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Cesar .Junkes/CP

Prrédio onde funcionou a primeira Prefeitura de Schroeder e também a primeira Delegácia de Polícia.
Schroeder é lIm dos municípios da região com uma grande riqueza arquitetônica, baseada no estilo alemão

I
.

Schroeder completa 38 anos e

festtja adata coma comunidade
Hoje, � município de Schroeder completa 38

anos de emancipação político-administrativa.
Para comemorar a data a administração mu

nicipal está promovendo um passeio ciclístico,
.
com saída às 15 horas do trevo de acesso ao

Município, e inauguração de caixas eletrônicos

do Banco do Bdsil, instaladas no Posto Mime.

No último .final de semana, a Prefeitura reali
\

,
zou mais uma edição da Schroederfest, com
expressiva, participação popular, que com

pareceu em massa em todas as atividades pro
,
movidas. Leia mais sobre o Município e suas

potencialidades no encarte desta edição e na

página 10 Ir

CHIQUISSllIINDOS NUNCA IIIS
, Check'
::::_Check

César Junkes/CP

O presidente do União Saúde, Leonardo Fausto Zipf (D), se reuniu com o gerente comercial, docelito Rodri

gues (C), e o administrador, Ari Gonçalves, para discutir estratégias de marketing em Blumenau. Página 4

Na tarde de ontem, centenas de
alunos de escolas dareqião foram
até a Scar para assistir ao espetá
culo 'O Circo', q\J,e integra a série
de encenações previstas no

"Teatro vai à escola", Página 5

Mais de 700 atletas de 15 pólos
participaram do 2° Encontro do
'Projeto Vôlei, promovido pela
FME (Fundação Municipal de

Esportes) e Marisol. F}ágina 12

Estudantes do Ceij
simulam. eleições

Alunos do ensino regular do
Centro Educaciónal Integrado
Jaraguaense realizam eleições.para
a/escolha de presidente da escola,
no dia 8 deste mês. São cinco can

didatos que disputam a vaga.
PÁGINA 9

Dois dias de curso

para 60 policiais
Duas turmas de 30 policiais

participaram do curso de Inspe
çãd de Segurança Veicular. Hoje à

tarde, a partir das 'IS horas, eles
'\vão realizar blitz próximo ao Por
tal de Jaraguá do Sul.

PÁGINA 11
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Seja esperto, vote certo!
JOÃO ARNOLDO GASCHO - Professor na Unerj
(gascho@unerj.br)

Você não gosta de politica? Pensa que votar é besteira, não resolve nada?
Claro: gostar ou não gostar de política é livre opção de cada um; entretanto,
todos devem saber que somos governados por aqueles que gostam, da

política. E, se formos, omissos, .provavelmente o governo jamais será a

nosso favor. Primeira conclusão, a mais elementar: VOTE! E nada de voto

nulo ou em branco; isso só favorece aos piores.
Escute, leia, observe, .discuta, �ão vá na onda. Vote num candidato não

porque todos dizem que vai ganhar, mas porque você acredita nele; não deixe
de votar em quem você acredita, apenas porque dizem que é "voto perdido".
Vender o voto em troca de qualquer favor é humilhante; quem vende o voto

sempre vale menos do que recebe. Se alguém pressionar você para votar em
determinado candidato, escute; mas, ao teclar os números na urna, dê um:
sorriso de gente esperta e livre e vote em quem achar meihor.

Mas ... quem será o melhor candidato? Não vou dar nomes, claro. Alguns
critérios, porém, podem ajudar na �scolha, Por exemplo:

· Se o candidato já exerceu mandato e você não tem conhecimento do que
ele fez, verifique: pode ter sido apenas um número na Assembléia, na Câmara
dos Deputados ou no Senado e, neste casá: deve ser descartado. Descarte

também, e com muito mais razão, se o político costuma aparecer nas páginas
policiais ou nas denúncias da mídia; sei que denúncia não é comprovação de
crime, mas fique de olho.

"

· Se você conhece -a conduta do' cidadão que é candidato, ótimo. A
honestidade ou safadeza da vida privada se leva para a vida pública, Se você
sabe disso e não leva em conta, não reclame, depois, que os políticos são

"todos" corruptos.
· Tenha emmente que governador e presidente precisam de apoio político

para governar. Por isso, o ideal seria votar em candidatos do mesmo partido
para todos os cargos. Mas, como no Brasil os partidos não têm coerência e

formam um verdadeiro "Samba do crioulp doido", é mais prudente votar

nas pessoas, independente de partido.
· Vote com bairrismo, no bom sentido, procurando eleger candidato da

sua região. Candidato de fora, que não tem prestígio na região onde mora

para se eleger, que não venha saltar de pára-quedas em outras bandas.
· Para governador e, principalmente, para presidente: observe que nosso

Brasil está com problemas sérios emvárias áreas, e grandes mudanças precisam
ser feitas. A raiz dos problemas está aqui dentro 'e também no contexto

internacional. Serão necessárias profundas mudanças, o que, aliás; todos os

candidatos ao Palácio do Planalto' prometem. Não há candidato perfeito;
pense, entretanto, que o momento é sério e o Brasil vive e viverá momentos

difíceis, exigindo do futuro presidente a combinação de virtudes e habilidades
como: uso da razão e também da .sensibilidade; saber ouvir e ter idéias

próprias muito claras; flexibilidade e, ao mesmo tempo, muita firmeza; grande
autoridade sem ser autoritário, etc. (Não falo de honestidade, coerência, amor
ao País e outras virtudes, porque isso não é mérito de candidato; é obrigação
de todo cidadão!). Acredito, porém, que maior que os problemas são as

possibilidades do nosso País; um bom governo é aquele 'que transforma

possibilidades em realidades.
· Acompanhe, ao' menos um pou�o, a propaganda política e forme sua

opinião; não seja "maria-vai-com-as-outras". Desconsidere baixarias, ofensas,
jogadas de marketing, maquiagens ... Olhe e procure sentir a alma de uma

pessoa real que está por' trás do candidato, analise suas propostas sem se

iludir com bravatas e promessas para enganar eleitor desatento.

Amigo cidadão! Fique contente e vá votar colJl alegria: temos uma

democracia política. Democracia política significa termos os três poderes
(Executivo, Legislativo e judiciário)/uncionando; com falhas, concordamos,
mas funcionam. Estamos escolhendo livremente nossos governantes e

representantes, temos liberdade.para trabalhar, dizer o que pensamos, criticar
o governo: isto se chama democracia política. Se não estamos melhores,
comq Nação e Estado, é porque não praticamos a democracia social, que
consiste na participação, no envolvimento dos cidadãos, na organização do
País que começa pela organização que podemos e devemos fazer, cada um
participando em sua comunidade. Democracia social é parar de reclamar e
fazer alguma coisa; e há tanta coisa que está ao nosso alcance fazer! Por

exemplo': intransigência contra.qualquer corrupção, a começar por aquele
"favorzinho" do funcionário público nosso amigo, aquele caixa 2 na empresa
(pequena ou grande) ... vocês sabem. Nesse momento, no dia 6 de outubro,
podemos fazer algo simples mas fundamental: votar certo. Votar como se

nosso voto individual fosse aquele último, decisivo, que vai desempatar a

eleição. .

'

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo.e-rna!l:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone pára cantata.
jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Comprometimento e credibilidade t)1

Os textos e colunas' assinados são' de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Fundado em 1992 com o

objetivo de angariar verbas
para os hospitais São José e

Jaraguá, o União Saúde logo
se transformou num dos

mais completos sistemas de

assistência médico-hospita
lar da região. Presidido por(

-

um conselho que tem conhe-

cimento de causa, o resulta
-do deste sucesso é a expan
são da empresa, que com

preende atualmente as ci

dades de Corupá, Pornero
de, Blumenau, Massarandu
ba, Guaramirim, Joinville,
São Francisco do Sul, Schro
eder e Jaraguá do Sul. Os

. primeiros resultados apon
tam um crescimento de 30%

no mercado.

Os planos incluem desde
a consulta até o atendimento

hospitalar, oferecendo, além
disso, convênios com farmá

cias, exames laboratoriais,
cirurgias e uma sétie de van

tagens- especiais . .f!.. credibili
dade dos serviços prestados
atraiu grandes empresas da

região, viabilizando inclu
sões de novas coberturas,

r
A qualidade de vida

começa namaneira como

estão dispostas as
prioridadespara

atingir o que se espera
da vida

beneficiando diretamente
I

os associados.
Um ponto positivo, en.-·

tretanto, é a mentalidade

das pessoas de nossa região,
principalmente em garantir
um amparo naqueles, mo
mentos mais difíceis, onde
a fragilidade impera. Pen

sando nisso, o União Saúde

procurou dirimir as barrei

ras para efetivar um atendi-

.rnerito imediato, criando
uma conectividade, via In

ternet, com todos os asso

ciados. Agora, para realizar
um exame ou consulta, o

usuário recebe a autoriza

ção do próprio laboratório
ou consultório mediante a

,consulta aos cadastros do

paciente-
A pergunta é: alguma vez

você já precisou seratendi-
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do com urgência? Ou chegou
a ter a impressão de vulnera
bilidade diante da vida? Pro-

..J

vavelmente as respostas serão

positivas. Além de desagra
dável, esta sensação 'normal
mente ocorre mesperada
mente e a insegurança de não

possuir algum plano assisten- 1�1'
cial, normalmente pega des

prevenida muitas pessoas. O

desgaste poderia ser minimi

zado, por aqueles que res

ponderam sim a esta pergun-
ta, caso privilegiassem um

investimento que só surte

efeitos quando mais se preci-
sa dele.

Em nosso Município, por
exemplo, a preocupação
com a saúde é visível, até

�;.mesmo pelo padrão de vida
e característica industrial, o

que difere, em absoluto, de
Q:

outras regiões do País. São o,)

mais de 40 mil associados ca

dastrados somente ao Planá

União Saúde. A qualidade de

vida começa na maneira co-

mo estão dispostas as prio
ridades para atingir o que se

espera da vida.
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/ POLÍTICA CORREIOnorovos

AAssessoriaIurídica do deputado federal e candidato
à reeleição Vicente Caropreso (PSDB) ajuizou, ontem,
queixa-crime por difamação e injúria contra a

presidente do Sindicato dos Trabalhadores no

Comércio de Iaraguá do Sul, Ana Roeder, e dos

responsáveis pela publicação do Boletim do Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Iaraguá do Sul e Região), Idinei Petry e Luiz Schôrner,

O motivo da queixa-crime, segundo texto .enviado

pela Assessoria de Imprensa do deputado, foi a

distribuição de um material impresso onde consta o

nome do deputado em situações consideradas por
ele como .inveridicas. O material - Mensageiro
Sindical - foi entregue como encarte dentro do

��". :�::I:O:O
Sinsep.

PESQUISAS• Até o final da noite de ho- De acordo mm as últi-
I k (je, os candidatos, partidos mas pesquisas realizadas
d

e coligações que se senti- em Santa Catarina, cres-
rem ofendidos podem cem as chances de uma

solicitar direito de respos- disputa em segundo tur-

ta, apesar de o prazo para no para o Palácio Santa

veiculação de propagan- Catarina. O resultado das
da eleitoral gratuita en- pesquisas apontam o

cerrar hoje. Os direitos candidato e atual gover-
de respostas podem ir ao nador p,speridião Amin

.

ar até o dia das eleições. com apenas um ponto
De acordo com a legisla- \

percentual de vantagem
ção, os requerentes po�

I sobre a soma dos adver-
dem protocolar no TRE sários, resultado suficien-

(Tribunal Regional Eleito- te para a vitória de Amin

\ ral) .o direito de resposta no primeiro, turno, mas
até a meia-noite de hoje, dentro da margem de
se a ofensa foi veiculada erro do levantamento.
durante à horário eleito- Dentro dessa perspectiva
ralgratuito, ou até a 1 ho- o segundo turno tam-

ra de sexta-feira, se foi bém é uma possibilidade
veiculado durante as in- devido ao crescimento
serções. dos outros candidatos.

NTRE ASPA� .

"As pessoas inteligentes sempre melhoram."
(A afirmação é da candidata ao Senado pelo PT

de Santa Catarina, ldeli Salvatti, ao falar sobre

a. atuação de Lula nesta campanha eleitoral)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

ICAMPANHA: CANDIDATA AO SENADO PELO PT DE SANTA CATARINA INTENSIFICA AS VISITAS

Ideli Salvatti conta com apoio
das mulheres para- se eleger·-

. ]ARAGuA DO SUL - A

deputada estadual e candi
data ao Senado pelo PT de

Santa Catarina, Ideli Salvatti,
esteve ontem pela manhã
em Iaraguá do Sul, onde
percorreu as ruas centrais

da cidade e visitou militan

tes petistas e simpatizantes
de sua candidatura .. Ideli
está aproveitando os últi

mos dias antes das eleições
para reforçar a campanha
nos municípios da Grande

Florianó�olis, I0inville, Ia
raguá do Sul e São Francis
co do Sul. Hoje ela segue,
juntamente com os candi
datos da majoritáira, para
Ioinville, Tubarão, Criciúma
e fecha a noite com comí

cio em Blumenau. -'I

Ideli Salvatti afirma que
os candidatos ao Senado pe-

.

lo PT têm por obrigação a

busca da governabrlidade de
Lula, candidato a presiden
te da República pelo PT. Ela
salienta que, entre as propos
tas de trabalho como sena

dora, estão a implantação da
Reforma Tributária; Novas
relações de trabalho entre o

empregador e o emprega
do; Reforma da Previdência,
e a tão sonhada Reforma

Agrária. "Estas são as quatro
propostas que o governo de
Lula e do PT vai defender.

Ideli Salvatti 'esteve ontem em Jaraguá do Sul, em busca dos eleitores
.

Estas .propostas Lula pro- formas de rodovias que -ças. "O discurso petista
mete encaminhar logo no servem para o escoamento sempre foi coerente e, ago-
início do seu mandato, caso da produção catarinense. ra, as pessoas estão perce-
seja eleito", ressalta a candi- "O Estado de Santa Catari- bendo isso", assinala Ideli.
data . na é essencialmente expor- Ideli Salvatti é professo-

Entre as propostas es- tador, mas as estradas são ra, tem 50 anos. Morou por
pecíficas de sua campanha; inviáveis", ressalta a.candi- 13 anos em Ioinville e está

ela cita a defesa das mulhe- data. Ela aponta ainda a ne- há 14 em Florianópolis. Em
res e a luta contra a discrirni- . cessidade de empenho po- Ioinville atuou nas comuni-

nação e ainda mais recursos lítico para a duplicação do dades eclesiais de base e foi

para o setor de Educação, trecho Sul da BR-101, obra presidente do CDH (Cen-
com a criação do Fundo de considerada uma das mais tro dos Direitos Humanos).
Desenvolvimento para a necessárias para o Sul do Professora estadual desde

Educação Básica e Infantil. Brasil. 1983, foi presidente do
Como senadora, ela tam- Quanto ao crescimento Sindicato dos Trabalhado-
bém afirma que vai se com- o da campanha petista nestas res da Educação e funda-

prometer com a defesa da eleições, Ideli, argumenta dora da CUT em Santa

soberania nacional, com que os trabalhadores, de um Catarina. Foi eleita:deputada
ênfase na questão da Alca. modo geral, estão sentindo estadual em 1994 e reeleita'
Também salientou a neces- na pele as dificuldades so- em 1998.

sidade de manutenção e re- ciais e anseiam por mudan- (MARIA HELENA DE MOARES)

Semana decisiva ocupa agenda d� Moacir Bertoldi

\

]ARAGuA DO SUL - O
.
iniciou domingo, com uma o que houve foi um regis- nhando o govérnador e

candidato a deputado esta- carreata no centro da ci- tro na delegada de fato candidato 'a reeleição Es-
.

dual pelo PPB de Iaraguá dade, reunindo quase uma . ocorrido na sede do dire- peridião Amin, e de seu-

do Sul Moacir Bertoldi centena de veículos. tório do PPB, imóvel anti- vice Eni Voltolini, na tarde
aproveita os últimos dias O candidato retifica a go localizado na Epitácio de sexta-feira. ''Além de
de campanha para intensi- informação de que houve Pessoa e nãó no comitê de me eleger, estou trabalhan-
ficar sua presença junto a arrombamento e furto de campanha de Bertoldi, lo- do para a vitória do PPB

concentrações de público, material em seu comitê, ao calizado na Avenida Wal- e, enquanto a lei permitir,
portas de fábrica, bairros, contrário do que foi divul- demar Grubba. estarei nas ruas', buscando
clubes e empresas. A in- gado semana passada. De Bertoldi também infor- os votos .junto à popula-
tensificação da campanha acordo com o candidato, ma que esteve acompa- ção", ressalta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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meiosI EXPANSÃO: UNIÃO SAÚDE ABRE FILIAL EM BLUMENAU E PLANEJA ESTRATÉGIAS DE MARKETING

União Saúde aumentou 30%
a participação no mercado

]ARAGuA DO SUL - o

presidente do Conselho

Deliberativo da empresa
União Saúde, Leonardo
Fausto Zipf, anunciou on
tem as estratégias de mar

keting para a implementa
ção da nova filial, em Blu

menau. Segundo ele, a pro
paganda será divulgada
através da mídia, outdo
ors, busdoors, e em parce
ria com aAcib (Associação
Comercial e Industrial de

Blumenau), distribuídos
malas-diretas. A empresa,
que aumentou em 30% a

participação no mercado;
no último ano, já possui
mil profissionais credencia
dos e cobertura em nível

nacional através da Abram

ge (Associação Brasileira

de Medicina de Grupo),
que permite o atendimento
em casos de urgência e

emergência. O Plano Uni
ão Saúde não tem prazo
de carência e limite de con- ,

sultas e abrange as cidades

de Schroeder.São Francis
co do Sul, Corupá, Guara
mirim, Pomerode, Blume
nau, Massaranduba, ]oin
ville e em ]araguá do Sul,
mais de 40 mil convenia
dos. "Hoje, a nossa grande
meta é o crescimento, atin
gindo um público cada vez
mais amplo, através de

Cesar Junkes/C>
Leonardo Fausto Zipf pretende ampliar o faturamento com a participação de mercado

�

uma cobertura que esteja
de acordo com O perfil da !

região", completa Zipf.
Manter o custo fixo am

p liando o faturamento

com a participação de mer-'
cada. '

Com o desenvolvimen
to de projetos personaliza
dos, empresas como Weg,
Marisol, Marcato S.A.,
Duas Rodas Industrial e

Malwee Malhas, entre ou

tras, são clientes da empre
sa, que oferece planos am
bulatoriais, hospitalares,
ambulatoriais e hospitalares
e os planos administrados,
que representa uma redu

ção de 40% no preço se

comparado a outros pIa
nos do mercado.

