
CR$I.586,87(dia 17/5) Cadernetas de
Os aluguéis deve- poupança com.
rão ser convertidos aniversário ontem,
pela URVe conge- 17, tiveram um

lad0f1':'!-unraTflT. �='+réhllim�ntô t1ê�'-�";;;
, Biblioteca Pub;43i]27�A). Estado ·1
1 or anta a

..

Novembro- CRS 15.021,00
Dezembro- CRS 18.759,00

Aberturaontem

C V

Com. l.560,14 1.560,15 .

�MPRESSol
Tur. 1.473,00 l.S04,OO
Par. 1.540,00 1.560,00

Janeiro- CRS 32.882,00
Fevereiro- CRS 42.829,00

. Mínimo filO - 64,79 URV's ····DaIaIar..
.....

..

•
. .

, ."
. ,

100-0171 CAIXA POSTAL
BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE

RUA TENENTE SILVEIRA. S/N.

CONFIRA
t 88010-300 FLORIANOPOLIS

Prefeitura divulga os gabaritos do

'·Chuva destrói
,- estradasem
'Guaramirim'

As fortes chuvas dàsemana
passadacausarammuitospre
juízos às estradas do interiorde
Guaramirim, especialmenteem
Bananal do Sul onde a força
das águas destruiupelomenos
30metros dama. Aprefeitura,
agora, providencia a constru

ção de um desvio provisório.
Página7

Seguro
Investir
Vida
Nacional ..
Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o que investiu,
corrigido.

. E ai.nda tem éi

maior cobertura
dómercado.

Durante a chuva, ação do« ladrõesfoi rápida

CRIME

Desconnecldos invademParque da Malwee

VEíCULOS

AsiaMotors vai
.

por240unid'!!( 'c

._� ..ao�ano no -Vale"
Instalada em Blumenau

desde o final de abril, a Asia
Motors pretende, aindaeste
ano, comercializar cercade
240 veículosem todo oVale

.

do Itajaí. A empresa quer
vender uma média de 30

,

. ,

veículospormês e, paraisso,
a representante DNblu in

vestiuUS$ 500mil, emárea
de 1.000metros quadrados.

Página6

Pelo menos 120 pés de na passada, no Parque
palmito foram derrubados Malwee. A ação dos la

na madrugada .de quarta drões foi facilitada pelas
para quinta-feira da sema- forteschuvas que caíam.so-

bre a cidade e que inter

romperam, inclusive, o'
acessonormal àquela área.

Página 11 '-.��---------'

INY""• .- VIDA

"bi.C.)�fij,.E Ci U • O

FONE (0473)78-3200

FAX (0473) 78-0304
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ReminiscênciasEDITORIAL

A hora da cobrança o 'ClubeAtlético Baependi (5)
o descaso,aomissãoeadisplicênciatem

marcado a atuação do governo do Estado em

Jaraguá do Sul e região do Vale do Itapocu.
Jaraguá, terceiramaiorcidadeindustrialdeSanta
Catarinae, porconsequência,fonte inesgotável
de arrecadação de impostos, tern recebido
exceção de alguns investimentos feitos na área
daEducação (obras fisicas) retomoquase igual

,

a zero. Este tratamento desigual em relação a

outras cidades privilegiadas com ações
nitidamentepolitiqueiras, temprovocadoairade
todos ossegmentosprodutivos.
Nocampo politico, asprimeiras reaçõesjáse

fazem sentir com intensidade. Aqui na região
germina a idéia de se repelir candidaturas que
venham abonadas pela cúpula estadual da
União por Santa Catarina, caso as 'obras

eu sou homem de falar bobagem,
Eugênio?". Tembém.nãoprecíeea
exagerar... (Anotaçõeshistóricas,p.
39).

Em 1939,Reinoldo RaueEdgar
Piazera, fonnavamumaEmpresade
exibíçãode fílmes,queantesperten.
ciaaEuricoDoubrawa,denominada

, de Cine Odeon, que se achava iJIs.
talado da Sociedade de Atiradores
Jaraguá(CP,ed.I.-148,p.I,7-11.
42 e nO 1.169, p. 3,10-443).

