector de chamadas).
R$ 50,00. Tratar:
9975-3155.

Vende-se máquina de
costura singer, com
gabinete elétrica completa
(nova). R$ 300,00.

Jaraguá do Sul, 8 de janeiro de 2002

.Trotor: 9979-1576, com
Gilmar.

Nende-s� carrinho de
bebê,\:or verde, em bom
estado. R$ 75,00. Tratar:
'275-2656, com Solange.

Vende-se filhote dê gato
hirncloio. Tratar:
9902-5155.

Ve�de-se brinquedos para
" lojistaapartirdel,99,

avaliado em R$ 600,00,
mas vendo por
'R$ 300,00. Tratar:
376-2412.

Vende-se bicicleta brisa
infantil para criança até 7
anos. R$ 45,00. Tratar:
370-922-8>com Rosane.'

/

Vende-se vídeo-locadora
com grande acervo de
fitas na Vila Lenzi. Aceita
se carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

Vende-se vídeo-cassete 4
cabeças. R$ 200,00.
Tratar:, (47) 375-0146,
com Léia.
I

Vende-se nintendo 64, na
caixa, em excelente
estado, acompanha 2
cartuchos e memory cardo
Preço à vista R$ 350,00
ou 3x R$ 380,00.
Tratar: 371-2170 com

Marcia ou Marcos.

Vende-se lanchonete no
centro da cidade, com
'Ótima clientela.
R$ 15.000,00. Tratar:
275-0606.

Vendo televisão 14', \\

controle remoto, �ençJe-se barraca para 5
em bom estado.

,

' pessoas. R$ 250,00
R$ 200,00. \

Cf negociável. Tratar: 370-
Tratar': (47) 9114-79�. 8271 ou 9953-0413,
� �,_rr_ com Genilso.

Vende-se mercearia do
Vende-se linha telefônica I Léo à 500m pi dentro da
370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

@I
rua da gruta, antiga Tifo
dos Pereira, com todo

estoque. R$ 10.500,00,'
aceito carro. Tratar:
3.7l-7341.

Fcço artesanato.em
madeira (mesinhas,
cavalinho,
caminhãoúnho).
Tratar: 371-7242 ou

Rua Rudolfo Hufenuessler,
333.

Vende-se uma máquina
de lavar, marca Müller,
de madeira, excelente
estado. Tratar:
9902-6249.

Vende-se 1 loja completa
com todos os acessórios,
com telefone, ponto + de
7 _gnos. Valor R$
15.000,00, na Av.
Getúlio Vargas, 594,
Centro. Tratar: 275c

1808, com Isac.

Vendo loja de móveis e

material de construção
em Joinville, bairro Bom

Retiro, ótima clientela.
Tratar: (47) 3025-4549
ou 453- 1023.

Fcçotrobolhos de crochê
em barbante e rafia, .

jogos de banheiros, '

tapetes em geral,
chapéus para praia e

piscina. Aceito
encomenda ou pronta .

entrega. Tratar: 370-
8416, com Odete.

Vende-se esteira elétrica
atletic. Tratar: 371-9707.

Vende-se aparelho de
abdominal grande.
Tratar: 371-6707.

(
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1?LANEdE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

Ja�aguá do Sul, 8dejan�rode 2002 �����i���.�������S��������C�O�R��IO�D�O�PO�V�O��

PARCELAMOS ·EM 16 VEZES \+15X) o 372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se _

t!��i9 �e at�,!2dimeQto: doS. 8 às 19h; sem feéhar par? almoço.
Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardf, 727
(Pró)(irno ao Pargue Municipal deEventos- Fone 370-8800)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RHBrosil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
TeL�(47) 371-9565

Home Page: www.rhbrasiLcom.br
E-mail: jaragua@rhbrasiLcom.br

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

ÁREA ESPECÍFICA-ADMINISTRATIVA! ENSINO SUPERIOR
* PROJETISTA Com experiência em matrizes para produtos da linha automobilística.
Enviar currículos para -carla@rhbtasil com.br; .....

* ESTAGIÁRIOS(AS) Necessário estar cursando Psicologia. Enviar currículo para
carla@rhbrasil com br.
* ENGENHEIRO CIVIL Para trabalhar em canteiro de obras e com disponibilidade para
viagens constantes. Enviar currículos para salange@rhbraSiI com br.
.* ESTAGIÁRIO Necessário estar cursando Sistemas de Informação, Ciências da
Computação. Enviar cúrrículos para so!ange@rhb@sjl com br.
* ESTA'GIÁRIA Cursando Superior em Ciências Contábeis e com conhecimento em

informática. Não é necessário experiência!!! Enviar currículo para
solange@rhbrasil.com.br.
* ESTAGIARIO Conheçimento em análise de custos (cronoanálise). Enviar currículo para
solange@rhbrasiLcom.br.
* CRONOMETRISTA Com experiência em metalúrgica. Enviar currículo' para
solange@rhbrasil.com.br.
* ASSISTENTE SOCIAL Superior completo. Experiência em atividades na área de serviço
social em empresa. Enviar currículo para jessie@rhb@si! com br; (:'
* ENGEN,HEIRO MECÂNICO Superior completo e experiência com Auto Cad, ISO 9000
e 14000. Enviar currículo para jessje@rhbrasil.com br;
* ESTAGIÁRIO(A) Necessário estar cursando faculdade e experiência/ conhecimento'
básico na área financeira (contas a pagar e a receber). Enviar currículo para
carJa@rhbrasiJ.com br. \
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Mínimo superior incompleto. Experiência em

desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Ótima oportunidade!!!
Enviar currículo para carla@rhbr�sil.com br.
* ANALISTA DE CARGOS E SALARIOS Superior completo. Experiência em remuneração
por habilidades e competências, negociações internas. Enviar' currículo para
jessie@rhbrasil.com.br. I

* ANALISTA DE TREINAMENTO Superior completo. Necessário experiência. Enviar
currículo para iessie@rhbrasj! com br.
* SECRETÁRIA BILINGÜE 'Inglês fluente e Superior completo. ênvíarcurrtcuto para
jessie@rhbrasil com.br.
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário conhecimento na linguagem de
programação DATAFLEX. Enviar currículo para carla@rhbra'sil com br.
* PROJETISTA DE MÁQUINAS Necessário Técnico em Mecânica. Conhecimento em

desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia, informática, AUTO CAD e SGE.
Disponibilidade para residir em Brusque/ SC. Enviar currículo para carla@rhbrasil corn.br;
* FARMACÊUTICO(A) Com Superior completo. Enviar currículo para
jessie@rhbrasi! com.br. .

* CONTADOR Mínimo 2° grau técnico. Preferencialmente cursando Superior. Com CRC e

experiência em contabilidade em geral. Enviar currículo para jessje@rhbrasil com br;

ÁREA ESPECÍFICA-ADMINISTRATIVA I ENSINO MÉDIO
* VENDEDOR INTERNO Necessário conhecimento em Informática e Internet, Técnicas
de Vendas, Matemática Financeira e Metalurgia. Atuação em empresas do ramo de
implementas rodoviários ou concessionárias de veículos de transporte de cargas. Experiência
com calculas financeiros. Enviar currículo para carla@rhb@sjl com br;
* FATURISTA Com conhecimento básico em faturamento e em informática. (C)
* AUXILIAR CONTÁBIL Experiência em escritório de contabilidade de no mínimo um ano
e com 2° grau completo. (S)
* OPERADORES DE TELEMARKETING Varias vagas. Necessário experiência comprovada
de um ano. (S)
* AUXILIAR DE COMPRAS .Necessértc 20 grau completo. Enviar currículo para
solange@rhbrasjl com br.
* COORDENADOR DE MONTAGEM Experiência em montagem de pré-moldados e

construção civil. Enviar currículo para jessie@rhbrasH.com br.

