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o empresárioDécio da Silvá toma posse às
20 horas do dia 21 como presidente do Conselho
Administrativodo Hospital e Maternidade São
José, que tem o objetivo primordial de modemi-

zar o atendimento à população. Embora econo

micamente viável sob a-administração da Irman
dade Divina Providência, o Hospital necessita
de novos investimentos especialmente na área de

diagnósticos. Várias setores represeritativosda'
,

comunidade jaraguaense fazem parte do Conse-
lho.

'
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Amistoso vira

recreativo,e Juventus
,

sofre 'goleada

Detalhe do plantel e ,de alguns
diretores do Juventu.

Os torcedores que lotaram o está
dio Eurico Duwe em sua inauguração
festiva foram a grande .atração da tarde
do dia 9. As inúmeras súbstituições aca
baram transformando o jogo em recrea

tivo, principalmente no segundo tempo.
Resultado: o tricolor jaraguaense per
deu 3xO para o Criciüma

Escolha o idioma que
você deseja falar _

INGLÊS'- ALE.AO
FRANC�S
ESPANH.OL
ITALIANO
Aprendizado 100%
garantido
Fone: 72-0294

, Escritório de Contabilidade ' ,

"Aauraemoovo__ paramelborservi-Io" f�A Comercial S/C Ltda,"
, -Av. Mal Deodoro, 130 - 2' andar -18la-2 -'Fone: 72-0363-_-----.Há,47 anos atendendo 'bem-

,
' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL
Livre negoCiação:

governar a nós mesmos é o objetivo"
Carlos Alberto LanceUotti*

São Paulo (Planalto) - Er
ram aqueles que, em nome de hi
potéticos 4esvros, preferem não ou
sar o caminho e continuar delegan
do a resolução de seus problemas a
essa fiGUra distante e pouco com

preensiva das reais necessidades so
ciois chamada governo. A ousadia é
predicado essencial do empreende
dor e s6 ela tem proporcionado os
avanços que as regtstram na atuali
dade, .

inclusive na campo das re-

lações trabalhistas.
.

A negocioção livre e direta
que se pretende como modelo a ser'
seguido na Pair ,é a única f6miukl
capaz de atender a cenaspeculiari
dades, tanto das 'empresas 'quánto
äe empreçados. O diálogo sem in
termediârios ainda é a maneira im
batfvel de se alcançar o entendsnen-.
to, inclusive nos 'momentos de difi
culdades. E o sistema defendido na
da mais é do que a conversa 'entreas
panes, cada qualapresentando suas

perspectivas e necessidades, afim de,
que seja alcançado o denomidor
comum capaz de satisfazer a ambos,
Jâ dizia GOethe que omelhor gover
no é aquele que nos ensina a gover
narmos a nâsmesmos. A conclusão,
portanto,

. é óbvia. Que oEstado nas
deixe a capacidade de decidir e ne
gociar, sem a tutela que até agora se
mostrou incapaz de definir. um mo
delo de relacionamento ideal entre
capital e trabalho, atéporque, pelas
caracteristicas nacionais, essa é a
verdadeira 'utopia.

O Sinicesp, na vanguarda e
no coro dos qUe desejam que oBra
,siJ ingresse aejinitivamente., no rol
"dás modernas economias de merca-
do, e que essa condição permita li
quidar com os desnfveis sócio
econômicos que desafortunadamen
te se .transfoimaram nomais conhe
cido perfü:do Pats, querdeWir clara
slfO l!0slÇão de que só a livre nego
ctaçao pemute VISlumbrar o aprimo
ramento da sociedade e o amadure-

cimento de cada um de seus mem

bros, com resultados positivos para
todos.

Mas adverte, para concluir
que a livre negociação somente se
concretizará pela efetiva partici
pação dos trabalhadores nos lucros
deis empresas, entendido em seu

sentido original e verdadeiro, sem as

distorções que a legislação brasileira
hoje impõe a esse instituto, quando
insiste em incorporá-lo aos salários,
inviobtüzanâo portanto sua correta

aplicação. E nesse particular, a in
gerência do Estado, dificultando es-.
se entendimento, com notória in
tenção de coletar mais impostos, é o
principal obstâculo a ser removido
para que afinal se possa alcançar o
resultadopretendido, ,

, 'Carlos Alberto Lancellot-
ti é' engenheiro, presidente do
Sindicato da Indústria de Cons
trução de Estradas diretor da
Fiesp e presidente da Beter En
genharia.

.

Liberdade de expressão

.Líberdade total e responsabilidade
o ministro dJJ Justiça,

Jarbas Passarinho, defende a

adoção; no Brasil de uma leil1e
imprensa nos moldes da .legis
lação inglesa, baseada no

principio dJJ liberdade total as
sociada à responsabilidade do
autor pelo que for publicado.
"Esta é minha opinião desde
1967, quando fui ministro pela
primeira véz� O jornalista .tem
toda a liberdade de escrever, por
exemplo, que o ministro tal é la
drão, mas ai dele se nãoprovar.
A própria lei de imprensa pune,
na medida em que ele não pode
utilizar um órgão de comunie
cação de massa para 'caluniar';
defedeu o ministro.

Não está entre as priori
dades atuais do ministro Passa

.

rinho tratar da eleboração de
uma lei de imprensa, embora ele
considere falhas as regras em

vigor. "Não estou cogitando da
.
nova lei de imprensa", diz. A ati
tude de Passarinho será a de es

perar a'elaboração de um ante

projeto pela comissão 'de Juristas
constituida pela Ordem- dos Ad
vogados do Brasil (OAB) e ANJ
para esse, fim e, então, apresen
tar eventuais sugestões. "Vamos
aguardar o trabalho dJJ co-

missão".
'

A OAB aprovou em sua,

13'! Conferência Nocional, em

setembro último, uma moçãopa
ra que a entidade manifeste sua

postçao "em favor dJJ liberdade
de imprensa", repudiando taxa
tivamente "a escalada -autoritâ-

. ria do Poder Executivo contra a

imprensa". Foi decidida a for
mação 'de uma comissão com o'

objetivo de revisar toda a legis
lação na ârea de comunicações,
não se 'limitando a revogar a Lei
de Imprensa (Lei n'! 5250, de
9/2/67, herança do regime mili
tar).