De acordo com o pre
sidente, a novidade para a

segunda quinzena deste

mês é a ampliação ao aces

so dos médicos e usuários

à Internet, agilizando o

atendimento dos associa

dos que, automaticamente,
serão autorizados para
realizar consultas e exames'

através do site www.u'niao
·saude.com.br. Com isso,
não haverá mais a neces

sidade de deslocar-se à

sede da empresa para ob

ter a autorização. Além dis

so, estão dispostos na pági
na, entre outras informa-

Weg recebe 184 certificados do Procel
]1\RAGuA DO SUL - O tos a 50 cavalos. O objetivo to. ''Além da economia de

Grupo Weg recebeu 184 foi ampliar o universo des- energia, o programa auxilia
certificados de eficiência ses equipamentos utilizados o meio, ambiente, pois os

energética do ProceI/Ele- pelo setor industrial, res- motores velhos são sucatea-
trobrás (programa Nacio- ponsável por cerca de 43% dos e as matérias-primas re-
nal de Conservação de do consumo de energia do cicladas", destaca.
Energia Elétrica); no dia 26 País. ECONOMIA - A Weg
de setembro, na CNI De acordo com o dire- ainda tem soluções em va-

(Confederação Nacional da tor de Logística da Weg riação de velocidade de

Indústria), em Brasília. Fo- Motores, Sérgio Schwartz, motores através de inverso-
J. ram contemplados os mo- para incentivar o. uso de res de freqüência, que em

tores da Linha Padrão e motores alto rendimento, alguns casos garantem uma

Alto Rendimento, de II, IV; criou-se, em 1997, o Plano \ economia de 50% no con-

VI e VIII pólos, em todas de Troca de Motores, Pelo sumo de energia. Além dis-
as potências. Este ano, o plano, a Weg aceita os mo- so, produz geradores. para
Procel estendeu a premia- tores velhos instalados co- grupos geradores e desen-

ção para motores elétricos ma parte do pagamento volve soluções em geração
até 250 cavalos, antes restri- do motor Alto Rendimen- e distribuição de energia.

ções, a lista demédicos cre
denciados ao plano, con
forme a sua especialidade.

PERFIL.,- Fundado há

10 anos, com o objetivo
de angariar verbas para os

hospitais São]osé e ]ara
guá, o União Saúde visa

proporcionar a qualidade
que a vida merece, ofere

cendo segurança e como

didade na recuperação,
atuando na promoção da

saúde social. A empresa

replanejou O seu plano de
modo que pudesse ofere

cer um produto com re

solutividade.. em confor

midade com a Lei.
(JULIANA ERTHAL)

Seminário indica os

de tornar-se bem-sucedido
]ARAGuA DO SUL - A

Acijs/Apevi (Associação
Comercial e Industrial de

]araguá do Sul)/ (Associa
ção. das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Ita

pocu), em parceria com o

Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Em
presas), promove hoje, a

partir das 19 horas, no

Cejas (Centro Empresarial
de]araguá do Sul), palestra
gratuita de apresentação do
Projeto Empretec, sucesso
mundial em empreende
dorismo. O seminário, que
acontece de 19 a 27 de

outubro, das 8 às 18 horas,
no Cejas, pretende aumen
tar o potencial empreende
dor e os resultados para a

empresa com todas as di

cas para tornar-se um em

presário bem-sucedido.

De acordo com o

agente articulador do Se

brae, Donizete Bôger, o

projeto incorpora méto

dos sistemáticos para id�n
tificar e ampliar o potencial
empresarial visando esti

mular novas. fontes de cria-

ção de empresas. "É uma

iniciativa que traz para o

Brasil a experiência de pro
gramas semelhantes realiza
dos em diversos países do

mundo", acrescenta.

Segundo Bôger, o Em
pretec vem sendo implan
tado em diversos Estados

e, a partir disso, constatou
se que 99% dos partici
pantes saem satisfeitos com

o programa e cerca de:,),
.Ii"

60% aumentaram o

fatur�rmenta. Ele destaca três

características de compor

tam.entÇ) empreen�edo'llconjunto de realizaçao, qut ,
,

significa busca de oportuni
dades e iniciativa, correr
riscos calculados, exigência
de qualidade e eficiência,
persistência e comprome
timento.

Conjunto de planeja-
'

menta, ou seja, busca de in
formações, estabelecimen-
to de metas, planejamentoy

. . ,��I,
e morutoramento srstemass

ticos e conjunto de poder,
que é a persuasão e re�.,�\
de contatos, independê�'
cia e autoconfiança. (JE)

Classificados do
CORREIO DO POVO é

negócio certo certo!

Ligue 371-1919 e

confira

É nos momentos difíceis que os mais
experiêntes são chamados para resolver os
problemas do País. Ele começou a trabalhar
como lavrador, foi operário, gerente, até
tornar-se presidente da Oxford.
Na política, já foi prefeito de São Bento'do Sul,
Deputado Estadual e Senador da República.
OTAI.R BECKER: Este sim entende de gerar
emprego e renda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� 'Colégio São Luís realiza

plantãopedagógicono sábado)

Ia
Visando propiciar aos

o. oais uma maior e melhor
,

)- oportunidade de contato

l- direto comos professores
o. e, através deste encontro,

obter informações sobre a

1- caminhada escolar de seus

1- filhos, o Colégio Marista
s São Luís realiza neste sába-
i.,

Ido (05)1 das 8 horas às

Q
llh30, plantão pedagógico

r

série e o Ensino Médio.

"Este momento é rico

para os pais e professores
pois, possibilita que ambos
analisem 'o empenho do

educando, diagnosticando
as dificuldades e procuran
do alternativas para supe
ra-las.

É, neste encontro que

pais, filhos e educadores

estabelecem compromis-

no Jaraguá ,em Dança/2002
A 8a• edição do Jaraguá

em Dança, que aconteceu
entre os dias 26 e 29 de se

tembro, contou com a

participação de seis grupos
-

de dança do Colégio Ma-

�),, rista São Luís.

As alunas dançaram as

coreografias: Dança da
,

�'Bailarína, Evolução dosBichos,
Dança Revolution, Orient

Dance, Girls: are the beste Sa-
racoteio.

''As apresentações fica
<rammuito bonitas.

As meninas mostraram

muita dedicação e disci-

plina. Agora vamos nos

empenhar para a apresen

tação na abertura da Feira

Cientifico-cultural que
acontecerá no dia 24 de

outubro", destacou a pro
fessora de dança, Lig�a da
Rocha.

Para esse ano, o grupo
de dança ainda tem como

objetivo participar de ou
tros festivais na região.

O grupo de dança do

Colégio conta com a parti
cipação de 90 alunas, que
vão desde Educação Infan
til ao Ensino Médio)'

IVU gação

Grupo da 6a série foi destaque em: 'Girls are the best'

GERAL CORREIODOPOVO 5

• PERSISTÊNCIA: PROJETO "TEATRO VAI À ESCOLA" COMEMORA 9 ANOS DE IMPLANTAÇÃO EM JS

Teatreiros da Scar festejam
sucesso das oficinas em JS

]ARAGuA DO SUL - Até
.o dia 18 deste mês, aproxi
madamente 7 mil alunos das
redes municipal, estadual e
particular de ensino devem
assistir à pelomenos uma da
série de apresentações tea

trais que integram o Projeto
"Teatro vai à escola", qlfe
iniciou há 9 anos através da
iniciativa da diretora teatral

I

Sandra Baron. Ano passado,
segundo ela, o projeto le
vou ao teatro 4,8mil alunos,
e para este ano a previsão é

aumentar o número de
público, composto basica

mente por crianças dos cen
tros de 'Educação Infantil e
escolas de Ensino Funda
mental. "Na primeira edi

ção do. projeto, alcançamos
cerca de 300 crianças",
exemplifica Sandra.

A intenção, ainda de
acordo com Sandra, é traba
lhar na formação de um

público e na construção de
uma atividade teatral especí
fica de Jaraguá do Sul, atra
vés da formação de atores.

O trabalho de formação

"A verdadeira história de Cinderela", encenada pelo Grupo Da Hora

dessa nova geração de artis
tas cênicos está acontecendo

por meio das Oficinas de

Teatro, integradas por pes
soas das mais vâriadas ida

des, masmais precisamente
por adolescentes.

São dois grupos - Da
Hora e Teatrando - que
estão atuando em espetácu
los produzidos e dirigidos,
na sua grande maioria, pela
própria Sandra, com a ajuda
dos atores. As peças são en-

cenadas no teatro pequeno
da Scar (Sociedade Cultura

Artistica), que temcapacida
de para 223 pessoas senta

das. Em dias de muito mo

vimento,muitas crianças sen
tam nas escadas dos corre

dores, tamanho o interesse

das escalas em participarem
do projeto. Segundo San

dra, !is escolas interessadas

agendam previamente a

participação, com ingressos
a R$ 2,00: "O que se cobra

mal dá para cobrir os cus

tos", afirma Sandra.

Ontem, foi encenado o

espetáculo "O Circo" (Gru
po Teatrando), com apre
sentações nos períodos ma
tutino e vespertino. T�bém
estão em cartaz ''A verda
deira história de Cinderela"

(Da Hora) "Keirbeck, a

Pedra Negra" (Teatrando)
e ''A revolta dos brinque
dos" (Da Hora).
(MARIA HELENA DE MORAES)

IM atua na área de locação e higienização em prol da saúde
GUARAMIRIM - A saúde

é um dos maiores bens das

pessoas, que sempre buscam
maneiras de conservá-Ia ou

promovê-la, a fim de evitar

doenças ou qualquer fator
que a coloque em xeque.

Cuidados com o corpo,
o meio ambiente, ummodo
de viver, de se vestir e de
habitar são preponderantes
nessa preocupação com a

vida saudável. Certa que a.

higiene está proporcional
mente ligada a uma boa saú

de, a Lavanderia LM, de

Guaramirim, oferece servi-

ços de locação e higienização
de toalhas e capas.

Pioneira no Estado de
Santa Catarina, a empresa
conta. com maquinário de

tecnologia de ponta e efetua
a manutenção do material

conforme a necessidade de
cada cliente. Para salões de

cabeleireiros, a IM loca e hi

gieniza toalhas brancas.capas
para corte de cabelos e para
tirÍgimento. ''Muitagente não
pára para pensar se a capa
que o cabeleireiro estáutilizan

do é limpa ou não, em quan
tas pessoas foi usada.A troca

referente ao terceiro bi-
e
I' � _"

�;d �mestre do ano. sos recíprocos", destaca o
� ['" O plantão atenderá os vice-diretor do Colégio,
_ pais de alunos da s-. a 8a• Irmão Evilázio Tambosi.

�l1"Colégio São Luís destaca-se

edique-se a uma

a vez, do contrário,
nta do recado. No

arde, você terá a

ue precisa. No
amor, tudo bem.
Câncer - Cuidado com

ssórios e procure
ada. Terá prazer
a profissão. Na
esejos d� seu

ja feliz.

corar o futura por

periência (
no passado. Terá

se para cuidar da
decora a casa.

Virgem - Procure dar otençõo
ssentimentos, pois

.

ue estarão

rde, saberá
situações. O

quentoró a paixão.

<de material sem a higiene
a:dequada pode transmitir
micose de cliente para cliente.
Com o serviço da LM, o
cliente vê o profissional de
sembalando capa e toalha

limpas para efetuar o traba

lho", explica o proprietário
.

da empresa, Peter Leder. O
secretário de Saúde do Mu

nicípio, Luiz Pereira, enfatiza
, que todo serviço que venha
beneficiar e proporcionar
qualidade de vida às pessoas
é bem-vindo. "Mediante este
novo serviço, o que podemos
fazer é orientar aos profissio-

nais desta área a terem mais
cautela com os produtos e

materiais que utilizam. Sem

dúvida, o trabalho da lavan
deria é excelente", considera.

A LM também presta
serviços para restaurantes e

hotéis, locando e fazendo a

higienização de lençóis,
roupões, toalhas de banho
e rosto, capas e jalecos. Inte
ressados em mais informa

ções sobre a LavanderiaLM

podem entrar em contato

pelo telefone (047) 373-3614
ou pelo e-mail: lm@netu
no.com.br

isto e não .gaste
rn. No campo

d'fafWb1liQ'c5;é'êTsilberá prender
quem ama.

Escorpião - Não seja tão

isto e estabeleça as

idades. Faça uma

ada vez. Cuide do seu

e pintará um clima

sedução a dois.

Sagitário - Se quis�r atrair
enerqi as, pense em

u

discreto será

ado. Na paixão, <.

grande cumplicidade. I

Capricórnio - Aproveite. o
para corrig ir certos

vidades com o público
.

as. lJna pessoa
rairá a sua

A�.�t2 - Não se iluda com

�t�abolantes ..
Tente

a compromissos
o da tarde. Vida

sentimento I recheada 'de
erotismo.
Peixes - C,uidado com a falta

r pois você acabará
do a' andamento dos
omissos. Alguém
nge vai despertar
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l>1eUtor opçõo-da, cida.d,e,
• Diariamente à parlir das 10 haras

• Músico ao viva de Quarla a Sábado

Reservas 170.5266

SHOW U2 COVER, de São Paulo.
Ingressos antecipados: 1000 in

gressos a R$ 7,00, nos postos de
venda: Mime do Kohlbach, Can
tina da UNERJ, Center Som)
(Shopping e Calçadão).
Informações: 275-2606

Ilusion: superprodução em festa
no Barcelona!!!

A festa Ilusion, nesta sexta-feira,
,

dia 4, vai ser lnovadora ern todos
os sentidos.

Pela primeira vez o Barcelona, \

estará "trajado" a rigor, para uma

noite de muitas ILUSÕES
ELETRÔNICAS.

'

Segunda edição da festa que
agitou Joinville no último dia
20/9, a versão da Ilusion de Ja

raguá do Sul será regada a muito

estilo, produção e bom gosto.
-

ISeis DJs estarão no comando das
Pick-ups, 'Malabares proftssío-.
nais, .performances from Ibiza,
live Percussion by Adriano An

drade, tatuadora flúor, Dance

Space, decoração flúor, light
sticks são algumas das atrações
da noite.

Reservas de mesas esqotadas.
Chegue cedo para evitar filas.

Informações: 370,-'5509
Bônus: Big Lanches,' Ravelli,

, CCAA, Barcelona e Look Here.

Ingressos antecipados (Iine free)
CCAA (limitados) e Postos Mime
Reinaldo Rau e Kolbach.
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veículos

CHEVETTE - vende-se, 88, ótimo
estado, pneus novos, aros de liga.
R$ 2.500,00 entro + llx R$ 158,00.
Tratar: 273·6117, c/ Gilberto.

CORSA SUPER - vende-se, 98, 5p,
'c/ ar, trava, alarme, insufilme. R$
13.500,00. Tratar: 276·0175 .:

KADETI - vende-se, Gl, 96. R$
10.000,00. Tratar: 9952·2420.

VECTRA - vende-se, CD, 97, compl.
R$ 21.500,00. Tratar: 373·2563.

PALIO - vende-se, 1.6, 4p, c/ trava
e vidro. R$ :h2.500,00. Tratar:
9123-1488.

PALIO WEEKEND - vende-se, 00,
trava, v.e., alar., dir. Tratar: 373·
1026 ou 9123-1488.

PALIO WEEKEND - vende-se.
Tratar: 371·9993 ou 9125·2084.

PICK·UP- Fiat 147,88,1.300,
bege met., em ótimo estado. R$
s.ooo.oo. aceita proposta. Tratar:
370<3253.

TEMPRA - vence-se. 96, 2.0, 16V,
preto, ar - dir.hidr., v.e., t.e., e

r.e., alarme .. abs, compt. R$
14.500,00. Tratar: 371·7109 ou

9104-D250.

• r

ESCORT -vende-se, 97, Gl, 4p, compl.
R$ 15.500,00. Tratar: 373·2563.

F·1000 - vende-se, 69, azul. Valor a
comb. Tratar: 370·6954:

F·1000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370·7481, a noite,

F·350 - ve nde-s e , 62, motor

mercededes, die., carroceria de rnad.
azul. R$ 5.900,00. Tratar: 371·6702
ou 9965-8875.