ÁREA TÉCNICA
* ATENDENTE DE VENDAS Cursando ou formado em 'Técnico em Eletrotécnica. Para
atuar em indústria de' Jaraguá do Sul. Desejável experiência. Enviar currículo para
solange@rhbrasi! corn.br,

-

* SUPERVISOR/ PLANEJADOR DE FERRAMENTARIA Necessário experiência na

função. Enviar currículo para carla@rhbrasjl com br;
'

.

* FERRAMENTEIRO DE BANCADA Com experiência comprovada. Enviar currículo para
solange@rhbrasil com br.
* FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessário experiência na área. Enviar currículo para
so!ange@rhbrasil.com br;
* ESTILISTA Para atuar com desenvolvimento de produto, em confecção. Enviar currículo
para solange@rhbrasjl corn.br;
* COORDENADOR DE MANUTENÇÃO Necessário experiência na função. Ótima
oportunldade!l! Enviar currículo para car!a@rhb@sjlcom br;

ÁREA COMERCIAL \

* VENDEDOR TÉCNICO Necessário conhecimento em segmento de borracha. Ótima
oportunldade!l! Enviar currículo para carla@rhb@si! com br;
* VENDEDOR TÉCNICO Com formação em Engenharia Elétrica. Para atuar com motores
elétricos. Necessário experiência. Enviar currículo para solange@rhb@sil com br;
* REPRESENtANTE COMERCIAL Necessário possuir empresa ccnstttulda, veículo próprio,
telefone e fax. Enviar currículo para iessje@rhbrasil com br;

.

* VENDEDOR EX�ERNO Para atuar' com vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento interpessoal. 2° grau completo. (J)

ÁREA OPERACIONAL
* PIZZAIOLO Para trabalhar no Centro de Jar:aguá do Sul. (5)
* TORNEIRO MECÂNICO Para atuar em metalúrgica em Jaraguá do Sul e Corupá. Ótimo
salário!!! (S)
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário 2° grau completo. (J)
* CALDEIREIRO Com experiência em solda eletrodo e migo (S)
* FUNILEIRO Necessário experiência em confecção de calhas e orçamentos. (J)
* COSTUREIRA Preferencialmente experiência em costura de estofados (méquma reta)
e 1° grau. (J) J

* SOLDADOR Com experiência em solda mig ou tig. Excelente remuneração!!! (S)
* TALHADEIRA Preferencialmente com experiência em corte de tecidos para estofados. (J)
* GARÇON Para trabalhar em horário noturno. (S)
* ELETRICISTA INDUSTRIAL Experiência em montagem de painéis. (S)
* MECÂNICO MONTADOR Conhecimento em montagens industriais, solda tig (argônio),
tubulações e caldeiraria. Ótima oportunidade! (S)
* MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. Necessário no mínimo 5 anos de experiência,
curso de direção defensiva (MOPE) e e grau completo. (J)
* MECÂNICO DE MANUTENÇ,ÃO Necessário experiência. (J)
* CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domésticas (internas e

externas). (J)

fertas__�Ja�r�a�g�Ua�'�d�O�S�U�I,�8�d�e�ja�n�e�ir�o�d�e�2�O�O�2

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se

CIRURGIi�ENTISTA'
Especia[ �ta em Prótese
t». AW ij'<9mío-Vor�
Fone/Fa)<�371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

r�DOCRINOLOGIA
Mcwccl.o-Web-Ew S ílNaI

/) ENDOCRINOLOGIA

�?v. Cle,ve-Y.mvs�t1one/Fax: 275-3786 - Sala 801,

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTlA
vvCtl.c�r�

. Fone/Fax: 37�-8743 - SaIa 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

--,

.edClin
Urologia e Medicina do Trabalho

I

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseco, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

DESTACANDO A SUA EMPRESA

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-0912
RuaJoãoB�tschardt,855-CentroOuntoaotrevoprinápal)-Guaramirim-SC

�.UN�ÃO
___ S A U o E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Sua Melhor- opção de pr-azer

u4tC't'\�'n�C't'\�o 24 �';T'''''lõ
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir-o,

massagens er-6ticas

FONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

)

DALTIAAA L�MPA FOSSA,

Or�amento sem compromisso
* Limpeza de fossas; •
* Desentupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: {47} 370-0778
Rua Urubici, 1 027 - Lateral da José Picolli -

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOM�TOS DE REFLEXÃO

DOIS MIL E DOIS -.. Ano do Senhorl;
Com o ano 2002 inicia mais um ''Ano do Senhor".

''Ano do Senhor?" Tudo está a indicar que será mais um

ano dedestruição, de conflitos e de massacre's em pessoas
e na natureza. Só mesmo uma profunda transformação
do ser humano poderia nos levarauma outra conclusão, 2002
-- um ano do Senhor? Tu�o indica que não o será.

Todavia, assim parece, mas assim não será. Omundo, que,
parece ter fugido do controle deDeus, continua sendo omundo
por Ele criado e amado. Mesmo podendo,Deus não intervém
com força.Ainda dá prazo para o serhumano se arrepender de
seu estilo auto-suficiente devida. É que ele quer serDeus navida

.

do ser humano todo e de todos os seres humanos.

Há ainda um outro aspecto a considerar. Também neste

novo ano, o Evangelho, tantas vezes esquecido e despre
zado, continuará sendo anunciado. Confortará as pessoas,
despertará fé, esperança e amor. Numa sociedade do�nte
pela falta de paz e justiça e, em meio a pessoas culpadas,

I

desorientadas e maltratadas, será então levan do o sinal

da cruz de Jesus Cristo. Dois mil e dois -- Ano do Se

nhor? Sob este enfoque, com certeza o será.
.

É verdade, o início de um novo ano gera expectativas,
não raro carregadas pelo sentimento do medo. Afinal,
não sabemos o que trará. Apesar do presidente doBrasil
afirmar, na comparação com a crise naArgentina, que aqui
não há crise social nem econômica, o cotidiano do povo é

recheado de enormes dificuldades de toda ordem.

Mesmo assim ou por isso. mesmo, importa querer
ouvir o que Deus diz. O Evangelho manifesta o amor de
Deus e promete vida verdadeira a quem crê. Importa tam
bém abrir os olhos para as necessidades do próximo.
Ajudá-lo concretamente será, então, expressão do amor
de Deus.

Portanto, permita para você mesmo a chance de co-

meçar bem 2002 -- o Ano do Senhor!

JARAGUÁ DO SUL _' Primeiro em Qualidade de Vida
Pela pesquisa sobre o IDS (Índice deDesenvolvimento Social) feita pelo Governo do Estado, pela terceira vez consecu

tiva, o Município de Jaraguá do Sul desponta como o melhor IDS no Estado.
Formado por um conjunto de dados estatísticos, mapas temáticos e gráficos, segundá o valoroso "OMUNICÍPIO",

de Brusque, "Berço da Fiação Catarinense", o segundo município em zcco, no ano passado, o levantamento teve como base
indicadores nas áreas de educação e economia, apresentados pelos 293municípios catarinenses.

Abaixo damos a posição do ano de 2001, comparado com o ano de 2000:

Se o lema de nosso br� ão é
x

"Grandeza pelo Trabalh ",
I vamos continuar mantendo a

disposição de mantê-la.