Para o ministro, a �ensura
à imprensa no Brasil pratica
mente acabou ainda no governo
do presidente Geisel, qpe "iiber.

tou todos os chamados grandes
Jornais". Em função de "sua

formação religiosa", conta Pas
sarinho, Geisel- manteve à res

trição à chamada "imprensa na- .

nica", liberada mais tardepor
Figueiredo. Há pouco tempo
publicaram uma fotoinontagem
minha em que apenas uma placa
cobria a região pubiana com a

inscrição "Passarinho": Se é is
so que é liberdade, façamo-la.
Eu reajo com humor, ironiza.

(Associação Nacional de
Jornais, n'!40)

EM OUEM A POPULAÇÃO
CONFIA

A credibilidade obtida pelos jornais só é Infe,rior à obtida
• pela Igreja e pelo rádio
Indlce de confiança(PerçentuaQ

12/88 06/89 11/89 02/90 05/90 12/90

Igreja ...•• 80 81 rt 82 80 78
Rádlo •••••. - 51 56 55 58
JORNAIS ...• 51 48 53 53 54
MilHares .• 53 I 46 53 ,55 52
CUT•••.•..• 42 50 48 59 47
.CGT •••••.•• 41 46

'

46 52 39
TelevisãG.••

, 45 ,- 38 43 42 43
Governo,s estaduais - 25 38 43 42 26
Prefeituras 44 37 39 41- 40 38
Banqueiros. 36 30 35 32 23

, Empresários , 36 36 30 34 33 25
Partidos Polftlcos 29 25 26 25 17
Polltlcos 18 14 15 18 17 13

Fonte: Ibope/O Estado de S_-Paulo (ANJ)
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Peças p/refrigeração: Linha Doméstica
e Comerciallndustrial.

.

I

Rua Albano José Vieira, 760 Fo�: 73-0478

GUARAIIIRIII- BR 280

(Aq lado dasMalhas Fruet)

SPÉZIA &'elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
.

Esquerdo
Folie: 72 -0300 - Jaraguá do,Sul-

. .' f(
SC .
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Conhecida do Acre ao RS
Furg{)e$ simples; isótemUcos,
plásticl!s, Jrigorlficos" traile�
e carretas de 1; 2 e 3' eixos.

Equipamento de refrigeração
.Ó:

.

e 3� eixo (t(UCk). ,

.

.

.'
Fone: 72-1077 - RI!á:Dr. Eni1coFe,,,,UI' 113 - TeIu: 474a7

Jaragrui do Sul. de 16 a 22/02Ji991
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Conselho Administrativo 'do

São. José quer modernização
setores da comunidade jara
guaense e até já contratou o

Instituto de Administração
Hospitalar e Ciências da
Saúde para realizar o

Diagnóstico Organizacional
do Hospital São José.

A partir da posse, o

novo conselho vai buscar

apoio da comunidade pata
que projetos de moderni
zação do Hospital não fi
quem somente no papel. A

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, Lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e com pronta entrega

Rua Bernardo Dornbusch, s/nq, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

,

4', J-a',''ragua',

clínica de fisioterapia
". .- -.

Ora, Valéria G.,Tognl
,Ora. Solange Castilho
F!$IÓfERAVPEUTAS

,

Ora. Stela Fenaclnl
PSICÓLOGA

Ora. SOlange Pazlnl
.

FÓNOAUDIQLÓGIA
, Rua'Wane, Marquardt:356 próxlino '

da Clfnlca Santa Cecflia.
,Fone: 72-3659

li

sua composição é a seguinte:
Irmã Lucila; os médicos Al
varo Felipe da Luz e Sebas
tião Resende; o secretário
municipal da Saúde e médi

co, Amaro Ximenes, os em

presários Paulo Demo (Reu
nidas), Sigolf Schünke (Me
talúrgica 'Menegotti), além
do advogado José Benedito
de Campos. 'Atualmente, o

Hospital é administrado pela
Irmandade Divina Ptovidên-
cia.

ceios: "Vamos ver se esse

fundo não' vai satisfazer

apenas as pessoas que ga
nhem .de 10 a 15 salários
mínimos, deixando de lado
as classes' de baixa renda",
desconfia Luiz.

'

a própria comunidade decida
sobre esta questão", afirma
Leeo, q"y também definiu

que a posse de sua diretoria
acontecerá logo após uma

missa em' data a ser confir
mada. A diretoria ficou as

sim constituída: Luís Carlos
de Almeida (presidente elei

to), Bernadete Persch (I! te
soureira); Eloi Sperandio (22

,

tesoureiro); Mario Ripherdt (
'12 secretário); Paulo Cesar
Cardoso, (22 secretário);
Otokar Freiberger (conselho
fiscal); Vera Lucia Trocatti
(conselho fiscal); Júlio Ro

drigues (conselho fícal);
Walmor da Silva (conselho
fiscal); e Luiz Volpi (vice-'
presidente).

De maneira geral,
Hirschen considera positiva
a unificação das datas bases
das categorias trabalhadoras,
mas afirmaque o novo plano
só tem o objetivo de contro
lar os salários, já que o con

gelamento de preços pode
ser 'burlado, pelos empresá
rios através de ágio, ou mu-

.

dança de rótulos de produ
tos. Luiz Hirschen .não vé'
sentido no governo aumentar

todas as tarifas públicas para
só depois congelar os pre
ços.

GENTENDSSA

CORREIO_
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Catôlícos decidem nome do

padroeiro 'que une bairros
Jàraguá do Sul - As

comunidades católicas da
Vila Rau, Tifa' Blesing,

.

