
Cadernetas depou-

IIMPREssol

Abertura ontem CR$ 2. 750,00 - Em
C V troca da redução tios

Com.RS 0,908 RS 0,912 preçosfinais de vários
Tur.RS 0,86 RS 0,98 produtos ° governo
Regional ontem promete aliviar os
Par.RS 0,85 .

RS 0,98 __]!!!!!ostoS. .'
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pança com aniversá
rio ontem, 8, deverão
ter um rendimento de

39,0105%%,

:OO��� �:�real, naspáginas5,6, FeiradaMalhadeve repetir
I sucesso dosanosanteriores

ECONOMIA

Real impõe novas regras e

ainda preocupa consumidor
de gavetas. As questões mais exemplo.Nestaedição,oCOR

REIO ECONOMIA traz um

guiacompletodecomosedeve
proceder em relação à nova

moeda, agora estabilizada na

proporção de CR$ 2.750,00

cruzeiros reais para reaisainda preocupantes tem sido a con-

.�;G�"l!�b.<>��.e�q�ffi���... .,v�d?s�o�<!o��guéis,
zasentreaspessoas, nahorade sejà.tn residenciaisou corríerci-
pagarourecebercontas, princí- ais, prestaçõesdacasaprópria,
palmenteporcausadavaloriza- poupança,FGTS, chequespré-
çãodasmoedasfracionáriasaté
então desprezadas em fundos

Amda.há confusão entre cruzeiros reais,e reais na hora de pagar as contas

Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeirn- CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo flm- R$ 64,79

Aberturafoi ontem pela ",ànhO no ParqueMunicipal de Eventos

COMÉRCIO

Aberta ontem pela ma

nhã a 8a Feira da Malha de

Jaraguádo Sul que, segun
do estimativas, deve pro
porcionar negócios ao re

dordeUS$l milhão. Orga
nizada pelo Rotary Club,

secretariamunicipal de In
dústria, Comércio e Turis

moePrefeitura,aFeiratem
. se tomado, ao longo dos

anos, o maior evento _do
gênero em Santa Catarina.

Página 4

DESEMPENHO

Jangada vence as disputas
da Taça Indaial de Tênis

Página 12
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Jaraguá do Sul,9 de julho de 1994

EDITORIAL

A cidade é quem ganha
N este mês de julho, Jaraguá do Sul é

sede deimportantes eventos de alto signi
ficado .para a economia da cidade. Um

,

deles, a 8a Feira da Malha dá ao público
visitante - estimado em 120 mil pessoas
esteano - aoportunidade debons negócios
com produtos de alta qualidade. Outro

déstaque é o 430 Campeonato Brasileiro
de Canaricultura que termina amanhã no

ginásio de esportes do Colégio São Luiz.

E, finalmente, entreosdias 15 e25 aIFeira
da Pequena e Média Empresa, de caráter
regional mostrando o que há demelhor no
ramo metalúrgico e de prestação de servi-

ços, basicamente.
I.

Além-dos negócios que sãÓ realizados, há
outro aspecto aserconsideradopara semedir
o quanto é importante para Jaraguá do Sul a
promoção de tais eventos: os e�pregos tem
porários e o faturamento paralelo do comér
cio normal, principalmente hotéis e restau

rantes, o' que vai gerar, por consequência,
mais arrecadação do município para investir'
em obras. A cidade, como um todo, além da

divulgação foradoEstado,ébeneficiadaeseu
.

desenvolvimento vai sendo viabilizado. A'

parceiria que está havendo agora, portanto,
precisa sermantida.

Estelionato eleitoral
*Ricardo Vé/ez ROdriguez

,Ó eleitorado espera dos candi
datos à presidência e vice-presi
dência da República respeito às

instituições demecrátícase expo
siçãoclara dos seus\progtrunas de
govemo. OcandídätoLuiz Inácio
Lula da Silva e a coligação de

esquerda

estrutura da ordem jurídica que, declarações do candidato à vice
como ensina o grande mestre pelo PT e coligados, o senador
paulista t-figuel Reale.pressupõe Bisol, tratá-se de mais um des
fato, valör e nonfta�Pöde acont'e!"oÍ ,tempero do)äcobiíiismobarbudo-.
cer, em determinado mo�ento O grande problema dos petistas e

histórico, que esta não mais tra- dos seus aliados é que se conside-
"duza, dê forma conveniente, a ram a "vanguarda do povo" à Ia
ordem de valores que visava pre- Rousseau etratämdeintimidaros
servár. A solução não é fazer abs- seus desafetos. Se a violência sé

tração da ordem dos fatos sociais, justificasse em situações de ca-

proclamando tout-court a ilegiti-
.

rência social, de há muito estarí-
midade da norma e deixando a amos mergulhados na guerra ci-
sociedade órfã da mesma. O ca- vil. O remédio para as carências
minhocívilízadoconsísteempro- sociais não é a guerra, mas o

mover, pelas instâncias compe- desenvelvimento. E desenvolvi-
tentes, a modificação da norma, . mento significa, em primeiro lu-
para que melhor se adapte às no- gar, produção de riqueza e, em
vas exigências dos tempos. É ela- segundo, criação de mecanismos
ro que para o candidato de um jurídicos, políticos e econômicos
partidoquesistematicamenteobs- para distribuí-la nos vários seg-
truiua revisãoconstitucional, (pre- mentos sociais. Ora, nem uma

vista na própria CartaMagna), Ö nem outra coisa ocorrerão, ape-
caminho do respeito aos procedi- lando para a violência. Ela só
mentosjurídicos e institucionais é consolida as desigualdades soei-
demasiadamente longo e penoso. ais e o autoritarismo. Se aviolên-
Correspondemelhorà adrenalina cia resolvesse, osmorros cariocas
populista do PT fazer tábula rasa seriam ilhas de prosperidade.
de tudo e promover a desordem
social.

'

*Doutorem filosofia epro-
Quanto às bizarras - e burras - fessor universitário.

que o
()�.apóia, a dlSCUrsD

.começar idtlstemperD
. pelo seu'

vice de dDjDttJbinismD
chapa, o
senador ��(J
Bisol.até
agora não se mostraram à altura
dessas duas exigências. Em pri
meiro lugar, devido às

estapafúrdiaSdeclaraçõesdeLula,
no sentido da suapreferênciapelo
justo sobre o legal. Segundo, por
causa das declarações xiitas de

BisQI, que chegou a legitimar o
uso da violência, em situações de
carência social. Tanto num quan
to no outro episódio, saíram feri
das a ordem legal e a clareza das
idéias.

Esqueceu-se Lula da tríplice

ti
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Confira a História.
"A História de nossa

gente não podeficar só
..

na saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

i J

Barã» de Itaoocu

Há72anos
- Em 1922, o dr. Mário Simões Por- te tomar um navio na antiga Dester-
tugaI era promotor de justiça da ro, agora denominada de

I Comarca de Joinville e, por via de Florianópolis, em homenagem ao

conseqüência tinha atribuições no segundo presidente daRepública do
distrito de Jaraguá, onde possuía um Brasil, o dr. Victor Konder, via

largo círculo de amizades. Blwnenau passava por Jaraguá, dis-
- Como todos os caminhos conduzi- tinto advogado e deputado estadual,
amà Jaraguáparaquemneoessitasse com destino ao Rio de Janeiro e

viajar, via férrea,para qualquerparte
'

tomava na antigaEstação o trem que
do Sul ou doNorte, como do centro o conduziria inicialmenteaté S. Pau-
doPaís. Nem sempre era convenien- lo.

,

Há 70anos
- Em 1924, na cidade séde domnni- público.
cípio de Joinville, noticiavao sema- - Uma parteira estabelecia-se em

nário jaraguaense, fundava-se uma Jaraguá, com longa prática na Ale-
fábrica de filmes, sob a razão de manha, que se dava a conhecer por
"Sociedade de Film Gewa", tendo Frau Gertl1ld Dominowski�
conio sócios 'Fredericö Wagler e :"Ä 'fábrica de 'gasosa de Augusto
Hanno Luckner, que começava a fil- Witte, enviava para a redação do
mar paisagens em Joinville e produ- semanário, hoje o mais antigo de
ziria mais tarde outros filmes, Santa Catarina, diversas garrafas de
-OSalãoWillyVoigt, deRiodaLuz, gasosa de sua produção, o que se

inaugurava a nova pista de danças e agradecia e recomendava como pro-
convidäva os habitués paraum sucu- duto de Jaraguá.
lento churrasco e um animado baile

'

Há 5.7 anos .

-Em 1937, aediçãono887, de05/06, rnemotmm.Ca:nerciaIIntme,deaoor-
tinha novidades nà direção do jornal elo com o contrato finnadö, fica o novo
CORREIOOOPOVO.Diziaoeditori- proprietärioamcdzedoa recebertodas
a1:''ReassumiuadireçãodOCORREIO as assinaturas em atrazo é notas de

DO POVO, a partir desta data o sr. anúncios visadas pelo antigo gerente;
HooOOlÍo Tomelin, que já o dirigiu há sr. J. A Ennnendoerfer,. ficandb tarn-

tempos atrás. Passando assim, este se- bém garantidas até seu vencimento as

manário,aseqxopriedadedeseunovo assinatwasjápagas.
,

diretor, os antigos orientadbres desta· - Esta mudança na direção do jornal,
folha nada tem a ver comas idéias que .. trazia aindaoutras novidades que pas-
aqui expedidas, de agora pera frente, savam dewnmês, levado pelos arrou-
nem com a orientação política que o bos deAnnando Salles de Oliveira.

I Há 10anos
- Em 1984, o governador Esperidião Humboldt, Domingo ainda se reali-
Amin prometia jogar em Corupá, na zavam outras competições, com am-

sua visita 'de inauguração dó Coreto plo sucesso para o prefeito Albano
na Praça ArturMUller, em homena- Melchert, que informava ainda o le-

gern a mais um ano de fundação da vantamentopara umalinha de eletri-
cidade. A recepção aconteceria no tiração rural.
acesso à cidade, e às 10horasrealiza- - O diretor do Bràdesco - Almeida
vá-se uma partida de futebol de sa- Braga, também com a presença do

Ião, entre a Prefeitura e a Equipe do çatarinensePauloKoo.deFBomhausen,
. Governador, seguido de churrascada presidente da Federação Brasileira de
às 12hs., apresentações esportivas; Bancos-Febraban, visitavamaWEGe
às 20hs. a apresentação do Boi de ticavamimpre,ssionadoscomopotenci-
Mamão, de Itacorubi e22 hs, bailena aI da empresa, a única visitada no

Sociedade de Atiradores Hansa- município, na oportunidade.

A comunidade cresce

�Duas Rodas Ie se transforma pelo. Industrial
trabalho. De cada um

..

��15�:í'ZfMAS

J. e de todos Fone (0473) 71·2277 ...

• Jaraguá do ?ul- SC
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Retra.nca'
(CM.) ,

Definido
Prefeito Renato Vianna, de Blumenau, fechou com a candi

datura de Nelson Wedekin ao governo do Estado, Porque,
segundo ele, seu vice Vilson Souza está na chapa, Dependendo
da capacidade de transferir votos, Vianna pode ser uma grande
pedra no sapato do candidato do PMDB, Paulo Afonso; no

segundo maior colégio eleitoral de Santa Catarina. O prefeito
de Blumenau disse que sua postura explica a atitude de muitos

outros peemedebistas que caminhavam em paralelo à
'

candidatura de Paulo Afonso.