Dentre os esportes, o bolão teve
umextraordináriocrescimento,com
grupos femininos,mistosehomens,
tiliadosaoClubeAtléticoBaependl.
Umdosmaisantigosclubesdebolão,
masculino, foi oSentaPua - os6a.•

feirinosque,emboraaindaexistiBdo,
teve um período intercalado porps
ralisação, equipeaguerridaque dáo

, que fazer aos demais grupos, nas

competiçõesdasquaiscompuísora
menteparticipa.Os jogos realizam.
senas tardesda semanaenasnoites,
onde predomina o masculino e o

clubemisto.
'

O mais antigo clube filiado ao

BaependíéoGrupodeBoIIlo"Ásde
Ouro" quenoanopassadocomemo
rouo seu45°ano de existência, fen
dado em 8-5-1948, tem livros de

canções próprios e sua vida esporti
va vai contada em 4 livros escritos,
sob o titulo"AVida da Vida que I
Gente Leva".

Em 1956 (esteflagranteédoFoto
Piazera), osclubesdobolãoorgaai
zavam um concurso de beleza, que
foi vencido pelo "Ás de Ouro". De
fronte da antiga séde da Sociedade
deAliradoresJaraguá,depoisCIu
be Jaraguaense e, finalmente

Baependí, o grupo deixou-se foto

grafarpara aposteridade: empé, da
esquerda para a direita; Loreno A.

Marcatto,HeinzRodolfoKohlbach,
WilhelmLaufer(fal.),EricadaSilva
-aRainha,WalterC.Hertel,Heinricll
GetTertJr. (fal.), JoséNarloch (fal.)
e Hansi Breithaupt. Agachados, na
mesmaordem:�ldoAMarquardt
(fal. ),DorValMarcatto(fal.)Oswaldo
Heusi(fal.,em 13-5-94),Raimundo
Emmendoerfer, Eugênio V.
Schmöckel e Eugênio 1 da Silva.
Bons tempos!

Fritz von Jaraguá .. 5/94

Omundodámuitas voltasenesse
girar encontram-se pessoas que já
viveramem nossomeio ederam sua

contribuiçãoparaodesenvolvimen
to da sociedade jaraguaense. Assim
aconteceu no dijt 9-5-1993, em

Chapecó, depois do casamento da

fiJhadoeInpresárioejomalista,Darcy
Schultz. Pelo telefone contatamos

com.um casal muito conhecido, da
época em que aconteceram os fatos
narrados da ex-Sociedade deAtira
dores Jaraguá, Clube Jaraguaense,
SportClubBrasil eA.A. Baependi.

Cheio de saudades "dos velhos

tempos", o dr. Priamo Ferreira do
Amaral eSilva, ex-promotordejus
tiçadaComarcadeJamguádoSul,dá
uma ordem determinante, como só
os promotores sabem dar - "Olha,
Eugênio, você não saia deChapecó,
sem falar comigo, ouviu? Daqui a
pouco estou aí no hotel para falar
com vocês!".

Quandochegou,jáestávamos{eu,
Brunhilde, Yvonne e Francisco) na
sala do café do Hotel Bertaso. Ele

aproveitouumaxícaraparaacompa
nharogrupoediseorreucomaquele
palavreadoexuberante sobreo tem
po vivido em Jaraguá. Tocamos no
nome Baependí, em que entra o

SportClubBrasil e o envolvimento
daSociedadedeAtiradoresJamguá.
Contaqueoentãojuizdedireito, dr.
Ari Pereira Oliveira, convidava o
Cap. Leônidas, o Ten.OrionPlatt
e ele - Priamo, para uma viagem à

Florianópoliseláfalaramcomohoje
recentemente falecido Cap. Lara
Ribas,quenaépocaemodelegadoda
OrdemPolítica eSocial. Voltaram
com o nome de Baependí - como

nome, a titulo precário, do Clube
Atlético Brasil e, que não podendo
usar o nome Brasil, adotaria o

Baependí (anteriormente chamava
se Sport Club Brasil e Associação
Atlética Brasil), que tinha séde no

prédio do Tufi Mahfud e que era

liderado por Geraldo Arthur

Marquardt. Não se falava do

patrimôniodaSociedadedeAtirado
res Jaraguä, nem do
"Schuetzenhaus". Diante de tão

inusitadarevelação, ameacei depu
blicarissoquaIquerdianojornaleelé
concluiudemodoperemptório: - "E

prometidas não venhamjunto. Aliás, nemeram

necessárias promessas pois que a região, pela
suacontnbuição, automaticamente deveriaser
recompensada '

Doladoempresarial começaaser fomentada
uma união de todos os segmentos, incluindo
políticos, para por um fim a esta situação.
Documentoneste sentidojácomeçaacirculare
deve envolver todos os setores legalmente
constituídos. A idéia básica é reunir as forças
políticas e produtivas num movimento
coordenado que possa restabelecer a justiça
tributária devida a Jaraguá do Sul e região do

Itapocu. Em recente reunião da Amvali a

proposta foi posta à mesa e, pelas primeiras
reações,pelomenoseleitoralmentedeveproduzir
resultados logo.