\Parabéns, Jaraguá do Sul!

Vamos em frente, que atrás verr

..

gente. .

'\

.\i\�\r---------------�----------------�------�--------------------------�----------I
. r,

EM 2000
.

1° - Jaraguá do Sul
2° - Brusque
3° - Blumenau
4° - Jolnville-
5° - Balneário Camboriú
6° - Florianópolis
7° - Itajaí
8° - Treviso

9� - Schroeder
10° - Antônio Carlos

2001
1
°

- Jaraguá do Sul
2° - B I umenau
3° - Balneário Camboriú
4° - Presidente Getúlio
5° - Florianópolis
6° - Rio do Sul
r - Joaçaba
8° - Itapema
9° - Itajaí
10° - Joinville

�rculo
Italiano

FELIZ 2002
I

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

DEVANIR DANNA _ Presidente 371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

OTARY

UfJ1I2002

!fiTabelionato.v

.

... de Notas e

Protestos de

Osnildo Batiel
.373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SE FALA NO SENADO
LIVROS NOS EUA

DETURPAM fATOS SOBRE

A .AMAzÔNIA - Repor
tagem publicada no úl

timo dia 21 de novem

bro no Jornal "Brasil
Norte", deRoraima, "li
vros didáticos america

nos dizem que Amazô
nia é deles", levou o se

nadorMozarildo Caval
canti (PFL-RR) a solici
tar ao ministro· das Re

lações Exteriores, Cel
so Lafer, informações
sobre o que se ensina

nas escolas norte-ame

ricanas sobre a região
amazônica.

Mozarildo observou

que os livros didáticos
de Geografia utilizados
no ensino das turmas

norte-americanas cor

respondentes à 6a série

do ensino fundamental
brasileiro fazem refe

rência a um continente,
incluindo toda a Ama

zônia, sob a responsabi
lidade dos Estados Uni
dos e da ONU (Orga
nização das Nações
Unidas).

Segundo tradução dos
livros de Geografia ame

ricanos publicada pelo
Jornal "Brasil Norte", em

. meados dos anos 80 foi

fundada a. Finraf (Former
International Reserve oi
Amazon Forest), em virtu

de de a floresta estar lo

calizada na América do

Sul, "uma das mais pobres
regiões da Terra e ro

deada de países irrespon
sáveis, cruéis e autoritá

rios".

O texto diz ainda que
a floresta fazia parte de

, "oito diferentes e esqui-
'

sitos países, os quais, na
maioria dos casos, reinos

de violência e de povos
ignorantes e primitivos".

Mozarildo opinou que
se realmente escolas

americanas estiverem uti

lizando es te material

didático o fato pode ser

considerado um atentado
à soberania do Brasil e da
Amazônia. "JORNAL
DO SENADO", edição
1.411, página 12. Pois é, o
senador falou e ficou como

dito. Ah, este Senado...

As LEITURAS DE MANOEL DE ,SOUZA

II
ESTADO DE DELIBERAR (169)

O gabinete de 7 de março batia-se contra uma

oposição violenta, quando, um dia, na Câmara, um

deputado mais veemente, interpretando ao pé da
letra uma frase de Chateaubriand citada pelo vis-
conde do Rio Branco, declarou que este já havia

confessado, ele próprio, ter sido tratado como la-
caio pelo imperador.

O presidente do Conselho teve um assomo de in-
dignação. E, grave, deixou cair, apenas, como res-

I

posta, estas palavras parlamentares, emprégadas
ordinariamente quando há um ébrio na assembléia:
- O nobre deputado não se acha em estado de
deliberar...

I

TOBIAS MONTEIRO� "PESQUISAS E DEPOIMENTOS"/ PÁGINA 28

Jornal

,CORREIODOPOVO
Aqui tem informação!

A

INISCENCIAS
- JGS

Distrito ,de Veszprém

-

Por que "antfqarnente" viaturas inclusive para cabo, o intendente Ar

e "outrora"? LXXXIII transportar alimentos thur Müller, deste distri-

para as tropas legalistas, to (2°), fez uma consulta
e que era muito difícil ao Exército e recebia do

importar veículos do es- general Rondon o se

trangeiro. 'O assunto foi guinte telegrama: "Cabo
levado ao quartel-gene- Rudolph do 13 BC goza

A Revolução de ral em Curitiba, que logo saúde. (ass.) General Ron-
1924, em São Paulo, determinou pela lógica don". Desfaziam-se, assim,
sucedia a Revolta Te- da exposição. E, para os falatórios difamantes.

nentista de 1922, no alegria de seus donos, Mas estava plantada a

Rio de Janeiro, e conti- um dia apareciam os idéia da perturbação da
nuava até 1927, com a dois veículos e eram de- ordem em Santa Catarina
luta da Coluna Prestes volvidos aos seus res- atingindo, também, as

no interior do Brasil, pectivos donos, com, a
'

colonizações por imi

pondo em constante lavratura do respectivo grantes que esperavam

desassossego a popula- termo. trabalhar em paz e fazer

ção brasileira, não ha- "Arthur Müller, inten- o seu pé-de-meia, como
vendo a mínima segu- 7.ráente do Distrito de se costumava dizer.

() ,

rança, não deixando ,te' JARAGUA, recebia do Os caudilhos Fabrício

fora Santa Catari�f e tenente-coronel Duval o Vieira e PaIm organiza
muito menos JA)'ZA- seguinte telegrama: "Mui- .

vam quadrilhas de salte

GUÁ. to prazer agradeço servi- 'adores que invadiam o

ços capitão Barcelos re- Município de Campos
quisições feitas, como Novos. O governo do Es

comunica esse oficial tado comunicava ao go

chegado 0n,tem de Join- verno federal que organi
ville." Salvava-se patri- zou diversos destaca

mônios que, de certa for-- mentos sob o comando

ma, levavam anos para do coronel Valga Neves

serem resolvidos, quan- e major Raul Munhoz.
do não fosse necessária Até no interior ,de
a intervenção da Justiça, Blumenau, nos limites de
nem sempre atendida Jaraguá e das coloniza
em tempos de exceção ções de Garibaldi, Auro
como naqueles tempos, ra, Alma e Barra do Rio

onde valia a lei da for- Serro, espalhavam-se bo-

letins escritos à máquina,
concitando o povo a le

vantar-se e insinuar-se

posseiros descontent�s e

outros a pegar em armas.

Para '0 local iam tropas,
tendo, em Rio do Sul, se
constituído um batalhão

para a defesa da ordem

naquela zona.