MARAJÓ - vende-se, 88, gas. R$
3.000,00 + 6parc. R$150,OO. Tratar:
3714284.

BRASILlA - vende-se. 81, 2' dono,
impecável. R$ 2.800,00,. Tratar: 370·
7481, a noite.

FUSCA - vende-se; branco, 74, em
bom estado. R$ 1.500,00 a vista.
Tratar: 9133·5824.

GOL - vende-se, 99. R$ 15.000,00.
Tratar: 9979·8040.

GOL - vende-se, 83, aceita-se moto.

Tratar: 376·1396, após 19h.

GOL - vende-se ou troca-se, branco,
MI, 1.6, 97, motor todo revisado. R$
7.500,00 + 35 parco R$ 124,00.
Tratar: 275·3191, c/ Roni,

GOL PlUS - vende-se, 97, c/ rodas
15, som e alarme. R$ 10.800,00.
Tratar: 370·1161.

GOL PlUS - vende-se, 87, c/ rodas
liga, aro 14, som e alarme: Valor a
comb. Tratar: 370-1161.

lOGUS - vende-se, Cl, 1.8, 93,
v.e., t.e. Tratar: 371·1895 ou 9133·

9106, c/ Jonas.

PASSAT - vende-se, 1.8, alc., 87,
super int. R$ 3,800,00 ou R$

1.500,00 entro (neg.) Tratar: 370·
5504 ou 9963-8002.

SANTANA - vende-se, 97, compl., a

gás nat. R$ 15.500,00. Tratar:
373-2563.

SANTANA - vende-se, 83, 1.8,
gas., em ótimo estado. R$
5.500,00. Tratar: 371·6238, aceito
carro de menor valor;

VOYAGE - vende-se, branco, alc.,
88/89. R$,3.500,00. Tratar:
370·0638, c/ Marco Antônio.

CRÉDITOS Lavanderia

JM�lOCOÇãO , Higienização

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,
frente antiga, c/ :;l4.500I,m, cornpl.
R$ 28.000,00. Tratar: 370·1100.

BIZ - vende-se, 01, vermelha.
Tratar: 9991·70i3.

BIZ - vende-se, 98, azul. R$
2.600,00. Tratar: 373·2563.

CB 500 - vende-se, 01, c/4900km,
vinho. Valor a comb. Tratar: 371·

0077, a/ Adriana.
'

CB �50 - vende-se, ,85. R$
2.500,00. Aceito moto de menor

valor. Tratar: 273·0461.

CG TlTAN - vende-se, 99, verde. R$
2.100,00. Tratar: 9123·9011.

I

CG TITAN - vende-se, 98. R$
2.600,00. Tratar: 373,2563.

CONSÓRCIO - vende-se. Tratar:
376-3034.

GAREllE - vende-se, 88, preto. R$
300,00. Tratar: 273-0611.

SUZUKI - vende-se, 550 GT, 76,
_
vermelha. R$ 1.500,00, ou troca-se
por DT 180. Tratar: 371·6616, c/
Nilson.

CAÇAMBA,DE CAMINHÕES
vende-se, 5m. R$ 3.000,00. Tratar:
371·6616, c/ Nelson.

CARRETINHA - vende-se, c/
carroceria de mad. p/ engatar no
carro, sem doc. Inteira. R$ 300,00.
Tratar: 370·1225, c/ Robson.

SOM Pj CARRO - vende-se, auto
rádio, toca fitas + 2 caixas + fitas

c/ estojo. Só R$ 80,00.
Tratar: 371·1403, c/ Silvio.

Locação e higieniZação de toalhas e copos
poro salões de Cabeleireiros

Locação e higienização de lençol, Jaleco, roupão e
sapatinhos poro Clinicas de Estéftcas e Medico

HigieniZação de roupos
de como e banho para Hotels

Higienização ce-tooros de mesa. guarodanapcs
e copos de cadeiras poro Restaurantes

Higienização de Edredons e Cobertores

Para compra de imóveis,
construção,' reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

l"it'i'Fl temos créditos para
caminhões e automóveis.

.

Autorização.BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, c/ Maurício

SfRV

Proserv Processamento e Serviços Contábeis
�elhor�ssessoria 3isca1

R: Ouintíno Boaiuva; 33 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone:371-1846

PESQUISAS & PUBLICIDADE
Cascavél - PR
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(47) 376-1772/ 273-1001

Coo_.r LY"�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá-do Sul- SC CAMINHON......

MODELO COMB COR, ANO Vectra CD G Branca 1997

VW D-20 Conquest D Branca 1995
Gol CL

,
A Branco 1988 Omega GLS, cornpl, 2.0 G Prata 1993

Parati CL 1.0, 16V G Vermelha 1999 Monza SLe 2.0 G
'

Verde 1990

Gol CU 1.6 G Branco 1996 Chevette SL 1:-.6 A Prata '1989

Santana GU 1.8 dir efi G Cinza 1994 ! FORD

Gol CL 1.8 G Branco 1993 Ranger XL + AR D Branca 2000

Apolo GL 1.8 G Cinza 1991 Escort GL 1.6 V ar + dir G -, Branco 1998
Gol CL 1.8 G Preto 1989 Verona 1.8 I G Branco 1995

Fusca 1.600 ,G Cinza 1985 F-l000 Gas/GNV Prata 1995

Variant II G qinza 1980 Escort 'L 1.6 G Vermelho 1990

FIAT MOTOS

Uno SX G Azul 1998 CG Titan G Cinza 2002

Fiorino 1.5
.

G Prata 1993 Honda Biz ES .G Verde/Branco 100i
GM

, Celta opc. G Vermelha I IMPORTADOS

Corsa Wind, 2p G Dakota STD G

Silverado Conquest, compl,

370-3113

'Patlo EU< cornpl.
Palio Weekend
Palio EX
,Uno ELX
Tipo :1.6
Tempra
Premio

FIAT
Cinza
Vermelha
Vermelho
Vermelho
Cinza
Branco
Branco

FORD
Dourado
Azul
CHEVROlET
Branca
Prata
Preto
Grafite
Prata

vermelho

Escort GL

�scort GL

Corsa Sedan Super
Kadett GL

"

Corsa
Corsa
Kadett SL
Monza SLE

Bernardo
Rua

Dornbusch, 330
Joinville, 4170

próx.
pró�. trevo

Atlético Baependi
Schroeder

Fone: (47)
370-8622

VW Gal Power 1.0, 16V, 4p, compl. - ar Preto 2002
VW Gal CL 1.8, cf opcionais Prata. 1993
VWIParati 1.0, 16V, 4p, trava + opcionais. Cinza 1999
VW Kombi envidraçada 1600 Branca -1995

ale.
GM Astra Sedan GLS ·2.0,. completo Branco 1999

Escort 1.6. 84 cinza GM Corsa Super 1.0, 2p, cj opclorrais Verde 2001

Escort 1.6 89 cinza ale. I
GM Corsa Super 1.0, 2p, cj opcionais Prata 2001
GM 5-10 Plck-up dhjvejtej a gas gnv Azul 1997

Gol CL 1.8 91 prata gas. GM Vectra GLS 2.0, compl. Prata 1995 .

GM Chevette DL 1.6:1S + rodas Vermelha 1991
Gol compl. 1.0 01 prata gas. GM Monza Classic SE, 4p, 2.0, compl. Marrom 1990

Gol. MI 1.8 98 branco
GM Monza SL/E, 2p, dhjve/te Cinza 1990

gas. GM Monza SL/E, ep, veyte (álcool) Cinza 1989

Gol CL 1 .. 0 93 bege ale. GM 0-20 Custam Diesel Azul, :0986
GM D-l0 Cabine Dupla Diesel Marrom 1-980

Fusca 79 branco gas. Fiat Palio EX 1.0. 2P. básico Branco 2000
Fiat Palio 1.0, 4p, c/ opcionais Branco 1998-

Fusca 81 branco gas. Fiat Palio Weekend 1.5. va/teyopcionais Branco 1997

Monza SL 1.8 88 vermelho ale. Fiat Uno Mille SX, 2p, c/ opcionais Prata 1997
Fiat Uno Mille EP. 4p, compl. + ar/c Azul 1996

Voyage SL 83 - branco, gas. Fiat Uno Mille. 2p, c/ opcionais Branco 1994
Fiat Tipo MPFI qp, turbo, compl. Prata 1996

Parati�CL 1.6 marrom ale. Fiat Tipo qp. compt. + teto Preto 1994

Uno 1.0 bordô
Fiat Fiorino Pick-up r.o IE, longa Branca 1994

gas. Ford Fiesta Rocam 1.0, 2p, básico Vermelho 2000

Kadett. - ar 1.8 preto gas.
Ford Ranger XL 2.5 dn/teyveyalarme Vermelha 1998
Ford Versailles GL, ap-dh/vidroyt-ava Prata 1992

Kasinski 125 Cc preto gas. Peugeot 106 Soleil 4p, 1.0, c/ opcionais Prata 1999
Peugeot 504 Pick-up diesel Bordô 1995

Daelin 50Cc amarela gas. Renault RT 19 4p, compl. Bordô 1997

Hyosung 125Cc bordô gas.
Seat Córdoba GLX 1.8, compl. Cinza 1995
Mitsubishi Garantes 2.4 comp1. Branco 1995

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - W 371-7212 ou 9963-7641
Mazda B2200 Cabine Dupla diesel Branco 1994

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

TEMOS MAIS OPÇpES
GM
Corsa Sedan Mileniu
Celta; c/íops.,
Corsa Seda,!, ;é!
Corsa Wind, 4p, c/ ops ..
S-10 Deluxe 2.5, 4X4,
Blazer 2.2, .

"'

Kadett,SLE

VW
Gol 16V, c/ ops.
Gol MI
Gol MI, c/ ops.
�Santanà CU,
f'Goi I, cf
'Golr GLX_-·ar
Kombi Furgão

FIAT
Uno Fire, 4.000km
Palio Young··
Tempra compl., 4p

.

E/ba lt1(eekend

,FORD
01Courier 1.6 L, Roncam
i,Ka
i Escort Hobby
Escort XR3, comp/.
Escort GL 1,6

Clube
de

\
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QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002 CORREIO DO POVO 3

Seu seminovo com jeit'o de novo

Focus GLX

. Ranger 12D/5p
Ka

Mondeo

Escart GLX

Escort 1.61 GL

Palio EX, 3p
Uno Mille EX

Palio EDX, Sp
Palio EDX, 5p

Fiesta, 5p
MONZA Gl95/95, branco, gasolina R$ 8.900,00 (sem froca)

VERIFIQUE CONDiÇÕES IMPERDíVEIS!

.�,�;i
,y.

verde

98/98 branco

98/98 cinza

94/95 , prata

97/98 azul

94/95 prata

FIAT

00/00 cinza

98/99 cinza

97/97 verde

96/97 cinza

97/97 azul

G

G

G

G

G

A �!I���Eq,�'�!F��A�S�"�,���·W GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
I

PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL
.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

fiI(47) 275-1540
\

Rua Bernardo Dornbusch, 21'55 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

, Rua 25 de Julno, 1715 . Vila Nova· Jorogua do SulRuo Carlos Eggerl, 114 - Vila lolnu - Joraguá do Sul

2000/00, branco, 27.000 km.

Completo + couro +

teto solar + rodas M3.

200) /0 I, preto.
Completo+ couro +câmbio
semiautomático + rodas + CD ployer,

Excelente estado.

19,99/99 preto.
Completo + auto�ático
+ couro (azulado).

2001/01, prata.
4x4 + a/c + dir, hidráulicaCompleto + air bag + automático

+ couro.

(47) 371-5928
Cel.9975-0920

Impecável estado.

, CONCESSIONÁ�IÁ SSANG.YONG
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4 CORREIO DO POVO _ QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

.,.
Café da manhã
Chá da tarde

<.52lperitivo
executiva

Jl1at�rnidade

3rutas e 3lcres
Eicor e C1ioco1at�

especial m�a das�es

especial mia, dos 2Vamorados
Outras ocasiões

especiaiS.,.

AUIOMECÂNICA
DA BARRA LIDA.

Atendemos linha geral:

....�.� \"DSD

1/enIea���.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

'Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Você ainda vai ter esta marco no seu enrrell!

Mudamos:, R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagas.com.br

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializpdos
• Especializado em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.
-'--'...1"..-.---,

WILLe CAR VeíCULOS
COMPRA' VENDE' TROCA' FINANCIA

R$ 9,000,00
R$ 12,500,00
R$ 3.700,00 + fino
R$ 3.500,00
R$ 2.700,00,
R$ 6QO,00
R$ 2.700,00 .

R$ 1.800,00
R$ 2.500,ÓO

Kadett l.lght G Bordô 94
Kadett Conv. G Vermelho 93
Escort GL + ar G Azul 93
Parati LS A Cinza 83
Passat· /

G Preto 83
Fiat147Top G Prata 82
Fusca 1300L G Bege 78
Fusca 1300L, G Vermo met. 76
Kombi original, G Azul 73
Motos ,

Scooter 100Cc Verde 97 R$ 1.600,00
DT 180 - Trilha Branca 91 R$ 1.600,00
DT 180 - Trilha Vermelha 91

.

R$ 1.500,00
DT 180 - Trilha Branca 84 R$ 1.300,00 I'
XL 125 - Trilha Vermelha 87 R$ (900,00
Agrale 27.5 - Trilha Branca 87 R$ 1.000,00
DT 180 - Trilha �ranca /

85 R$ 1.300,00
AOQUIRA AQUI SEU CI)NSORCIO GLOBO E MOTOS NOVOS E USAOOS

HORARIO DE ATENDIMENTO
Segunda a Sexta das 7h as 18h30 . não fechamos para almoço / Sábado das 7h30 as 12h

Rua Joaq�im Francisco de Paula 627· Francisco de Paula,junto a TapecenterLavação 9111.-7033

Fone/Fax: 275-2992 e
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01- Jaraguá do Sul - SC

E-mail: slncrotcsnetuno.corn.br - Site: www.sincrotel.gb.net

Vendas e Serviços
,

intelbraJ'

111111
; ..-
11;1118

�
TELECOMUNICACOES

* Centrais TelefônicasjPABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

, * Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Para compra de imóvei)s, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Presta ões a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorizaçã.o BACEM

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - frente ao mar - cf. 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00. Outras
ofertas na internet www.melim.com/-buratto·
Zelio Buratto- Rua 500, n' 400: Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte) + dep. empre., gar., situado noCentro - R$125.000,00.
Outras ofertas na internet: www.rnellm.comy -buratto
Zelio Buratto - Rua 500, n'400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.'

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar - R$ 95.000,00. Outras
ofertas na internet: www.melim.com/-buratto
Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

CORREIO DO POVO 5

MODELO

HondaXR 200
XLRI25
CB450 DX

\

CBX 750 INDI
CBX200
CBX200
BIZ 100
BIZ 100
BRANDY
TITAN KSE
TITAN ES
TITAN KS
TITAN KS
TITAN
TITAN

(i)
c o n s o r c t o

UNIÃO

..LA
V21

õ

o n e o r c t c

UNIÃO

(i)
ConS6tCiO

UNIÃO

c c o s
ó

r c r o

UNIÃO

c o n s órc j c

UNIÃO

(i)
c o n s

õ

i c r e

UNIÃO

•
c o n s

ó

t c t o

UNIÃO

COR ANO

preta 97
.

preta OI

preta 88
verde 92
verde 99
roxa 97
azul 98
azul 02
vermelha 96
vermelha 02
vermelha 00
azul 00
vermelha 00'
vermelha '00/99

98

Aqui,

Crypton
C100 Bíz
YBR 125 K
CG 125 KS
YBR 125 E
C 100 Biz +

CG 125 KSE
YBR 125 ED
CG 125 ES
XLR 125
XLR 125 ES
CBX 200
XR 200R
XT 225
Twister
Tornado

seu

- ,. -

ImOVelS

ALUGA-SE - c/ 2 qtos, 1 cOZ., 1

lav., 1 bwc, 1 gar. R$ 160,00.
Tratar: 373-2651.

ALUGA-SE - qto mob., c/ coz., lav.
Tratar: 370-3651, c/ proprietário, ou
R. Fidélis Stinghen, 64, próx. Portal.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, alv.,
no Águas Claras. R$ 13.000,00.
Tratar: 371-6238 .. \

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
c/ 3 dorm., 1 suíte, 1 bwc, 3 salas,
coz., lav. e.gar, p/ 3 carros. R$
75.000,00. Tratar: 376-1312.

SÃO uns - vende-se, alv., c/60m2.
R$ 36.000,00, aceito nego Tratar:
370-0446, após 18hs.

VENDE-SE - alv., c/180m2, toda

murada, c/ suíte + 3 qtos e demais
dep. Contém 1 chur. c/ bwc, loc. próx.
ponte do Kolhbach. R$ 56.000,00.
Tratar: 371-6238 ou 275-2634.

VENDE-SE - de mad., área c/ 15x3_8.
. R$ 4.000,00 + prest. R$ 150,00.
Tratar: 9991-6059.

VILA NOVA - vende-se, é/110m2,
terreno c/665m2, rua tranquila, c/ 2
qtos, sala, biblioteca, coz., lav., piso
mad., 2 gar. (aceita casa + valor, dif.
em R$ 85.000,00). Tratar: 9975-4467
ou 275-0971, c/ Luiz.

ALUGA-SE - qto p/ moça ou rapaz,
no Centro de Jguá do Sul. Tratar:

9118-6348, c/ Paula.