COHAB, Tifa' dos Matias e

Estrada Nova devem se reu

nir nesta semana - em data a

ser confirmado' - para dis
cutirem uma possível alte

ração no nome do padroeiro
da Comunidade Santo Antô
nio (que une todos os mora

dores deste bairro). Esta de
cisão foi tomada no dia 20

de janeiro, 'durante reunião
da diretoria, presidida por
Luis Carlos de Almeida; o
"Leco".

"O nome do padroeiro
foi designado por uma mino
ria, mas agora queremos que

Com uma recepção na Superintendência de Ven
.das-Rio, aVARfG homenageou a Agência de Turismo
Abreu" que completou }50 anos de fundação, Na oca

sião, o Diretor de Vendas davARfG, Ottorino Bruno,
presenteou o Diretor - Presidente da Agência, Alberto
Abreu, com uma escultura que simboliza o Globo Ter

restre sobrevoado por dois pássaros. Ottorino Bruno
também destacou a importância da agência, que é
considerada uma das mais antigas do Mundo, para o

desenvolvimento do turismo. Estiveram presentes,
ainda, o Superintendente de Vendas-Rio da VARfG ,

Aldo Siviero Junior, o Superintendente Executivo da
Diretoria de Vendas, Paulo Henrique Coco, o Supe
rintendente de Vendas-São, PUnia Fernandes, o As
sessor da Diretoria de Vendas, Paulo Patrtcio, o Ge
rente de Vendas-Rio, Edmar Biar, os Diretores da
.Agência Abreu, José Frias e Quintas do Couto, e o

Gerente de Vendas da Abreu, Fernando Ferradoza ..

Jaraguá do Sul - O

Conselho de Administração
do Hospital e Maternidade

de São 'José toma posse no
dia 21 deste mês, às 20 ho

ras, com o objetivo de:fmido
de modernizar e viabilizar o

. Hospital, com a aquisição de

novos e sofisticados equi
pamentos, especialmente pa-

,

ra a área de diagnósticos.
Presidido pelo empresário
Décio da Silva, o Conselho
tem a participaçãode vários

'Pacote' pode gerar empregos.
DO Setor da Construção Civil

Jaraguá do Sul - A anunciadas pelo' governo microrregional) Luiz Hirs-

criação -de fundos imobiliá- Collor: � foi encarada com chen. Mas também com re-

rios com, o objetivo de gerar otimismo pelo funcionário
empregos no setor da cons- do Sindicato dos Trabalha

trução civil- contida no pa- dores na construção e do.
cote de medidas econômicas. mobiliário (com abrangência

FORD VERONA� VENHA SE ·APAIXONAR DEFINITIVAMENTE
Venha ao seu Distribuidor Ford se apaixonar pe
las vantagens que Um Ford Verona oferece. De
sign moderno, linhas aerodinâmicas, Motor 1.6
ou motor 1.8, econômicos, potentes, e de facíl

manutenção. Vidros, antena e espelhos retrovi
sores externos com.acionamento elétrico. Espa-

,Jordan & C

Varig homenageia
Agência Abreu

FARMÁCIA DO SESI
.Amplas instalaçöes'e 'com La
boratório-de AnãlisesClínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio Siio Luis-

Fone 72-0561 ,

çoso porta-malas: um dos maiores do mercado.
reto solar retrátil ou escarnoteável, E bancos re
clináveis com ajuste lombar, além de outros de
talhes que vocêvaí ver e sentir no seu Distribui-
dor For.

.

Apaixone-se definitivamente pelo Ford VerOAa.

Alguns dos itens citados são opcionais. Consulte,o seu Distribuidor Ford.

P4gilto03
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Aguardem rwvidatfes. sobre a "Gang 69",
recém criada em Jaraguâ do Sul, para alegrar a
galera da city!

-

o Carnaval tomou
conta 'da Avenida nesta

semana. Apesar da forte
chuva que caiu sobre a

cidade, os jaraguaenses
prestigiaram - em menor'

número do que no ano

passado - os belos des

files das três escolas de
samba e dos quatro blo
cos carnavalescos. A

animação só não foi total
devido à reclamação dos .

foliões quanto às dificul
dades para se sambar no
calçamento da Getâlio.:
bastante diferente do

- asfalto da Reinoldo Rau
- palco do desfile no ano
passado. Uma bateria de
alto nivel e alas em per
feita sincronia arranca

ram aplausos do público
à Escola de 'Samba Es
trelinhas do Mar, de Na
vegantes, convidada es

pecial. Mas as escolas
.

jaraguaenses não deixa
rampormenos: a Estrela
D'Alva, do mestre Má-

nequinha, apresentou
-...--------------------------•.----..

'uma bateria primorosa,
mesmo com número pe
queno de componentes,
enquanto a Unidos do .

Jaraguá Esquerdo de
monstrau

)
bom desempe

nho e muita vontade
neste primeiro ano de

foliá. Sem dúvida o

maior destaque entre os
- blocos coube ao "Bafi
nho" , com sátira ligada
à trágica Bagdá de Sa
dam Hussein. Mas a

animação entre os de
mais concorrentes foi
.generalizada. Nos salões
da microrregião o públi
co festejou intensamente
as folias de momo. Ago
ra, são 40 dias de je
jum. ••

A sua eleg'ncla
começapor
tora. <,

Vista

Parabéns extensivos também à senhora Ro
semary Voight Krueher, que aniversaria no dia
18.

OSambafol
geralna
Getúlio;

apesardas
dificuldades

emsesambar
nos

paralelepfpedos.CA1�NAVj\1 Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
89250 - JARAGU4 DO SIJL - SC

"

'{Ih"" �.;;.;

PONTIFÍCIA
l'NI\'ERSIOADE CATÓLICA
DO PARANÁ
Hospital Cajurú IPorta

bandelrae
mestl'Q sala
da Unldosdo
Jaraguli Esquerdo
deram grande
showao
'público

.

ModaSempre
Getúlio Vargas, SS

9l>�. r� f!J3aue4 $unú»
CRM PR 10.600
Cirurgia Cardíaca

(

S'�
CARDIOPAR
Av. São José, 738 Cajuru
Fone: (041) 362-1100 - RamallS4
80.050 Curitiba' PR

OTICA
HERTEL J

Vestindo Gerações
Pilote selTlpre equipado.