Erramos
Comitê eleitoral do PFL de

Jaraguá do Sul fica na rua

Epitácio Pessoa, aberto das
J3h30às Ishorcscom otelefo
ne 72-1601. Ao lado da prefei
turafunciona um comitê do can

didato a deputado Paulo

Bornhausen,filho do candidato
a governador do PFL, Jorge
Bornhausen.

Investiguem
ConselhoMunicipal de Trân

sito vaifazer campanhapara uso

do cinto de segurança, Porcausa

do alto índice de acidentes. O que
deveria ser investigado, mesmo é

em que condições as cartas de

habilitação são concedidas. Por

quenãoésàumpedaçodepapelque
faz um motorista.

Pássaros
Hoje e amanhã, entre.._9 e 19

horas noginásio de esportes
do Colégio São Luiz, cerca de

7.600 pássaros poderão ser

vistos no 43°Campeonato Bra
sileiro de Canaricultura. De

inúmeras espécies, com predo
minância dos canários, tam

bém serão comercializados. '

Dane-se
Deputado Noemi Cruz

(PMDBJ,.,ç/e. !1GJ«!, quer f! redu
ção do ICMSnas contas de ener
gia elétrica dos hotéis
catarinenses. Em três anos,' 'dos

atuais 25% para 12%.- Triste

observarque, neste aspecto, não
há nenhuma preocupação com

os consumidores comuns, que
também pagam o tributo.

II

lfIKAI AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos' * Balanceamento
*Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

Em frente a Loja Arte Laje

�Fone(0473) 71-7398
Jaraguá do Sul- SC _
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ESTABILIDADE

Deputado diz que concursos
, '.

promovemso o empregmsmo
FlorianÓPOliS - A inscri

çãode 16mil candidatos a vários

cargos emum único concurso da
secreta-

população .sobre o emprego no

serviço público.t'Não se trata de
umabusca porum posto de traba
lho e sim por uma vaga onde não
se precisa fazer nada ou muito

pouco, com a garantia da estabi
'lidade" , disse o parlamentar. A
estabilidade, segundo Gaid
zinski, proporciona aos que a tem
"ganhar no mole. Eu duvido que
se não houvesse estabilidade ha
veria tanta gente interessada".

Jarvis Gaidzinski faz uma rés-

salvaparacasos especiaisemseto
res como a Justiça, Segurança e

Saúde. "Para estas carreiras deve
-

haverum estágio de estabilidade a

ser alcançado,mas para amaioria
das funçõesoempregoestável não
pode mais ser admitida. Temos aí
nas três esferas de governo as

máquinas inchadas, ineficientes e

até 'corrompidas, tudo decorrente
de uma legislação corporativista
queprecisa sermodernizada",con
cluiu o deputado.

_

ria esta- "MoiD/iodual de
S a ú d e foz tDlltU/SD
reflete,
segundo PO/OgOllllo/
o depu- -liDmoIe"
t a d o

Jarvis
Gaidzinski (PPR), o conceito da

DíVI�A. ,.' . • Prefeito sonegaMlnlsterlO estuda melOS de · ,r. M ,
,

, ln)ormaçoes e e

,pag�r QS�trasad()s.doFPM IIUlltadopelo TC
Brasília - o rmmsténo do çãodapropostaérecuperaruma

Planejamento está estudando parcela destas perdas que, com a Itapema -OTribunaIdeContas

umafonnajurídicaqueassegu- entrada do real e a consequente doEstadódecidi?m��roprefeito
re o pagamento de R$ 40 mi- queda da inflação não vão ocor-

de Itapema, Jose �gmo F�rtado,
_ � . por sonegação de informações du-lhões aos pequenos e médios rero���bemmeno�es. Ainda -

ranteauditoriarea1izadapelàdire-municípiosbrasileiros,proposta nonurusténo do Planejamento, o
, toria geral de controle dos municí

que já tem a aprovação domi- parlamentartratou com ominis- pios, em CR$ 180.386,00 (valores
nistério da Fazenda. A infor- troBeniVerasdoresgatedetitu- dejunho).OstécnicosdoTCfize
mação foi dada pelo deputado los da Dívida Agrária vencidos. ramaauditoriaparaapurardenún
NeutodeConto (pMDB), acres- Levou projeto de lei de sua auto- eia apresentada pela Câmara de
centando qüe o governo repas- ria que.permite o pagamento de Vereadores de Itapema, sobre irre
sa oFundo deParticipação dos tributos federais com títulos ven-- gularidades na cobrança de tribu

Municípios sem correção, no cidos. "Os TOA's, apesar de se- tos como o ISS e o IPTU. Durante

mínimo lü dias depois de arre- rem tltulos constitucionais não a inspeção, a prefeitura não apre-

cadar os tributos "cobrados em edibilidad
sentou as informações solicitadas,

possuem CJ1 1 e, porque o como relatórios que comprovem o
governo não os resgata no prazo cadastramento, lançamento e ins-
fixado o que provoca inibição crição em dívida ativa, bem como

�treosproprietáriosparadispo- os respectivosdocumentos decom
rein suas terras para a reforma provaçãoreferentesacontribuintes
agrária", afirmou de Conto. implicados na cobrança do ISS .

Ufir". Este procedimento, se

gundo o deputado, implica em
perdas de até 30% para as pre
feituras.

Disse o deputado que a inten-

A nova sensação da
Chevrolet.

Um dosmaiores
SlICe550S daEuropa
O único com motor
1.0 dopaís com

injeção eletrônica de
combustível que é um
diSpositivo' inteligente.

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667 -

89261-700 - Jaraguádosul-se
Fone (0473)PABX71-3666

- FAX(�l�),!��I!!..;_;�__ ._Cg!J.$prcio cona. Faça o seu agora.'

-
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INDÚSTRIA

Feira daMalha devegerarnegócios de U_S$Jmi
J araguá doSul- Foi aberta

ontempelamanhã, noParqueMu
nicipal de Eventos, a 83 Feira da
Malha de Jaraguá do Sul cujos
organi-
za-dores FBira
- Rotary,
secreta- acontBcB
riamuni-

.

cipal de até o
I�dús- dia R5
tna, Co-

I
II'

mércio e

Turismo e prefeitu-ra - estimam .

umvolume de vendas em tomo de
US$ 1 milhão. O Sebrae/SC, se
gundo seu diretor Paulo Ferreira,
também investiuna Feira daMa-

Jaraguá do Sul - O projeto
de Formação deAdultos, desde
que foi implantado em 1991, já
formou no 10grau 196 pessoas,
o que deve acontecer commais
.100 alunos no final deste mês.

Atualmente, são 1.049 alunos
de 58 a 88 séries, além de outros
200 de 18 a 48 séries. Segundo
o supervisor do projeto, Osmar
Perelli, o número de inscritos é
tão grande que neste segundo
semestre não foram abertas .

novasmatriculas para se poder
atender as pessoas que já esta-

,
varo matriculadas' a espera de

vagas.
Uma das razões da grande

procura está na exigência das

empresasem sóadmitirouman
ter funcionários como, nomíni

mo, o primeiro grau completo.
"As empresasinvestem em mo

dernização e precisam termão
de-obra com formação sufici
ente para assimilar os conheci
mentos decorrentes destas mu

danças", avalia Perelli, As dis

ciplinas oferecidas pelo projeto
Formação de Adultos são as

mesmas do ensino regular; em
bora os conteúdos sejam resu

midos. As quintas e sextas séri
es têm duração de um ano cada,
com as "sétimas e oitavas em

seis meses. A fase primária se

I

ti

II
I

II

I

ti
I

lj 1

lha e na I Feira da Pequena e

Média Empresa, que abre dia 15
no mesmo local, a soma de US$
3Ömil, como forma de subsídio de
até 30% do valor dos estandes.

Segundo Ferreira, esta é uma das
funções do Sebrae, para incenti
var os pequenos e médios empre
sários.

Para o presidente do Rotary
Clubede Jaraguá, LuizLeige, esta
oitava edição da Feira da Malha
marca uma nova etapa' para o

desenvolvimento da cidade que,
além de ter se transformado na

capital daMalha, "tem um poten
cial inestimável nosmercados na

, cional e internacional". Segundo
"

o prefeito Durval Vasel, o evento
experimentou significativo cres

cimento desde a primeira edição
"porque os empresários sempre
acreditaram em seu próprio tra

balho".
A Feira da Malha não tem

como finalidade lançar coleções
de moda. Segundo o secretário da
Indústria, Comércio e Turismo,
GilmarMoretti, o que ocorre até o
próximo dia 25 são vendas de

estoques - garantida a qualidade -

de fabricantes cujo produto é co
nhecido nopaís inteiro. Aberta ao
público desde ontem, a Feira deve
registrar movimento de cerca de
120 mil visitantes. Autoridades e convidados/oram visitar os estaniles

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM,
...

NAO TEM T'EMPO A PERDERdivide em duas etapas que
abrangem da }8 à 48 séries.

'

P
Porcontadaprefeituracorre

o pagamento integral dos 65

professores, alémde duas coor
denadoras e um supervisor. As
empresasMalwee eWeg parti
cipam cedendo espaço físico
em seus parques fabris. Um
dado curioso é que dos 1.049
alunos dos cursos a nível gina
sial, apenas 19% são

jaraguaenses e 81% de outras

localidades catarinenses e de
outros estados. A meta,é dar
ensino de primeiro grau para
todos que' residem em Jaraguá
do Sul até o ano 2.000.

Capacitação
Diretores, especialistas e

professores de I a a 43 série do

10grau, participam em julho de
vários cursos de capacitação,
na Ferj, divididos em duas eta

pas, a primeira até dia 12. As

demais, de 10 a 12 e de 25 a 29,.
Funcionários dal 98 Sere e pro
fessores dos municípios de São
João do Itaperiu e Barra Velha
também estão incluídos, todos
das redes municipal e estadual
de ensino. Os cursos' visam o

aperfeiçoamento constante ca

pacitando os professores para .:

os diversos setores da educa

ção.

cenüar
Q)gradiente '

ENSINO

Formação deAdultos supera
número de vagas disponíveis

,t', ,�

MARECHAl,286/30
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�'do &1.1400 Junho de 199f.

A nova moeda ainda é complicadapara muitos
Com a�igência do real,

desde lOde julho, apopulação
brasileira passou a conviver
comumanovaeconomia com

predominânciadeumamoeda

forte. Nestes primeiros dias do
realmuitas dúvidas ainda pai
ram sobre como proceder em
operações bancárias, no paga
mento de aluguéis, eminvesti-

mentos cor_no apoupança, casa ção temsido demonstradacom

própria, crediários, consórcios, os aluguéis, sejam comerciais

duplicatas,FGTS,aposentado- ou residenciais. Sobre isso, o
rias esaláriomínimo, entreou- governo editou uma cartilha

tras coisas. Amaiorpreocupa- contendo explicações detalha-

das e cujos principais itens es
tão reproduzidos nesta edição
na página oito, além de outras

informações nas páginas cen
trais.