Para o plano dar certo...
*Jacyde SouzaMendonça

Real,nemmesmocomoFundoSocial
de Emergência. O FHC2 era

essencialmente uma proposta de
revisão constitucional Pot isso, na
horaemquetodasasnoticiasconvergem
para o fracasso da revisão, é forçoso
admitir que oFHC2·abortou. Morreu
antes de começar. Não temos mais
planoeconômicoquejustifique sonhar
comum futuromelhor.

Não há mesmo noticia de que as
contas públicas estejam equilibradas
ou possam vir a sê-lo. Estamos nos

aproximandodo finaldaprimeira terça
parte do ano e o PoderExecutivo não
.encaminhou ainda 'a proposta-
orçamentáriadefinitivaaoCongresso
Nacional.AsdespesasdaUniãonesse
período têm sido' superiores à

arrecadação tributária. Os índices de
inflação, a cada mês que passa, são

superiores aomês anterior, qualquer
que seja o nome que queiramos lhes
dar: IGP, INPC, dólar ou DRV, e já

.

ameaçam romper a preocupante
barreirados50%mensais...

Mais uma vez, anestesiamos o

paciente e não realizamos a cirurgia.
Assim, é inútil sonhar: não estamos

caminhandoparaumaeconomiaestável
mas para a hiperinflação. (Agência
Planá/to).

Iludem-se ou querem ser iludidos
aquelesqúe acreditamnaDRVou no

Real
'

como soluções de nossos

problemasou

crônica que o Brasil vivência é o

resultado de um longo processo de
desordem fiscal emonetária", C "tem
suairaizesnanecessidadede financiar
os gastos do governo federal com '

emissllodemoeda". Enaexposiçãode
motivosdoProgramadeEstabilização
(n. 396, de 7-12-1993) reconheceu a
"coexistência de um setor privado
moderno, eficiente e

internacionalmente competitivo com
umEstado destroçado". Por isso SUB;

proposta de "restabelecimento das
condiçõesnormais de fimcionamento

. doEstadobrasileiro" teve como tônica

abuscadoequilíbriodascontaspéblicas
ou,comoficoutambémescritonaquele
texto, o "déficitfiscal igualazero".

Drástico aumento da carta

tributária,de24%sobreoPIBemI993
para no minimo 290,4 em 1994� foi o

primeiro remédio por ele utilizado.
Além disso, houve a redução dos
repasses a Estados emunicípios, sob
odisfarcedemnassimchamadoFlDldo
SocialdeEmergência

Mas ao sonhado equilíbrio das

contasptíblicas,nasprevisõesdoentllo
ministronosjácitadostextos,somente
se pode chegar pela revisão da
Constituição Federal, com a redução
doEstadobrasileiroe 0.8 ajustes fiscal
eprevidenciário. '

Assim, o FHC2 não deve ser

confundido com a URV nem com o

.,...

II(H
,.lIIt.
II.".(.S

mesmocomo

redutores de
nossa infla
ção. Na
verdade, são

apenas dois
mecanismos
deadaptaçllo;
destinados a

servir de ponte entre uma economia
alucinadamente inflacionária e um

sonhado período de equilibrio. Dois
mecanismos,porém, inócuoseinúteis,
se e enquanto não forem.tratadas as

causas denossa inflação.
Sem se dedicarem ao tratamento

causal do problema, costumavam os

governantesbrasileirosjogarsobreos
empresários, em especial sobre sua

politica de preços, a culpa exclusiva
pelo surto inflacionárió. Em certos
momentos a jogaram até sobre o

consumidor.Hojeháoreconhecimento
público de que essaresponsabilidade
cabemesmoaogovemo.Emdezembro
de 1993,naexposiçãodemotivosque
encaminhouaoCongressoNacionala
terceira - versão' da proposta
orçamentária para 1994, afirmou o

entãoministro da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso que "a inflação •Professor tkfdosoftadodireito

�
.
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Retrar1ca
(CM.)