A escola estreante Unidos do Jaraguli Esquerdo mostrou que para
para se fortalecer no Carnaval e elevar ainda mals o n(vel do desfile

Postos� Velllku
Av. Mal. Deodoro,

1.085
.

, Rua ReinoldoRau,
530

Fone: 72-3311

proveitando os dias de carnaval visitou nos

competente médico Victor BaUer Junior. il,usl!1lWZT.
que vem se 'afirmando com um dos melhores cirur.
hoje é um dos integrantes da CARDIOPAR, si.
738, no bairro Cajurü - Fone (041) 362-1100,
CURTI'IBA - PR. Integrando uma grande equipe
atuam no bem montado Hospital CajUTÚ" da Po
Católica do Paraná. Ao dr. Victor Bauer Junior

•
cesso na sua promissora carreira médica.

* Laboratório ótico
.,.

especializado
* Há mais de 50 anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone:72-1889

Fotos: Waldemar VIeira.

�HONDA Menegotti Motos I� Apresentamos as belas modelos CKAT, formadas 1U)(UIO passado, e comforça
totalpara prosseguirem naprofissão. Seus nomes: Andreia Silva e Karen. Rosa,

Jo- jj ...�
ao e)VlO./Uo.��

.' � .

Moda infanto-juvenil para realçar elegância
de seus filhos. Um carinho especial para o

seu bom gosto.
. Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul

SC
.

'Carnaval de p�os, prazos
e descontos especiais.

de

LANZNASTER- - --

�.�"T�y("'\lt"I,.·\.,.,yI"'\I"'Yl"")y..... ..., Malhas para confecção .

ti

o seu relojoeiro
Tudo em 3x s/acréscimo

Av. Mal. Deodoro, 391- fone: 72�1667

Porcelanas Schmidt, Cristais, lnox e Artigos p/Decoração
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOM FRANCISCO - SALA 01

Apreferência dos.jovens todos'
os fins de semana BR-280 KM

58 _. Guaramirim

.

Moleton, maletinho, malha mercerizada e -

coton lycra.
.

R.ua Walter Marqua;dt, 1()2 - Fone 72-0099
, Jaraguá doSul- SC

/

'VIAÇÃO
'CANARINHO

Há ·20 anos transportando
os artffic;es do.nosso progre.sso• ,

Av. MAL DEODORO DA FONSECA, 987·- FONE 72-1422

..
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Ac� convida governador e
deputados e pede prioridade

Atacado e varejo
Pequenas e Micro-empre
sas, que acontece no dia
15 de março, no auditô
rio do Banco do Brasil,
em Joinville. O pales
trante

,
será. o doutor

Rogério Ferreira, pro
fundo conhecedor no as

sunto. A Lei passa a vi

gorar a partir do dia 16
de março, em-todo o Pars
e pretende dar um trata

mento igualitário a fabri
cantes, vendedores e con
sumidores.

Considerado um
. mês atfpicio para análise
do volume de exportação
e' importação das empre
sas jaraguaenses, Janeiro
apresentou uni movimen
to de apenas US$ 2,16
milhões - enquanto em

dezembro do ano passado
os valores superaram os .

cinco milhões de dólares.
Mas em comparação com

janeiro. de 1990, as ex

portações duplicaram
praticamente. O baixo
movimento nas expor
tações junto à Cacex é

justificavel pelas férias
coletivas concedidas pe
las empresas maiores no

final do ano passado.

grau, cujo 'nível é declinan
te", especialmente dando
atenção "ao estado físico
das' escolas". Além disso, é
solicitado especial apoio do
Governo para a "implan
tação em Jaraguä do Sul de
uma Escola técnica de 22
grau, com cursos profissio
nalizantes nas modalidades
de Eletrotécnica, Eletrônica
e Têxtil" ...,.. compromisso
que o próprio deputado fe
deral e futuro secretário da .

Educação, Paulo Ba�er; já
assumiu.

A nível de cultura, os

empresários querem a viabi
lização do "Centro -de Cul-

,

tura de Jaraguä do Sul, o
,

Teatro da SCAR, que até
agora tem recebido grande
apoio dos empresários lo
cais. A companhia de Habi
tação também ganharia in
tenso movimento se o go
vernador atendesse o pedido
de "aprovação de projetos e

liberação de recursos para
. implantação de núcleos re-,
sidênciais". A estimativa, é
de que o déficit habitacional
do município chegue a três
mil residências e um dos ob- .

jetivos é solicitar que o Es
tado faça a doação de uma

série de terrenos à Prefeitu-
ra..

Jaraguá do Sul - A

Associação Comercial e In
dustrial deve convidar o go
vernador Vilson Kleinübing,
logo após a posse, em 15 de
março, ,para participar de
uma das reuniões semanais
entre os empresários. O ob
jetivó: reforçar minuciosa
mente cada uni dos pontos
de reivindicações para o

município, que foram entre
gues aos representantes da
União por Santa Catarina,
pouco antes da eleição de 3
de outubro do ano passado.
Juntamente com o governa
dor, também serão convida
dos os, deputados Durval
Vasel (PMDB) e Udo Wag
ner (PDS), além do secretá
rio estadual da, Educação,
Paulo Bauer.

� Implantação de nova.
cadeia pública e ampliação
do convênio com Corpo de
Bombeiros fazem parte das
reivindicações na área de
segurança, enquanto as con

clusões das rodovias Jara
guáIPomerode e CorupálSão
Bento do Sul, implantação
de anel viário de desvio de
tráfego em Jaraguá do Sul;
para desafogar o trânsito no

.centro da-cidade, duplicação
da SC-280 - entre Ponte
Abdon Batista e divisa de
Guaramirim, atenderiam o

setor de transportes.

-.-.-.- .-.-.-.-.