_

A maioriil das pessoas ainda têm dificuldades para assimilar a mudança provocada pelo real

II . MalhasDalmar
-rem a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso. camurçado
totalmente·mercerizado, fabricados

; com a melhor,-.�ecnologia
"'_ .:..:_, "-_ _ii"""- -_

I�AÇll-NC)S IJIIA ,rISI'I'A.
pos'.'o UE VENDAS .JUNTO A FAIUUCA.,

IlUA JOINVILLE 1346
UMAS DALMAll- AV. GE1'ÚLIO VAIlGAS, 128

.JAllAC.IJÃ I)«) SIJI.. - SC�
'''f)NI� 7 I - I (;(;(;

� _- ... -_ - - �._"_ -_ ._. � - -. � � ....,..-�- _. _ _,. .,.. •• - - -- o - - - - � __ - __ - - - __ " l .'
_,_,_;;...:.::.._ ;-- '-- '�"_�-'""'·__ ;··_.ori_·""-· __r-r- " -_._Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tire suas dúvidassobre comoprocede
INFORME-SE

Troca da moeda
Mas ninguém precisa se de

sesperar. A troca dos .cruzeiros
reais pelo real poderá ser feita
normalmente até o dia 29 de ju
lho. O prazo anterior, até o dia

15, foi ampliado pelo governo
federal. Nas trocas feitas em es

tabelecimentos comerciais - hoje
muitas lojas e supermercados
estão fazendo trocas eventuais
da moeda - o consumidor deve.
ficar atento: Um real vale CR$
2.750,00. Na conversão dos va
lores,para saberquanto receberá
em real, o consumidor deve
desconsiderar os números a par
tir da 38 casa decimal.

Os chegues
Muitas dúvidas ainda pairam

no comércio sobre os cheques.
Os cheques emitidos em cruzei
ros reais aindapodem serrecebi
dos normalmente até o dia 29 de

julho.
Os cheques pré-datados emi

tidos antes de l°de julho, serão
aceitos até 29 de julho também.
Há, porém, uma Medida Provi
sória, a que regulamenta o real,
que deve ser editada, alterando
algumas situações acerca dos

. chequespré-datados. Paraevitar
problemas futuros, quem tem

cheques pré-datados para depo
sitar depois de 29 de julho, deve
seprevenir e procurar os emiten- .

tes para fazer a troca. Por exem

plo: Se o comerciante vendeu
umamercadoria emprestações e
recebeu cheques para cobertura
deparcelas em agosto, setembro,
etc, emitidos ainda em cruzeiro
real, deve procurar o cliente e

providenciar a troca dos cheques
por outros emitidos em real.

Bancos
Os saldos das aplicações fi

nanceiras no dia 30 de junho fo
ram automaticamente converti-

dos em reais no dia.l o de julho,
com base na proporção de um

real paracadaCR$ 2.750,00. Os
resultados da conversão estão
sendoencaminhados aos clientes
através dos extratos bancários,
que devem tero saldo em cruzei
ro real no dia 30 de junho e o

valor em reais no dia lOde julho
para que o cliente possa conferir
os valores.

Casa própria
As regras atuais previstas

nos contratos permanecem
inalteradas. A dívida (saldo de
vedor) do fmanciamento da casa
própria foi convertida para real
mediante a divisão do saldo de
vedor atualizado de junho pela
taxa de conversão fixada pelo
Banco Central em lOde julho.
Continuará a ser observadoo ín
dice previsto no contrato para o

reajuste da dívida.
Todas as prestações dos con

tratos de financiamentos
habitacionais independentemen
teda épocado reajusteedoplano
-de reajuste, foram convertidas
para realem lOdejulho,median
te adivisãodo valordaprestação
de junho pela taxa de conversão
fixada pelo BancoCentral em 10

dejulho.
As regras atuais previstas em

contratos para os reajustes das
prestações permanecerão
inalteradas (variaçãosalarial, sa
lário-mínimo,UnidadedePadrão
de Capital - UPC e Taxa
Referencial - TR)
A - Plano de Equivalência

Salarial porCategoriaProfis
sional (PES/CP)
+ Pleno

Repasse de 30 dias: a presta
ção, convertida em real, será
acrescida da variação da parida
de do cruzeiro real em relação à
URV verificadaentre 31 demaio

e30 dejunhode94.Apartirde 10
de julho a prestação será reajus
tada na forma contratualmente

prevista e sempre que ocorrer

aumentosalarial dacategoriapro
fissional do mutuário.

Repasse de 60 dias: a presta
ção, convertida para real, será
acrescida da variação da parida
de do cruzeiro real em relação a

URVverificada entre30 de abril
e 31 de maio de 94. No mês de

agosto de 94 será repassada a

prestação a variação daparidade
do cruzeiro real em relação à
URV verificada em 31 de maio
de 94 e 30 de junho de 94 e, a

partir daí, na forma contratual
menteprevistae semprequeocor
reraumento salarial da categoria
profissional do mutuário.
+ Parcial
A prestação, convertida para

A maioria
dadespar
pré-data
ainda ser,

bém o úl,
reaispel

governo de
nos cantrat

foram ali

prestaçõe
uma tablit
Plano er,

tambémfo
portãncia e

separa as

licação de

vigência
ä

Preço dasmercadorias em reais ainda causa certa desconfiançã entre os consumidores

SERRA·LHERIA
, / -.... . �'-

TREVO DA FIGUEIRA
,

'RUA 'MÂTHIAS RUYSA�, SIN°
ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CORREIO .DO POVO
VENDE-SE
Título do Acaraí - RS 150 -

Tratar fone 72-1775

VENDE-SE
2 gatos Siamês (casal) com um

ano- RS 12 cada. Tratar fone
71-4665

�,.
QUER ALUGAR
Telefone (prefixo 71 ou 72).
Tratar fone 71-2122

PORCOS PARA VENDER
Tratar no Bar do Zé ou no 73-

0675, Guaramirim

VENDE-SE
Vídeo na caixa (novo) 4 cabe

ças Panasonic. Preço a combi
nar. Fone 72-2442VENDE-SE

3 x I-valorRS 100 -1 mêsde
uso - Fone 72-1297

TRABALHO
Sr. se oferece para trabalharde

. granjeiro. Trajar Estrada do
Sul - divisa de Joinville com
Guaramirim cl Vicente Perei
ra

VENDE-SE
TelhasEternit canaleta 49 (12
peças) de 5 metros e (9 peças)
de 6,5 metros (semi novas) -

RS 470. Tratarcom Charles no
71-4247 após às 17:45

VENDE-SE

Máquina para fazer suco (in
dustrial). Tratar rua José

Emmendoerfer,1648

PRECISA-SE
De diarista 3 vezes por sema
na: Ligar à tarde após 15 :OOhS.
Fone 71-3153

VENDE-SE
Freezer 180 litros porRS 200.
Tratar 72 ..3451 ou rua Hary
Buchman,60

PRECISA-SE
Decadeiraparabebê. Telefone
recado 72-3753

EXPORTAÇÃOI
IMPORTAÇÃO
EMPRESÁRIOS DE

-:'EQUENO/MÉDIO PORTE

Suaempresaestá interessadaemcomércioexterior
mas sua estrutura não comporta pessoal
especializado?Então procure-nosl
Estamos envolvidos em todas as atividades da área.
Somos' o !!!! departamento de comércio exterior
terceirizadol

TRADEWAY Assessoria de Comércio
Exterior Ltda.

Rua 3 de Maio, 58 51. 308 - JoinviUe
Tel.: (0474) 33-1365
Fax:(0474) 22 ..6035

.

COMPRA-SE
Telefone prefixo 71 ou 72 -

Tratar fone 72-2891
VENDE-SE
Moto-bomba Schneider - RS
50. RuaMaxDoering, 79. fone
72-0079COMPRA-SE

Vidros de conserva grandes -

Tratar fone 71-1776 no horá
rio comercial

VENDE-SE
Motosserra Histomil 051 -

ValorR$ 800. Rua João Carlos
Stein, 172 -Jaraguá Esquerdo

COMPRA-SE
Máquina reta - Zig Zag e

Overloq (4500) pontos). Rua
'Luis Gonzaga Ayroso, 105 -

Jguá Esquerdo - Subida do
Acaraí

VENDE-SE
GeladeiraConsulBiplex - Semi
nova - R$ 630. Tratar no 72-

3363 ou 72-3723

VENDE-SE
Terreno-íêüm'.RuaFrancisco
de Paula - 1 km do posto
MarcoUa. Tratar rua Irmão

Leandro, 160

VENDE-SE
2 terrenos na praia de
Guaratuba - 200metrosdomar,
10x24;'l'� 6.000 cada. Aceita
carro ou moto - Fone 72-1807

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 70m2 -

RS 7.000 - Schroeder I. Infor

mações Bar do Dutra. Aceita
carro de menor valor

VENDE-SE
Bicicleta infantil feminina -

72-2564 VENDE-SE
Micro System 2 deck - disco
lazer. Tratar rua João Carlos

Steín, 172 - Jaraguá Esquerdo

VENDE-SE
Terreno 14x30commeiaágua
com 35m2, em Três Rios do
Norte - Loteamento Souza -

Rua José Mesch - RS 3.000.

Informações Mercado Santo
Antônio.

VENDE-SE
Residência. Áreacentral-pró
ximo aoColégio São Luis - RS
65.000 - Tratar fone 72-0803

VENDE-SE
Casa de alvenaria perto do

Vitória, murada. Tratar fone
72-2634

VENDE-SE
Título do Beira Rio Clube de

Campo - Tratar fone 72-2564
clEliana VENDE-SE

Bicicleta 15marchasmonark
RS 90 - Tratar fone 72-1722VENDE-SE

BicicletaAluminium - 21 mar

chas, nova,RS 400. Tratarfone
72-0430

VENDE-SE

Acordeon, 80 baixos, marca
Scala, R$ 200. Rua

Guaramirim,. 179, com

Wàldomiro Scherer - Vila
Nova

VENDE-SE
Vídeo cassete 2 ou 4 cabeças.
Tratar fone 71-0771 cl João

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pedras SãQbmé-nrdósld

Pednaspar.areuesbmentosEmnge�
Rua Silveira Júnior, S/n2 (pr6x. Ginásio de Esportes)

Guaramirim - SC I�()NI�: 7:J-(M)27
I'

I,
! I

! I

I
I , IMPORTADORA

A OPÇÃOALTIiRNATIVAEM: V
DO

Presentes,Moda Feminina, Bebê aie
e Infantil,ArtigosNacionais e Im-

'

portados••• emais: FRALDAS DESCARTÁVEIS cl
qualidade epreços imbatíveis.
AV. MAL. DEODORO, 1412 (PRÓXIMO MARCATTO)

FONE: 71-3247
�,�

..,' " .I�. "::', (� ,<}., ��:, .l:
�

..

ii �. .-; .�.

I
I

I

! .

I �:t II � �j I] _
Combate a incêndios se faz com

extintores, hidrantes e pessoal treinado.
Recarqas, aquisição de extintores e

. treinamento, faça com quem oferece

garantia e confiabilidade.
Rua Antônio Stanislau Ayroso, 122 - Fone 72-2205

I .

l

j

\ '

VeronaGLX 1.8(G)· cinzagrafitemet. completo 91

EscortL(A)-cinzamet. 89
Monza�LE 1.8 (A) -verdemet... .