VENDO EMPRESA DE
PUBLICIDADE EM ÔNIBUS,

para a região de Jaraguá do SuL
.

Empresa com mais de 2 anos de atuação.

c> Contratos de publicidade
fechados de até
um ano com clientes.

c:!> Faturamento mensal garantido.
c> Ótima carteira de cliente.

LA
�

Consórcio

UNIÃO

ALUGA-SE - quitinete mob., no

Centenário. Tratar: 370-3561, c/ propr.

DIVIDE-SE - procura' pessoas .

Tratar: 371-9917 ou 9956·6839. RIO MQlHA - vende-se, c/ área de

20.850m2, R$ 130.000,00 ou de

40.850m2, R$ 160.000,00, á 6km do

centro, perto de tudo que vc precisa.
Local c/ toda infra-estrutura, telefone,
circuito de tv, rede sanitária septica, rede
hidr., direto da nascente, rede elétr. c!
iluminação externa, galpão c/ quitinete,
lagoa e + terrenos prontos p/ construir.
Tratar: 370-8563 ou 9975-0102.

DIVIDE-SE - no centro. Tratar: 9975-

6818, c/ Giorgla.

PRECISA-SE - alugar 1 qto. Tratar:
9124-7309.

CENTENÁRIO - aluga-se, R. Fidélis

Stinghen, 64, esquina. Tratar:
370-3561.

VENDE-SE - terreno p/ chácara, 'c/
40.000m2, sendo 10.000m área plana,
c/ 2 riachos, c/ água cristalina, lago,

-

caminho p/ Pomerode. Próx. Parque
Aquático Paraíso, 12km do centro. R$ .

35.000,00. Tratar: 370-8928, c/ Marcus.

73,
79,
80.
80,
87.
88,
91.6
92,2

realidade.
RUFO ESPECIAL'

,

CARROS

8.591,00
9.702,00
0.788,00
1,394,00

12.348,00
J 6.140,00
18,990,00

$ 19.990,00
R$ 21 ,544,00
R$ 23.730,00
R$ 26.400,00
R$ 28.398,00

ill

R$ �9.9 o
R$ 31 ,2 o

r

R$ 127,.79
R$ 144,31
R$ 160,47
R$ 169,48
R$ 183,67
R$ 240.08
R$ 282.48
R$ 297.35

R$ 320.47

R$ 352.99
R$ 392.70
R$ 422.42
R$ 445.65
R$ 465.44

�'\
.687,00
- se
)ig_CO.lTl_br

GRUPO ESPECIA
MOTOS

R$
R$
R$
R$
R$'
R$
R$
R$
R$ 96.28
R$ 101,15
R$ 114.94

R$ 117,35
.R$ 133.59

142.61'
14

15

D_ISPOMOS
.R.na B

l�on..es: ('47;)

.-
co ne ór cr o

UNIÃO

•
Consórcio

UNIÃO

c o n c õr cr c

UNIÃO

c c n s
ó

r ct o

UNIÃO

c o n s e r e r c

UNIÃO

•
c' 01'1 s 6' I' é i o

UNIAO
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8iena
Go11.0

Ranger, compl.
Blazer OLX
8-10
Gol Plus
Logus 1.8, compl.
Omega, compl.
Pampa
Go11.6
0-40, baú
Monza compl.
C-20
Courier
Palio OLX

Monza, compl.
Fusca
8cort

.

COIÍlpl"iâ

02 Cinza Gas. R$ 21.000,00
97. Azul Gas. R$ 10.600,00
97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
96 Cinza Gas. R$ 26.000,00
95 Bordô Gas. R$ 14.800,00
95 Verde Gas. R$ 9.700,00
93 Preto Gas. R$ 9.800.00
93 Grafite Gas. R$ 11.900,00
93 Azul Gas. R$ 7.800,00
91 Branco Gas. R$ 6.300,00
90 Branco Oie. R$ 21.000,00
90 Cinza Gas. R$ 6.500,00
88 Bege GNV. R$ 14.500,00
98 Vermelho Gas. R$ 11.800,00
98 Grafite Gas. R$ 10.800,00
93 Azul Alcool
81 Branco Gas. R$ 2.700,00

Grafite Gas. R$ 6.500,00
r�'�:nd:.b.· Trocá .Filían'ciél

VEICULes

00/01 Corsa Wegon,Comp- Dir
00/01 Celta
99 Grand Blazer dlx 4 Pts

.98/99 Uno EX2 Pts

98 Vectra GL

99 Corsa Sedan Compl. - Oir

99 Santana 2.0 Comp
97/97 Cam Mercedes 710

97 Ranger XLCompleta
96 S-10 Cab Simples
95 Tipo 1.6 Compl
95 Kadett GSI
94 Vectra GSI16v

93 0-20_ Cab Dupla
92 Tempra 2.0 4pts Compl
91 Chevette DI

78 Caminhão 2013 mb

<'

Cinza G

Prata G

Verde G

Cinza G

Cinza G

Branco G

Branco G

Azul O

Preta G
Branca O

Prata G

Branca G

Vermelho G

Bordô G

Bege G

Azul G
Branca O

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - Fone: 370-0013

Uno Millé 4p 99

Uno Mille 2p 97

Uno Mille 4p 93

GoI1000 MI 97

GoI1.6 I 95

Corsa Wind 2p 96

Fiesta 4p 97

Versailes 4p 95

Kadett 2p 92

Del Rey 2p 86

Verona GLX Compl.90

R$ 10.500,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 10.700,00
R$ 8.500,00
R$ 6.800

R$ 3.200,00
R$ 6.500,00

':Av�··pre.,

AV. PREFEITO WAI.DE'_;"R GRU�A, 380!l- BAIRRO VIEIRA � JAR,,��A DO SUL
:

D-20 compl. Cabo Dupla
Vectra GLS Compl.4p

Branco

Dourado

Branco

Cinza

Prata

Cinza

94

94.

D

G
G

G

G

G

Corsa Milêlio, 4p Okm

Corsa Sedan ,4p 01

Corsa Sedan compl. s/dir. hid. 03

Monza SUE, 2p 88

Gol CU 1.8, 2p
Gol CL 1.6, 2p
Apolo GL, 2p

96

93

90

Vermelho G

Branco A

Prata G

Mille Fire, 4p
Mille Smart, 2p
Uno Mille, Zp
Palio EDX, c/ d.h., 4p

02

01

91

97

Prata G

Branco G

Cinza G

Vermelho G

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Fiat
PelioEí: 1.5, 4p, I. E pi choque per. + CD

Palio 1. O 4p, completo, c! ar
Fiorino 1.3
Uno Mille EX 1.0 4p, gas., lim. e dese. trs., ar quente, trava
e v. e. completo (-ar)
VW

Parati CL 1.8 vidros elétricos, gasolina
Gol CU 1.6 para-choque personalizado
Gol (O desembaçador, alarme
Fusca 1,,600
Saveiro 1.8 MI, lona marítima, proteção de caçamba
GM

97 Branco
98 Branco
90 Vermelho

98 Bordo

91 Prata.
96 Branco.

95 Branco

94 Bege
99 Branca

Kadet GL 1.8, trio elétrico, para-choque personalizado 96 Bordo
Kadet SL 1.8, desembaçador, arco,ndicionado, ar quente 93 Cinza

Kadet SL 1.8. desembaçador. aerofó/io, para-choque personalizado 91 Verde mel.

Corsa Wind 2p, limpador, desembaçador, alarme, travas elétricas 98 Verde meto

-Corse Wind Super 1.0, limpador, desembaçador, rodas de liga 94 Prata

Corsa Sedam GL 1.6 4p, completo 98 Praia mel.

Corsa Wind 1.0 4p, lim., des., ar quente, t. e. 99 Verde meto

Chevette SL 1.6 86 Dourado

Chevette SLE 1.6, álcool 89 Maróm
89 branco
93 Branco

96 Azul

Monza SLE 2p, trio elétrico, gasolina
Omega GLS 2.0, completo
S-10 Deluxe 2.5, diesel turbo

25,000,00

P
370-7986

eron Rua Walter Marquardt, 2161
Jaraguá do Sul - se

Uno 1,0 Rre Branco R$02

12.000,00

Gol 1000 98 Vermelho R$

12.300,00

Vectra GL 98 Prata M, R$

20.000,00

Escort GL 1,6 96 Bordô R$

10,300,00

Chrysler 8tratus LX 96, Preto R$

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro

89280-000 Corupá - Santa Catarina

Fone/Fax: 375-20i8 / 9993.,5854

Grande fei rão BV de
automóveis dias 19 e 20 de

outubro em Corupá na Karn

automóveis CRua do H ospital
Centro). Mais de 50 veiculos.J

venha nos visitar e conferi r ,1J1i

, eículos

Av. Eref. vvaIgem�rGrubba, 1142 -; Centenário - jguá do S

F-250 XL

Gol GIII 16V4p
Courier 1.4 16V

Palio EX 4p.
Corsa sedan
Corsa Wind 2p
Gol 1,Q 16V 4p
5-10 deluxe

Kadett CL1.8 v.e.

Gol CU 1.8

Uno Mille

Escort Guaruja
Escort Xr3 Conversível

Monza Classic

Chevette

Fusca

Kadett sport 2,0 córnpl,

01

00

99

99

99

99

98

96

95

95

93

92

88

87

86

76

Prata

Bordô

Branca

Cinza

Verde

Verde

Prata

Verde
Branco

Vermelho

Prata

Grafite

Amarelo

Cinza

Branco

Verde

Bordô

'370 ......9.'365 ... 99'97 ....9122
.

. ..

91 R$ 9,500,00
R$ 30,000,00
R$ 17.500,00

" R$ 13,500,00
R$ 13,500,00
R$ -9,700,00
R$ 8.500,00

R$

Fiesta Comp 2p
F-1000 Dupla
F-10GO

Corsa Super 4P
Gol'16V 4p
Saveiro 1,6 MI

Monza Class 2p Compl.
Monza 4p menos ar

8,500,00
Escort Hobyt Cornpl,
Uno Mille 2p
Saveiro MI 1,6

Escort

87

99

99

97

95

99

88

R$. 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.200,00
R$ 4,300,00
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ESPECIAL CORREI
ESPECIAL CORREI
ESPECIAL CORREI
ESPECIAL CORREIO D
ESPECIAL CORRE�;:';ff;�
ESPECIAL CORREI

No dia 3 de
outubro de

1964, durante a

administração do

governador Ivo
Silveira, Schroeder
conquista sua

emancipação político
administrativa. Com a

decisão, deixa de pertencer
à Comarca de Guaramirim.

, Deste então, o progresso vem

sendo moldado em sintonia

com o meio ambiente.

Localizada aos pés da Serra

Duas Mamas, Schroederpossuí
área de 149,5 quilômetros
quadrados e aproximadamente
II mil habitantes, a maioria

descendentes de alemães,
primeiros colonizadores, que
chegaram no início do século
passado.
O respeito ambiental rendeu-lhe

o título de Capital Ecológica do

Estado. Com uma grande área
de mata atlântica preservada,
é considerada pela Embratur

prioritário para o

desenvolvimento do turismo.
As condições favoráveis dos

rios, encostas e cachoeiras

transformaram Schroeder

no berço dos esportes
radicais, como
canoagem, bó ia-cross,
off-road,
Trekkinq, mountain
bike e

rapel/cascadinq.

CORREIO DO POVO

0pc) )

Jaraguá do Sul, QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

SCHROEDER:38 ANOS DE
. "", ,

ernancipaçac pO I ít i CO-adm i n ist rat iva

I:;tlÀ-r::lO 9--I''(:I,-5:-500;U0-
�

370-2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se
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2 CORREIO DO POVO SCHROEDER - 38 ANOS QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

DITORIAL
-

A UNIAO DE TODOS
é a fórmula do sucesso

"Todos cantam sua terra, também vou cantar

a minha, nas débeis cordas da lira hei de fazê-la
rainha; hei de dar-lhe a realeza nesse trono

de beleza em que a mão da natureza
esmerou-se em quanto tinha ".

(Casimiro de Abreu)

A!..o comemorarmos os

38 anos de emancipação
pol it+co-adrninlstrativa de

Schroeder, o mesmo sentimento

que nos alegra a alma nos

impulsiona à reflexão sobre o nosso

papel na construção de uma cidade

melhor, mais justa e humana. Precisamos
cantar as belezas e as qualidade de nossa

terra, mas também colocar nossa capacidade
criadora eo espírito de solidariedade a serviço da

sociedade, cada um a sua maneira.

Somos agentes ativos da H istória e não podemos ser
indiferentes diante dos desafios do nosso tempo. A nós

servidores públicos em cargos eletivos ou não, cabe a

obriqaçâo e a responsabilidade de fazer sempre o

melhor, apoiados na ética e na fraternidade, para o bem
comum. À' população, o compromisso de participar do

progresso do município; acompanhando, fiscalizando e .

cobrando respeito para com a coisa pública.
Falar de Schroeder, suas belezas naturais, sua gente
vocacionada para o futuro e seu constante

desenvolvimento, com respeito ao meio ambiente, é tão

fácil e prazeroso quanto morar aqui. Entretanto, a

responsabilidade do cargo de prefeito gerente dos recursos

da cidade nos exige atenção redobrada para as ne

cessidades da cidade e da população, bem como o

compromisso de preservar sua H istória e natureza.

A programação. das I comemorações dos 38 anos de

Schroeder tem. o objetivo também de integrar a

comunidade e convidá-Ia a participar.efetivamente dos

festejos e da responsabilidade para com o município.
Quere'mos que a data seja comemorada todos os dias e

que a nossa vontade se transforme no compromisso de

trabalhar para o engrandecimento de Schroeder.
. Berço de um povo trabalhador, onde o futuro é
ai lcerçado a cada dia por todos que buscam com

seu empenho contribuir para assegurar o

progresso do município. A trajetória de lutas e

de sucesso de Schroeder é fruto da dedicação
de muitos, que não medi ram esforços para
garantir um futuro de paz e prosperidade.
Parabéns a você que escolheu esta terra

como sua cidade.

Osvaldo Jurk - Prefeito Municipal

PREFEITO DESTACA A IMPORTÂNCIA
do resgate, histórico da cidade

I Osvaldo Jurk quer que as

comemorações do aniversário
da cidade sejam um espaço de

integração e congraçamento

N� opinião do prefeito Osvaldo Jurk, não
àsta uma cidade simpática, de povo

asplbedor; ruas limpas, belos jardins e

construções típicas. Para ele, é

imprescindível a integração efetiva da

população. O prefeito é grande
incentivador da participação da
comunidade nos destinos do município,

'

como forma de exercer, na prática, a
cidadania.
Para comemorar os 38 anos de

emancipação político-administrativo de

Schroeder, a administração municipal
preparou uma extensa e variada

programação, reunindo eventos cívico,
culturais, esportivos e de lazer. "O objetivo
é propiciar a participação popular tanto
nos eventos quanto nos preparativos",
revelou, acrescentando que, com isso,
pretende acabar com a pecha de "festa da

prefei-tura", substituindo-a por festa da
cidade.
Jurk destaca a importância do resgate
histórico e cultural de Schroeder para
efetivar a integração de sua gente. "A

programação festiva, com eventos

típicos alemães, procura resgatar esses
valores", disse, acreditando que as

comemorações do aniversário da
cidade possam ser um espaço de

integração e congraçamento.
Para o prefeito, a união é a fórmula

para o sucesso. "A adrnlnistraçâoda
cidade passa pela participação de
todos. O prefeito é o gerente escolhido

pela população, mas a responsabilida
de é de toda a população", ensina,
reforçando o convite para que a

comunidade participe das atividades
desenvolvidas pelo município nos mais

diferentes setores. "Não podemos nos

omitir diante dos desafios de nosso

tempo", completou.

CORREIO DO POVOE,xpedientelaboratório

de,�nálises
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A SAGA DOS COLONIZADORES ALEMAES

moldou a História de Schroeder
� H istória de Schroeder é contada a

partir de 1901, com a chegada dos

p-rimeiros habitantes, vindos das colônias

vizinhas, a maioria descendentes de alemães.
Da determinação característica desse povo
que entraram mata adentro, pelas margens do
Rio Itapocuzinho e depois do Rio Braço do Sul
surgiu o município.
Mais tarde, em 1919, chegaram os italianos e

I .

seus descendentes alguns já viviam em Luiz Alves.
Schroeder está localizado no Nordeste de Santa
Catarina. Cercado pela Serra Duas Mamas, faz
divisa com Joinville, Guaramirim e Jaraguá do Sul.
O território do município fazia parte do dote da

princesa Dona Francisca, irmã de Dom Pedro II. O
nome da cidade é uma homenagem a Cristiniano
Mathias Schroeder, que recebeu as terras para serem

colonizadas.
,

Schroeder é conhecida como a Capital Ecológica de
Santa Catarina, porque preserva grande área de mata

atlântica, com qrande incidência de belas cachoeiras,
rios de águas límpidas, fauna e flora invejáveis. As
belezas naturais aliadas ao clima propiciaram o

desenvolvimento do turismo rural e do ecoturismo. A

gastronomia e a arquitetura típica, além da cultura

germânica, que ainda resiste ao tempo, são outras

atrações.
As condições favoráveis dos rios, encostas e

cachoeiras transformaram a Schroeder no berço dos

esportes radicais. A canoagem e o bóia-cross a

brincadeira de descer o rio em cima de uma bóia de

pneu de caminhão são praticados nas corredei ras do
Rio Bracinl1o, onde são realizados campeonatos
estaduais de canoagem.
Os amantes do off-road encontram no Vale do Rio
do Júlio e na Estrada Duas Mamas os locais
ideais para a prática do esporte. Além da

beleza, as cachoeiras oferecem trilhas para a

prática do trekkinq, com guias para

acompanhar o turista, e do mountain bike,
além do rapel!cascading.