A Federação das

Associações Comerciais e

Industriais de Santa Ca
tarina (F'acisc) 'realiza
sua 79il Reunião nos dias
22 e 23 de março, em

Criciúma. Poucos dias
antes - 14 de março - o

presidente da ACIJS,
Gilmar Moretti, preside a .

reunião da Região Norte
da F'acisc, no munictpio
de Massaranduba. A

classe discute e se apri
mora.

Entre os pontos conti
dos na Carta reivindicatória,
os empresários pedem "prio
ridade ao ensino de primeiro

- - - - - - - -

........

Antes de dispensar
os colaboradores, as em

presas . antecipam as

emissões, de guias de ex-
, portação para encami
nharem à Cacex.

Presidente da Telesc deve se reunir com empresários
plantação de pelo menos

2.512 teiminais telefônicos
no . município, até o ano de
1993. Apenas ainda está
pendente a data da reunião.

Jaraguá do Sul - O,
.

presidente da TELESC,
Douglas de Mesquita, já
manifestou seu interesse em

participar de um encontro
com os empresários jara
guaenses, para explicar em

detalhes o.Programa de Te

lecomunicações, um impor
tante sistema de Consórcio

que pode viabilizar a im-

carência de telefones em Ja
raguá do Sul' seguramente é
bem superíor aos 2.512 pre
'vistos - segundo estimativas
o número de pedidos acumu-'
lados na agência local da
Telesc já chega a cinco mil.
IA intenção é de distribuir,
através do Procom mais 25
mil terminais telefônicos em

Santa Catarina.

- - - - - - - -

.........

o objetivo do Procom
é .de que prefeitura e inicia
tiva privada se engajem na

viabilização destes novos

terminais, até porque' a

\O fraco movimento
também foi registrado:
nas importações: a quan
tia quase irrisória de US$ E já surgiu em Ja-
400 mil dólares comer- raguá do Sul um impor
cializada. Mas a( há ou- tante empreen4imento
tra justificativa, segundor para agilização das em..

a Cacex, já que ä fflXlJ de presas: a Quicafé - Dis

importação está muito al- tribuidora de Cafezinho
ta, chegando' a Çr$ está pedindo espaço no

, 221,00por dólar. Apesar. mercado para atender
disso, o Governo já reti- aos empresários, através
rau todas as barreiras de serviço pioneiro' de
não-tarifárias. fornecimento de café em

,

garrafas
.

térmicas.

"Substituimos as garra

fas de café quantas vezes

o usuário desejar e no

horário que melhor lhe

convier" , afirma em

"mala .direta" a sócia

gerente da. Quicafé, Eu-
(

nice Delagnolo,

- - - -.-.-.-.-

Restaurante
e

LanchonetQ
o

Canal

Lanches; Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

Chega a 188� a inadimplência
no comércio da cídade

Jaraguá do Sul - o índice _��_inadiplência no
comércio do município chegou a 188,56% no mês de
janeiro, com um valor de mais de Cr$ 9 milhões em

prestações atrasadas. No mês passado, o Serviço de
Proteção ao Crédito registrou mais 681 fichas de clien
tes em atraso e apenas 236 fichas de crediários já qui
tados - representando Cr$ 2,1 milhões de pagamentos.'
Comparando-se com o mês de dezembro do ano passa-:
do, o aumento quase chegou a 200% na inadimplência.

Paralelo a esse problema, as lojas venderam me

nos no mês, de janeiro, em comparação com dezem
bro/90' quando foram passadas 7.746 informações pe
lo SPC. A queda nas informações chegou a 67,66% de
um mês para o outro. Já comparando-se o mês de ja
neiro deste ano com janeiro do ano passado, a queda
nas informações foi de apenas 3�31% - em 90, o SPC

,
prestou um total de 4,773 informações.

-.-.-.-.-.-.-.-.

O novo Código de
Defesa do Consumidor
será criteriosamente ana

lisado durante seminário

promovido 'pela Asso

ciação Joinvillense de

R.CeIProcópIo
Gomea.227

TUBOS SANTA'
HELENA LTOA.'{MFJ FIEDLER Despachante FUNILARIA

JARAGUÄ LTDA� Divisão de concreto (tubos e artefatos de
,

concreto).
, R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101.

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
lInha esgoto - tubos äe polietileno/mangueira

,preta). '

R.Bernardo õomousd), 858 - Fone: 72·3025
Escritório Geral

R. CeI. Procópio:Gorres, 99 - Fone: 72-0066

'de
Max Fiedler Filho Calhas. e AqUecedorSolar.

R. FelipeSchmidt. 279-Fone:
72..()448

Jaragud doSul-SC

. Veículos com placa rmal 2
,Pagamento IPVA Cota única 28/02/91

Rua Domingos R. da Nova, 316· Fone: 72-1417
Jaragtiai do Sul - SC

P4gina06 '. Jaragu4 do SlIl. de 1� a 22/02/1991
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Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

'

Rua,Reinoldo Rau, 585'�' 89250 _ JARA
GVA DO SUL � SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72-0768 � CRECI S'2-J

VENDE

CASA DE ALVENARIAc/220m2-NOVA
.

CASA DE ALVENARIA c/200m2, Vila Baependi. ,

CASA DE ALVENARIA c/250m2, terreno c/1.400m2• ' ',
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V. Nova-p/financiada..
CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baépendi,
SALA c/40m2 - centro.

'

APARTAMENTO c/70m2 - centro.

APARTAMENTO c/268m2 - centro.

APARTAMENTO c/200m2 - centro.
APARTAMENTO c/19Oul2 - centro.

.
- Aceita casa de menor valor,
APARTAMENTOC/15Om2-centro.
APARTAMENTO c/135m2 -centro.
APARTAMENTO c/108m2 - centro.
APARTAMENTO c/102m2 - centro.