Uno CS (A) - vermelho , 89
UnoCS(G)- vermelho

· 86
ChevetteSL(A)-verdemet.. : 88

ChevetteSL(A)-begemet.. : : 86
GoICL(A)-cinzamet.. 87'
Gol LS - (A) - bege 86

opalaComodoro, arcondicionado,direçãohidráulica(A)cinzamet. 86

PampaGL(A)-verdemet. 89

Fone (0473)

76-70"14
RuaAngeloRubini, 951 • Barra doRloCerro
89260400 -Jaraguá doSul·SantaCatarina

CLASSIFICADOS �.
. Jaraguá do Sul, 9 de julho de 1994

VENDE-SE
Camionete D 10, cabine dupla

" -an081. Valor 10.000,dólares
- Troca por carro até 5.000
dólares. Fone 73-0553

VENDE-SE
Fusca ano 83 a gasolina. Tra
tar rua Joinville 2270 após
18:00hs

FUSCA/83
Vende-se a gasolina. Tratar
ruaJoinville 2270 após 18:00hs

- Assitência e Assessoria em
medicina e segurança do trabalho

- Convênios com empresas lPESe e Unimed

Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

FUSCA/72
Vende-seR$2.000. Tratar72-
2075

GOLGTS/89
Vende-se, com 57 mil km.
Ótimo estado com alarme. R$
10.000 - Tratar fone 72-0080
comEvandro. BR 280 km 72 -

"

próximo Bar e -Mercearia
..

Delucas

Clínica Lavara'

FUSCA/73

Vende-se, ótimo estado - R$
2.000. Rua JoãoBatistaRudolf,
131 - Bairro Amizade - 71-
0936

,

FUSCA/83
Vende-se, gasolina. Rua

Joinville, 2270 após 18:00hs

FUSCA 81 E BRASILIA 76

Vende-se. Tratarfone 72-0668

- Clínica Médica

�----,,------------------------"'"

II ,

Abandono de emprego
Antares PréMoldados de Con

creto Ltda.

Solicitaocomparecimento do sr.Osni

Wolf, portador da carteira de trabalho n°
87835,série: OOOOJSC, noprazo da data .

aqui especificada, dia 11107/94, à rua

CordoeI Procópio; Gomes de Oliveira,
i4'07.'6 não éompareciimento neste pra
zo caracterizará abandono de emprego,
conforme artigo 482 da CLT, letra I.

EXCJ:LENTE
Fusca 79, corvinho, em exce

lente estado. Interessados tra
tar pelo fone 72-3363 ou no

Jornal CORREIO DO POVO,
com Cézar

LlGUEPARA:

(0473) 72-3363

'WIZARD

rnglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstràtiva gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

. Assessoria completa na área Gráfica

para sua Empresa
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtísticos,

. Anúncios de Jornais e
Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas,

Produção dé Audio �Visual

1
I·

I
J

I

.Kf\lB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
Fone/Fax (0473) 72-1066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG * RIO-SUL

CARGASNACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Av. Marechal Deodoro, 122

FoneJF�x (0�'3) "-0091 ORlO-SULJaragua do Sul - SC
.-

\td.G_��_

(.�

:Q,�ii1
In

COMPRA
VENDA
TROCA-·

LIGUEPARA

72-3363

Peças para motos e

bicicletas em geral,
com o melhor preço!!!

A COMERCIAL SIC LTOA.
*Escrita Fiscal *SetorPessoal * Contratos

*Balanços *Preenchimentos de carnês
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122 - fundos da Varig

Jaraguá do Sul - SC
. Fone: 71-1721

2:deA�a�t,/e º/ílo/dt�,��aJ
De Jaísa e Bere

AARTEDEEMOLDURAR
Molduras em Pátina de Capê, Laca,

Degradê, VidroAnti-Reflexo
Atendimento das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h

Rua Major Julio Ferreira,.330
Fone (0473) 71/-8435

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

� PA08V1NBO
Aberto diariam.ente das 06:00 às 21 :OOhs,

jnclusive domingos e feri.ados
Av. Mal. Deodoro da Fans.ca. 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(PróximoWeg I).

Fone: 72-1 243

M'ARAN�NI �'Bolsa
de Telefones <��

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 lEIDE

ALDGA
!;tua Wal�er Breittlaupt, 92 - Jar�guá do Sul - SC

(D�fronteaoHeiraRioClubedeCampo)

Fazemos sua lesta inlantil,
1Ia.. venha conhecer nossos

�� artigos para lesta.

Av. Getúli·o Var>qas �
25 T�,Hoft PapeF' PapelaF'lo /.

Fone: 72-3596

'1f(W�@é_0
\

@ß�ß OO�[l,��& [l,)f©ßo
Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)'
Rua Joinvi/le, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de píástlcos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas
esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua Cei. ProcÓpio Gomes, 89

Fone71-0066

Rua Leopoldo Maye;, 120
Jaraguá do sul-se

Especializada em -pintura metálica; com mais de 20 anos de ex.,.riên
cia em carros batidos e reforma. Orçamento sem compromis�s:!o.:_--,..;�..;�__

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�llhiliar�at.!5 II
li

Confira nossos C*'MPEEi

preços a vista
DOS

li

P�E�OS8*,1 OS
ou a prazo --

Mobiliar Haus - Móveis com economia
SCHROEDER • Mal. Castelo Branco, 2630 • Fone (0473) 74·1242

JARAGUÁDO SUL·Domingos da Nova, 154, próximo ao semáforo
da Reinoldo � Fone (0473) 71-3314

BREVE ,NA REINOlDO RAU • ANTIGA lOJA COLOMBO -

,

.1

l· •.

Rua José Emmendõerfer, 25 - centro

ti (0473) p71-4322
(hor. comercial)

Jaraguá do Sul - SC-

;CO:M. DE P:EÇAS PARA
BICI'CLETAS :E MOTiOS LTDA._
'.

.

II O naelhorpreço, confira! II

I
1_

A maneira- rnaís fácil dé
você vender ou comprar o
que precisa é lendo os

C'lassificados do CP e

anunciando aqui.

LIGUE
72-3363

É INTEIRAMENTE
GRÁTIS ..

EDITAL
II

II

II

Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, e Oficial de Títulos da Comarca de

Jaraguá do Sal, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Protestos. os

.

Títulos contra:
_

Copy Sisten Copiadora Sistemas Ltda _ Rua Praça Angelo Piazera _ NESTA
Carlos Rodolfo Baade _ Rua Rio de Janeiro, 167 _ NESTA

Duffy Malhas Ltda ME _ Rua JoinvilIe, 4885, Sala 4 _ NESTA

Gilney Carlos Gonzaga _ Rua Pastor Alberto Schneider, 1118 _ NESTA .

G FInd. Conf. Ltda _ Rua Bernardo Dornbusch, 690 _ NESTA
Lourival Loffler _ Rua Estrada Corticeira, s/no - GUARAMIRIM
Lourival Löffler _ Rua Estrada Corticeira, s/no _ GUARAMIRIM

II Maria da Graça Bakum _ Rua Victor Rosemberg, (final da rua) _ NESTA
I'
II Motel Cosab Lt _ BR 280 km 72 div. com Corupá _ NESTA

Motel Cosab Ltda _ BR 280 km 72 div. com Corupá - NESTA
Sandro Roberto Schunke _ Rua C. Lot. Itajaí, 457 _ NESTA

Tingitex Berief. Texteis Ltda _ Rua 603, 165 _ NESTA
Mats. Cons. Figueirão _ José Theodoro Ribeiro, s/no _ NESTA

Figueirão Com. Mats. Const. _ JoséTheodoro Ribeiro, s/no- NESTA
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados "na forma.da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul,06/07/1994.
Patrícia Tavares da Cunha Melló Gomes

Tabeliã

-, UMA GRANDE
FESTA PARA
SUA FAMíliA,
COM ÓTIMAS

-

OPCOES DE,
•

COMPRAS E
lAZER.

8 A 25 DE JULHO

I FEIRA INDUSTRIAL 'DA
.

PEQUENA EMPRESA
15 A 25 DE JULHO

PAVILHÃO MUNICIPAL DE EVENTOS '

JARAGUÁ DO SUL - SC

A melhor época
do ano para as

compras de
,

confec�ões para
a família ou sua

loia, mais a

informa�ão
sobre a. indústria

da região,
com um

clima de festa e

,ótimas alruJões.

GRANDE PROGRAMAÇÃO DE
. SHOWS POPULARES:

. 15 de Julho· ULTRAJE A RIGOR
24 de Julho· RENATO BORGHETTI

.

25 de Julho· SULA MIRANDA
Mai,s umú intensa programa�ão de

eventos paralelos. Todos �om ingresso
gratuito. In�orme·se!

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rio Cêrro, nesta cidade, filha de José Luiz Reinert e Sofia da Silva
Reinert, '

Edital N° 19.445 de 01/07/1994
JOÃO BATISTALINHARES E CHIRLEY SCHRAMM

Proclamas de Casamento

.
,

Ele, brasileiro, solteiro, funcionário público federal, natural de
Florianópolis, neste Estado, domiciliado e residente na rua Laguna,
182, em Itajaí, neste Estado, filho de Altamiro Rocha Linharés e

MauraSilva Linhares.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Major Julio Ferreira, 120, nesta
cidade.filha de Mário Schramm e Geny Schramm.

-,

Edital N° 19.446 de 04/07/1994
ALBERTO FROTSCHER E BERNADETE FRANZNER

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Apiuna, neste Estado,
domiciliado e residente emTifadosMartins, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filho de Amario Frotscher e Edite Odeli.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deJaraguádo Sul, domiciliada
e residente emTifa dosMartinsem Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade,
filha de Hilário Franzner e Antonina Pakuszewski Franzner.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Guaramirim, rieste E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passaro presenteEditalque
Estado, domiciliada e residente na rua Bertha Weege, em Barra do .serápublicadopelaimprensaeemCartório,ondéseráafuadopor 15(quinze)dias .

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10
Distrito daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:
Edital N° 19.443 de 30/06/1994

VALMOR RIBEIRO E CLARINDA GONÇALVES DA LUZ

Ele, 'brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Santa Izabel do Oeste,
Paraná, domiciliado e residenteemTrêsRios doNorte, nesta cidade,
filho de José Maria Ribeiro e Eva Paulina de Paula.

Ela, brasileira, solteira, diarista, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente em Três Rios doNorte, nesta cidade, filha de
Reinaldo Gonçalves da Luz e Maria de Lourdes da Luz.

Edital N° 19.444 de 30/06/1994
EDSON CARLOS MEISTER, E LUCI MARGARIDA /

REINERT

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Joinville, neste Estado,
_ domiciliado e residente naruaBerthaWeege, em BarradoRioCêrro,

nesta cidade, filho de Ermelino Meister-e Anita Garibaldi de Souza
Mendes.

• _ KAKO'S SU�MER SHOPPING -, �KO'S< RESIDENCE
"O UNICO COMESCADA ROLANTE EMP/GARRAS"

p ,:,

/;;.-

•

I<AI<O'S� I<AJ<O'S
.SUMMER RESIDENCE
SHOPPING APARTAMENTOS

lOJAS '

• Aptos cl 2 suites
COMERCIAIS • Salão de Festas

• Seja Proprietário
• Guarita. de

Segurança 24 h
• 81 Lojas • Ant. Parabólica .f�

• Salão de
• Port. EletrônicoConvenções

• Elevadores
• Entrega DEZj95

Exclusivos
• Financiamento

Direto em 50 meses
• Alumínio-bronze

• Praca de cj vidro [umê
Alimentação • Garagem Privativa

• Entrega DEZj96

vendas em Jaraguá do Sul: ENGETEC
CRECI - �34-J
RUA PROCOPIO· GOMES DE OLIVEIRA N° ·285-

��v����
-

•

FONES: 72- 2679 - 72 - 3139

•

' ::: > •• :,,� �.�.� �'A'.'�"'.'''''''''Ú' ����AGl!iJlQ ���4.$C ,I,
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2-6 Jaraguii do Sul, 9 de julho de 1994

A maneira mais fácil de você ven

der ou comprar o que precisa é
.

lendo os Classificados do CP e

anunciando aqui.