PESQUISA
A

AngelaAmin aparece como
favorita entre eleitorado

Reviravolta
Entre o funcionamento provisório no CIP e a instala

ção defintttva em sede própria, muita água vai rolar por
debaixo da EscolaTécnica Federal de Jaraguá do Sul. O

que se divulgou por aqui não é bem o que o. ministro. da

Educação, Murilo Hingel, assinou no final de semana.

Especialmente em relação à garantia de professores. O
que já mereceu um aditivo ao convênio. Explica-se: é

que lá em Brastlia eles pensam que aqui é o Sul .

Maravilha. Era! Era!

Na mira
Ex-prefeito Dávio Leu, de

Massaranduba, teve as contas
�,

dÇ?município rejeitadaspelo Tri-
bupa!de ContasdoEstado, exer
cício de 1992.Por unânimidade,
aCâmara df!Vereadores assinou
em baixo do parecer do TCE.

E daí?
Falando nisso, toda (1 sema

na a assessoria de. comunicação
do TCE divulga irregularidades
de ex-prefeitos de um monte de

municípios, condenando-os a

devolverem importâncias astro

nômicas. A assessoria, até hoje,
nunca divulgou se um deles, pelo
menos, devolveu.

Agoniados
Projeto que eleva os saltiriós

dos vereadores deJoinvi/lepara
2.011,92 UR-V's, que um dia des

tes valiam Cr$ 3,1 milhões, con
tinua tramitando na Câmara de
lá. Por enquanto, só com a assi

natura do autor. Muitos ainda
não assinaram com medo da re

percussão popular. Não jasse
isso já teriam embolsado o di
nheiro desde abril. Com certeza.

Melhorando

Sorte
Apesar de tudo, a União ain

da tem todas as chances. Éque a

vitória de Orestes Quércia como
candidato a presidente pelo
PMDEfoi umamão na roda. Em
Santa Catarina, 794 delegados
peemedebistas se abstiveram,
enquanto outros546aprovaram
onome do ex-governadordeSão
Paulo, acusado no escândalo de
privatização da Vasp e de im

portações irregulâres de Israel.

Caixão
Éo rachadefinitivo doPMDE

que, afinal. 'mostra a sua cara.

Tem no comando o deputado/e
deralLuisHenrique da Silveira,
amigo de Quércia, como era de
Ulisses. É "amigo"de todo mun

da. E, como'candidato a gover
nador, Paulo Afonso Vieira.Ex
deputado estadual eleito numa

maré boadopartido.De resto, só
emprego público.

Sem escolha
Aliás, se o quadro de candi

datos continuar como está - Nel

son Wedekin(pDT), Paulo Afon
so Vieira(PMDE) Ângela
Am in (PPR), e Raimundo

Colombo(pFL) estaeleiçãopode
dar empate. Não na contagem
dos 'votos mas na nenhuma op

ção do eleitorado. Vivem disso e
. estão se lixando.

Tirando

de/es não votaram.

F lorianópolis �Adeputada
federal Ângela Amin, segundo
p e s q u i s a

--�----

divulgada ,.,••
p e�"l. a
e m p r e s a StllI.d.
Perfil, é a KltlÍlliibÚl"preferida '111
do elei- Idtl'.
torado na

disputa pelo governo do Estado.

A pesquisa foi realizada a

pedido do diretório municipal
do PPR de Florianópolis e deu
à deputada 27,1 % dos
entrevistados. Em segundo
lugar aparece Paulo Afonso
Vieira (PMDB) com 16,7%
Nelson Wedekin (PDT) vem em

, terceiro com 10,8%. A mesma

pesquisa mostra que Ângela
Amin, disputando o segundo

'. turno com Paulo Afonso,
levaria umavantagem de 40,8%
contra 30,5%.
Para o Senado, Vilson

Kleinübing continua com boa

vantagem: 27,7% contra 12%
de NelsonWedekin e.lí ,4% de
Casildo Maldauer. Na mesma

pesquisa o ex-prefeito de

Joinville; Luis Gomes, aparece
com 4,5% das preferências.

Vaselmantém seu apoio aBauer
Ex-governador segue tranquilo na campanha

cheio de andar com o pires na

mão", desabafou o prefeito, ontem,
acrescentando que até' às

convenções partidárias o Estado
deverá tomar uma posição

JaraguádoSul- Apesquisada
empresa Perfil que aponta a

deputadaÂngelaAmineern 27, I%
de-preferência do eleitorado como
candidata ao governo do Estado
pelaUnião por SantaCatarina, não
muda a: decisão do prefeito Durval
Vasel 'em apoiar o nome do

deputado federal PauloBauer. Pelo
menos enquanto o governo'
estadual não cumprir -

com os

compromissos assumidos em

relação a obras na cidade. "Estou

concreta.