Comunicação e

Transporte
Desde que rebentou a

Revolução em São Pau

lo, a comunicação postal
com o Rio de Janeiro e

São Paulo tornava-se um

flagelo. Malas postais do

Rio de Janeiro vinham

via marítima e só duas

ou três semanas aqUI

(098)

chegavam. A linha fér

rea de São Francisco

mostrava ao lado dos

trilhos montões e mon

tões de madeiras que

apodreciam por falta de

transporte. Eram cen

tenas de contos de réis,
não se recebia a carga
e não se remetiam car

gas. Reclamava-se con

tra a São Paulo-Rio

Grande, dizendo o

CORREIO DO POVO que
a direção da rede devia
fazer o que fez a Soro

cabana,· que adquiria
22 locomotivas para
melhorar o seu trans

porte. Um trem especi
al passava por ]araguá
com uma turma de en

genheiros, maquinistas
e foguistas para trans

portar as máquinas para
a citada estrada. O cu

rioso da nota é que as

máquinas eram desern
barcadas em São Fran

cisco, ao invés do Por

to de S�tos. Em outras

ocasiões o ramal São
Francisco-Rio Negro
não conseguia exportar
os gêneros alimentíci

os, as madeiras para o

Norte do País e as ba

nanas para Uruguaiana,
por falta de vagões, que
eram retidos em Cu

ritiba ou desviados para
o trecho São Paulo

Rio Grande, com eleva
dos prejuízos aos co

merciantes exportado
res daqui, afora as ár

vores ao longo dos tri

lhos que eram queima
das nas fornalhas das
locomotivas. Hoje'
(2000/02), ela foi pri
vatizada, atendendo a

um grupo privado, que
a utiliza na exportação,
por intermédio do Por
to de São Francisco do
Sul.
(FRITZ VON JARAGUÃ)

\Garibaldi

A Revolução
de 1924

representand ,o Quar
tel-General tXs Forças
em OperaÇ3 em San

ta Catari / e Paraná,
vinha a I�raguá, em

campanM de requisi
ção de material, acom

panhado do superin
tendente municipal de
Joinville, dr. Marinho

Lobo, para requisitar
material no Distrito de

]ARAGUÁ, atendido
pelo intendente Arthur _ ça, que não é a melhor

Müller, levando dois conselheira.

caminhões de Jaraguá, A mobilização de
um de Wilhelm Weege Exército também atingia
e um de Carlos Papen- Santa Catarina com a

dieck, tendo os milita- entrada de revolucioná
res assinado recebi- rios rio-grandenses-do

sul em seu território;
contudo era relaxada a

prontidão. Entre os sol

dados que serviam o 13°
BC de Joinville; notícia
maldosamente espalha
da que alguns soldados
desertaram, entre eles

Gesa Rudolph Fischer,
filho do húngaro Fran

cisco Ferenc Fischer,
comerciante local. Co
mo ele se �presentasse
voluntariamente e já era

mento dos, veículos,
que seriam oportuna
mente indenizados,
conforme Artigo 20 da

Lei nO 4.263, de 14/1/
1921.

Mas o assunto não

podia terminar aí, espe
rar um final que podia
não ter fim. Arthur

. Müller, habilidosamen-
te, fez ver o superinten
dente que as empresas
necessitavam de suas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Petrobrás inaugura Centro
de Controle de Operações

SÃO FRANCISC0 DO' \' a ser monitorada via com-
SUL - Encontra-se em
funcionamento desde o

dia 28 de dezembro o

novo Centro de Controle

de Operações da Petro

bras, que funciona junto
aos Dutos e Terminais do
Scl- DTSul/ Transpetro,
na praia de Ubatuba, no
Município de São Fran

cisco do Sul. Somente na

parte física e na estrutura

operacional foram inves

tidos mais de R$ 500 mil..

O CCO conta também

com um sistema total

mente informatizado da
rede de oleodutos entre as

bases da empresa em Santa

Catarina e no Paraná.

Para o engenheiroFran
cisco das Chagas Peixoto
Marques, gerente do

DTSul/ Transpetro.ern
Santa Catarina, este é Um

investimento significati
vo na melhoria da segu
rança operacional. Todo
o volume transportado

.
pelamalha de dutos passa

putador, que antes era

analógica e agora é digital.
O DTSul recebe mensal-

\

mente cerca de 1 milhão

e 100 metros cúbicos de

petróleo, dos quais 120

mil metros cúbicos de

óleo e derivados são

transferid�s para as uni

dades de distribuição.
O CCO (Centro de

Operações da Petrobras)
de São Francisco do Sul

faz parte do Programa de

Excelência em Gestão

Ambiental e Segurança
Operacional, já implan
tado, e que até 2003 vai
direcionar um total de R$
2 bilhões especificamente
para a 'substituição e su

pervisão automatizada de
dutos, diminuição de

resíduos, aplicação e de
senvolvimento de novas

teç�ologias e obtenção
dos certificados ISO

14001 e BS 8800 para
todas as unidades da

companhia.

Pinacoteca da Unerj em site
]ARAGUÁ DOSUL-A

pinacoteca da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, da
Unerj, já está disponível
aos internautas através do
sitewwW.cosbiblio.lll1eJj.brI
contador/pinacoteca.asp
onde as dez obras de arte
doadas por artistas plás
ticos de Jaraguá do Sul

podem ser apreciadas. O
objetivo do site é divulgar
a qualidade dos trabalhos
dos artistas e conferir a

produção da região. As
obras foram doadas por
ocasião da inauguração
oficial da biblioteca, ocor-

.:ijll.t .... @ .•.......•.ii\'';
GráficaCP
370�8649

ridano finaldo anopassado.
Para a idealizadora da

pinacoteca digital e res

ponsável pela biblioteca,
Terezinha da Graça Mo
reira Oreano, este é mais
um trabalho da biblioteca
no sentido de pro�over
o talento dos artistas de

Jaraguá do Sul e região.
A implantação do site

contou com a colabo

ração de Francisco Reitz,
MárcioJoão Oliari, Dele
gacia Regional de Polícia,
Omir Pedro Matos, Pe
dro Paulo Hoffmann e

I OPORTUNIDADE: INSCRiÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO FORAM ADIADAS POR PROBLEMAS GRÁFICOS

Estabilidade e benefícios sociais
1

motivam os candidatos em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

As inscrições para' o
concurso público da

Prefeitura do Municí

pio, que deveriam ini

ciar ontem, foram trans

.

feridas para o período
de 10 a 17 deste mês.

O adiamento das ins

crições deu-se devido a

problemas de ordem

gráfica, segundo infor
mações contidas em

um pequeno cartaz fi

xado na portaria da

Prefeitura. Dezenas de

para conferir as datas e

para verificar o edital,.
que poderá ser adqui-

com garantias assegu
radas. A professora do

ensino fundamental da

Escola Roland Dorn

busch, Regina Crise.

tiarie Eger, 23 anos,

pretende concorrer a

uma vaga de recepcio
nista. Ela também co

gita a possibilidade de

fazer o concurso para
almoxarife. "Ainda não

decidi qual dos dois,
Valério Frederico Laube.. mas em qualquer um

Matemática para as

turmas de sa e 8a série

do ensino fundamen

tal, mas como não tem

diploma, não pode
pr�star concurso para o

Magistério. Regina afir
ma que a opção pelo
concurso público deu-

, se em função dos bai

xos salários pagos aos

professores não gra
duados e especialmen
te pela segurança. "O

salário também vai me-

pessoas, de todas a�,
idades, estiveram na�,
portaria da Prefeitura \

R�" a Eger, sem graduação no Magistério, vai disputar uma vaga para recepcionista
I

.

que� u passe vai valer lhorar e a gente não Como tenho experiên-
a pen�f, afirma a pro- corre o risco de perder

rido no ato da inseri-

fessOd��,ção. Regitna Cristiane para outra, como acon- agente comunitário pa-
Os interessados em comenta '\ ue pretende tece em outros setores ra o bairro onde moro,

participar do concurso largar o rri�stério por
buscam no serviço pú- causa do s\Jário, que

,�- .

blico a segurança e a considera 'pouco, e

estabilidade no empre-
. também porque não é

go, além de uma opor- formada. Ela leciona

tunidade profissional

o emprego de uma hora

profissionais", explica.
A discriminação

etária foi a principal'
motivação de Ademir

Coelho. Aos 36 anos

de idade, Coelho acre

dita que nesta idade as

chances de emprego
são mais difíceis na ini

ciativa privada e deci- .

diu participar do con-

ci a . no 'assunto, vou

buscar uma vaga como

no João Pessoa", argu�
menta. Na avaliação de

Coelho, a estabilidade

do emprego; os benefí-
cios sociais e o salário

foram fatores decisivos

para disputar a vaga.
A prova específica e

de conhecimentos gerais'
está marcada para o dia

27 deste mês, na Unerj,
curso concorrendo a e as provas práticas acon
uma vaga de agente tecem no dia 29, tam-
comunitário. Coelho já
trabalha na adminis

tração municipal como

bém deste mês. Haverá

vagas em todas as áreas

e 415 pessoas serão elas-

treinador em uma es- sificadas para 60 cargos
colinha de futebol.