'LIGUE

7Z-3363
É INTEIRAMENTEGRÁTIS

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Áreade3.700m2, próxirnoaoc�tro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioC.Ferreira.
Terrenocentral,no iniciodarua
AdéliaFische:ráreade33.023,OOm2.
LotesnoLoteamentoltapocuzinho.
LotesnoLoteamentoJardimFrancisco.
LotesnoLoteamentoRausistlUlGuaramirim.

Aluga
Sala comercial nos fundosdaSirama,
frenteparapraçaAngeloPiazera, 70,OOm2.
Salas comerciais, em cimadaCasaSimara

.. #,;.

LINHA NOBRE

MARELLI, PARA

QUEM ASSUME

TODO PRAZER DE

TRABALHAR COM

ALla_ESIJLQ__�

Que tem ainda completa linha
, de suprimentos, .mequinee e -

�. �'!'.óveis para seu escritório.EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

FONE/FAX (0473) 72-1492

[MARELU]
!
,

,
'

Você encontra na FLORIANI.
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IMóVEIS,JaraguádoSul,9 dejulhode 1994 2-7

Terrenos
Terreno - 650m2 esquina Rua Leopoldo
Janssen, cl Rua Venâncio da Silva Porto
Terreno 565m2 Rua José Emmendorfer
Terreno 970m2 - Rua MaxWilhelm
Terreno 640m2 - Rua Emma Ziemath
Terreno 980m2 - Rua José Albris
Terreno 590m2 esquina Ilha da Figueira 7

Terreno 17x30 - Rua Lourenço Kanzler
Terreno 770m2 - Centro
Terreno 420m2 - ilha da Figueira
TelTeno'450m2, Loteamento Versailles
Lotes FinanciadosJaraguá Esquerdo

Casas
Casa de alvenaria cl 132m2, terreno 1500m2
- Rua Leopoldo Janssen
Casa de alvenaria cl 247m2, terreno 2700m2
Sobradode alvenaria - Centro deBarraVelha
Casamista 75m2 - Rua Theodoro Röeder
Casa de alvenaria cl 138m2 - Rua Henrique
'S''0"'1:;.,., '1'3'8 ' :",y,

".

. . lll�, . �i/(;�.:> � _

"';1

Casa de alvenaria 135m2, prex.
Alberto Bauer ",,;,>,.' ,

Casa-de alvenaria cl 180m2 teh:�Õ, 673m� -

Centrö" t;' ':,' :
' ,

Apartamentos
Apto 226m2 - Rua José Emmendorfer

, Apto cl3 quartos EdifieioAnaPaula - Piçar
, -ras- '

,
' Apto e/2 quartos Edifício Jaraguá
Apto cl 4 quartos - Centro

Apto Edifieio D. Lili c/118m2 - Piçarras

Vendas
Terreno cl 400m" - Rua João Januário Ayroso - Próx.
Juventus - URVs 12.500,
Terreno c/288m2-RuaBeithaWeege-CR$ 7.500.000,00.
Terreno cl 600m2 - Loteamento Papp - US$ 6.500.
Terreno c/560m2 - Rua Venâncio da Silva Porto - Centro,
02 - Terreno - Rua,Walter Marquardt - Lateral - URVs
6.000.
Terreno c/1.00Óm2 - Esquina - Rua Joinville,
Terreno cl 397m' - Prôx, Supermercado Fronza - Jguá
Esquerdo .. URVs 9.000.
Terreno cl 48.000m2 - RuaWalter Marquardt.
Terreno cl l47.000m' - Rua Três Rios do Norte - US$
16.000.
Terreno cl 500nT - Rua JorgeCzemiewicz - Próx. Hospital
Jguá - US$ 9.000.

- ,

Terreno c/450m"- Loteamento Papp- US$ 12.000.
Galpão cl 400m2 + terrenocl900m2 - rua RobertoZiemann
- US$ 65.000.
Casade alvenariasemi-acabadac/ iOOm2-Próx. Supermer
cado Brazão - US$ 15.000.
Casa de alvenariasemi-acabadacl 100m'·VilaNova-US$
15.000.
Casamista cl 120m2 - Viia Lalau - US$ 16.000.
Casa de alvenaria cl 12@m2 - Rua Antonio Selunitt - US$
15,000.
Casa de alvenaria cl 126m2 - Santa Luzia - US$ 8.500.

.; Casademadeirac/70m'-RuaLuizBortolini-US$16.000.
'Casadealvenariacl130m'-RuaMariaAdaS. Mascaranhas
- URVs 35.000.
Casa de alvenaria ell11m2 - RuaRioMolha - US$ 25.000.
Casa de alvenaria cl sala comercial-Rua FranciscoHruska
- URVs 16.000.
Casa de madeira er80m2 - Rua Walter Marquardt - US$
20.000.
Casa de madeira c/ 120m' - Jaraguá Esquerdo - URVs
12.000.
Casa de alvenaria cl 100m' - Loteamento Champagnat -

US$22.000.
'

Casa de alvenaria cl 114m' - Rua HenriqueGeifert - Próx,

Weg II - US$ 15.000 (+ financiamento).
Locação

Casa de alvenaria cl 3 quartos - Rua João C. Stein.
Casa de alvenaria cl 3 quartos - Rua Guilherme

Wacherhagen
'

Sala comercial cl 24m2 - Jaraguá Esquerdo.
Sala comercial cl 45m2 - Rua José.Teodoro Ribeiro.
Sala comercial c/40m' - Rua 25 de Julho, 577 - VilaNova.

* Escrita Fiscal
* Setor Pessoal
* Contratos
'* Balanços

* Preenchimentos
de carnês

'Há meio século
atendendo a

Região daAMVALI

COMPRA-VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

Fone: 718009
Rua ....p.ld• .I.n•••n 6.
.I.r_.uã d. Sul - SC

(Fln.1 d_ ru. d. C.I.a .c.n6...lc.)
C••CI .760 �

CRECI6392
Ru••• d. lulho, :li 1 7

VII••ov. - .......u6 do Sul - SC

Fc."..a
7SR-- .... !SSAo lado da Varig

Terreno

I otr.llIIl'nto Vrn.dlll". li

.1 IT.I dr -t:,111II

Loteamento Juventus
Lotes com entrcrJa + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLOO RAU, 61 • JARAGUÁ 00 SUL. SC

N Dv E E
Sala comercial

l{lI.l: \ idol

Rmrlllhrl t:lIl'r. I{I�. l

arca dc 20:'im'. Inre.l.

Casa de alvenana

Rua: ( .1 rim '\ it'l,. \ 11.1

\0\ .1. r .ll'e.1 dr 1311111'

tCI. -t"')III'.

Terreno

H,lI.1. .!mc Pllolli.

�'tr.I(LI '\1I\.I.r .IIT.I

de :'i.ú-t(,m'
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Apartamento no Edificio Jaraguá.
Terreno na ruaMax Nicolau Schmidt cl 500,00m2•
Apto. cl 160,OOm2 no Edificio Miner naMal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa'mista c/90,00m2 na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl l00,00m2 na rua Santa Catarina:
Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200,00m2• (VilaNova).
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,00m2• No loteamento Jardim Francisco.
Casade alvenaria cl300,00m2, na ruaRichardtPiske, com 3 ar condicionados, hidromassagem,
aquecimento solar, e sistema de alarme.

"Aproveite esta
" 'chance"

* Apartamentos prontos
para morar;, .

* Otimas localizações;
* Pequena entrada e res

tante em suaves presta
ções;
* Parcelamento direto
com o proprietário.

Edifício Argos
- Apto. novo com 134m2;

,

- 1 suite + 2 dormitórios;
- Excelente acabamento;
- Rua Jorge Lacerda.,

·Edifício Eldorado
- Apto. novo com 86m2;
- Contém 2 dormitórios;
- Excelente acabamento;
- Rua Florianópolis.
Obs.: Venha tomar um

cafezinho com a gente e

.. aproveite para fazer um
bom negócio.

Casadealvenariana ruaFcodePaula, com 120m2,com terreno 1.000m2 próx. aoPostoMarcolla.
Casa de alvenaria BR 280. Próx, Posto Marcolla, com 145m2, terreno todo murado.

,

Looa�o
'

Casarnistac/4 dormitóriosedemaisdependências, rua IrmãoLeandroao lado n099 (VilaLenzi).
Apto. na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios e demais dependências.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula (próx, Posto Marcolla), com 2 dormitórios e demais

dependências.
.

Casa de alvenaria na rua Germano Wagner n" 927. Fundos. Com 2 dormitórios e demais

dependências.
Salas comerciais

NaAv. Getúlio Vargas n? 49, com 68,00m2•
Sala na rua João Januário Ayroso (Jaraguá Esquerdo) .

•••••••••••••••••
· ��� .

: CRECIN°1596ti :
• •
• Ba....a Sul •

= I...óveis :
'I Fone: (0473) 72-2734 I
• Cuu •
• Casa em alvenaria cl 140m2, 3 qtos, sal. eoz. cop., • I• BWC, garagem, churrasqueira, terreno cl 372m2• - •
• Centro. Aceita-se carro..Preço 53.000 URV's. •
• Casa em alvenaria cl 70m2, demais dependências, •

I' ••
terreno cl 352m2, todamurada, ruaVitorWitkoski,

1.'Jaraguá Esquerdo. Preço 14.700 URV's.
Casa em alvenaria cl 102m2, 3 qtos, demais depen-

= dências; garagem, terreno 'el 360m2, na Barra, pró-,: Iximo a Malwee. Preço 27.000 URV's.
• Casa em alvenaria cl 70m2, 2 qtos, demais depen- •

•• dêneias, loteamento Jardim Hruschka, Bairro São •• ILuiz, terreno, e/2.550m2• Preço 13.000 URV's
• Casa demadeira, 2 qtos, sal. cozo BWC, eiL485m2,. '

• na Barra, lateral da rua Pastor Schneider. Preço •
• 18.000 URV's. •

I• Apartamento •
• Com 107m2, 3 qtos, 1 suíte, cop. eoz. 2 BWC, área •

I. pl garagem,naBarra. Aeeita-seearro. Preç035.000 •• IURV's - negociável. \

• Terrenos •
'

,

• Terreno cf 396m2 (16x25), lateral rua Walter •
• Marquardt. Preço,7.000 URV's. • I'. Terreno cl 36.000m2 (81x444), lateral rua Herácio •
• Rubini, na" Barra. Preço 106.000 URY's, sendo

•40.000 URV'� de entrada e o saldo em 10 (dez)

•• meses. •• ITerreno c/ôvlm- (l5x27), loteamento Água Verde,
• próximo Posto Mareolla. Preço 8.000 URV's com •

•••
50% entrada e mais 6 prestações. •

ITerreno cl 434m2 (l4x31), rua João Planincheck, ' •
Centro. Preço 11.000 URV's. ' •

• Terreno cl 69.000m2 (l05x660), Rio Cerro II, pró- •
• prio parapastagem, lagoas, sítio, distante300mts do I I• asfaito. Preço 17.000 URV's. •
• Terreno cl 1.060m2, edificado com um galpão de •
• 95m2, rua Francisco Hrusehka, n? 465 - Bairro SãO. I• Luiz. Preço 20.000 URV's. • .