TERRENO c/42m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/450m2, Vila Nova.
TERRENO c/ 500m�, centro;
TERRENO c/15x35m, Vila Baependi.
TERRENO c/15x38m, Vila Baependi.
TERRENO c/ 14x5Om, c/ casa de madeira, na Rua Cei. Pro-
cópio Gomes, 859, centro. '

TERRENO c/15x26m, prox. ao Doeing.
TERRENO c/28x18m Vi\a,Baependi.
TERRENO c/l.21lmz,R. João Planincehck.
TERRENO cl 28x6Om miada Figueira.
TERRENO C/2.66Qmz, Barra do Rio Cerro.

--11/-- .

"AGORA TAMB;EM PLACAS EPAINÉIS"
" F�E:72-0768

'lU·�"

I'

"
.

.)

INTERIMÓVEIS:
'Intermediária de
Imóveis Ltda.

" R. João Piccoli, 104 - ,Fone
. 72�2117

Ja,ral.�á do Sul, _". SC -

CRECI,0914-J .

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA -com 200m2 e terre-
no com 500m2, situada em Guamiranga..

.

CASA DE ALVENARIA .;..'com 60m2 e terreno
,com 445m2, situada no Bairro SãoJudas Tadeu.
CASA MISTA - com 100m2 e terreno com

560m2, situada Da Uha da Ji�eira.·
"

IERRENO ., com 45,Om , situado no jBairro de
goa Verde. '

TERRENO -com 453m2, situado no Jardim São
Luiz. ,

TERRENO - com 416m2, situado na Barra cio
RioCerro. '

TERRENO - com 6.800m2, sitlJado na Rua Leo-
poldo Jansen. ,

TERRENO - Com 2.800m2, situado Dama Joín
ville•.

COIIStrutora: .Imobiliária:
Cálc�lo Estrutural Compra, Venda, Avaliaçâo
Projetos Civis Locação e lntermediação
Execução de Imóveis

RUa 'c« Procópio Gomei de Oliv�, "e.285 - Fone:
72-2679' Jaraguá do Sul - SC -'CREA· 2264 - CRECI 934-.1

ENGETEC -El'{GENHARlA E TECNOÚJGIA DA
.

CONSTRUÇ'AO LTDA.E IMOBILlARlA: '

VENDE:
- Salas Comercials - (2� andar) - Av.MarechalDeodoro
- Casa Mista (emfrente Coligia Holando Gonçalves) - Fi-
gueira .

,

'1
- CasaMisUl - Vila Lenzi
- CasaAlvenaria - VilaLalau
- Casa /llvenaria - Vila Nova
- CasaAlVenaria -e- (centro).
-�to.Ed.Jorveli

'

-Apto. Ed, Jaraguâ
-Apto. Ed, CJúodini
-Apto.Ed.Marajó_
-&1to.Ed.CarváJ1uJ

.

- Terrena (429,00rrf_) à uma quadra do Juventus,
- Terrena (JO.()OO"r,jao ladP da WEGH.

..�
. ENGETEC
'\) .

..Engenharia e

Tecnologia da
C�nstrução Ltda

. ALUGA: '

- Casa deAlvenaria. pr6ximLz aoHospitalJaraguâ,
-Aoto� -RuaReinolàoRau
- S"aJas - Rua JoséEmmeridoerf.er , .

=Sala Comercial=Rua WalterMarquardt
- Casa (2 qtos) - Rua WalterMarquardt

Cor Imóveis
,

Jaraçua
�=�

.

ctäa.
Compr« _; Venda - Loteamento' e Administração de Tmoveis
CGCMF: 78 659,544/0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. DeodorQ, 141 - Fone: 72-2010

"

\' VENDE
- Casa äe madeira, com BO,OOm2• na rua ltapocuzinho.
- Casa de alvenaria, com 100,OOm� na ruaAcre. "

- Casa de alvenaria, com 100,00rrf, na rua Euzébio Depoy.
- Casa de alvenaria, com 100,00m2 na rua Santa Catarina,
com terreno de 750,00rrf.
- Mercearia e açougue com estoque.
- Lote de esquina na Tua Júlio Tissi. Nereu Ramos.

\ .

- Lote com Ilrea de 5B2,90rrf, na rua GOills, aceita-se carro em
negócio e estuda-se condiçóes.
- Terreno com 1.0QO,OOrrf, na 'lateral da ru� Bemado Dor
nbpsch, perto do ferro velhoSpézia.
- Terreno com 15.000,oorrf, na rua Bom Pastor,. Schroeder,
estuda-se condições.
- LOTEAMENTOSANTOANT6NIO.

ALUGUEL
- Temos a disposiçAo de clientes, diversos irniJveis, tanto ca
sas; apartameqtos como salas comerciais, para 10caçAo, s�a-
dos em diferentes pontos da cidade. .

LINDO SíTIO·

Á!ea 249�630m2 c/sobrado contendo 5 dormitórios, sala, sala de jantar: copa,
cozinha, 2 banheiros, 'lavanderia, varandas, um rancho com 80m�, etc. Divisa com o

Ribeirão Pedra de Amolar. A 4 Km do centrada cidade. Esériturado.
Tratar no local com o proprietário, Estrada Pedra de Amolar, Snio do Paulista;

, Corupá..
Preço: 25.000.000,00. Aceito veículos, imóvel de menor valor ou dólares.

·WAGNE'R
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

Matriz: BR.280- Km 55 - Telex (474) 506':' Fones (0473) 73·0422. Filiada NTC sob nQ 93i
FIlsIs: S60 Paulo - Fone (011) 291-4511. Campinas'" Fone: (0192) 311-1144

'

Marllis- Fone (0144) 33-4923Blumenau- Fone: (0473) 22-0799Jolnvlle- Fone: (0474) 22-5220Rio Brilhante (MS) - Fone: (067)452-7121 .

.

Jaraguá do Sul-.SC j

JtlTagll4 do SId. de 16 a 22/02/1991

CORREIO_
o C> IIIF»C>'" C>'

CHALÉ
ImObiliária e

Representações Ltda.
RiJa Reinoldo Rall, 61 - Fones: 72-1390 e 72.1sot·

_

.

Jaraguá do Sul - sc -. CRECI 643-.1
.