��opermercado (47) 374-1438

·II<:.__( 370-2463

teU, II�, 1J�", 1144Ú1f, éS�,
'P�,� 4eta31�I

I

Rua Marechal Castelo Branco, S/N - Schroed,er
Rua Manoel Francisco da costa, S/N - Jaraguá do Sul

/A Capital Ecológica de Santa Catarina é
considerada pela Embraturprioritária para

o desenvolvimento do turismo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A História de sêo Oscar Gneipel
se confunde com a do Município

o OLHAR EXPERIENTE
do 'opa- üscar Gneipel

e o de alemães, nascido em 1920, Oscar

G Illterrne Gneipel lembra com saudades da

infância e da juventude vividas em Schroeder, Aos
82 anos, com 'uma lucidez invejável, sêo Oscar é

quase uma enciclopédia sobre a cidade. "A cidade

mudou muito, a modernidade nos trouxe conforto e

facilidades, .rnas a simplicidade dos velhos tempos
deixava a vida melhore mais tranqüila", avalia.
Da descendência alemã herdou não apenas os traços físicos
e a língua, que domina, mas a sabedoria e a determinação.
Quando jovem trabalhou na serraria dei pai e, mais tarde, na
fábrica de cerâmica, onde aprendeu a cultivar o valor do

trabalho para o crescimento moral e espiritual. "A vida só tem
sentido se podermos servi r ao próximo e ajudar na construção
de uma sociedade fraterna", ensina.
Tratado com carinho como 'opa' (avô em alemão), sêo Oscar é
referência na busca de informações sobre, a H istória de

Schroeder. Sempre prestativo e atencioso, recorda os "bons

tempos", traçando um paralelo com os atuais. Fez o primário
na Escola Barão do Rio Branco e teve aulas particulares
com o pastor Waldemar Reimann, fundador da comuni

dade evangélica do município.
Em 1937, durante a intendência da cidade, cedeu parte
da residência para abrigar a administração pública,
inclusive a cadeia. Em relação ao futuro do município,
aconselha: "É preciso aprender com os erros do

passado e reforçar o compromisso com a

responsabil idade e com ética".

A EDUCAÇÃO COMO 'FERRAMENTA'
de transformação da sociedade

o proqresso de um município é
r istrado pelo crescimento
e onômico e populacional. Mas, o

desenvolvimento só é alcançado
quando há sintonia entre

crescimento e preservação
ambiental, assegurando o bem
estar dos seus moradores. Para
tanto, é fundamental
investimentos maciços na

educação de qual idade.
Para o secretário de Educação,
Cultura, Esporte, Turismo e

Lazer de Schroeder, Harildo
I<onell, o caminho para garantir
a construção de uma sociedade
mais fraterna é o investimento

em educação. "Essa educação
precisa estar fundamentada na

igualdade de direitos e

oportunidades, bem como no planejamento escolar participativo",
aconselha.

Segundo o secretário, ao priorizar um ensino de qualidade, investindo
também no profissional oportunizando a participação em cursos de

reciclagem e acesso às novas técnicas administração pública cumpre
seu compromisso.
"Assim, desempenhamos nossa função como mediador pedagógico",
aposta, informando que a secretaria está viabilizando a implantação de

novos projetos nas áreas de educação e cultura, como feiras de
. ciências, concursos e eventos culturais. "Estamos dotando as escolas

municipais de computadores e materiais pedagógicos atualizados",
completa.

Secretário de Educação, Cultura,
Esporte, Turismo e Lazer de

Schroeder, Harildo Konell

SUCESSO!!!

QUAL.DADE SEM PRE

Que o futuro seja grandioso
e pleno de paI e prosperidade
para nossa cidade e nossa gente.

Parabéns, Schroeder,
pelos seus 38 anos37'4-1199

Rua Apiúna nº157 - Centro - Schroeder
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A PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIpNTE
garante nossa qualidade de vida

- /A harmonia entre o desenvolvimento e a

preservação ambiental faz de Schroeder

exemplo para Santa Catarina e para o Brasil

progresso registrado nos damente 500 negócios, divi-
didos em serviços, indústrias
e comércios. A produção in

dustrial é bastante diver

sificada, sendo o setor têxtil o

principal. O comércio é va

riado, sempre atendo às novi

dades do mercado para aten

der demanda, e os serviços
estão cada vez mais dinâmicos

,

-(J a instalação de várias in

dústrias e crescimento signifi
cativo da agricultura, não com�
prometeu a preservação ambiental.

A cidade conseguiu, como poucas,
conciliar desenvolvimento econômico

e respeito ao meio ambiente. Essa

façanha rendeu ao município o título

de Capital Ecológica do Estado.

e progressistas cidade. Com des

taque para a Schroederfest, rea
lizada em outubro, e 1<010-

nistenfest, em dezembro.

Schroeder tem aproxima-

e especial izados.
A agricultura está fundamen
tada na pequena propriedade,.
que produz de tudo, com ên-.
fase na bananicultura. O mu

nicípio cultiva 975 hectares de

banana, com produção anual
de aproximadamente 30 mil
toneladas. Deste total, 95% são
exportadas, principalmente
para Argentina e Uruguai.
Essa atividade gera renda para.

160 famílias.

O perfil empreendedor de sua gente e a

preocupação em preservar as belezas

naturais traçaram o destino de

Schroeder. O resgate da cultura e das

tradições dos colonizadores

completam o cenário desta sipática

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÂMARA REALIZA SESSÃO
solene em homenagem a Schreeder
ILegislativo Municipal concederá
o título de Cidadão Honorário a

cinco empresários que participaram
do progresso do Município

a noite do dia 2 de outubro, véspera
oJaniversário d� Schroeder, a Câmara,

homenagem ao Municipio. Na opor

tunidade, os empresários Eggon João da

Silva, Werner Ricardo Voight (Grupo WEG),
Vicente Donini / (Marisol), Edson Jahn,
(Corernaqo Comércio e Representações), e Alceu

Grade, (Grarneyer Equipamentos Eletrônicos),
receberam o título de Cidadão Honorário.

A sessão solene foi resultado da indicação
apresentada pelo presidente da Câmara Municipal,
Felipe Voight, e aprovada pelos demais

parlamentares. Voightjustificou a outorga do título aos

empresários afi rmando que "são pessoas que sempre

estiveram envolvidas com o progresso de Schroeder".

Ele lembrou ainda que Werner Voight e Eggon João da

Silva são filhos da terra. "Mais um motivo para a
.

, homenagem", completa.
Além da sessão solene, os vereadores participaram do

desfile cívico em comemoração aos 38 anos de

emancipação político-administrativo do município, no

domingo dia 29 desetembro. "Estamos envolvidos na

administração da cidade e precisamos assumir essa

responsabilidade", declara Voight. Este ano, as
I

festividades 'de aniversário foram antecipadas em

virtude das eleições no dia,6 de outubro.

AVANÇOS Na opinião do presidente da Câmara de

Vereadores, a atual legislatura está "afinada" com

os anseios populares e tem se mostrado fiel aos

compromissos assumidos com a cidade. Como

"avanços" registrados aponta a redução das

férias parlamentares de 90 para 45 dias eofim

do pagamento por sessões extraordinárias.
\\ Essa é a contribuição da Câmara para o

desenvolvimento de Schroeder", diz,
apostando na integração para vencer os

desafios.

r\
Felipe Voight: "Poderes constituídos têm o dever de zelar pelo município"

<,

\
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ACIAS C·OMEMORA ANIVERSÁRIO
de Schroeder e Economia em alta

objetivo é' mel ho rar as

vendas e, con-

seqüentemente, aumentar
a produção e o emprego.
FESTIVIDADES - Sobre

Apesar do

desaquecimento do
setor industrial do es

tado, registrado no último

micro, pequenas e médias) e as

que pretendem se instalar no

município. A bananicultura,
principal ramo da agrícola, se
rá beneficiada com a Estação
de Aviso, para monitorar a

pulverização. "O serviço reduz
custos e melhora a produção",
garante o prefeito.
Uma das prioridades de Em
rnendoerfer é ampliar o quadro
de associados da Acias, hoje
composto por 65 entidades. "Te
mos um potencial da ordem de

500",diz, referindo-se ao

número de negócios do

município. Outra proposta é a

criação de núcleos setoriais.
Para o comércio, a

Associação Comercial vai
reeditar a campanha "Natal

feliz", em outubro, cujo

semestre, a economia de
Schroeder mantém o cres- as comemorações dos 38

anos de emancipação po-
lítico-administrativo de

Schroeder, Euclides
Emmendoerfer faz coro com

as autoridades do município:
"É importante para o resgate
da cultura e essencial para a

integração social". Ele, no

entanto, vai além, e diz que
o lazer é necessário.
Para o presidente da

Associação Comercial,
Schroeder depende da

contribuição de todos os

cimento e projeta um cenário
animador. A informação é do

presidente da Acias (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Schroeder), Euclides Em
mendoerfer. Na avaliação dele o

quadro positivo é resultado de
vários fatores, entre eles: o em

preendedorismo, arrojo e diver

sificação da economia.
Na outra ponta, o prefeito
Osvaldo Jurk mantém a

política de apoio ao setor

produtivo e incentivos ás
indústrias, instaladas munícipes para con

tinuar se desenvolvendo.
,

(cerca de 200, entre

Emmendoerfer: "Esforço
concentrado para solucionar os

problemas e enfrentar os desafios"

e dependendo da FAMAC,
vamos continuar assim
pormuito tempo.
Situada em Schroeder desde 1996, a
indústria de motobombas FAMAC
desenvolve uma parceria social com a

prefeitura, auxiliando a comunidade
carente e procurando participar de
projetos para a preservação e

desenvolvimento da cidade.
.

Do mesmo modo como a FAMAC
preocupa-se com Schroeder, a FAMAC
zela por seu? clientes e sua qualidade
de vida, buscando oferecer novas
tecnologias e melhorias constantes em

nossa linha de produtos. Foi assim
que a FAMAC tornou-se a pioneira no

mercado de motobombas monofásicas
com alto rendimento> motobombas
que economizam energia e assim,
poupam rscuesos naturais.

Devemos à Schroeder muitas vitórias
e também muitas alegrias. Entre
nossos funcionários, estão vários
cidadãos que participam e são
responsáveis por muitas de nossas
conquistas. E é através deles E da
beleza natural da cidade qUE sabemos
que SE dependsr- da sua gentE, Em
Schroeder, a vida só tende a melhorar!

Nossos parabéns à Schroederl Esta
cidade qUE nos acolheu com tanta
beleza E carinho.

•

M o T o BOM B A 5

FONE/FAX: 47 374-1336
RUA PONTE PENSIL, 60B

SCHROEDER-SC-B927�00
www.famac.ind.br

"
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373-0131 '. aça aqui o melhor negócio!
Celta - ar 01 prata

BMW 325 IA 93 cinza G Santana GL cf OH 98 branco
Ranger compl. 97 preta

Gol 16V 00 branco G Uno Mille EP 4p c/Trlo 96 vermelho

GolMI 97 G
Uno Mille 2p; cf Trio 96 vermelho

verde Versalles ghla compl. 95 vermelho Gol GIII, 4p, 16V 01 azul Gas.

Ranger compl. 97 bordô GolfGLXar 94 Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.
Corsa Wlnd 1.0 94 preto Gol 4p, 16V' 99 branco Gas.

IGNV F-l00 compl. Olesel 94 preta Corsa sedan super 99 branco Gas.
Monza SL c/Tr1o 93 azul

Go11.6 96 branco G Monza SL c/Trlo â1c 93 azul Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.

Uno 4p 96 bordô G Escort Xr3 2.0 compl. 93 vermelho Corsa super, 2p 98 verde Gas.
Tempra fN, 4p 93 branco Palio EO, 4p 98 azul Gas.

Kadett 1.8 95 vermelho A Escort GL 1.6 92 azu Vectra GL, compl. 97 azul Gas.

",�,Monza G'L
.

Gol CL 1.6 89 branco
95 branco G Kadett SLE c/Trlo 89 verde 1"010 Classi, cornpl. 97 vermelho Gas.

,
Monza SLE cf Trio 89 prata Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

TITIPO
SLX 2.0 95 verde G Monza SLE cf Trio 89 cinza Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.

Tempra V8 Compl. 93 azul G Escort L 1.6 álc 88 cinza ,Monza G�, 4p, ar 96 cinza Gas.
Monza SLE cf Trio 86 prata GolCL 1.6 96 branco GasSaveiro CL 92 branca G Uno CS 1.3 álc. 86 vermelho

� "'Verona 1.8 Escort L 1.6 álc 85 Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.
92 grafite G Passat LS Íllc 83 preto Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

1]1$1 Uno 1.3 CS 90 cinza G Chevette 82 cinza Vectra CO 94 preto Gas.
Fusca 1300 80 branco Santana CL 1.8 4p. OH 93 azul Gas.

Uno 1.5R 89 preto G Saveiro GL 1.8 cfHD vermelha
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.Corsa Wlnd 1.0 branca

Parati CL 89 branca G Corsa Wlnd azul Voyage GL 89 cinza Alc.

Parati GL 1.6 85 vermelha A CG tltan 01 vermelha CB 400 84 azul Gas.

370m3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

WOLKSWAGEN

Gol1.6 MI Vermelho 98
Parati Cl, vermelha 97

FIAT

Palio. ELX córner. Cinza 01
Palio Weekend Vermelha 00

Palio EX Vermelho 98
Uno ELX Vermelho 95

TIpo 1.6 Cinza 95

Tempra Branco 95

Premio Branco 92

FORD

Escort GL Dourado 90

Escort GL Azul 88

CHEVROLET

Corsa Sedan Super 16V Branca 00

KadettGL Prata 97
Corsa Preto 96

Corsa Grafite 95

KadettSL Prata 91
Monza SLE Vermelho 91

Classe AClassic 190 Prata '01

Peugeot 205x51 Vermelho 96

Peugeot 405 SLI Grafite 95

Palio EX cl OH, VE, trava preto 2001 R$ 17;300,00
Marea ELX cinza 1999 R$ 26.000,00
Palio weekend sport preta

-. 1999 R$ 19.500,00
Vectra GL cornpl. prata 1998 R$ 20.500,00
Palio EX azul 1999 R$ 12.800,00
Gol16V 4P branco 1999 R$ ;1.2.800,00
Gol MI2p branco 1999 R$ 11.500,00
Corsa Wind roxo 1997 R$ 10.500,00
Parati CL 1.6 vermelha 1997 R$ 13.800,00
Gol CU 1.6 branco 1995 R$ 9.500,00
Gol10001 verde 1995 R$ 9.600,00
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.000,00
Escórt L 1.8 azul 1993 R$ 7.800,00
Kadett SLE cinza 1990 6.300,00

AUTOMOVEL
275-2164 - 372-3614

Palio ED
Goll000 MI
Kadett GLS compl.
Tempra
Kadett GL compl.
BMW compact
Alfa Romeu 24V compl.
Gol CL 1.6

. Fiorino LX
Escort guia
F-l000

.

Passat Vilage
Santana 2p DH
Escort GL
Fusca
Fusca
Gol competição GIII
XR 200

00
98

96
96
95
95
92
89
88
86
86
85
84
78
76

G
G
98
G
G
G
G
G
G
A
D
A
A
A
G
G

G

95
R$ 2.200,00 + 18x R$ 75,00

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 • Jaraguá do Su
E-mail: marcosp@netuno.com.br

Arduíno
Velout 371·422

. Renault/Cli
Palio EX 2
tcorsa pick-

�;I'i�OEOD��4 , R$'13:ÚOO:O.o .

, Ranger XL compl R$ H�OOO,OO
Astra GL$ compl, Corn.ro R$12.500,.oO
Escort Hobby.1.0 R$ ..

· 7.800,00
Kadett SL 1.8

..

7.800,0.0
jEsCort 'GL 1.8 9.200,00 .

'Gol CL 1:6 '1 :300,.00
Escort GL 1.'8 O. .300,00.

Apolo GL 1'.8, eq 7 ;300;00
Escórt L 1.6 alc. 5.500,00
Chevy SL 1.6 ,4.300,00
Voyage 1.6 "'5.000,00
Uno, CS 1.5 4.500,00

. Fusca motor 3.900 00

',' Fu�ca . 2.600:00
XR 250Torn }.500,00
XR 200 5:300,00
CBX 750 89 R$ 8.500,00

370�2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se
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VENDE-SE: o ponto comerdnlf estoque e os equipamentos da laia. !
ALUGA-SE: a sala cl70,OOm2, cl (arência de três meses poro o P pagamento'

B 376.0703 j
'................................................................................................................................................... .. j

NEGÓCIO
DE PRI'MEIRA
Estou colocando a disposição a

quem interessar, uma pizzaria e

restaurante numa das cidades

que mais cresce em Santa

Catarina, localizada no centro,
nome patendiado, com uma

.

infraestrutura de primeira,
faturamento aproximadamente

R$ 28.000,00, completa.
Aceita proposta,

.