A

que deverão ser preen-
"Sou nomeado, mas

pretendo me efetivar.

chidos em até três anos.'

(MARIA HELENA DE MORAES)

Ora. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Bariío do Rio Bronro, 637 • Solo 2.· (antro· Joroguá do Sul· se

(el.: (41) 2-75-3515 DU 9992-99,99
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tre os adolescentes. Os

trabalhos foram coorde
nados pelo deputado Jai
me Duarte, que também
é presidente da Frente

Parlamentar em Defesa
da Criança e do Adoles

cente e da Comissão de
Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa.

Segundo o deputado,
os representantes de

instituições e entidades

que participaram dos
debates concluíram, de
maneira consensual, pela
necessidade de estabele
cer medidas punitivas
para inibir a venda de
bebidas alcoólicas aos

menores de idade.
Um levantamento rea

lizado pela Organização
das Nações Unidas para a

Ciência e Educação aponta
Florianópolis como a se

gunda capital brasileira
com o maior índice de al

coolismo entre adolescen
tes. Segundo a pesquisa,
60% dos menores entre

13 e 17 anos já .consu
miram bebida alcoólica.

TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2002

.PACIÊNCIA: CLIENTES DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS SOFREM NAS FILAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS
,

,

}ARAGUÁ DO SUL' _'_

Ontem.foi um dia difícil

para clientes e funcioná

rios de agências bancá
rias e lotéricas creden

ciadas a receber paga
mentos diversos. Duran
te todo o horário de ex

pediente bancário as agên
cias e lotéricas estiveram
lotadas devido à volta
das férias, época de pa
gamento e de recebi

rnento de salários. "Hoje
(ontem) é um dia crucial

para quem precisa acer

tar a vida financeira",
afirma o gerente-geral
da agência central do

Besc, Ademir de Mora
es. Segundo ele, somente
ontem, aproximadamen
te: dez mil pessoas pro
curaram a agência cen

tral doBesc para a reali

zação de diversos tipos
de operações, desde de

pósitos, pagamentos de
taxas e recebimento de
salários.

Na avaliação de Mo-'

raes, esta semana será

muito difícil cumprir a

determinação legal q��

prevê para menos de 30

minutos o tempo máxi

mo de espera na fila.

"Esta Semana vai ser

humanamente impos
sível determinar o tem

po de cada cliente na

fila. Estamos em perío
do de férias e estamos

operando com menos

funcionários", argu-

Volta das férias provoca filas nas

agências bancárias e lotéricas

I
I

Buzzarello: retorno antecipado

menta a gerente. Mes
mo com o número ex

pres sivo de clientes,
Moraes argumenta que
no Besc os usuários não

ficam sob o solou chuva

enquanto esperam a

agência abrir e que
aindapodem sentar en

quanto esperam para
serem atendidos.
A agência central da

Caixa Econômica Fede

ral, .assirn como o Besc,
funcionou a todo o va

por para atender os cor
rentistas. Muitos volta

ram de férias no último
final de semana e apro
veitaram a segunda-feira
para colocar em dia os

pagamentos do mês e a

conta bancária. O mi-
'

croempresário do setor

ao trabalho somente na

semana que vem, mas

decidiu antecipar algu
mas coisas esta semana,

especialmente o serviço
bancário. "Como a gente
leva muito tempo para
resolver os assuntos

bancários, resolvi ante
cipar para não acumular
trabalho", argumentou o
microempresário, que se

utiliza apenas dos ser

viços prestados pela

fé e

, você estará mais
nte as idéias úteis e

ão haja sozinha:
ueauniãofaza
ará moiscorcjoso
ro que deseja,
a sentimental.

Câncer - A manhã será

movimentada', mas você ficará
s suas atividades,
r o seu círculo
essa, Invista nas

eus projetos
is ganharão impulso
e. Astral um tanto

amor. As relações
estáv estar protegidas.
Virgem - Você começará o

'te inquieta, com
mudar as coisas ao

'

ma forte paixão
adir a qualquer

Caixa Econômica Fede
ral.

O mesmo acontece
com o funcionário da
Lunelli Indústria Têxtil

Celso Régis de Carva

lho. Ele volta ao traba-

lho somente na semana

que vem, mas antecipou
o retorno à cidade por
conta dos compromis
sos bancários. Somente
durante a manhã de

ontem, ele afirma que
esteve em três agências I

bancárias diferentes,'
sem contar a lotérica. "A

média de espera foi de
uma hora em cada agên
cia bancária", comenta
Carvalho. Segundo ele,
o Besc é o que mais

demora no atendimento.
I

(MARIA HELENA DE MORAES)

Punição sev�ra para
(O
os que

venderem bebida amenores

}ARAGUÁ DO SUL-A

Assembléia Legislativa
aprovou o projeto de lei

do deputadoJ.aimeDuar
te que prevê punições
graves aos proprietários
de estabelecimentos cç>
merciais que venderem

bebidas alcoólicas a

menores de idade. De ,

acordo com aproposta, o
infrator receberá multa e

o comerciante reinci

dente, suspensão do alva
rá. O valor da multa será

revertido da seguinte
forma: 75% em benefício
do FIA (FUndo da Infân

cia e da Adolescência) e

25% para o Fundo Esta
dual de Segurança Públi
ca. A autuação será pro
cessada por agentes da

Polícia Civil, por meio de

ação de rotina e obriga
toriamente por denúncia.

O projeto foi propos
to pelo promotor de

Infância Gercino Gomes

Neto, durante audiência

pública que discutiu al

tern�tivas para combater
o consumo deálcool en-

o Jornal CORREIO DO POVO agradece e

retribui os votos de feliz Natal e próspero
ano-novo de Cidade Seguros, Zimmermann

Escritório Contábil, Prefeitura de Jaraquá do Sul,
Prefeitura de Guaramirim, Molas Marchetti, Ernesto
Gatscher e família, Speed Press, Caraguá Veículos,
Custódio V. da Costa e família, Revecil, Vilson Corretor
de Imóveis, Colégio Divina Providência, t.evlnos Ehmke
e família, Marlian Contabilidade, Image, Apevi
(Associação das Micros e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu), Humana Urgente, CUT-SC, lera In
'formática, Dilson Franceschi e família, Labate, Tec
nofLex Informática, Ernesto Torenelli e família, Classic
Artes Serigráficas, Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), Daniela Angela Lenzi, Mark
Publish e Informe Comunicação.

desejo por
tos vai ser útil a sua

rente lhe dará
ite, saia da concha:

e Visto, não é lembrado!
Escorpião - Poderão surgir

de interesse pela
as à tarde, o astral

rá as reconciliações, A
,

'co falará mais alto

Sagit' '0 - A comunicação'
nde trunfo. Refor-
s consertos em

orecidos. Dia ideal

juntinho de quem ama,

pricórnio - Cuidado
com' trigos ou fofocas, No,

amor, um pouco de
airá bem. Será
abusar das suas

��U!l_"<:) Haverá boas
."cE! 'eR ngordar o seu

om trabalho extra

re um certo
retraimento na área sentimental.
Peixes - Confie na sua

e profissional.
ue as suas energias
algum esporte.
ade poderá se

rem namoro.