, éHAU! .- I.OBILINIIA - ALUGA

- tEMOS PARA LOOAÇAO: APARTAMEN:t'OS - CASAS - TELEFO
NES;

CHALIl! - Il!iOBILIARIA - VENDE

APTO - 02 QtOs + dep. EIÍIp. Edlf. Menegottl, Ent. + FIn.nc.;
APTO - 03 aios, Edlf. M.nne., Av. Mal DeodorO; APTO - Sobrlldo,
,01 Suite + 02 atoa, Rua: José Emmenclorfer;
CASA:' MISTA: cl llre. de 75m2• ter. 222m2• VII. Nov.;
CASA - MISTA: c/II,.. de 15W. ter. 395m2• Rua: Helmut H.n.en; ,

CASA -ALV.; cl 110m2• ter. 450m2• Rua: o!OIo Fra_ner, ent. + fi.;
CASA-ALV.: c� 105:.:J2. t.r. �1Om2. Rua: DOmingo. Rosa, Figueira;
CASA - ALV.: cl �20m2. ter. 479m2• Rua: Carro. NIeI., VIla Nove;
CASA - ALV.: cl 1421112• ter. 450m2• Ru. Pe. ,MIrandinha, ent. + fi.;
CASA - ÁLV.: cl 108m2• ter. 402m2• Ru.: JoioWleat Junior;
CASA - ALV.: cl 98111". ter. 865�. VII. Nove;

,

CASA - ALIL.: cl 150m2• ter. 691111". Rua: Roberto Zlemann;
CASA - ALV.: cl 15W. ter.45om". JguiI- bquerdo;
CASA - ALV.: C/155m2• te... 547m2• Let. Henrique Marqulldt;
,CASA _' ALV.: cl 255111". 'ter. 1.255111". Rua: Aßtllnlo E. Ayrso, cl
PI.cln.; ,

CASA-ALV.: C/190m2• ter: 342m". Rua: 442, VIla Nov., ent. + n.; ..

CASA - ALV.: em eonstruçlo, cl 110m2• uir. 450m2• Prox. Artel.ge;
CASA � ALV;: cl 150m2• ter. 314111". Ru.: FeRpe F..nzel, n' 88;

.
CASA - ALV.: cl 230m2• ter. 450lIl". Rua: Av.....1 Deodoro, n' 1.580;
CASA - ALV.: cl 96m2• ter. 450m2• Rua: Joio Franc_r, n' 581;
SALA - COMERCIAL: cl 98m2• Edlf. "'negoHI, l' .nder;
SALA - COMERCIAL: Rua: JoIc! PicoU, (Espeto de Ouro);
SALA-COMERCIAL: Av. Mal, Deodoro, n' 1.771, (I(tta Pio);
SITIO - c/ll..a de 152.400m2• Rio MoIh., Prox. Grutll; .

CHÁCARA - c/llr.a de 154.00Gm2• cl 02 c•••• de .Iv. Rio Molha; I
TELEFONES � RESIDENCIAL � COMERCIAL;

.

.

TERRENO - COMERCIAL: Av. "'1. Deodoro, cl .... de 800,00111";(TERRENO - COMERCIAL: Jo.' Teodoro Ribeiro, .cI llre. de
'

1.000;00111";

EMPREENDIMENTOS
IMOBIUARIOS

.

MARCATTO LTDA.
Av. ila/. Deodoro, un-'Fone 72-1136. 72-"41'
Jar�guá,doSul-.SC:"';CBECJOI3: ,

.RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VBNDA

LOTEAMENTO "LIODORO
RODRIGUES"

'

V:u;.A RAU

Fmanciamellto próprio em até 25
pagamentos

- tATENDIMENTO TÃMBÉM AOS s4..

BADOS das 8:00 _.12:00 horas.

ASSOC�AÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALDE
JAßAGUA DO SU.L
ASSEMBLÉIA

GERAL ORDINÁRIJ\
EDITAL DE CONVOCAÇÃO I.

o Presidente da Associação'Comercial e Industrbll de Jare-:
guá do,Sul, usando da faculdade que lhe confere a letra '.'a" do Ar
tigo 14, dos estatutos sociais, convoca os associados para partici
parem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 18:00 horas
do dia 2S de fevereiro de 1991; na sede social, à Avenida Getúlio
Vargas, 621, ÍI fim de deliberar sobre a segtÍiöte

.

ORDEM DO DIA �

,01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades de
senvolvidas durante o exercido administrativo março/90 - feverel-
ro/91; .

. �'. .

.

02 � Leitura," discussão e votação do Balanço Geral relativo aO
í exercíeío administrativo findo em 31 de dezembre de 1990;

.

03",:, Eleição do Conselho Deliberativo, Conselhe Fiscal eDiretoria;
04 - Assuntos de interesse geral da Associação.
NOTA:

, .

,

1. As chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que é compos- -

to de 30 (trinta) membros e do' Conselho Fiscal que é constituido
p�r 03 (três) membros efetivos e 03 (tris) suplentes, deverão ser re
gistradas na Secretaria da entidade até às 17:30 horas do dia 20 de
fevereiro de 1991.

'

2.· Não havendo q�orum, para instalação da AGO, em pljmeira
convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia funeio- '

,

nará em segunda, convocação, COlD; qualquer número de associadOs .'
presentes, às 18:30 horas. ",

Jàr�á do Sul (SC), OS de fevmiro de 1"1.