Ameaça
"Sou, agora, um franéo atirador

e vou jogar pesado. Não é possível
que continuemos só contribuindo
com um retomo zero em termos de

obras", reclamou Vasel, com uma

ameaça; está disposto a ir às ruas

Baralho
Governador Antônio Carlos

. Konder Reis será o mediador,
amanhã, de reunião da União

por Santa Catarina. Que 'vai

decidir a chapa majoritária ao

governo do Estado. PFr lançou
Raimundo Colombo, PPR a de

putada Ângela Amin. Dois no-
o .J r T � SenadorPedro Simon cha-

mes ,que ningl1em, aa uniao,

, quer.
- .mou Q presidente-nacional do

.

PMDE, Luis Henrique da
Silveira, de "rapazinho".

.

Uma expressão gaúcha que,

A Celesc está provtdencian- quando expressada em tom

do a instalação de vários trans- de ira, é pejorativa, Stmon

formadores de energia elétrica rebe lou-se pelo inexpresivo
_ empomos vitàis p(1ra evitar as _

número de delegados do par
constantes quedas na rede, alta- tido eredenciados à escolha

mente prejudioiais a Iodos. Os do candidato a presidente.
investimentos atingem a soma No Rio Grande do Sul, 80%

de US$ 3.5 mil.
.

e palanques, durante a campanha,
para concitaros eleitores avotarem
contra os candidatos da União.
Garantiu que seuapoio será restrito
às candidaturas dos deputados
Udo Wagner e Paulo Bauer,
"porque' este .é um compromisso
que temos juntamente corri a
bancadanaCâmarade Vereadores".
E garantiu que só dará apóio ao

candidato a governador pela
União "se as obras vierem junto,
antes das eleições".
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RESPOSTAS

. Confira os gabaritos do concursopúblico da PMJS
público realizado no final de
semana. No total, 4.708 can

didatos estavam inscritosmas
só 3.412 prestaram exames.

Segundo o secretário de Ad
ministração, Sigmar Lucht, o
índice de 22,5% de absten

ções (936 candidatos) concen
tra-se nos níveis mais baixos
das funçõesoferecidas. "Acre
dito que o nervosismo e a ini

bição destes candidatos tenha

J araguá do Sul - A se

cretaria de Administração da

prefei
tura de

Jaraguá
do Sul
d iv u l-

•6s1·IIfHS
.,.
••sI6,I%

gou on

tempela
manhã
os ga-
baritos das provas concurso

provocado isso", raciocina o

secretário. acrescentando que
aeste índice somam-se outros
inscritos que, ou chegaram
atrasados ou não apresenta-
ram a identificação exigida.

Correção
Agora as provas estão em

fase de correção, o que deve
Ser concluído àté quarta-feira
próxima. Em seguida, os clas
sificados serão chamadospara

as provas práticas (funções.
operacionais) e entrevistas no
caso de especialidades. Por

. faltadematerial adequadonão
previsto no editaI, os candida
tosàfunçãodedesenhistapro
jetista em número de 22 terão

novadataparaasprovas. Des
de que não seja para substi
tuir, os aprovados poderão ser
chamados conforme as neces
sidades, por causa da lei elei-

toral que vigora em lOde ju
lho.

Lisura
Sobre o comentários de

possiveis fraudes, osecretário
explicou que a lisura é totaI .

As provas não têm nomes e

.
são identificadas por núme
ros. Estão arquivadasnaPolí
ciaMilitar e delas só tem co

nhecimento a comissão

organizadora do concurso.

Abaixo, as soluções das provas

Gabarito -.A.;.I
11-B
12-C
13-A
·14- o

IS - B
16-A
17 -n
18 - C
19-B
20-D

21- B
22-C
23-A
24-0
2S-B
26-C
27-A

�8-0
29-A
30-C

01-A
02-C
03·B
04-0
OS-B
06-8
07-0
08-C
O9-C
10-8
Auxiliar de serviços, carpinteiro, copeiro, eletricista,
eletrici!IÜ de auto, encanedoe, jardineiro, latoeiro,
Iubrificador/lav)ldor, mecânico I e II, merendeira, pe- ,

dreiro I e II, pintor, servente, soldador, torneiromecâni-
co, viveiriàta, zelador. '

Gabarito - AP-I
OI-A· 11-B 21-0

02-C 12-C 22-À
03 -8 13-A 23-B

04-D 14-D 24-0

OS-8 IS - 8 2S-0

06-8
.