Carvalh}i longa espera nas filas
ri

d
,. �1-

e maqUlnas e c tT'-lec-
ções, Luiz Carlos" Buz-

J
zarello, 38 ano ii, conta

que esteve e 0�rias nolitoral norte de Santa

Catarina e cyf retornou
somen�e p ,que precisa
realizar al Mins pagamen
tos e ate l/der clientes.
Ele volta efetivamente
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LOTERIAS
5/1/2001

Megasena
concurso: 326

21 - 23 - 40 - 44 - 51 - 52

Quina
concurso: 939

01 - 15 - 33 - 48 - 61

Lotomania
concurso: 1 79

02 - 11 - 23 - 25 -

30 - 33 - 35 - 38 -

39 - 48 - 50 - 52 -

58 - 61 - 64 - 65 -

73 - 83 - 84 - 99

Loteria Federal
concurso 03605

1 0- Prêmio: 00.634
2°_ Prêmio: 08.173
3°_ Prêmio: 72.277
4° - Prêmio: 18.459
5° - Prêmio: 24.729

I SEGURANÇA: POLíCIA MILITAR TEM EFETUADO RONDAS DESDE O DIA 10 DE DEZEMBRO

Operação Viagem tem evitado assalto em JS
. f}

�--------------����--------�------------��
]ARAGUA DO SUL -

Dezembro, janeiro e feve

reiro são os meses das fes

tas e período de férias de
muitas pessoas. Momento
de reunir toda a família,
fechar a casa e viajar para
praia. Trancadas por vári
os dias, as residências sem

os proprietários são um cha

mariz para os assaltantes.

Para que as pessoas pos
sam viajar com mais

tranqüilidade, a PolíciaMi- .

litar desenvolveu o progra
ma Operação Viagem,
onde efetuam rondas nas

residências daqueles que
solicitarem este serviço
junto ao posto policial.

O cadastramento teve

início a partir do dia IOde

dezembro e pode ser feito
até dia 17 de março. ,A
tenente Arlene Souza da
Silva Villela, responsável

Arquivo/CP: Edson Junkes

Polícia Militar está efetuando ronda nas residências realizando blitz na região

pela Divisão de Pessoal da algum imprevisto. "Os

Polícia Militar, diz que os policiais vão passar pelo
interessados podem com- menos urna vez por turno

parecer na companhia da em frente das casas cadas-

PM para preencher ficha, tradas. No local será de-

onde deixam informaçõ�positada uma ficha com o

básicas, como telefone p�� �ome do policial, o horá
ra contato caso aconteça t" que fez a ronda e o

\
I.

estado que encontrava-se a

residência", explicaArlene.
Ela destaca que, mesmo

com este serviço, é impor
tante que as pessoas comu

niquem amigos, vizinhos
ou algém da família para

que passem pela casa de vez

quando. "Deixar a luz

acesa apenas não faz mais

diferença, já estámanjado",
destaca. Arlene ainda orienta

que as pessoas tranquem todas

as portas, janelas, suspendam
assinaturas de revistas, jornais
e não deixem nada no pátio
que possa chamar atenção.

Dados da PM apontam
que aproximadamente 200

pessoas estão cadastradas e

usufruindo desse serviço,
que não tem custo para a

comunidade. No período
de Natal e ano-novo, que

compreende os dias 21 de

dezembro até 1 de janeiro,
foram constatados cerca de

15 arrombamentos em Ja-
.

raguá do Sul e cidades daMi

crorregiãodoVale do ltapocu.
Pessoas que desejam

mais informações podem
telefonar para 371-9911.

(FABIANE RIBAS)

\

COMPROMISSO COM A 'RANSPARÊNCIA
Balancete Simplificado (Fina��'-:�e-i-ro-,-e-x-t-ra---co-n-t-á-b-il-)-------"""!·-ww-w.s-c.g-ov.br

------------------,---------No-v-e-m-br-o/-Z-00-1--A-c-um"--·u-la-d-o/-Z-00-1 NoVembrO/2!\ Acumulado/Z001

1.845.975,19 '9.614.223,46 ,.._
��':��'::�'�; 80 697 69

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTlVOllll...

125.125.747'3��1.350.896.644'17. ., .• 0,09 ATIVO 88.438.939,30. 948.409.674,70
INATIVO .. 36.686.808,01

'

355.196.413,81
13, Salário • r 47.290.555,66

FOLHA DE PESSOAL· EMPRESAS DEFICITÁRIAS 1"1
.. 13.257.480,64' 117.021.329,45

. EPAGRI .. . 7.902.438,79 70.087.507,18
CIOASC ' 4.643.970,02 40.535.288,55
SANTUR 237.745,23 2.367.704,95
ICEPA 473.326,60 4.030.828,77

REPASSE AOS PODERES 1111..................................................... 42.622.646,26 428.820.854,78
Ministério PÚbtlco 6.853.039,14 69.837.937,24
Folha de Pessoal 4.435.189,63 46.683.925,08
Regularização de Imposto de Renda 1.038.237,62 9.919.895,17
Regularização do IPESC 286.224,20 3.667.392,23
13, Salário ..

outros : .

Tribunal de Justiça ..

Folha de Pessoal liquida ..

Regularização de Imposto de Renda
Regularização do IPESC .

13, Salário ..

outros .

Trlbunat de Contas .

Folha de Pessoal ..

'Regularização de Imposto de Renda
Regularização do IPESC
13, Salário .

outros ..

Assembléia Legislativa .

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC
13· Salário .

oulros ..

UDESC ..

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC
13, Salário ..

outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 20001201 .

PRECATÓRIOSI"I ....
RESTOS A PAGAR DE 20001211 ..

SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO 1"1

...

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT. •

PQDER EXECUTIVO / EGE E TGE 1111
...

DIVIDA FLUTUANTE 1"1

DíVIDA PUBLICA 1"1...
. ..

Divida Interna ..

Divida Externa ... .. ...

Secretaria de Estado
da Fazenda

RECEBIMENTOS

RECEITAS PRÓPRIAS : 238.502.720,942.393.491.263,45
LC.M.S.111 ..

LP.V.A.I!I .

LT.C.M.D.I'I
TAXAS 141

_ ..

OUTROS (S)
..

FUNDEF (S)
..

DEPÓSITOS JUDICIAIS-ICMS(7) .. ..

FADESC/BADESCI'I .. 447.739,04 "5.046.666,70
Renlabilidade de Aplicação RnanGeira I� 1.504.520,13 14.518.159,11

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA. 50.336.659,02 525.922.264,02
EP.E.llOl..... 15.032.704,38 163.411.904,54
LP.!. 1111... .. 9.477.436,91 107.865.877,87
Salário Educação 1121 8.795.813,18 70.746.139,24
Lei Kandir·Desoneraçãodo LC.M.S.I13I............ 6.833.045,61 75.163.501,71
ImpostodeRendal14I... 10.197.658,94 108.734.840,66 -

. RECEITAS VINCULADAS :.. 2.718.333,76 82.268.112,72
OPERAÇÕESDECRÉDITOS�51... 490.000,00 4.822.553,49
IPESCI"I 2.078.332,50 23.621.195,99
OUTROS 1241........ 150.001,26 52.462.753,88
Recolhimento Saldo Exercício 2000(261 1.361.609,36

TOTAL 291.557.713,723.001.681.640,19

Saldo inicial .