Tratar: 275-2825, cf Osair

Empresa líder em Santa Catarina promove processo
de seleção buscando identificar pessoas dinâmicas,
ambiciosas, com garra e vontade de vencer, para
proporcionar uma oportunidade de trabalho,
formação e crescimento profissional

-

Interessados comparecer hoje, ii Ruo Joõo Murcafto, 147 . Centro
Jaroguá do Sul (Rua Ponto Frio) Horário: 8:00 às 22:00

QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

I
ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO'

(47) 37�-4264

Rua 28 de Agosto,
261 - Guaramirim se

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

I Fone/Fax: (47) 275-1.858 ,

1 ... IllIII .. PllaJ.Cf.·.JúIlCf ..��r!!lraJ.ll§S.�. ao .. 'lllIo ..cllI.I).4III11�r .. � .. "'.'Il.�.III.au .. :.Jar�U�.clo .. !;tlI.... l

(DE CARROS, Mbros, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

OPORTUNIDADE DE
NEGÓCIO PRÓPRIO

,!,--",,�,

-, Procuro pessoas sérios em todo Brasil poro
trabalhar como distribuidor ou supervisor.
Seus ganhos poderão ser de RS 300,00 à
RS 1.500,00já no l'mês em fempo parcial.
Com possibilidade de ganhos ofé RS,5.000,00
como supervisor em tempo integ
Requisitos: Telefone e maior deJ

Trotar: 9975-4.188 ou 9985-
.www.st{vip.com/deci sqo

CG Titan
CG Iitan KS
CG TítanES
CG:Titan

B,B 12��ili
;R.,12S'G
R200

c'> ;, �

CBX 200 Strada
Ysung GF 125
CBR 450

02
199,

,,98/98
90/90
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ATÉ DEZEMBRO DE 2002;
EM COMEMORAÇÃO AO 4° ANIVERSÁRIO,

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 35,00 A VISTA -

,

A TROÇA DE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

JAIME MOTO PEÇAS TEM:

Toda linha completa de peças e �cessórios para motos.
Serviços de mecânica em geral
Multimarcas (novas semi-novas e usadas)

CORREIO DO POVO 9

R$ 33,90 a vistaCapas de Chuva Delta

Kit Relação KSD

Capacete HGF

(100 peças)

R$ 25,00 a vista (300 peças)

R$ 33,90 a vista (100 peças)

diversos
ANDADOR - vende-se. R$ 30,00.
Tratar: 371-5454, el Mareio.

BEBE CONFORTO - compra-se.
Tratar: 376-1930.

BARRACA - compro, pI 5 ou 6

pessoas. Tratar: 370-1225.
BICICLETA - vende-se, Sundow,
18m el guidon em alumínio. R$
100,00. Tratar: 9124-6460.

BAZAR - vende-se, eompl. R$
, 15.000,00. Tratar: 9902-5620 ou

, 376-0330, el Otávio.
CACHORRO - vende-se, filhote de
Pinteher. Tratar: 276-3206, el João.

CÂMARA DIGITAL - vende-se,
(Web, cam), modelo caneta. R$
220,00, nego Tratar:. 370-oí28.

COMPRESSOR E MÁQ_ DE PNEU -

vende-se, pI borracharia. R$
1.800,00. Trata�: 273-0461.

CONSÓRCIO - vende-se, não
contemplado. Tratar: 371-2708.

9997-9590, el Clariee.

FITAS DE VíDEO - vende-se, 850, el
estoje e expositor. R$ 6.500,00.
tratar: 376-1090.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, Dako,
seminovo, branco. R$ 120,00.
Tratar: 371-1080, el Daiane.

FORNO - vende-se, a gás, pI
padaria de 120 pães franees e a

vapor, marca Venâncio. R$ 700,00.
Tratar: 376-1090.

GUITARRA - vende-se, Gianini, el
destoreedores e cabo de 7m. R$
250,00. Tratar: 9104-1437 ou 376-
i357.

..
LANCHONETE - vende-se, no
começo da Reinaldo Rau. R$
3.000,00. Tratar: 9123-5357.

LAVAÇÃO - vende-se, el clientela

EQUIPAMENTO DE SOM - vendê-se,
eompl. (para conjunto). Tratar: 9103-
3358 ou 370-4461, el Anselmo.
Valor a eomb.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
marca Hatler, eompl., digital. R$
600,00. Tratar: 371-70130.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se. R$
250,00. Tratar: 372-3598, el Ani.

ESTEIRA ELÉTRICA - compro, em
bom estado. Tratar: 371-1737 ou

371-3040 - '370-0061

formada e toda estrutura. Tratar:

9955-9756, el Luiz.

MÁQ_ COSTURA - vende-se, Nisin,
overloque. R$ 1.500,00. Tratar: 372-
0053.

MÁQ_ COSTURA - vende-se,
oveloque, sequinha, el mesa de
ferro. R'$ 150,00. Tratar: 371-6238.

MÁQ_ DE FAZER ESPUMA - vende

se, espumaear. R$ 900,00. Tratar:
376-2279.

MÁQ_ DE LAVAR CARRO - vende

\ se, el água quente. R$ 1.700,00.
Tratar: 376-2279.

MÁQ_ DE LAVAR - vende-se,
Brastemp, seminova, 7kg. R$
600,00. Tratar: 370-7481, a noite.

OFICINA MECÃNICA - vende-se,
ótimo ponto de loealizaçãp e todos

equipo prontos pI trabalhar. Tratar:
371-4284.

TV 1.4' - vende-se, da marca

Sharps, seminova. R$ 200,00.
Tratar: 275-3708.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Ultra, 2 controles, Memory Card e 2

fitas. R$150,00. Tratar: 370-9367,
após 18h.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, destravado, el 6 CDs.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64, el 11 fitas oríg., 4 controles, 2
rambos paek, 1 memoryeard. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, el 5 jogos originais, 1
memoryeard e 2 controles orig.
Tratar: 376-2206.

Grupo Super Fácil 500

PAGUE SÓ METADE·
DAPARCELA ATÉ SER

CONTEMPLAD,Q
VÁLIDO PARA

CARROS E MOTOS

NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇÕES
TODO MES

INFORMA ÓES' NA RUA: JORGE CZERNIEWICZ N° 145 DE FRONTE AO TEATRO SCAR. - 371-3040 - 370-0061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALVITA - SOCIEDADE ASSISTÊNCIAL DO LAVRA
DOR DO VALE DO ITAPOCÚ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os associados desta Sociedade,
quites com a tesouraria, nos anos de 2000, 2001,e
2002, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser

realizada ás 09:00h do dia 19 de outubro, no Salão
Nobre do SESI, sito na rua Walter Marquardt, na
forma determinada pelo Estatuto Social, em seu

artigo 4º, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1º - Apreciação de uma proposta do

Município de Jaraguá do Sul para o encerramento de

váriasAções Judiciais envolvendo a SALVITA e o

MUNiCíPIO; 2º Encerramento das atividades sociais e

comerciais e dissolução da Sociedade; 3º Venda 'QU

Doação do Ativo da Sociedade ao Município de

Jaraguá do Sul; 4º Assuntos de interesse social.
Não havendo número legal de Associados para a

votação em 1 ª convocação, a 2ª convocação será
às 10:00h do mesmo dia e local com qualquer

número de Associados presentes.
Os sócios que não estiverem em dia com as suas

anuidades dos anos\2000, 2001 e 2002, poderão
fazer o pagamento das mesmas, entre os .dias 07 e

17 de outubro, na sede Social, na Rua Leopoldo
Malheiro, nº 54, no período das 08:00 às 11:30h.

No dia da Assembléia não serão aceitos

pagamentos.
Na forma estatutária somente poderão discutir e
votar os Associados rigorosamente em dia com as

suas .anuidades.

'Jaraguá do Sul, setembro de 2002.

A Diretoria

Meira Reforma
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro
Pintura em geral

Encanador

empregos
PROCURO PESSOAS - pI área de
vendas e liderança pi trabalhar cl
produtos naturais pi saúde e

beleza. Tratar: 273-0383 ou

9118-8386.
'

PROCURO PESSOAS - pI área de
vendas e liderança pi trabalhar cl
colchões magnéticos e acentos '

magnéticos pi carros. Tratar:
273-0383 ou 9118-8386.

BELAS [, SAPECAS
Sua melhor opção de prazer

flt4Zndim4Znto 24 horas
(Após as 22;OOhs, ci hora marcad.. .)

CONTRATANDO
Estamos contratando vendedor para Jaraguá do

Sul e região. Empresa atuante na área quími
ca. Enteressados, favor enviar currículum no

-,

end. Rua Padre Alberto Romuld Jacobs, nº 624.
Vila Lenzi - Cep: 89252-28.0. Tratar: 370-6655.

ROy�
Vendas ou loca ão

• Loias e Salas Comerciais
(Cf diversas metragens)

• Praça cleAlimenta.io
tO pI Eventos

3.080m2
(com Garog�m)
LOCALlZACAO:

Rua Marechal Oeodoro
da FonsecCI,972· Centro

ABANDONE OALUGUEL
PODENDO UTILIZAR SEU

FGTS

Credito
20.000,00
32.00Q,00
40.000,00
48.000,00
56.000, ,

120X

215,00
343,00
429,00
514,00
600,00

Temos outros valores,
Consulte.

(47) 322 7387 Plantão

Sábados,Domingos e Feriados
(47) 222 2007 Horário

Comercial
,Com Guilherme

Trabalhamos com autorização
do BACEN pi consórcio.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 273-0530.

Atenelermos Eles� Elas 41 Casals

PROCURA-SE - de costureira,
dobração, etc. Tratar: ,276-3100.

I DeSpediel.as
eler Solterlro.massagCln.s eróticas

Jaraguó do S,!I e região'
: Jad4Z OU )akson (47) 9'91-8668 ;

...1

QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

Uma completa Unha de

equipamentos

Atomizador
Costal Motorizado

"'

À vista, por:§

.�
i- 1"'
:;)
::!

�
z
w

�
ct Pulverizador dew
:;

I/J Alta Pressão
o

PAPs
u,

.·27, 5 litros

Pulverizador Costal
PCA

À vista, por:

1
20 litros

95
16litros

VENHA APROVEITAR

N
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,\

,"Escolha Agora
Sua Cart:a de Crédi�o!!!,

"1

;.;�
, /

I
'�
�

/

, /

PLANOS 32 E 43 MESES

I

..
I

'

ii.
� )

,
I

( [ .

, :

,

\

,

..

\. : / _-

-

*,Portas abertas para você e sua família '
.

..- / ----

_
t

� Sua casa própria sem complicação
* Construir - Adquirir mais ,um lmôvel ou realízar sonho da sua

.

,

casa ou apartamento na
/

cidade, campo'ou praia, com"o
PANAMERICA�Q 'você terá benefícios especiais •

. 275-0475/9975-76021
_ Rua'Jacob Buck, 120 ·'Centro. Ao lado do Besc- Jaraguá do Sul. sc

'

"

Anexo à PLUS COMPUTADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- PIZZAS
,

NE & FRANGO
\

que de'l� ·

uum""" leia.

xperimente
nosso rodízio
de massas!

tá s

(ji)SESC �

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE AT'IVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

ARTES CÊNICAS
Espetáculo dia 15 de outubro de 2002 -

PARCERIA SESCsUNIMED
PROJETO BAÚDEHISTÓRIAS

CIRCUITO CATARINENSEDENARRATIVAS
TEMPORA MUTANTUR, com o contador de histórias Celso Sisto, de Chapecó/SC
(Espetáculo' Adulto e para estudantes do Ensino Médio. Maiores de

<

16 anos).

O espetáculo TEMPORA MUTÀNTUR é uma tentativa de reunir, lado a lado,
algumas das versões mais conhecidas no Brasil, da famosa "Chapeuzinho
Vérmelho", desde ,a mais trágica até a mais dramática e filosófica, sem
deixar de passar pelo humor e pela visão infantil como forma de releitura.
Entre uma história e outra há a voz do "(enjcantador" de histórtas, seus
comentários, seus recursos cênicos e sua interpretação recheada de

emoção.
'

Duração: 50 mino
Local: Museu Histórico Municipal "Emílio da Silva" de Jaraguá do Sul

R. Praça Ângelo Piazera, SN

)Horário: 16h e 20h \.

Gratuito
..J

Rua Preso Epitócio Pessoa, 1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br / e-mail: caiaraguadosul@s�sc-sc.som.br
lilii9ii...,....

:J

\ '

I
•

PROGRAMAS DE CURSOS
Atendimento e Vendas no Varejo
ISh

I 30/09 a 04/10 2' a 6' 19h30 às 22h30 1+1 de RS 70,00 '

Aperfei�oamento para Secretárias
60h 01/10 a 05/12 3' e S' 19h às 22h 1 +2 RS 105,00

Desenvolvimento Interpe$soal .

30h 07/10 a 28/10 2�,4' e 6' 19h às 22h 1+1 de RS 91,00

ou 1 +2 de RS 6S,00

Negocia�õo e Administra�õo de Conflitos
ISh 21/10 a 25/1.0 2' a 6' 19h às 22h RS 130,00

Legisla�õo Trib�tária
19h30 às 22h30 1 + 1 de RS. 92,0030h 28/10 a 08/11 2' a 6'

, ,
"'

Atendimento e Vendas no Varejo
ISh 28/IOaOI/11 2' a 6' 19h às 22h 1+1 RS 70,00

Controle Financeiró e Contábil (
39h 29/10 a 10/12 3' e S' 19h ºs nh 1+1 de RS 120,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR

Téo Bago
x t e r n a @ ho t m a i I. c o m. b r

O� @@ /}(/@MJf@}jj

•

•als
Quinta-feira -

Big Bistrô com a banda The Zorden

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo c01T! Sérgio Guimarães

Sexta-feira

Big Bowlling - U2 Cover

Barcelona Lounge Bar - ILUSION Ilusões Eletrônicas

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo com Deco

Sábado -

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo com Daniel Fagundes

Fotos

Thiago Markiewicz/Lookhere

/para Ilefletil'
Este texto que segue abaixo foi escrito para uma formatura por Nizan

Guanaes, um dosmelhores redatores domundo e proprietário daDm9,
aquela dos bichinhos da Parmalat, paraninfo de uma turma na Faap e

correu pelos endereços eletrônicos do Brasil inteiro. Olhe só o que este

publicitário escreveu",
.

"Dizem que conselho só se dá a quem pede, E, se vocês me convidaram
para paraninfo, estou tentado a acreditar que tenho sua licença para dar
alguns, Não paute sua vida, nem sua carreira, pelo dinheiro. Ame seu

ofício com todo o coração, Persiga fazer o melhor: seja fascinado pelo
realizar, que o dinheiro virá como conseqüência,
Quem pensa só em dinheiro não consegue sequer ser nem um grande
bandido, nem um grande canalha, Napoleão não invadiu a Europa por
dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro.

Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por
dinheiro, E, geralmente, os que só pensam nele não o ganham, Porque
são incapazes de sonhar, E tudo que fica pronto na vida foi construído.
antes, na alma, A propósito disso, lembro-me de uma passagem
extraordinária, que descreve o diálogo entre uma freira americana
cuidando de leprosos no Pacífioo e ummilionário texano. Omilionário, ,

vendo-a tratar daqueles leprosos, disse: 'Freira, eu não faria isso por
dinheiro nenhum no mundo.' E ela responde: 'Eu também não, meu
filho'. Não estou fazendo com isso nenhuma apologia à pobreza, muito
pelo contràrio. Digo apenas que pensar em realizar, tem trazido mais
fortuna do que pensar em fortuna.

Meu segundo conselho: pense no seu País. Porque, principalmente
hoje, pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. Afinal é
difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a minoria
morre de medo. O caos político gera uma queda de padrão de vida

generalizada. Os pobres vivem como bichos, e uma elite brega, sem
cultura e sem refinamento, não chega a viver como homens. Roubam,
mas vivem umavida digna de Odorico Paraguassu. Que era ficção,mas
hoje é realidade, na pessoa de Geraldo Bulhões, Enilma e Rosângela,
sua concubina. Meu terceiro conselho vem diretamente da Bíblia: seja
quente ou seja frio, não sejamomo que eu te vomito. É exatamente isso

que está escrito na carta de Laudiceia: seja quente ou seja frio, não seja
momo que eu te vomito. É preferível o erro à omissão. O fracasso, ao
tédio. O escândalo, ao vazio. Porquejá vi grandes livros e filmes sobre a

tristeza, a tragédia, o fracasso. Mas ninguém narra o ócio, a

acomodação, o não fazer, o remanso. Colabore com seu biógrafo. Faça,
erre, tente, falhe, lute. Mas, por favor, não jogue fora; se acomodando, a
extraordinária oportunidade de tervivido.
Tendo consciência de que, cada ho'mem foi feito para fazer história.

Que todo homem é ummilagre e traz em si uma revolução. Que émais
do que sexo ou dinheiro. Você foi criado, para construir pirâmides e

versos, descobrir continentes e mundos, e caminhar sempre, com um

saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra.
Não use Rider, não dê férias a seus pés; Não sente-se e passe a ser

analista da vida alheia, espectador do mundo, comentarista do

cotidiano, dessas pessoas que vivem a dizer: eu não disse!, eu sabia!
.

Toda família tem um tio batalhador e bem de vida. E, durante o almoço
de domingo, tem que agüentar aquele outro tio muito inteligente e

fracassado contar tudo que ele faria, se fizesse alguma coisa.

Chega dos poetas não publicados. Empresários de mesa de bar. Pessoas
que fazem coisas fantásticas toda Sexta de noite, todo sábado e

domingo, mas que na segunda não sabem concretizar o que falam .