16-A 26-A

07-0 17 -n 27-C
08-C 18 - C 28-.A
09-C 19 - 8 29-0

10-8 20-0 30-8

Auxiliar topografia; continuo, controlador embarque,
motorista I e II, operador fotocopiadora, operador de
máquina I, II e III, pintor letrista, supervisorvigilância,
telefonista,

.

Gabarito - B-I

01-C 11-0 21-ANULADA

02-0 12 -A 22 -c

03-A 13 - 8 � 23-A

04-8. 14-0 24-0

05-C IS -o 2S -c

06-A 16- A 26-B

07-0 17-C 27-A

08-A 18-A 28-0

09-8 :'t , 19.- o 29-C

10- c 20-B 30,-8

Auxiliar almoxarifado, auxiliar odontologia, operador .

computador/digitador, recepcionista, supervisor limpe
za pública, atendente berçário.

Gabarito - B-II
.

01-C
02-0
03-A
04-8
OS-C
06-A

11-B

127,C
13-A
14-C
IS -n
16-8

21-0
22-C
23-C
24"C
2S-A.
26-0

I

07-0

08-A
09-8
10-C

17 .n

18 -A
19 - C
20-8

27-B
28-0
29-A

30-B

Agente comunitário, auxiliar biblioteca I, auxiliar de
imprensa, auxiliar de turismo, fotógrafo, monitor de
museu, ofieialadministrativo, secretária, secretária de
crC)be.

Gabarito - B-III
01-B II-C 21-8

02-A 12 -8 22-A

03-C 13-C 23-0

04-0 14-C 24-A

05-8 15 -C 2S-C

06-0 16 -n 26-8

07-C l7�A 27-8
08-A 18-8 28-A
09-C 19 -8 29-A

10"C 20·ß 30-0

Escriturário, fiscal ambiental, de posturas, sanitarista,
tributarista, operador de som, secretária escola, técnico
emturismo.

Gabarito - Recreador - P I
Questões Altemativas
1.. ·

, ß
2 : : A
3 B
4 0

S A

6 0

7 � ,ANULADA

Técnico Agropecuário.
Gabarito

01-0 11-0

02-C 12 -0_

03-8 13 -C

04-C 14- C .

OS -C \ IS-A

06-B 16-A

07-0 17 -o
08-0 18-B
09-A 19-B

10-8 20-C

Auxiliar de Estatística
Gabarito

01-C
02-C
03-0
04-A

OS-8
O6-B
07-8
08-A
09-0
io . 8

lI-A
12 -A

13�C
14-0

15 -c
16-0
l7-C
18-0
19-B
20-C

2t-A
22-B
23-0
24-A
2S -C
26-A
27-B
28-0
29-0
30-B

. Topógrafo'
Gabarito

ll-C
-.

12 -B
13 - B
14 -C
15 -C
16-0
17 -C

18 - A
19 -D
20-B

01-A

21-0
02-0
03-C

22-A
04-8

23-0
05,0

24-0
06-0

2S -8
07�A

26-0
08-B

27-C
09-C

28 - B"
10 -A

29-C
30-BlO-A

Orientador _EdU€;lCional
Gabadt�

01-8
02,C

.

03-A
04.ri
OS .(5

11-0 21-B.
12 - B 22-A
13 -o 23-C

14"B 24-8
IS -A 2S-B
16-0 26-A

17 -B 27-C

18 -C � 28-8 '

19�C 29-C
20-À t 30-A

10 c :: A OS - A
l'1 B 06-C
12 ; C.· 07 - o
13 : c 08-D
14 , ,:, � , c 09 � C
1S , B
16 ·

"' " " A
17 , ; , ".B
18 , , A
19 : , , r': ::

B
20 , , .. , :.: : :, " 0
·21 , ..•." , : c. : B
22 , : , A

23 , :. .. : D
24 , ,

C

2S , 0
26 ; : Â 06 - A'
27 : : , :: : B 07 - o

28 : ; : D
.

"08 - B"
.

29 : :: : :.: A
.