Saldo de Provisão do 13º Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira ..

SALDO EM C/C· RECOLHIMENTO SALDO
EXERCíCIO 2000 ..

182.204.690,48
8.909.549,15
708.577,98
291.812,99

7.070.133,56
37.365.697,61

1.894.988.776,84
93.970.459,56
7.559.441,66
3.305.076,31
14.820.977,36

359.281.705,91

DEMONSTRATIVO
DOS PAGAMENTOS

Acumulado
na Gestão

Valor
do Mês

Acumulado no
ano até o mês

Pessoal ..

13, Salário ..

Divida Pública I Flutuante
Custeio dos Poderes .

Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo 56.275.785,00
Restos a Pagar Anteriores a 1999 532.386,87

�ÃmMs�WlsAii'iis"jiELii ji'''iiERNO 193.204,65

ANTERIOR PAGOS NESTE PERPOOO
307.337.894,93
Devolução Saldo Exercicio 2000.
Precatórios· TJ 3.065.697,94

.. 175.091.992,49

33.085.185,06
5.913.881,72

1.787.019.343,14
49.719.963,93
369.209.477,31
.59.999.521,33

5.066.451.605,89
227.291.731,62

1.030.427.690,96
167.314.524,60

462.646.087,26
26.637.408,04
38.527.573,76

1.135.994.734,10
69.039.545,56
68.960.613,87

109.383.313,42

73.9n.931,91 102.787.775,22
9.607.850,48 9.607.850,48

TOTAL 274.158.133,73 2.986.722.470,58 8.185.213.967,23

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado TOTAL .

LC.M.s 71.452.795,50 725.818.107,43 Saldo de Apllcaçao Financeira .

LP.I 3.159.145,64 35.955.292,65 Provlsao do Oeélmo terceiro .

Lei Kandir 2.277.681,87 25.054.500,57 Saldo em ele ..

LP.V.A. 8.909.526,67 94.486.452,57 Provlsao 13' • Necessidade de provisão paraFUNDEF 20.948.852,35 237.164.057,26 pagamento da 2' parcela do 13' salário até o

_TO'-T_AL_.'-.. _.. -'-"'.. -'-"'.. "'"'.. "'.. .:.:."'.. "'.. ;_;;"'.. .:.:... :.;.:c::,:..

;_.__ --".=;06::.:;.7:.,:4.=;8'.=;00:::2,-=,0=-3 ..:1'-'.'.:.:18:::.4::.:;7=:8.:::.:4'�0�,48 mês de novembro/2001 ..

Roberto Henrique Lichlenfelz
Gerente deProgramação Financeira

Oevoluçao Saldo Exerclclo 2000 12i)
..

1.093.387,69 9.566.724,76
16.888.857,07 168.476.047,51
14.219.950,40 143.878.545,55
1.582.962,46 14.229.834,14
545.637,90 6.376.098,00

540.306,31 3.991.569,82
3.510.480,59 34.362.449,22
2.491.565,60 26.011.561,12
252.768,02 2.352.598,97
102.775,02 . 3.197.479,67

663.371,95 2.800.809,46
9.998.987,23 101.410.447,14
6.860.753,07 64.381.702,25
920.048,01 7.581.872,52
278.181,23 2.983.247,89

2.429.408,27
1.940.004,92 24.034.216,21
5.371.282,23 54.733.973,67
3.242.825,45 30.703.982,98
278.878,13 2.588.040,13
172.767,80 1.835.749,48

1.676.810,85 19.606.201,08
532.386,87 26.637.408,04

3.065.697,94 9.607.850,48
193.204,65 38.527.573,76

\109.383.313,42
56.275.785,00 462.646.087,26

859.194,14 10.661.348,48
32.225.990,92 358.548.128,83
31.707.974,73 299.207.036,14

518.016,19 59.341.092,69
73.971.931,91

274.158.133,73 2.986.722.470,58
39.401.362,61 39.401.362,61
65.413.794,42 65.413.794,42

455.926, 13 455.926,13

10.422.974,75 61.897.397,88

NOTAS EXPLICATIVAS"
..

.

RECEITAS
1· ICMS ·II11Posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de 25%

das Prefetturas Municipais e 15% do FUNDEF.
2. IPVA·lmposto sobre a Propriedade deVeiculosAutomotores, deduzida a cotamunicipal de 50%.
3. ITCMD ·Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações,
4. TAXAS· Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5. OUTROS· Outras Recei.tas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adicional de

Imposto de Renda, Recettas Extra,Orçamentárias, Restituições, Convênio com aAgência Nacional
de Petróleo etc.),

6. FUNDEF· Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do

Magislério - 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.
.

8. FADESC/BADESC· Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina. Refere
se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na sua forma atual
ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.

9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA· Resu�ado 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 cotamunicipal de 25% das Prefetturas

e 15% ao FUNDEF.
12. SAlÁRIO EDUCAÇÃO· Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação dos

recursos exclusivamente no Ensino Fundamental. ,

13. LEI KANDIR -A Lei Complementam. 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 Dire�a, Indireta e Poderes.

.

15. OPERAÇOESOE CREDITO· Rnanciamento de contratos de Operações de crédito intemas e externas.
16. IPESC ·Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina- Valor relativo a regularização dos

Poderes perante o IPESC.
24. OUTROS· Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização de ingressos recebidos no

FADESC para ICMS. •

26. RECOLHIMENTO SALDO EXERCICIO· Referente a recolhimentos efetuados no dia 2911212000 pelos
órgãos daAdministração Pública conforme Decreto n .. 426/99.

DESPESAS
17. FOLHA DE PESSOAL-PODEREXECUTIVO·Valorda folha líquidamais encargos de PessoalAtivo dos

órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e Serventuários da
Justiça inativos.

•

18. FOLHADEPESSOAL·EMPRESAS DEFICITARIAS· Valor liquidomais encargos.
19. REPASSE AOS PODERES·ValorRepassado aos Poderes' Montante destinado a pessoal e outros.
20. RESTOS A PAGAR ANTERIORESA 2000 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas em exercicios

anteriores a 2000.
21. REPASSEAOSÓRGÃOSE ENTIDADES-PODER EXECUTIVO/ENCARGOSGERAIS DOESTADO ETGE

,
• Valores repassados paramanutenção / investimentos deÓrgãos e Entidades do PoderExecutivo,
repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

22. D!VIDA F�UTUANTE - Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.
23. DIVIDA PUBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública vencivel em novembro

de 2001 o montante de R$32.225.990,92.
25. SALÁRIOSATRASADOS PELOGOVERNOANTERIORPAGOS NESTE PERíODO.
27. DEVOlUÇÃO SALDOEXERCíCIO· Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia30/12/

2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n .. 426/99.
28. RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exercícip de 2000.