Porque não sabem ansiar, não sabem perder a pose, porque não sabem
recomeçar. Porque não sabem trabalhar. Eu digo: trabalhem, trabalhem,
trabalhem. De 8 às 12, de 12 às 8 e mais se for preciso. Trabalho não
mata. Ocupa o tempo. Evita o ócio, que é a morada do demônio, e
constrói prodígios. O Brasil, este país de malandros e espertos, da
vantagem em tudo, tem muito que aprender com aqueles trouxas dos

japoneses. Porque aqueles trouxas japoneses que trabalham de sol a sol
construíram, emmenos de 50 anos; a 2"maiormegapotência do planeta .

.
Enquanto nós, os espertos, construímos uma das maiores impotências
do trabalho. Trabalhe! Muitos de seus colegas dirão que você está

perdendo sua vida, porque você-vai trabalhar enquanto eles veraneiam.
Porque você vai trabalhar, enquanto eles vão ao mesmo bar da semana
anterior, conversar as mesmas conversas, mas o tempo, que é mesmo o
senhor da razão, vai bendizer o fruto do seu esforço, e só o trabalho lhe
leva a conhecer pessoas emundos que os acomodados não conhecerão.
E isso se chama sucesso."

NizanGuanaes

"TRABALHE EM ALGO QUE.VOCÊ REALMENTE GOSTE, E
VOCÊNUNCAPRECISARÁTRABALHARNAVIDA"

.
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FLASHES DA.FESTA DA BV FINANCEIRA DA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, NO BAEPENDI, OFERECIDO AOS SEUS CLIENTES

ProPrietá .

rnUlher no da SDI corn nA

'V1aga e a

)

. QUINTA-FEIRA, 3 de outubro de 2002

Agenor, da Agenor Automóveis, com

a família, e Maga J

Proprietários da Balsaneli Veículos e

Orsola

Maga e Orsola, operadoras da BV

Financeira

r

Equipe da Street Car Automóveis

Sócios da Pereira Automóveis, acompanhados de suas mulheres, e Maga

Mauro Eduardo Rodrigues dos Santos CD\ gerente da loja
DPaschoal, juntamente com a equipe de trabalho

Em homenagem ao Dia da Secretária, 30 de setembro, a Cosmos
Turismo ofereceu, no Restaurante Itaiara, um jantar a elas, que
no dia-a-dia fazem "a ponte de contato" para as viagens de

negócio e lazer de nossos clientes

lA.contece, do dia 3/10 a 4/11, no
ngeloni do Shopping Beira-Ma
m Florianópolis, a exposição
'Tarô, a linguagem do

Inconsciente", com o artista
Roberto Lanznaster. lA. abertura
er� hoje, a partir das 19h3Q.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇÃO
Vinte e um projetos desenvolvidos durante.o ano por

professores da rede municipal de ensino foram

apresentados ontem, na Escola de Ensino Fundamental

Renato Pradi. A apresentação dos trabalhos integra a

Mostra de Trabalho na Educação, evento realizado há 6

anos pela Secretaria Municipal de Educação, e que tem

por objetivo oportunizar aos educadores da rede

municipal de ensino a integração e cooperação entre os

profissionais participantes, apresentando atividades

desenvolvidas a partir da proposta pedagógica das

unidades escolares e centros de Educação Infantil.

APROVAÇÃO
O secretário-adjunto de Produção, Alcides da Nova

Peixoto, informa que o terreno definido para a instalação
do Centro deApoio àAgricultura Familiar e a disposição
das instalações têm aprovação do Ministério da

Agricultura. Segundo ele, técnicos neste órgão federal,
em Florianópolis e em Brasília, efetuaram a vistoria da

área e concluiram que não há problema de o complexo
abranger o abatedouro e aminiusina de leite, contrariando
críticas surgidas neste ,aspecto do projeto. Peixoto explica
que, apesar do leite ter a característica de absorver cheiros,
a localização da usina na mesma área do abatedouro

não apresenta riscos a esse produto porque não haverá

"graxarias" - como vísceras, tripas, etc. O secretário

também argumenta que há uma distância considerável

entre uma unidade e outra, as quais também serão

separadas PÇlr uma cortina de mata, nativa.

SUCESSO
Jaraguá do Sul e, região mereceram destaque no evento

Design & Moda - Como agregar valor e diferenciar a

sua confecção, realizado de 19 a 21 do mês passado, em
Brasília, quando ocorreu a assinatura do Contrato do

Fórum de Cornpetitividade da Cadeia Produtiva e de

Confecções. Osni Pincegher, secretário do consórcio e

consultor da Apevi (Associação das Micro e Pequenas
Empresas. do Vale do Itapocu), avaliou o eventq_ como
altamente positivo pela divulgação que o setor obteve

na capital federal. O evento foi realizado no Ministétio

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e
com o prestígio do próprio ministro Sérgio Amaral.

CAMPANHA
A administração pública de Guararnirim e o Conselho

Municipal de Trânsito estão distribi.ündo entre a

população uma pequena cartilha com os cuidados q\le
osmotoristas e pedestres devem terno trânsito.O material

contém dicas valiosas tanto para os motoristas quanto
para os pedestres, como usar sempre o cinto de

segurança, 'atravessar as vias sempre usando a faixa de

segurança e outros "detalhes" dê vital importância,
embora pareçam simples, mas que podem salvar a vida

de muitas pessoas.

Nosso negócio é concreto

• EXEMPLO: UNIDADE DE ENSINO DE JARAGUÁ DO SUL INCENTIVA A PRÁTICA DA DEMOCRACIA

Alunos do Centro Integrado
fazem simulação de eleições

]ARAGUA DO SUL - A

luta pela implantação de

melhorias, as mais variadas
- desde a troca de bebe

douros até a edição de um

informativo -, foi o foco

das proposta� dos candi

datos a presidente do Cen

tro Educacional Integrado
Jaraguaense, que realiza

ram na manhã de ontem 0\
último debate antes das

eleições para presidente do
Centro, que acontece no

dia 8 deste mês. Neste dia,
cerca de 200 estudantes

estarão votando em cinco

candidatos que se organi
zaram em partidos, numa
perfeita simulação de uma

eleição politica de verdade.

Os candidatos são alu

nos do Ensino Fundarnen

tal - de 6" a 8" - e do

Ensino Médio regular" que
foram estimulados a parti
cipar do projeto, que tem

por finalidade principal de
senvolver entre os estudan

tes o gosto pela discussão

política, o exercício da de- ,

mocracia. De acordo com

a coordenadora pedagógi
ca do Centro e orientado
ra desse projeto, Fernanda
Raulino, a eleição está sendo

trabalhada por professores
de todas as disciplinas. O
professor de Matemática e

]ARAGuA DO SUL - O

presidente daAjadefi (Asso
ciaçãoJaraguaense do Defi
ciente Físico), Afonso José
Petri, assinou ontem, às 15

horas, termo de doação de
500 livros e revistas arreca

dados na campanha pro
movida pel_? Sesc (Serviço
Social d_o Comércio), em
comemoração aos, 56 anos

"Candidatos" promoveram último debate-antes das eleições
Cesar Junkes ICP

Física Dárcio AntônioWe

infurter criou o Instituto do

Centro Educacional de

Pesquisa e Estatística, que
apontou a preferêpcia do
eleitor. ''Aproveitei a opor
tunidade para ensinar esta
tística e elaboração de grá
ficos", exemplifica o pro
fessor, As aulas de História

foram usadas para o ensi
no da trajetóriados parti
dos políticos do Brasil.

Na avaliação da coor

denadora FernandaRaulino,
a iniciativa foi um sucesso

porque envolveuativamen
te os estudantes., "Em pe
ríodo de eleições, os estu

dantes recebem muitas in-

de fundação, com o tema

"Educando para a cidada
nia". Segundo Petri, a doa
ção impulsionou a forma

ção de uma biblioteca para
disponibilizar aos deficientes
um espaço reservado ao

conhecimento. "Para viabi

lizar este sonho, entraremos
em contato com a Prefeitu

ra na pretensão de conse-

formações e, muitas vezes,

não sabem o que fazer por
que não entendem o funcio

namento do processo elei

toral. Agora, aqui no Centro,
todos estão preparados
para entender esse exercício

de democracia", enfatiza
Fernanda. Segundo ela, o
candidato eleito será em

possado como presidente
do Grêmio Estudantil - ..

o primeiro da escola - no

dia 16 de outubro, às 10

horas, com direito a placa
e diploma. A turma do pre
sidente será premiada com
uma viagem até Florianó

polis, onde vão para co

nhecer aAssembléia Legis-

guirmos uma sala ao lado
da sede da Ajadefi", almeja.

De acordo com a geren
te' do Sesc, Mery Laise W�r
mling, foram dez postos de
coleta distribuidos em locais

estratégicos, sendo que os"

próprios doadores é quem
escolhiam a instituição bene
ficiada. Também concorre

ram a Apae (Associação de

lativa. Estão concorrendo

os alunos Felipe Daniel

Schneider, 15 anos (partido
Amigos da Escola); Isa Má
ris Raulino, 13 anos (partido
Estudantil do Ceij); Felipe
Emendoerfer Scheuer, 12

anos (partido Democrático

dos Alunos); José Diego
Vasconcelos, 16 anos (par
tido Ed. Int. Jaraguaense), e
JeniferArendt, 17 anos (par
tido da Liberdade Escolar

Brasileira). Todos oS candi

datos apresentaram suas

propostas de trabalho, par
ticiparam de comícios e de

debates e se consideram

aptos ao cargo.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Pais e Amigos dos Excep
cionais) e a Aadav (Associa
ção Assistencial dós Defi

cientes Auditivos e Visuais).
A Ajadefi foi criada há

6 anos com a finalidade de
encaminhar o deficiente
físico ao mercado de traba
lho. A entidade conta atual
mente com 350 associados.

(JULIANA ERTHAL)

215-2000
/

LAJES: comum, treliçada, com isopor e laje painel que dispensa reboco

Sesc beneficia Ajadefi com a doação de 500 livros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ANIVERSÁRIO: MUNicípIO COMEMORA EMANCIPAÇÃO POLíTICA COM APOIO DA COMUNIDADE

Schroeder festeja 38 anos

em franco desenvolvimento
SCHROEDER - o secre

tário de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, Harildo
Konell, estima que aproxi
madamente 300 p�ssoas
devam participar do passeio
ciclístico que acontece a par
tir das 15 horas de hoje, com
saida do trevo de acesso ao

Município até o Posto Mi

me, quando serão inaugura
dos os caixas eletrônicos do
Banco do Brasil, instalados
no próprio posto de com

bustíveis. O passeio ciclísti
co e a inauguração dos cai
xas eletrônicos encerram a

programação de aniversá
rio de Schroeder, que com
pleta hoje 38 anos de eman
cipação político-administra
tiva.

A festa de comemora

ção aconteceuno último final
de semana. De acordo com

I

I,

'II

o os: esar. un es P

Prefeito Osvaldo Jurck aposta no crescimento coletivo

o secretário, os festejos fo
ram antecipados em razão

das eleições. A programação
do final de semana teve a

'presença de um público, se
gundo Konell, de aproxi-

,.1.. <-.

madamente 16 mil pessoas.
Hoje, os ciclistas que re-

solverem participar do pas
seio podem fazer a inscrição
na hora. Depois do passeio
haverá sorteio de duas bi
cicletas entre os inscritos

uma feminina e outra mas

culina - e ainda distribuição
de brindes e prêmios aos

Acadêmicos da Unerj envolvidos com
as questões sociais de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Ontem à noite, a coorde

nação do Dac� (Diretório
Acadêmico do Curso de

Administração), da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), entregou
para a SecretariaMunicipal
de Desenvolvimento apro
ximadamente 4,5 mil brin
quedos e cerca de 600 qui
los de guloseimas, que' se
rão distribuidos entre as fa

mílias carentes do Municí

pio. De acordo com o in

tegrante do Daca e um dos

responsáveis pela iniciativa,
Edmilson Passos, as doa

ções fazem parte de tudo
o que foi recolhido em

gincana realizada durante a

4" Semana de Administra

ção da Unerj, realizada no

período de 24 a27 de se

,tembro, com O envolvi-

mento direto de 500 alu

nos. "Ficamos bastante

surpresos com a partici
pação' da comunidade aca

dêrnica neste projeto de in

tegração, que visa beneficiar
•

pessoas necessitadas e levar
os estudantes universitários
ao envolvimento com as

ques tões sociais", avalia

Passos.

Passos explica que os

brinquedos que não estão

em bom estado serão re

formados' por estudantes

que integram o Projeto Ci

dadão, oferecido em algu
mas comunidades de Jara
guá do Sul pela Secretaria
de Desenvolvimento So

cial. Os brinquedos e as gu-

loseimas serão oferecidos

às crianças carentes, em

função do Dia da Criança,
e quem vai decidir sobre

esse aspecto são os técni
cos da Prefeitura.

A estudante' da 4" fase

do curso de Administração
Franciene Fagundes, que
participou ativamente dó
projeto, afirma que a gin
cana e essa prova de cunho

social foram muito impor
tantes para o 'aprendizado
de todos os alunos. (MHM)

'Passos ficou surpreso com a adesão dos colegas

,

ciclistas que se destacarem
com alegorias, ciclista mais

idoso e o mais jovem.
Ainda de acordo com

Konell, oMunicípio come
mora 38 anos de emanci

pação em franco desenvol

vimento, corn investi
mentos intensos na área da

educação, com ampliação
de escolas, realização de
cursos de capacitação para
professores e a 'criação de

projetos de educação até

então inéditos na rede

municipal de ensino, co
mo a Feira de Ciências,
Concurso de Declamação
e Criança em Dança. Em
novembro deste ano, ain
da segundo Konell, está

programada a primeira
edição do Festival da

Canção de Schroeder.

(MARIA HELENA ,DE MORAES)

Pasold expõe na Acijs
trabalho feito até agora

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, compareceu,
na segunda-feira, à reunião
da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jara
guá do Sul) para expor todo
o trabalho desenvolvido por
sua administração. Pasold in
formou que já foram inves
tidos este anoR$ 16milhões
em obras de grande, médio
e pequeno portes, e outras

45 obras estão em execução.
Ele aproveitou a oportuni
dade para relatar os avanços
obtidos nos setores de edu
cação, do desenvolvimento

social, saúde, habitação,
obras e serviços. ''Boa parte
dos recursos é conveniada",
destacou o prefeito, que sa-

I

lientou a cooperação do de-
putado federal e candidato
à reeleiçãoVicenteCaropteso.

O prefeito também co

mentou que a' descentrali
zação tem sido um fator im

portante dentro .de seu

governo. Ele falou dos re-:
sultados que evidenciam a

CÂMARA MUNICIPAL
IMPRENSA
\'

j�',<.}I

iniciativa que traz vantagens
tanto na área administrativa '

quanto para a população. Os
investimentos em obras e

serviços educacionais, pavi
mentação de vias públicas,
abertura de ruas, postos de

saúde, recuperação do ater-

ro controlado daVila Lenzi,
local que quando desativado
será implantado um horto

florestal, e o Centro, de

Apoio à Agricultura Fami

liar, lançado no final de se

mana, e a inauguração do
Mercado Público Munici

pal, foram citadas pelo pre
feito.

O programa habitacio

nal, que tem assegurado a

centenas de familias o acesso
à casa própria, também foi
ressaltado pelo prefeito, que
garantiu para os empresários
que a municipalidade man

tém as contas em dia e que
fechará o balánço de 2002
com todas as ações e inves
timentos planejados dentro,
do que exige a Lei de Res

ponsabilidade Fiscal.

J

Na presente sessão, foi prestada homenagem ao Prefeito da cidade de Valada Agordine, província de Belluno - ltalia, Sr. Luca
Luchetta e a sua esposa Eleana Corazzin, em nome de todos os vereadores e cornunldade, sendo entregue Decreto que declara

outorga de Visitantes Oficiais do Município de Jaraguá do Sul.