09 - é' ,

30 , ; , 8 10: B

01- 8
02-0 .

8 , : , " , ", A 03 - B
9 , , " .. , " 0 04 - o

21-0 01-0
22-C 02-A
23-8 03�C
24-B 04-C
2S-0rr. OS-A'
26-A 06-8
27-C 07-0
28-0 08-8
29-A 09-8
30-0 10-0

01-A
02"C
03-A
04-C
OS-O
06-A'

01-C
08-8
09-8

10-A

01-B
02-A

03-�
.

Õ4-A
.

05-B
06-C
07-C'
08-A
09-0
10-8

Médico doTrabalho
Gabarito

lI-D
12-8
13-0
14-C
IS - C
16-0
17-8
I8-A

19-0
'20-A

21-0 -

22-A
23 -C
24- .j\
2S-C
26-C

27-8
28-C

29-C
30-8

. Museólogo Gabarito
lI"A .

12 -n
13-,0'
14-C

IS - 8
16-A
17-0
18-'8
19-A

20-8

21-0
22-0
23 -A
24-8
2S -A
26-8

. 27-B
i8,8 .

29-0

30-8

Assistente Social
Gabarito'

lI-B

12 -n
13",C
14- C
15 - o
16 -A

. 17-0
I8-B

21-C
22-0
23-0
24-B
2S-C
26-A
27-8

28-C
29-A
30-0

19-A'
20-A

Jornalístíco
Gabarito

lI-A

,':'t,12-D
13 -c
14-A
IS -C
16-A
17-.8
18-A
19-C
20-0

I. J:'
.'
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Pedagogo Gabarito Médico Gabarito Fisioterapêuta Gabarito 09,-A 19-B 29-C

01- D 11-D 21- 8
10-A 20-A 30-B

02-D 12-D
01-A 11-C 21-C 01-D 11-8 21-C Programador J'r.22-C

03-8 13 - D 23 -8
02-C 12 -A 22-A 02-8 12-C 22-8

04-ANULADA 14'-8 24-D
03 -D 13 - B 23-C 03-C 13-A 23-A Gabarito

os -D IS - C 25-C
04-B

\
14-A 24-B 04-A 14-8 24-D

06-D
05-8 IS -D 25-D 05-A IS-D 25-B 01-A 13 -c 25-B

16-A 26-C 06-C 16-� 26-C 06-D 16-D 02-C 14-A 26-Seráformadoumrelângulo
07-8 17 -c

26-C
27 -D 07-A 17-D 27-A 07-8 17-C 03-D 15-D pelascoordenadasespecificadas

08-8 18-A 28-A
27-C

09-8
08-D 18-D 28-D 08-C 18-8 28-A 04-A 16-A porF_UNI,F�COLl cantoes-

19 - C 29-C 09-8 19-C 29-8 09-D 19-A 05-A 17-8 querdo superior) e F
_
UN2,

10-C 20-A 30-A
29-B

lO-D 20-A 30-D 10-A 20-D 30-A O6-C 18-A F_COL2 (canto direito inferi-

Orientador Pedagógico 07-A 19-D oe), o conteúdo do testo será

Gabarito
Arquiteto Advogado

08-A 20-C para formar as bordas do retin-

Gabarito
09-D 21-D guIo. Se testo for omitido, o

01-A 11-D 21-D Gabarito 10-B 22-C retângulo será formado por as-

02-D 12-A '22-8 _
01-8 11-A 21-8 11-D 23-C teriscos.

03-8 13 -8 23-D
02-A 12 -D 22-A 01-C 11-8 '

21- B 12-C :z4-A 27-D

04-C 14-C 24-C
03 -B 13 - 8 23-C 02-8 12-A 22-C 28-A

OS-A IS -A 25-8
04-D 14-A 24-A 03-A 13-D 23-A 29 - t:RRO DE SINTAXE:·

06-D 16-D 26-D OS -c IS - C 25 -c 04-D 14-C 24-D PERFORMcomitensvariáveis

07-D 17-8 27-D 06-D 16 -D 26-A OS-A IS - 8 25 -8 múltiplos deve ser escritos na

08-A 18-C 28-A
07-C 17 -C 27-D 06-8 16-A 26-8 forma PERFORM ...

·09-8 19-C 29-A
08-D 18-D 28-D 07-C 17 -A 27-D VARYING ... AFTER ...

10-C 20-8 30-A
09-A 19-C 29-8 08-D 18 -C 28-D AFTER. ..