GILMAR A.MORETII
Preside"Je

P4gi;'11l
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_______________________________________GERAL

PACAM realiza sua primeiraANOTAÇÕES'. .
.

avaliação sobre o ItapoeúLevar o, folclore a'
.

todas as escolas e criar
uma orquestra IW Centro
EducacionalEvangélico é
o objetivo do grupo fol
clôrico Sünnros Volkstanz

. gruppe", comandado pe
lo competente Carlos Ce
sar Hoffmann. Com
apoio do diretor do CEE,
professor António' Sch
wingel, Carlos pode par
ticipar, juntamente com

outros 10 .jaraguaenses
do Hr- Seminário, de F01-
clore, realizado em Gra
mado, IWS dias 21 a 30

'

de janeiro, onde: surgi
ram novas propostas pa
ra intensificar o folclore
não somente a ntvel de
dança, mas também em

músicas e teatro.

a equipe M,alwee de Bici
croos ainda tem uma ou
tra grande motivação: o
Campeonato Brasileiro
de Bicicroos, que será em

Jaraguá do Sul. Detalhe:
dia 2 de março também
acontece o Campeonato
Interescolar, a partir das'
13 horas, na pista do
Malwee Biciskate Park.

já comunicou o evento a to
das as 42 empresas poten
cialmente poluidoras, que
também receberam o crono

grama pará a implantação
das estações de Tratamento
de Efluentes.

. "Até agora temos

acompanhado cada uma das

empresas e felizmente os

cronogramas. têm sido cum

pridos, na sua maioria",

afirma satisfeito o engenhei
ro sanitarista, A Avaliação
Pública deve contar com a

presença do secretário' do
Desenvolvimento Urbano e

Mein Ambiente,' Adernar
Duwe, além do superinten
dente geral em exercício da
Fundação de Amparo à Tee
nologia e ao Meio Ambiente
(Fatma), Raimundo José
Veiga.

Jaraguä do Sul - O
Posto Avançado de Controle
Ambiental (PACAM) realiza
no dia 21 a primeira ava

liação püblíca do Programa
de Recuperação e Preser

vação da Bacia Hidrográfica
do Rio Itapocu, lançado em

setembro do ano passado,
com o intuito de "salvar" o

.Meío Ambiente do Vale. O

engenheiro Cesar Arenhardt

- - - - - - - - -
........

A agência do Servi
ço Nacional do Comér
cio, em Jaraguá do Sul,
mantem abertas as ins
crições. aos Cursos de
Auxiliar de Escritório e

Relações Humanas, que
iniciam IW dia 18 deste
mês. Para o Curso de
Auxiliar de Escritório, o

candidato' interessado
precisa pagar Cr$ 9 mil
(em três parcelas) para
cumprir o curriculo de

'

190 horas/aula. São 25
vagas apenas. Para o

Curso de Relações Hu
manas 15 horas/aula, o

SENAC cobra uma taxa
de Cr$ 3.500,00, mas li
mitada em 20 o número
de vagas.

Festa inaugura.estádio
do Grêmio Cruz de Malm-,.-.-.-.-.-.-.-.-

E o bicicroos jara
guaense está pronto para
início do certame esta
dual da modalidade, que
deve acontecer em.mar

ço. A Federação Catari
nense de Ciclismo se reu

ne IW dia 2 de março e

define o calendário de .

competição. Para 1991,

Jaraguai do Sul - A
festa em comemoração pela

.

inauguração do Estádio
Eurico Duwe, do Grêmio.
Esportivo Cruz de Malta,
superou as expectativas,.
mas o amistoso entre Ju
ventus e Criciúma deixou a

desejar aos torcedores, que
foram assistir o espetáculo,
em massa. O CÍiciÚlna
aplicou uma goleada de
3xO sobre o tricolor jara-'
guaense (com dois gols de
Grizzo e um de Jair), em-

Cuca (ex-Marcílio Dias) e

o goleiro Zé Carlos, com
excelente colocação, além
do zagueiro Oliveira. Mas
indiscutivelmente - e natu
ralmente - faltou conjunto
à equipe do técnico Zé

. Carlos, que também alterou
metade do time na segunda
etapa, colocando juniores.
Um pênalti discutível, con
vertido depois por Jair, se
lou o segundo gol do,
Cricíuma, e Grizzo am

pliou logo em seguida.

bora tenha levado o jogo
em ritmo de treino, espe
cialmente na segunda eta

pa, quando o técnico Gon

zaga Milioli praticamente
colocou outro time em

campo, com inúmeras subs
tituições.

-A equipe do Juventus
agradou aos torcedores es

pecialmente pelo desempe
nho individual de alguns
jogadores, como o meia

CAFisAS'SE:
A ESSÊNCIADA PUREZA

A gora você não precisa mais
perder tempo preparando suas

refeições. .

Basta passar na seção de. rotisserie do
novo supermercado Breithaupt e esco
lher sua comida preferida,
Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Para sua maior comodidade. embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por'mais
tempo.

Horário de Atendimento:
..

Segunda à sábado das 10 horas às 13h30min.

Vieirense comemora'
l

.

.

10 anosde ·títulos
Jaraglld Po Sul « Um quadrangular "histórico" marca

as comemorações pelo os 10 anos de fundação da Sociedade
Esportiva e Recreativa Yieirense a partir das 15h3Omin dehoje
(sábado), na sede social. O campeonato vai reunir as grandes

., estrelas dobolão estadual, competindo pela Vasto Verde (Blu
menau), Tupy (Joinville); Pinguins (lndaial) e o Clube de Bolão
81 da SER Yieirense (Jaraguá do Sul). Uma confraternização
que promete disputa acirrada, regada a um bom chopp e um de
lecioso carneiro assado.

Fundada ein fevreiro de 1981, a equipe de bolonistas da
Yieirense traz no passado glórias de campeã masculina - Bola
16 -, em 1988, em Santa Catarina, tüulo que também lhe garan
tiu partipação e o vice-campeonato naTaça Independência de
Clubes Campeões, realizada em Joinville, no mesmo ano. O
primeiro presidente foi Arolde Karsten e, o técnico, Viro Walz.
acima _

a foto dos campeões de 1988: Antônio' Bems, Jaime
Blank, Haroldo Güths, Ademar Brandenbrug, Wolfgang Riedt�
mann, Conrado Riegel Neto, Sebastião Krause e Aroldo Kars
ten.

SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 225

Acelt.mo. encomenda de refelç6e8:
Ugue 72-3800, I1Imel 313·(Merco. ou Jlllme)
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