• Loteamento •
• No bairro São Luiz - Jaraguá Esquerdo •
•

A partir de 450 URV's de entrada e saldo em 2-1:
•

nleses.
• •
I Tratar na R. Ânllelo Rubin;' 1223· Sala 9 • Barra do Rio Cerro .'
•

Fone (0473) 72-2734 CRECI1589 - J' •
�...............•

TERRENOS
Terreno em Piçarras abeira rio cl4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, próx, Parafusos
Ewald.
Térreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2•
Próx, trevo Posto Marcolla

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

Terreno-esquina na Rua ReinoldoRau cl casa de alvena
ria
Terreno rua Reinoldo Rau 17x34 (518,OOm2).

CASAS
Casa de alvenaria cl 60m2 , Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria él 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, nO 1.122.

Casa de alvenaria em construçãocl 144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel

'

Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski

APARTAMENTOS
Apto. EdificioJaraguá c/70m2 c/2 qtos., (lOandar), apto
3.

'

Apto. cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. em Piçarras Edif. Marisa - Apto 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m2

Apto. cl 156m2 - Editicio Schiochet, 6° andar (parte
financiado)

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe'
A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

- CHÁCARA NA CIDADE
Arborizado, cl área de 14.700m2, a .5 km do centro cl boa

água uma casa em excelente estado e casa de caseiro'

TERRENO COMERCIAL
Av. Mal. DeodorodaFense_cac/2.500m' c/25m plMal.
(Instalações Brasilauto)
Av. Mal: Deodoro da Fonseca cl 1.382 m'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO-'

opagar ou receber as. contas em reais
Jaime de Borba/CP

real em lOde julho de 94 será

reajustada, na época contratual
mente prevista, com base no au

mentosalarial definidopelapolí
tica salarial para o período com
preendido entre as respectivas
datas-base da categoria profissi
onal do mutuário.

B - Prestações vinculadas a

Unidade Padrão de Capital
(UPC)
A prestação, convertida em

real em lOde julho será reajusta
danaépocacontratualmente pre
vista, com base na variação da
UPC 'Verificada entre o mês do
último reajuste aplicado eovalor
da UPC correspondente à 'res

pectiva época de reajustamento.
C - Prestações vinculadas

ao salário mínimo de referên
cia
A prestação, convertida para

real em lOde julho seráreajusta
da, na época prevista em contra

to, com base na variaçãodo Índi-
00 de Reajuste do Salário Míni
mo (IRSM) apurado entre o mês
do último reajuste e o mês do

reajustamento a aplicar.
D - Prestações vinculadas

ao Índice de Atualização dos
Depósitos de Poupança

Aprestaçãoconvertidaem real
em lOdejulho será reajustada na
época prevista no contrato com

base na variação do índice de

remuneração básica dos depósi
tos em poupança.

em relação ao valor obtido na

aplicação da MP 524, a diferen
ça será convertida em URV na

data do efetivo pagamento e des
contada em 'até três parcelas a

partir de julho de 94. ' �

Pagamento dos
aposentados

As aposentadorias e pensões
mantidas pela Previdência Soci
al já estão convertidos em URV
desde lOdemarço de 94 e, em 10
de julho, automaticamente con

vertidas para real na base de um

por um. Os pagamentos dos apo
sentados em reais serão feitos a

partir de 4 de julho conforme a

tabela:
Benefícios de final I - dia 4,

de final 2, dia 5, e assim por
diante. _

Salário mínimo
o salário mínimo fixado em

64.79 URVautomaticamentefoi
transformado em reais na pro
porção de I URV para 1 real.

Os salários não estão conge
lados. Continua imperando a li
'Te negociação entre patrões e

empregados, observada a legis
lação vigente. No mês da data
base da categoria profissional, o
trabalhador tem assegurado o

direito a revisão do salário,
deduzidas as antecipações

'UFIR
A UFIR continua sendo cal

culada após lOdejulho, mas sua
aplicação no pagamento de
contribuições e tributos ficará
interrompida por tempo
índeterminado. Em beneficio do
contribuinte, a UFIR continua
sendo usada para co�io da
tabela de Imposto de Renda lia
Fonte e para correção dos balan
ços das empresas. Asmultas pe
los atrasos nos recolhimentos
dos impostos também serio
corrigidas pela UFIR.

Uma tabela de conversão tira todas as dúvidas na hora de pagar com real ou cruzeiros reais

cataselíiitidãs em cruzeiro real
são convertidas em real de acor
do com o valordc troca damoeda
fixado pelo BC em IOde julho.

FGTS
OS depósitos do Fundo deGa

rantia continuam sendo remune
rados no dia 10de cadamês, pela
TR, acrescidos juros de 0,5% ou

0,25% a.m. conforme o caso. O
saldo da conta individual é con
vertido para real desde IOde ju
lho, de acordo com a proporção
dc troca das moedas fixado pelo
BC.

dc aniversário da conta o crédito
dos rendimentos será efetuado
normalmente. Não haverá queda
no rendimento. Com o real, desa
parece a ilusão que faz com que
as pessoas pensem queodinheiro
crescemuito na poupança. Isto é
ilusãoporque tal "crescimento" é
fruto de uma alta taxa de infla

ção. Sem inflação. o dinheiro

aplicado em poupança será mais
forte e o poupador poderá plane
jar sua vida, eom tranquil'idade,
por um prazo mais longo. A ca

derneta continua a ser uma apli
cação de grande simplicidade,
garantida e com liquidez. Além
disso, é aplicação isenta do Im

posto de Renda.

Consórcios
As mensalidades dos consór

cios serão automaticamente con
vertidas para real, dividindo-se a
importância em cruzeiros reais

pelo valor de troca fixado pelo
BC em lOde julhö, sendo que
seus valores continuarão acom

panhando o valor do produto que
está sendo adquirido no plano de
consórcio.

Crediários
Não há tablita nas prestações

de crediário. As prestações em

cruzeiros reais com vencimento
a partirde 10 dejulhosãoconver
tidas em real pelo valor de troca
fixado pelo BC em lOde julho.

Caderneta de

poupanca
O saldo das cadernetasjá está

convertidoemreal de acordocom
o valor de troca do BC. Na data

,

Cartão de Crédito
As faturas do cartão de crédi

toemitidas emURV são automa
ticamente convertidas em real (1
URV= 1 real).

Já as faturas emitidas em cru

", zeiros reais serãoconvertidas em
� real, observado o valor de troca

fixado pelo Banco Central em I o

de julho (l real= 2.750 cruzeiros
reais).

Mensalidades
escolares

As mensalidades escolares
calculadas em URV a partir de
marçode94, na forma daMedida
Provisória 524, de 1 de junho,
não podem ser reajustadas pelo
periodo de 12 meses. No caso de
mensalidades cobradas a mais,

Duplicatas
As faturas e duplicatas emiti

das em URV são automatica
mente convertidas para real (I
URV= 1 real). As faturasedupli-
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ALUGUÉIS

s:»:

Governo explica métodospara fazer conversão
o Governo publicou uma

cartilha sobre o cálculo de conver

são dos aluguéis parao real no dia
3· de julho. A regra de conversão

·

vale para este mês de julho, pois ó
valor de junho já foi lançado ou

"mesmo

\pago e

t·o·lo se

-podemu-
·

dar a re-

·

gra de

"111111··
tle/11l1li11
lIillVill
6111dor

.contrato

'.no meio do período. O documento

". do governo foipublicado ria forma
. de perguntas e respostas. Veja os

,principais itens da cartilha:

Há diferenças entre aluguel
residencialecomerclaipara efei
tos de conversão?

Não há diferenças entre as re

gras para a conversão dos

aluguéis comerciais e residenciais
. para ri real, exceto por um disposi
tivo especifico da MP 452, pelo
-qual o aluguel residencial com re

ajuste de um ano deve considerai"

ps primeiros seismeses doperíodo
. :', pleno para efeito do cálculo da

';média.Um aluguel comprazode 12,
'', meses e período de reajuste no

mêsde janeiro, terá que considerar
.para efeito de média os meses de

"

,

janeiro, fevereiro,março, abril,maio
'ejunhodo ano anterior ( 1993) para

; cálculo da média. Em todos os de

,

mais 'casos, envolvendo aluguéis
; com prazo de reajuste diferente de

Algumas lojasjá estão dando prazo de trinta dias para chequespré-datados sem juros

média será o mesmo número de

meses do período pleno para efei
to do reajuste.

Assim, para um contrato com

prazo de reajuste de quatromeses,
deve-se considerar para cálculo da
média os quatro meses imediata

mente anteriores a junho, inclusi
ve. Para um contratode seismeses,
considera-se os seis meses imedi

atamente anteriores ajunho, inclu
sive.
A aplicação da regra de con-

um ano, deve-se considerar sem- versão valepara os alMguéis que
,

pre para efeito de cálculo demédia forampagos em junho?
,

. ös meses imediatamente anterio

res a junho, inclusive. Vale a data

do vencimento do aluguel, confor
me está no contrato e não a data do

pagamento. O número de meses

'necessários para a apuração da

Nilo. A regra de conversão vale

paFa o mês déjulho.iO aluguel de
junho já foi lançado, ou mesmo

pago e não se pode mudar a regra
para junho rro meio do período
aquisitivo.

MAU CHEIRO...

Qual o prazopara o reajuste
dos contratos antigos de alMgue�
apartir de r de julho?

AMPdizqueo prazode umano
para reajuste contra a partir do

último reajuste para os casos de

locação residencial. Quem, por
exemplo, teve reajuste em janeiro
deste ano poderá ter reajuste em

janeiro do ano quevem. Quem teve

reajuste em-outubro do ano passa
do, terá o próximo reajuste em ou

tubro próximo.
Como converter um alMguel

cujo vencimentoocorra no dia 15
destemês e cujoprazo de reajuste
seja quadrimestrai?

Apura-se a média em URV dos

quatromeses imediatamente ante

riores, a junho, inclusive. Pega-se

o valor do aluguel em cruzeiros

reais no dia do vencimento (IS) de

junho e divide-se pela URV do dia

para se obter o valor em URV. A

mesma operação se faz para os

meses de maio, abril e março. So
mem-se os valores apurados em

URV e divide-se por quatro para s�
obter amédia emURV no período.
A seguir, se pega amédia em URV

e se transforma ela de volta em

cruzeiros reais pelaURV do dia 15

de junho. Digamos que tenha dado
CR$ 200mil e que o índice de con

tratosejao'lGP-M, quedeu4S,2l%
em junho (na apuração de preços
em cruzeiros reais) e de 1,31% em

junho (na apuração de preços me

didos pelaURV), conhecido como

IGP-M2.

Cálculo do aluguel de
julho em real

Primeiro multiplica-se o valor
.

d� CR$ 200mil pelo IGP-Mde ju
nho, medido em cruzeiros reais,
prorateado entre os dias 15 de ju
nho e 30 de junho. Para facilitar o
cálculo; bastaprocurar naprimeira
coluna da tabela o dia IS e o fator
de correção prorata do IGPM de

junho correspondente àquele dia.

No caso o fator é 1,2050. Deve-se

multiplicar o valorde CR$ 200mil
por I ,2050para se acharovalorem
cruzeiros reais na datano dia 30 de

junho. O resultado desta multipli
cação deve ser convertido para a

URVdo dia 30 de junho, voltando
se assim ao valer daURV que será,
neste caso, omesmo valorem reais

válido para o dia lOde julho.
O segundo passo é multiplicar

o valor do aluguel em reais pelo
fGP:M2 de junho, apurado em re

ais, prorateado entre os dias l°de

julho e IS de julho. O fator dé
prorateação do IGP-M2 pode ser

encontrado na segunda coluna da

tabela, referente ao dia 15 .