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

29. PRECATÓRIOS-Valores pagos pelo Tribunal deJustiça do Estado e Procuradoriaüeral do Estado,
relativo aos anos de 1996 e·1997.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

AntOnio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Alcioneu Otília da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieira Filho
Diretor de Cont, Geral- Contador CRC 5.339
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I REFORÇO: TIME JARAG,UAENSE DE FUTSAL CONTA COM SEIS REFORÇOS PARA A TEMPORADA

Equipe Malwee conta com seis
. \. .

novos atletas no futsal Adulto
JARAGuA DO S�L -

Os jogadores da equipe
Malwee de futsal- que dis

putaram os Jogos Abertos
de Santa Catarina em 2001
- retomaram de férias e se

reapresentaram ontem à

tarde, às 17 horas, noginásio
do Parque Malwee, Seis
novos atletas foram contra

tados para reforçar e for
talecer o time. Os jogadores
Jedson e Marcel vêm da

Unisul, de Florianópolis;
Adolfo vem de São Paulo,
James da UCS e Leo, que
vem do Rio de Janeiro, vai
ficar 30 dias em período
de avaliação. Além dos
atletas foram apresentados
o supervisor da equipe,
Kleber Rangel; o auxiliar

técnico, João Carlos Bar

bosa; preparador físico,
Giovane Cipriani, e Flavi

nho, preparador de goleiro.
O jogador' Cazuza, ex
Vasco da Gama, também

)
foiconfÚmádonogrupo,mas
se apresentano fim domês.

O técnico da equipe,
Fernando Ferreti, acredita
que os resultados deste ano

. serão ainda melhores por r
iniciar com equipe bem

I
. Edson Junkes/CP

Atletas da Malwee se reapresentaram ontem e p�rtic;. Jram do primeiro treino do ano

constituída, que não terá ciaram os treinos onrt;n e das disputas o time jara-
problema de entrosamento
por serem basicamente os

mesmos jogadores do ano

passado. "Em' 2001 nós

passamos por pelo menos

quatro mudanças que pre
judicaram a atuação do

grupo. Agora o que vamos
fazer é dar continuidade ao
trabalho e buscar mais

títulos", diz. Os atletas ini-

prosseguem durantra se

mana, nosmesmosf;orários.
:'Esta pré-tempjêada s�rá
interessante paraj Lar consis
tência ao time, 9'ljogadores
terão tempo J/�ra se pre
pararpara aT9çaBrasil, que
acontece en(r}e os dias 18 e

22 de feveret:o, emJaraguá.
do Sul", considera Ferreti.

Neste primeiro momento

guaense vai enfrentar o

Banespa, CRC/Chapecó,
Mato Grosso do Sul eMato
Grosso.

I

No dia 14 retomam aos

treinos Chiquinho,Rodrigo
e Rafinha, No dia 21 será a

vez deManoelTobias, Euler,
Micky, Franklin, Cacau e

Cazuza se apresentarem ao

grupo. (FABIANE RIBAS)

Técnico avalia a atuação da equipe de natação de JS
JARAGuA DO SUL - A so, que acredita que em dois foi possível graças ao pa- um ano extremamente pro-

equipe de natação da anos a equipe estará com- trocínio do Arroz Urbano, veitoso", considera.

Ajinc/Urbano/FME con- pleta em todas as catego� que viabilizou a ida de ATIVIDADES - Neste

quistou resultados positi- rias, no feminino emasculi- nossos nadadores a quase fim de semana, dia 13,mais
vos no ano de 2001, tra- no,comnadadoresjarnguaenses todos os campeonatos na- de 20 nadadores da equipe
zendo diversos títulos para O técnico elucida que o cionais". Fructuoso tam- Ajinc vão participar da 4a

o Município. Dentre os grupo ainda não conta bém menciona a impor- etapa da TravessiaMerco-

principais resultados, foi com equipe completa na tância da realização do sul, que será realizada na

campeã feminina na Olesc categoria Petiz, Juvenil e Circuito Interescolar de Ilha doMel, no Paraná. Ao

(OlimpíadasEstudantis de Júnior. "Mesmo assim, a Natação, "Troféu Ernani todo, os atletas, entre 13 e
I

Santa Catarina); campeã nossa equipe Infanto-: Volpi Coitinho". 14 anos, vão percorrer
feminina nos Joguinhos juvenil feminina já é a 3a No balanço final, a equi- cerca de 1,6milmetros. O

/'

Abertos e garantiu a 4a co- melhor do Sul do Brasil e pe conquistou 155 meda- evento vai contar com a

I
I

locação no Circuito Mer- a melhor do Estado e, a lhas de ouro, 113 medalhas presença de pessoas do Sul

cosul 2002 de Travessias. Infantil masculina, vem de prata e 69 medalhas de do País e Argentina. As
"Este ano foi sem dúvida evoluindo e hoje já é a 3a bronze, além de 47 troféus próximas travessias vão

o demaiores realizações.A
.

melhordoEstado", destaca. em campeonatos estaduais,
.

acontecer em Itapoá, Ilha
modalidade vem crescen- Um dos fatores que sul-brasileiros, brasileiros e do Francês, e a última será

do cada vez mais, a cada contribuíram para o gran- torneios internacionais. ''Ao e� Barra Sul, prevista para
ano consegwmos aumen- de avanço da natação des- todo, participamos de 34 o mês de abril. Os atletas

tar o número de nadadores te ano foi o fato da equipe competições, o que dá uma da equipe jaraguaense de

na equipe principal", diz o poder competir em cam- média de 9,9 medalhas por natação retomam os trei-

técnico Ronaldo Ft"-:tuo- peonatos brasileiros. "Isto competição, sem dúvida foi nosno dia 4 de fevereiro.

jogo. Deu segurança à

equipe. E oMarlon, quando
entrou, manteve o ritmo e

soube conduzir a equipe
até o fim do jogo", obser
vou Marcos Pacheco.

Eleito omelhor jogador da
partida, o pontaJoão Paulo,
que recebeu o troféu Vi

vaVôlei das mãos do ex

atletaNegrelli, patabenizou
toda a equipe. "Foi im
portante eu ganhar esse

prêmio,mas omelhor fo! a
vitória. Todos jogaram
muito bem e souberam

cumprir a táticapassada pela
comissão técnica. O dife
rencial foi que a equipe
acreditou sempre na vitória,
principalmente depois da

paralisação", festejou João
Paulo, que juntamente com
o atacante Lilico, do Pal

meiras/Guarulhos, foi o .

maior pontuador do jogo,
com 15 pontos.
A segunda partida da

Unisul será contraoBanespa
(SP), no próximo domingo,
no Ginásio do Esporte
Clube Banespa, em São

Paulo.

, I

TERÇA-FEIRA, 8 de janeiro de 2002

LJnisuU derrota l!alnueiras/
Guarulhos na Superliga

FLORIANÓPOLIS - A

Unisul (SC) começou a Su

perliga masculina'de vôlei
01/02 com vitória. No

domingo, a equipe catari

nense superou, de virada, o
Palmeiras/Guarulhos (SP)
por 3 sets a 1 (22/25, 25/
22, 25/19 e 25/15) em

2h28, no GinásioThomeo
zão, emGuarulhos (SP).

Para o treinador catari

nense, Marcas Pacheco, o
time sentiu jogar em um

ginásio grande e, por isso,
entrou desconcentrado em

quadra. ''Não começamos
bem no primeiro sen Parece

que estranhamos jogar em
um ginásiogrande. Estamos
acostumados a jogar em
ginásios com dimensões

menores. Mas eliminamos

os erros, crescemos e toma

mos conta da partida",
analisou Pacheco.

A volta do levantador

Weber também foi des

tacada pelo treinador, que
também elogiou a entrada

do reserva Marlon. "O

Weber foi uma peçamuito

importante no começo do

Rua Pres. Epitácio Pessoal 10S1- Jaraguií do Sul· se
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