INDIÇÕES APROVADAS POR 17 VOTOS, DOS VEREÁDORES:
, 367;02; Paulo Ademir Floriani (PPB) - Realizar os trabalhos de mudanças de local de uma placa de publicidade na BR,280, em frenie
à "Rua Wally Emilia Mohr, no Bairro Água Verde; I

368/02; Paulo Ademir Aoriani (PPB) - Alargamento do pontilhão existente na Rua Luis Sarti, nas proximidades da Residência
do Sr. Venâncip Voltolini, no Bairro Reneu Ramos; "'

369;02; Pedro, Anacleto Garci� (PMDB) - Construção de muro no Cemitério Municipal de Ner,eu Ramos;
370;02; Lorita Zanottl Karoten (PMDB) , Racionalizar o trãnsito entre a Rua Bernardo Grubba e a Rua Venâncio da Silva

Porto, no Centro ;

REJEITADOS POR 11 VOTOS FAVORÁVEIS, 06 VOTOS CONTRÁRIOS E 01 VOTO EM BRANCO OS
VETOS INTEG'RAlS, DO EXECUTIVO AOS pROJETOS DE LEIS:

076/02, que dispõe sobre as estratégias de combate ao racismo em Jaraguá do Sul e dá outras providências, de autoria da Vereadora
Mariotela Menel Roza (PFL);
143;02 que torna obrigatória a expedição de receitas médicas e odontológicas impressas(digitadas)' ou datilografadas no ãmbito
do Muniçípio de Jaraguá do Sul pelos consultórios particulares Ou da rede pública Municipal, de autoria dos Vereadores Marcos

Scarpato (PT) e Roche Bachmann (PSDB); Manifestando-se o Vereador Marcos Scarpato (PT), em função de preocupação
pelas inúmeras reclamações junto a imprensa e por ver muitos Municípios entrarem com leis para modificar esta situação e ser uma

questão de procedimento, e por entender não ser a matéria inconstitucion�1. Em aparte, o Vereador Pedro Anacleto Garcia (PMOB)
disse vir o Projeto servir de' alerta. Em aparte, a Vereadora Maria Elisabet Mattedi (PFL) manifestou-se favorável ao Projeto por
conhecer caso de troca de medicamento, pela não interpretação correta da receita. O Vereador José Pendiuk dos Santos (PT) disse
faltar entendimento e humildade da parte do Executivo Municipal a um Projeto que vem de beneficiar a comunidade. O Vereador José
Ozório de Ávila (PFL) disse ser favorável e ver da importância do Projeto, mas esbarrando na Portaria 28. Em aparte, o Vereador Roque
Bachamnn (PSOB) discordou da justificativa, afirmando não ser esta objeto de impedimento. Em aparte, o Vereador Marcos Scarpato
(PT) explicou ser a Portaria apenas um despacho, não tendo forçade Lei Municipal.
pROJETOS DE LEIS PO LE'GISLATlVO APROVADOS EM VOTACÃO SECRETA:

124;02 - l' Votação da Vereadora Mariotela Menel Roza (PEL) <Altera denominação de Via Pública - rua Chile - que passa
a denominar-se rua Tereza Marli Floriano - �A Vereadora, justificou sugestão do abaixo-assinado subscrito por por 36
moradores. Em aparte, o Vereador Marcos Scarpato (PT) questionou se o número de subscrições do abaixo-assinado. Em aparte, a
Vereadora Lorita Zanotti Karsten (PMOB) confirmou ter feito pesquisa neste sentido, e ser este o desejo da maioria à exceção de uma

pessoa que não assinou o documento,Ó Vereador Eugenio Moretti Garcia (PSDB) ratificou palavras da Vereadora Maristela Menel
Roza (PFL), informando que por três oportuinidades aqueles moradores telefonaram pedindo a votação deste Projeto, por isso

pedindo o apoio de todos para sua aprovação.
)

241/02 • l' Votação do Vereador Celestino Klinkoski (PSDB) • Denomina - Luiz Gonzaga Ayroso • Escola

Municipal de Ensino Fundamental • �;
252/02 - l' Votação do Vereador Celestino Klinkoskl (PSDB) - Denomina - Adilson Bassani ' Posto de Saúde -�
238;02 - 2' Votação da Vereadora Lorita Zanottl Karoten (PMDB) , Denomina Via Pública - A Rua de n'659 passa a

denominar-se lngracla da Rosa -�;
pROJETOS DOS EXECUTIVO APROVADOS'

228;02 ,1' Votação - Suplementa e anula dotações do Orçamento Vigente, R$ 277,219,72 - �
237;02 - l' Votação, Retifica os dispositivos da Lei Municipal n' 1.086;86, de 20;05;86, que autorizou o poder executivo a doar
ao Governo do Estado uma área de terra para construção de uma Escola - �;
250;02,1' Votação, Modifica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas Físicas LOA, da Lei Municipal n' 2,969;2001,de 18;
12/2001, e suas alterações,· que estima a receita e fixa a despesa do Municlpio de Jaraguá do Sul, seus órgãos e entidades para o

exercicio de 2002 - �;
251/02 • 2' Votação • Autoriza o MunicípiO de 'Jaraguá do Sul" através da Secretaria Munlcl,pal de

Saúde, a receber , por doação, d� odontólogo John Kennedy Campos Marinho, equipamento
odontológico, usado - 13 votos;
255;02, 2' Votação, Suplementa e anula dotações do Orçamento Vigente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, R$ 44,000,00
-�;
PALAVRA LIVRE:
O VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANIOS (PT) LEMBROU A AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE A SAÚDE DO

TRABALHADOR, ÁS 03: 00 HORAS DA TARDE, NESTA CASA,
O VEREADOR ,CELESTINO KLlNKOSKI (PSDB) TECEU AGRADECIMENTOS A TODOS, EM FUNÇÃO DE SUA

PARTICIPAÇÃO NESTA ÚLTIMA SESSÃO, COMO VEREADOR, EM SUBSTITUiÇÃO AO VEREADOR L10 TlRONI (PSDB),
SOLICITANDO ENVIO DE OFíCIO DE AGRADECIMENTO, DA COMUNIDADE DO BAIRRO VILA NOVA, AO SENHOR PREFEITO
E AO SECRETÁRIO DA SAÚDE, AIRTON WERBER DA SILVA, PELA EXECUÇÃO DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE,

NOVA SESSÁO ORDINÁRIA, 03 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA; ÀS 13:00 HORAS 1
IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campeonato Brasileiro
\

A equipe do Figueiren
se está se preparando para
enfrentar o AtléticoMinei

ro, hoje à noite, em Minas

Gerais. Apesar de o time

mineiro ter levado cinco

gols do Paysandu - um

dos times na lanterna da

competição-, na semana

passada, o grupo catari

nense segue cauteloso, já
que entra em campo fora

de casa. Até o momento,
o Figueirense soma 17

pontos e está na 16' coloca-

ção na classificação geral.
Os demais confron

tos de hoje são: Paraná x

Cruzeiio e Corinthians x

Santos.
Os resultados de ontem

são os seguintes: Grêmio 3
x O Paysandu, Gama 1 x 1

Internacional, São Caetano
1 x O Coritiba, Palmeiras 1

x 1 São Paulo, Vitória 2 x

1 Fluminense,Juventude 2
x 1 Goiás, Flamengo 1 x 1

Bahia e Botafogo 2 x 1

Ponte Preta.

SELEÇÃO\ CATARINENSE
��, As atletas Rose Rifei e Sorna Bartel, da equipe de bolão 16

�
I
da FME/CAB, foram convocadas para integrarem a

seleção de Santa Catarina que participará do campeonato
Brasileiro, a ser disputado de 14 a 17 de novembro, nó
município catarinense de Indaial. Sorna Bartel conseguiu a

pontuação recorde de 281 pinos. e a melhor média, com
256 pinos, dos Jogos Abertos, na edição deste ano.

CENTRO DE FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA

). Aulas Prãticas de Volante com

otorista, Alteração e Mudança de

Motorista, Pedidos de Prontuário.

I :: I <ê> ri i i i
R: Reinoldo Rau, 500 sala 2 e 3 - Centro Comercial Maiochi 310-1215 - 371-5925 - Fax: 371-5933
defronte Smurf's lanches lara á do Sul- SC cfclessmann@uoLcom.br

LOTERIAS

PRÁTICA: HOJE À TARDE, OS 60 'POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO VÃO EFETUAR BLlTZ

Policiais fazem treinamento de

inspeção de segurança veicular
\

}ARAGuA DO SUL -

Profissionais do Gava, ins
tituto de engenharia com

concessão do Inmetro

(Instituto Nacional de Me
trologia, Normatização e

Qualidade Industrial) para
atuar na área de inspeção
de segurança veicular, es

tão ministrando curso so

bre legislação no trânsito,
segurança veicular e equipa
mentos obrigatórios para
60 policiais do 14° Bata

lhão da Polícia Militar.

Dos participantes, 30

são integrantes do pelotão
de motos e os demais são

do serviço ostensivo. Hoje
à tarde, a partir das 15 ho

ras, os policiais pattem pa
ra a parte prática e vão efe

tuar blitz próximo ao,Portal
de Jaraguá do Sul.

Entre os assuntos espe
cíficos abordados no cur

so, o que mais foi questio
nado foi com relação à

identificação e legalidade
de alterações em veículos

que a intenção é orientá-los

e promover o aprImora
mento para que eles pos
sam desenvolver trabalho

eficaz. "A segurança de

Jaraguá do Sul está cada

vez mais ostensiva. Com es

tes novos soldados, nós dis

pomos de 89 policiais tra

balhando durante 24 horas,
todos os dias, no centro e

bairros da cidade", infor
ma. (FABIANE RIBAS)

Ele enfatiza que, na
blitz de hoje, os policiais
vão estar efetuando treina

mento, mas as abordagens
estarão valendo e carros

(em situações irregulares se

rão autuados.
O tenente-coronel Fer

nando Rodrigues de Me
nezes menciona que este é

o primeiro curso de inspe
ção de segurança veicular

que os policiais fazem e

duas grandes equipes.
A equipe paranaense sa

grou-se bicampeã da Su

perliga de Vôlei 1997/98 e

1999/00 e ficou em ter-'

ceiro lugar na Superliga de

2001/02.Já o Bandeirante

é bicampeão dos Jasc (]o
gos Abertos de Santa Cata

rina) 2001/02 e campeão
da Superliga 2001/02.Os

Cesar J unkes/CP

Soldados foram orientados sobre legislação no trânsito e equipamentos obrigatórios

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAb2001/2004

t-

Rexona enfrenta Bandeirante hoje à noite, em Schroeder
ingressos estão sendo co-:

mercializados 'no valor de

R$ 1,00. "Ano passado nós

realizamos um amistoso de
futsal e convidamos o pes
soal da Malwee para jogar
contra a equipe local. Desta
vez resolvemos fazer uma
atividade diferente e o vôlei
certamente vai atrairmuitas

pessoas", acredita. (FR)
r

Megasena Quina
concurso: 401 concurso: 1052

11 -18-43-44-50-53 04 - 12 - 26 - 54 - 62

Lotomania Loteria Federal

concurso: 254 çoncurso 03675

, 01 - 02 - 03 - 04 - l° - Prêmio: 13.762
10 - 21 - 23 - 29 -

-, 2° - Prêmio: 35.905

33 - 43 - 49 - 50 -

\
3° - Prêmio: 07.349

51 - 60 - 66 - 70 - 4° - Prêmio: 09.369
74 - 77 - 78 - 80 5° - Prêmio: 07,679

I

SCHROEDER - Dentro
do calendário de atividades

desenvolvidas para festejar o
aniversário doMunicípio
comemorado hoje -, a

CME (Comissão Municipal
de Esportes) do Municí

pio vai promover um jogo
amistoso de vôlei entre o Re

xona, de Curitiba, e o time

Bandeiran te (Buettner,

mistos ou automotores.

"Esse treinamento orienta

os policiais sobre corno

verificar e esclarecer aos
condutores a questão de

chassi, .película, rebaixa
mento e documentação.

Aponta como identi

ficar alterações nos veí

culos, destaca o chefe do

setor de trânsito da PM,
tenente Ricardo Alves da

Silva.

de Brusque., O confronto
acontece hoje à noite, apartir ,

das 20 horas', no Ginásio

Municipal Alfredo Pasold.
A coordenadora de Espor
tes da Prefeitura, Edite He
lena Hang, diz que a expec
tativa é reunir aproximada
mente 1,5 mil pessoas, capa
cidade máxima do ginásiô,
analisando que trata-s� de

Trabalho e Transparência

PREFEITURA DE'
GUARAMIRIM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I RENDIMENTO: PROFESSOR DESTACA VANTAGENS DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES EM1PÓLOS ESPORTIVOS

Encontro de pólos reuniu 700

crianças no ginásio da .Marisol

I, I

}ARAGuA DO SUL -

Mais de 700 atletas\ con-
,

centrados no ginásio'de
esportes da Recreativa da

Marisol, todos vestindo a

camiseta do patrocinador
do Projeto Vôlei, durante
o segundo Encontro de
Pólos de Voleibol. O even

to aconteceu ontem pela
manhã e prosseguiu até o
início da noite, e envolveu
atletas com idade entre 8 e

12 anos, todos estudantes
das redes municipal e esta
dual de ensino . .Ao todo,
estudantes de 15 pólos

, competiram em cerca de
250 jogos. O objetivo do

encontro, segundo infor
mações do coordenador

,

destamodalidade na FME

(Fundação Municipal Es
portes), Benhur Spérotto, é
oportunizar a integração
entre os adeptos destaprá-
/. .

tica esportlva.
Na atividade de /on�

tem, atletas das equipes'
competitivas foram escala
dos para ajudar na arbitra-

Estudantes motivados com o esporte aprendem a trabalhar em equipe
Cesar J unkes/C P

gem dos jogos, somando
35 pessoas, sendo 20 pro
fessores. "Um dos grandes
pontos positivos é o or

gulho que o estudante de
monstra em vestir a cami
seta e dizer que faz parte
desse projeto. Depois são

os resultados que, além de

o atleta estar desenvolven

do uma atividade física e

fazendo bem para saúde,

está aprendendo a traba
lhar em equipe, a ter dis
ciplina e tudo isso ,reflete
em seu comportamento,
tanto eqJ. casa quanto na

escola.
Meus alunos sabem

que para estar aqui é preciso
ter bom rendimento em

sala de aula", enfatiza o

professor responsável pelo
pólo da Escola Alberto

}
.

Bauer,Maurício Berti.
O projeto do vôlei teve

início em 2001, com apro
ximadamente 800 estudan

tes, distribuídos em dez es
truturas de treinamento.

Hoje, existem 15 pólos es- _

portivos e cerca de 1,5mil
crianças. ''No próximo ano
pretendemos contar com
20pólos", destaca Sperot
to. (FAB_lANE RIBAS)

,

Ultima etapa do Interescolar de Natação acontece amanhã
]ARAGuA DO SUL � A

solenidade de abertura da
(

terceira e última etapa do

terceiro Circuito Interesco-
I

lar de Natação - 5° Tro-

féu Ernani Volpi Coitinho
-, acontece amanhã pela
manhã, a partir das 7h45,
na piscina da Sociedade
Desportiva Acarai. A com-

petição vai contar .com a

participação de 279 atletas,
representando 18 unidades

de ensino de Jaraguá do

Sul. Promovida pela FME
(Fundação Municipal de
Esportes), em parceria
com a Ajinc (Associação
Jarag'uaense dos Incentiva-

(,
dores de Natação Compe-

titiva), o circuito envolve

estudantes com idade entre

8 e 16 anos, divididos em

seis: categorias, tanto no

masculino quanto no femi

nino, de acordo com o ano

de nascimento: Pré-mirim,
Mirim 1 e 2, Petiz, Infantil
eJuvenil.

Depois de duas etapas'I

já realizadas, a liderança do
ranking do circuito é divi
dida pelos colégios Divina
Providência e Marista São

Luís. As medalhas para- os
atletas classificados até o 3°

lugar de cada categoria, de
finindo os vencedores do

ano, serão concedidas so

mente nesta última fase.

QUINTA-FEIRA,3 de outubro de 2002

I

Abertas as inscrições para (ri.

o Futebol Suíço Sênior
GUARAMIRIM-As,ins- petição", diz Antônio da

criçôes para a segunda edi- .Costa Filho, chefe do setor
ção do Campeonato Mu- de Esporte da Prefeitura.

nicipal de Futebol Suíço, As equipes interessadas
Sênior, Taça Norberto devem preencher a ficha

Wulf, podem ser efetuadas' de inscrição, pagar valor de
até o próximo dia 11, na R$ 50,00 e deixar um

Secretaria de Esportes da cheque de caução estipula-
Prefeitura - órgão que do em R$ 100,00, que será

promove a competição. devolvido para o respon-
Voltado para pessoas com sável pela equipe, caso o

idade' a partir de 35 anos, grupo não falte nenhum
o campeonato será dispu- �jogo previsto em tabelas.
tàdo em diversos bairros fornecidos pela Secretaria \

\ da cidade e tem como ob- de Esportes. O congresso i
jetivo integrar os adeptos técnico da competição será Idesta prática esportiva e a realizado dia 11, às 19h30,
comunidade em get:al, na sala de reuniões da

�além de oportunizar ativi- Prefeitura. Os jogos estão t

dade física. Ano passado, previstos para iniciar no dia
a disputa contou com a 19 e prosseguem num pe�
participação de sete equi- ríodo de dois meses.

peso Os vencedores serão

Para este ano, os' orga- premiados com, medalhas
nizadores do evento têm -

e troféus. Costa Filho des

expectativa de reunir pelo
menos 12 grupos. ''A pro
cura tem sido maior, esta
mos recebendo muitas liga
ções de pessoas querendo
informações sobre a com-

taca também que a arreca

dação i:otal do campeona
to será distribuída propor
cionalmente para as equipes
que garantirem as quatrQ
primeiras colocações. (FR)

NOTAS
ABERTO DE HANDEBOL
As equipes ''Top Tools" e "ADHJ" sagraram-se campeãs,

_ respectivamente no masculino e feminino, do Campeonato
Aberto de Handebol/2002, que foi promovido pela PME

(fundação Municipal de Esportes), nos dias 26 e 27 de,
setembrc( com jogos reali;ados no ginásio do Sesi. A

competição envolveu um total de 86 adetas divididos em sete
equipes, sendo três no grupo masculino - que ainda teve "Os
Tubarões" como vice eArweg na terceira colocação - e quatro
no feminino,' onde ''Vê Mais", "Bersário" e "Schroeder" se

classificaram, pela ordem, do segundo ao quarto lugares.
Destinado a adetas com idade a partir de 15 anos (nascidos até
1987), o evento premiou com troféus o 'campeão e o vice e r/}

. mais 16 medalhas aos classificados até o terceiro lugar. Já o
'

quarto colocado recebeu uma bola de handebol.
.

Unerj .

/A certeza do
seu futuro

VESTIBULAR VERAo 2003
Inscrições 23set a 110ut
Mências d.o SESC

. vNiW.uneTJ·br
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