Ummodomais simples de pro
ceder nesta última etapa, que o

Ministério da Fazenda Classifica

como- terceiro passo, é pegar o

fator direto de correção prorata,
que já embute o prorateamento do
IGP edo IGP-M2. Neste caso, bas

ta tomarosCR$200milernultiplicá
los por 1,2128, que é o fator de

prorateamentocombinado, confor
me expresso na terceira coluna da

tabela. O resultado desta multipli
cação deve ser dividido pelo valor
da URV do dia 30 de junho, que é

de CR$ 2.750,00, Chega-se assim

ao valor em reais do aluguel, que
será deR$ 88,21 no dia 15 dejulho.

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para 'o saneamento urbano, Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVII:.LE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - st
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Gente & .Informações
Sucesso

Belo espetáculo na noite de sábado passado, quandofor
escolhida a Garota Smurfs/94. Nas fotos, Hélio e sua esposa

entregando à vencedora do concurso, SandraRegina, as

premiações, e da esquerdapara a direita,
Sandra Regina de üz; Wanderléia Cordeiro de Souza,

Karotine Janssen e Luciane

Baltazar, garota simpatia.
Fotos: Foto Nilton

...._
.

J

�I?pr'"

À vista 15% desc.

1 + 1: 10% desc.

1 +2: 5% desc.

1 +3: sem juros

VESTINDOVOCÊ DE CORPO INT[IRO
Gnl)UOV-\RGAS, 55

Numclik
exclusivo,
Luciane

Klinkoski,
que comple
tou 17 anos,

quarta-feira
passada. Hoje
elafesteja a

datacom

amigos.A
coluna à

cumprimenta
pela idade

nova

A garotinha Camilo Moder de Souza completa 3 aninhos na

próxima segunda-feira. Parabéns.

.Cumprimentos ao
casal Ernesto Felipe
Blunk eDelurdes

Miranda, que comple
taram Bodas de Prata

terça-feira passada. As
filhas, genros e netos
festejaram a data.

.Parabéns à Sonia

lzidoro, que trocou de

idade dia 6 último,

Seusfamiliares
desejam-lhe muitas

felicidades.
.Mais uma vez a

Banda Flerte baixa em

Jaraguâ. Será logo
mais à noite na boate

Marrakech .

.Bela festa ontem na

abertura .ofictal da 80
Feira daMalha. Três

grandes shows já estão

marcados. Dia 15,
Ultraje a Rigor, 24
Renato Borghetti e no
dia 25, último dia da

Feira, SulaMiranda .

•Quem ainda está

com umpé atrás em
relação ao show do

grupo Ultraje a Rigor,
pode mudar de opi
nião. O show do

quarteto em Rio do

Sul no d_ia 24 do mês
passado, foi qualquer
coisa de anormal!

.Totalmente de visual

novo, nosso amigo
Samapiml
.Hoje tem festa
junina no colégio
RolandDornbusch.
Vale a pena conferir!
_Cumprimentos à
competente funcioná-

.

ria da Varig, Cláudia
Molina, que trocou de

idade na quarta-feira
passada .

•Sempre bela, a

amiga Shela.

•Aguenta coração.
Hoje a tarde tem

, Brasil contra a

Holanda.Completando bodas de ouro, o casal amigo Bertoldo (Maria)
Bartêl, quefestejaram ontem a data, e recepclonaram familiares

e amigos na An�·eg.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JUDITH
MICHAEL

AutOra de NAS RE�ßS DA' PAIX.\o

a·. ,

e
À]ELk

AOORMECIDA

..

Depois de Herança e

NasRedes da Paixão, o casal

quepublicahistórias românti
cas sob o pseudônimo Judith
Michael temmaisum bestseller

lançadopelaEditora Record:
A BelaAdormecida:

O romance conta ahistória
de Anne Garnett, uma bem
sucedida advogada especi
'alizada em divórcio. Severa,

'

inteligente, intocável, elacons
trái cuidadosamentesua car-

e)

reira. Para isso achou neces

sário enterrar o passado em

meio àfamilia rica e influente
que lhe virou as costas no

momentomaisdelicado de sua
vida. Ao encontrar seusfami
liares no enterro de seu avô,
deixa-sedominarporemoções
que julgava deftnittvamente
enterradas. A família conse

gue atrai-Ia de volta. Seu tio

Vince, retoma um conflito ini
ciado 24 anos atrás. O reen

contro dos dois marca... (À
vendanaPapelariaeLivraria
Graflpell « fones: 72..0137 e

72-0972).

DIVERSÃO

Férias na Disney
World apresenta
muitas novidades

AU-Star:fachada esportiva a 69 dólarespor dia

Wilderness Lodge: luxuoso hoteL Um dos mais caros

GAME SHOWS

Telespectadorespoderãoparticipar
luxo, passagens aéreas ou eletro
domésticos. Os interessados em

se inscreverem para participar do
programa, devem fazê-lo pelos
telefones (Oll) 845-7644 e (Oll)
843-8300. Os candidatos serão

selecionados por um psicólogo.
Outrogame, "OMelhorde To-

.

dos" ainda não tem data definida

para estreiar - originalmente tam
bém prevista para o dia 18 - devi

do a atraso de uma semana no

cronograma de produção. Desen
volvido e apresentado porDaniel

Filho, é um game de motivo tradi
cional: o teste de conhecimentos.
A sua maior novidade, está no

núrnerode participantes: cem, ou
seja, toda a platéia do programa.
As respostas dos participantes
serão aferidas e tabuladas por um

computador. Os prêmios são pra
ticamente os mesmos de "Encon
tros Imediatos".

Os interessados em participar
deste game, deverão fazer inscri

ção pelo telefone (Oll) 845-7433
e (Oll) 64-6661.

As férias estão se aproximan
do, e o sonho de muitos jovens é
passar uma temporada naDisney
World·. Istojápode ser realizado.
Algumas agências de turismo es

tão fazendopacotespromocionais
nas passagens aéreas e também
estadias em hotéis próximo'a
Orlando, na Flórida. Além de"
novas atrações, a Disney World
resolveu investir em seus clientes,
agora em hotéis. Decorado com

motivos esportivos, o mais novo

hotel do grupo, o All-StarResort,
abre uma política inédita no par
que. Ao custo de 69 dólares diári-

_
.os por apartamento, três vezes

menos do que os tradicionais

Disney's VacationClub e Yacht
Club Resort, oAll-Star pretende
atrair turistas, que para fugir dos
preços altos dos hotéis situados
dentro daDisney, costumam hos
pedar-senosarredores, Cadaapar
tamento no All-Star comporta até
quatro pessoas.

A Rede Bandeirantes coloca
no ar no próximo día 18, "Encon
tros Imediatos", uma espécie de
"Namoro na TV", onde o

telespectador poderá participar.
O programa será apresentado por
Candinho, ex-repórter de Silvia

Poppovic. Durante o. game, um
candidato - homem ou mulher -

escolhe, às cegas, .através de

perguntas, umtaj-pretendente
entre trêsoutros participantes. Os

.

vencedores serão agraciados com
refeições em restaurantes de

-

ARlES -21/3 a 20/4 - Umas

poucas palavras bastam

para endireitaras situações
que lhe pesam. Mas estas

.

palavras são justamente
aquelas quevocê tem mais
dificuldade de expressar. O

.

tempo é de pressão, mas
nada é tão rave assim.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Por mo

mentos, parece que tudo o

que você considera a sua

segurança se encontra em

·perigo. Em outros, este peri
go se traduz como a neces

sária aposta que deve fazer

para que o seu futuro seja
rós ero. Você decide.

G MEOS-21/5a20/6- odas
as circunstâncias apontam
você como aquele que deve
tomar as decisões . Nada
mais difícil para um

geminiano, que gostaria de
escorr-egarpelas circunstân
cias participando detodas e
não se apegando a nenhu
ma.

a

que você manifesta e a

maneira com que se dirige
às pessoas com que se re

laciona, tudo isso faz cres
cer sentimentos que até
agora se mantiveram ocul
tos na sua natureza. Você
está só, e na solidão a ver-

dade ermina.
.

LEAO - 2217 a 22/8 -

inquietude, as obrigações, o
desencanto das expectati
vas frustradas, tudo faz par
te do destino. Mas o destino
aqui na Terra éfeitotambém
das pesspas que lhe são
familieres, aquelas que tri
lham omesmo caminho que
você.·

LlBRA-23/9a22/10- Vocêjá
tem nas mãos todos os re
cursos necessários para
'começar a explorar outros
horizontes. Esses recursos
não são outra coisa senão
todos esses conflitos que
vocêqostaria de ver afasta
dos. O combustivel.é para
doxal.

ESCORPtÃO-23/10a21111- O
que você diz é exatamente o

que acontece. Não que sua

palavra tenha o poder dos
deuses, mas sua mimte fi
cou sintonizada com movi
mentos cósmicos que po-:
dem ser dificeis de compre
ender. Pense construtiva
mente.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 -

Entre as sombras e luzes
que lhe acontecem quando
está só, os recursos que lhe
são çjisponíveis e as pesso
as com quem se relaciona,
está você que já não sabe
mais o seu destino: Aceite a

própria ignorância com hu
mildade.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1-
Pode ser bem difícil ter de
aceitar as opiniões e mes

mo as ordens de outrem,
mas é isso mesmo que o

destino lhe propõe. Sempre
haverá flutuações durante
a existência e ficar um tem
po por baixo não é tão grave
assim.

REDEGLOBO

Hoje
07:30 - Desenhos
08:00 - Xuxa Park
09:00 - Treino GP InglaterTa
10:00 - Xuxa Park
11:40- ,Globo Esporte
11:55- Rede Regional de

Noticias
12:20· JomalHoje
14:00 - Copa 94 - ltàlia x Espanha

(ao vivo)
16:00 - Esporte Espetacular
16:30 - Copa 94 - Brasil x Holanda

(ao vivo)
18:35- Tropicaliente
19:20- AViagem
20:10- RBS Noticias
20:30· Jornal Nacional
21 :30 - Fera Ferida
22:15- Escolinha do Professor

Raimundo
23:1(l- Filme - "Com Dinheiro dos

Outros"
01:10- Filme - "Chinatow"
03:25 - Filme - "A Ponte de Remagem'"

Amanhl
Educaçloem Revista
Desenhos
Campo & Lavoura
Globo Ci6ncia
Globo Ecologia
Globo Rural
GP da Inglaterra
Barrados no Baile
Copa 94 - Bulgária xAlemanha
(ao vivo)
Domingllo do Faustão

Copa 94 - Roménia x Suécia
(ao vivo)
Dominglo do Faustão
Fantástico
Filme - 'Tlro de Misericórdia"
Placar EletrOnico
Filme - "Sobre Suspeita"

.

06:05-
06:25 -

06:50·
07:25-
08:00 -

08:55·
10:00-
11:45-
13:00-

15:00-
16:30-

18:30-
20:00 -

22:00 •

'00:35 -

01:00-

AQUÁRIO-21/1 a 19/2-Mes
mo que as circunstâncias não

sejam apropriadas, você to
mará as decisões do seu co

ração. É isso mesmo que sig
nifica apostar no seu destine.
Os riscos nada mais são do

que circunstâncias que preci
sam ser enfrentadas.

REDEBANDBRANTES

Hoje
Mistérios da Fé
National Geograpllie
Flash
Futebol Dente de Leile
Acontece
Copa 94
Copa 94 -Itália x Espanha
(ao vivo)
Copa 1I4
Copa 94 - Brasil x Holanda
(ao vivo)
Jornal Barriga Verde
Jornal Bandeirantes
Copa 94
Apito Final
Sem Fronteiras
Filme - "O Fundo do Coraçlo"
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

07:30-
08:00 -

09:00 -

11:00-
12:00-

. 12:30-
13:00-

15:00-
16:30-

18:30-
19:15-
20:00 -

22:00 -

23:00·
00:00·
02:00 -

03:00 -

Amanhl
06:15- Igreja da Graça
07:45 - Cada dia
08:00 - Anunciamos Jesus
09:00 - TV Mappin
10:00· Clube Irmlo Camioneiro
10:30- Show do Esporte
13:00 - Copa 94 - Bulgária x Alemanha

(ao vivo)
15:00- Copa 94
16:30 - Copa 94 - Rom6nia x Suécia

(ao vivo)
20:00 - Apito Final
21 :00 - Jornal de Domingo
21:15- Grandes Momentos Carlton
22:15· DomingoDez
23:15- Jornal de Domingo

2' Ediçlo
.

23:30 - Filme - "O Expresso de Trtfield" .

*Anenw6es nlo comunicadas
slo d. responsabilidade das
emissoras_

a 1 - s

palavras quemanifestam os

planos e as expectativas po
dem em outros tempos ter
sido ditas à toa, sem cuidado.
Mas o destino é implacável e
acreditou nelas, e agora você
tem as oportunidades que
pediu à vida.

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Mesmo

que as perspectivas que se

apresentam à sua mente

sejam as piores �ossíve.is,
alguma coisa no seu interi
or lhe dá a certeza de que
não pode ser compartilha
do. A solidão é sua perpé
tua companheira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGANDO INVASÃO

Jair Raulino volta Famíliadestróiplantaçãohá 30anos

atrás e diz não ser
o assassino deJ. B.
J araguá do Sul - Em

entrevista ontem ao CP, o

detento Jair Raulino, conde
nado a mais de 60 anos de

prisão, afirmou não ser o as-

sassino
de Júlio

Behling.
No de

poimen- Nt1t1m6l«tI/dtl
todeJair de /ladoR

WI/Illamemti/la
imlli/tl I!a(IJ.

há apro-
ximadamenteumano, ele con
fessou que foi o autor do cri

me,juntamentecomos irmãos
Natanaele Daniel Alves. "Fui

obrigado a confessar o crime,
estavaapanhandomuito, epara
isto não acontecer mais, con-

. fessei" , disseRaulino.Ele ain
da alega não conhecer os ver
dadeiros assassinos de Júlio

Behling, Mário Sérgio Pedro

Sampaio, Bruno Gassola 'e

José dos Santos, todos presos
há três semanas. _

.Se o advogado de Jair,

Natanael e Daniel, Rubens

Flexa, conseguir provar que
eles são inocentes deste pro
cesso, poderão receber inde

nização por danos morais por
ficarem mais de um ano pre
sos. "Pra mim não interessa
mais dinheiro, queria a liber
dade, O quemaisme interessa
agora é minha liberdade",
acrescenta Jair Raulino.

Pressões

Raulino ainda afirma que
alguémo obrigou a "abrirtodo
o jogo, isto para não ser mais

castigado". "Não estou "mais
lembrado de nada, minha ca

beça é muito fraca, não me

recordo quem foram os auto

res das surras que sofri", co
menta

Ele acredita que a polícia
prenda mais gente envolvida
no caso. "Eu não devo nada a

ninguém, a polícia deve fazer
alguma coisa cóntra aqueles
que devem", define.

Jair Raillino não quer indenização, mas sim a liberda.de
...._� ..: 7_,: _.::: �� , r

.:.�: _

;. ,....: t

Jaraguá do.Sul-A políciajá
registrou a queixa de Francisco

Horongoso, que reside na Estra
da Jaraguazinho, onde ele afirma
que àmais de 30 anos afamília de

HenriqueOestereich vem se apro
priando de parte de sua proprie
dade, "Já solicitei a saída deles

perante a polícia", disse

Horongoso, que ainda comenta

que eles vemdestruindosuaplan
tação. "Entrei em contato com

um engenheiro para ele vir fazer

a topografia do terreno, Coloca
mos estacas para marcar o peda
ço de terra de cada um, mas não

adiantou, oHenrique foi lá e reti

rou-as", acrescenta Francisco,
Revolta

Segundo Francisco, caso

não consiga resolver o proble
ma por bem, ou seja,' pela jus
tiça, em breve, ele mesmo to

mará as devidas providênci
as. "Se ninguém fazer nada,
eu não vou deixar eles des-

truírem o restante de minha

plantação. Farei justiça com

as próprias mãos", afirma.

Horongoso ainda não. fez o

levantamento das perdas que
já teve de dois anos para cá,
mas afirma que não foi pouca,

De acordo com a delegada
JuremaWolf, amelhormanei
ra para resolver esta situação
é Francisco procurar um ad- .

vogado, e encaminhar o pro
cesso para o Fórum.

sonho de construir
transforma·se

idade

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM::;; 50 URVs (em N.F.)
A TROCA poderá ser feita em gualquer

uma dasJ 310las do ..,o Zoata

Quanto mais cupons Sorteios aos Sábados:
você TROCAR l" - 18/06/94

maiores serão s�as 2Q - 16/07/94
h 3Q - 13/08/94
( ances de GANHAR (pelo Loteria federal)

, I
) _

. .(:_ --

18PRÊMIOS
2 Bleidetas
3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas c/20 m2 de
Piso Cerâmico

3 Caixas d'água de 500 litros -,

3 Coniuntos sanitários
1 CASA

ZONTA
Qucm eOJtS!roí

euufia )Vcstc»PIIIC .
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CORREIO DO POVO -12 ESPORTES ''Jiràguáúo Sul, 9 de julho de 1994

TÊNIS DE MESA

FME/Jangada conquista título
da Taça Indaial na modalidade
J araguá do Sul - A equipe

FME/Jangada, conquistou no úl
timo final de semana, a Taça
Indaial de tênis de mesa. Os

�
lquípe lIDuze
dDis IID/éus

ses trou

xeram

dois tro

féus de

primeiro.
lugar, no
feminino

deplimeilD
lugal

e no masculino. Nacategoria mi
.

rim feminino Tatiana Paula ficou
emprimeiro no infantil masculi
no até 16 anos, dobradinha

jaraguaense, Ismael dos Santos e

Jaison Hoffmann ficaram empri
meiro e segundo respectivamen
te, no infantil feminino, outra

dobradinha de Jaraguá do Sul,
Janete Jagelsky e Glauce
Klabunde conquistaram aprimei
ra e segunda colocação. No juve
nil masculino,Alcir Morch ficou
em primeiro e Alexander Fischer
em terceiro.

Nojuvenil feminino, opódium
foi só de Jaraguá do Sul Joana

Wacholz, LucianaMaria Branco
e Milena Aparecida Mendonça
ficaram em primeiro, segundo e

terceiro respectivamente, e no

adulto masculino EIner das Ne

ves, treinador da equipe, ficou em
terceiro lugar.A FundaçãoMuni
cipal de Esportes está com inscri

ções abertas para quem desejar
praticar tênis de mesa. A idade .

mínima é de seis anos.

Os horários de treinamentos

são, segunda-feira, das 17: 30h até
20h. Na terça, das 16 às 17h e das
18 às 21h, quarta, das 14:30h às
15:30 e das 16:30 às 20h. Quinta
feira, entre 17:30 às 20h e sexta

das 17:30 às 20.Maiores contatos

pelo fone 72-1300.

MELHORIAS

Mo"odaAntenaéreformadoparaoJCVL
Jaraguá do Sul-Aprefeitu

ra municipal está trabalhando

paramelhorar o-acesso aomor
ro da Antena, exclusivamente
para apráticadovôo livre. Além
de outras reivindicações da di
retoria doJaraguáClubedeVôo
Livre solicitou, a considerada .

mais importantepelospilotos, é
uma área depouso seguro.Outra

etapa que está em fase final de

melhoria, é para os veículos que
-

queiramprestigiaroevento, que
a estrada que liga o centro da
cidade ao morro está sendo
retrabalhada.

Provas
OJCVLprogramoupara este

mês, uma etapa do campeonato
catarinense de parapente
(paraquedas de vôo), que será
realizadonos dias 16 e 17próxi
mos, e, outra etapa do estadual

I
! .

ArQui'l<llCP

Pilotos terão área depouso seguro melhorada

de Vôo Livre, nos dias 23 e 24. Vegini, tesoureiro,Rogério Luis
A nova diretoria do Jaraguá de Souza, presidente da comis

Clube de Vôo Livre, que foi são técnica, Ary Carlos Pradi e
eleita no mês de maio último secretário Guido Jackson

c tem como presidente, Edenir ' Bretzke.

•�liaraencherum
eaminhäo,

o
iUjii1f.ii'A'
•

Equipe vencedora dafase classificatória

INVICTO

Vôlei infanto feminino
nafasefinal do estadual
Jaraguá do Sul - Com seis

vitórias em seis jogos, dezoito
sets a favor e dois contra, com
saldo dedezesseis, aequipe femi-

.

nina, categoria infanto, conquis
tou a fase c1assificatória do cam

peonatoestadual.Naúltimaroda
dadoretumo.realizadanofinalde
semanapassadono ginásioArtur
'Müller, as jaraguaenses vence

ram as três partidas que disputa
ram.Nasexta-feiraànoite,derro
tou SãoMiguel do Oeste por três
sets a zero, parciais de 15x12,
15x5e 16x14.Nosábado,aequi
pe de Jaraguáprecisou apenas de
44minutosparaderrotarportam
bém três sets a zero, o time de
FaxinaI dos Guedes, parciais de

15xO, 15x2 e 15x9. A partida
mais esperada de toda a rodada
aconteceu no domingo, onde

jaraguaenseseblumenauénses fi
zeram um jogo de muitas emo

ções.Nosdoisprimeirossetshou
ve superioridade da equipe da.

Bluvôlei, quevenceupor 15xl° e
15x9 respectivamente.No tercei
ro set, aADJ reagiu e venceu por
15xll e o quarto por 15x4). No
quinto e decisivo set, as

jaraguaenses impuseram seume

lhoroondicionamento fisicoeven
ceram por 15x7.

Segundo o treinador do time,
Cézar deOliveira, destaque para
a atuação de Eloiza, Greyci e
TatianaArgenton,pelavirada.no
jogo contra Blumenau Agora a

equipe se prepara paradisputar o
hexagonal final do campeonato,
que será disputado entre os dias
14 e 16 de outubro, na cidade de
Blumenau.

Contratado
Aequip€ de voleibol masculina de Jaraguá do Sul está
trazendo para reforçar seu elenco, o paulista Leonardo

Carpanera, 14, que veio do Esporte Clube Banespa,
e mede 1,98. Ele integrará o time nas disputas dos

Joguinhos Abertos.

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS

o
... de Jonathan Pauli Bueno, residente na rua 456,
02118, bairro Chico de Paula, Jaraguá do Sul.

Ele comprou no Breithaupt e faturou os

prêmi�s do primeiro sortelo da promoção
"Ofertas e Prêmios para Encher um Camintlão".

.

Siga este exemplo, compre no Breithaupt!

o
o

Início e Término
25/04 à 16/07/94

Certo Aut. n!! 01/09/004/94-57
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