Farmacêutico
' 10- 8 20-C 30-A 09-C 19-8 29-C Cartógrafo

Engenheiro Civil
10-D 20-D 30-C

Gabarito Supervisor de.Segurança do Gabarito
Gabarito

01-C 11-C 21-A Trabalho
o I - C - escala gráfica II - D - 1120.000

02-8 12- A 22-C 01-,8 ll-A 21- 8 02 - B - nortemagnético 12 - B - aItimetria e planimetria

03 -8 13-D 23-B 02-A 12-D 22-A Gabarito
03-D-SSS·30'E 13.-A- 4S·

04-A 14-C 24-D 03-B 13 -8 23-C 04 - B - confonne 14 - C • equivalente

os -D IS -8 04-D 14-A 24-A 01-B 11-C 21-D OS - D ·latitude e longitude IS· B· 20,000 metros
25 .c

06·C 16-A OS -C IS -C 25 -C 02-D 12-A 22-C 06 - C - meridiano 16·D·30%
26-C 03-C

07-A 17-,A 27-8 06-D 16-D 26-A 13-A 23-D 07 - C • SOO metros 17-C-40%

07-C 17 -C 27-D 04-A 14-8 24-A 08 - B - ângulos e distâncias 18 - A • abscissas e ordenadas
08- D 18-A 28-8 OS-A 15-D 25 -B

08-D 18 - D 28-D 09· A - O,sem e I,Sem 19-D·30Om'
09-D 19-C 29-D 06-A 16 .c 26-A

10-8 20-D 30-D 09-A 19-C 29-8 10·C·60% 20-B·I50·

10- 8 20-C 30-A
07-8 17-B 27-D Técnico de Contabilidade

Enfermeiro Engenheiro Sanitarista
08-A 18-C 28-8
O9-C 19-A 29-D Gabarito

Gabarito Gabarito
10-D 20-8 30-A

Enfermeiro do Trabalho
01-C 11-8 21-C

01-D 11-A 21-B 01-D lI-C 21-A 02-D 12-A 22-D

02-A 12-C 22-C 02-,A 12-A 22-B Gabarito 03-D 13-C 23-B

03-C 13-A 23-D '. 0.3-D 13-B 23 -C, " 0.4-C 14-A 24-D

04-8 14-8 24-A 04-D 14-C 24-8 01-C 11-B 21-B 05"C 15-D 25-B'

OS-D 15 -c 25-A OS-C 15-D 25-D 02-B 12-A 22-C O6-D 16-A 26-A

O6-B 16-D 26-C O6-A 16-D 26-D
' 03-A 13-D 23-A 07-A 17-A 27-C

07-A 17-C
' 27-C 07-D 17-C 27-C O4-D 14-C 24-D 08-C 18-A 28-B

08-D ' 18-8 28-B 08-A 18-C 28-A 05-A 15 -B ' 25-B O9-C 19-0 29-B

O9-C 19-A 29-B O9-A 19-C 29-C O6-B 16-A 26-B IO;A 20-B 30-C

10-C 20-0 30-A 10-B 20-C 30-A 07 -c 17-A 27-0 Técnico de Higiene Bucal
Fonoaudiólogo' Veterinário

08-0 18-C 28-0
O9-C 19-B 29-C Gabarito

Gabarito ' Gabarito 10-0 20-0 30-C

AuI. de Enfermagem _

OI-C 11-B
'

21 �B

Ol-B
01-A I1-B 21-A O2-B 12-A 22-C

II-A 21-A 02-0
02-C

12-0 22-B Gabarito 03-0 13-0 23-A,
12-B 22-C 03-B 13-A 23.A

03-0 13-C 23-D O4-C
O4-A 14-C 24-0

04-0
14-B, 24-C 01-B II-O 21-C OS-A U-B 25-B

14-D 24-B 05�B 15 -c 25-B
OS-A IS-A 25-C O6-A

O2-C 12-B 22-B O6-C 16-0 26-B
16-B 26-D

06-0 16-D 26-A -

0-7-0
03-C 13-C 23-A 07-B 17�A 27-0

17-A 27-C
07-B 17-D 27-A 08-A

O4-A 14-0 24-B 08-D 18-C 28-0
18-D 28-C

08-0 18-A 28-B O9-C
05-D 15-A 25-C O9-C 19-B 29-C

19-C 29-B
O9-A 19-0 29-A 10-0

O6-B 16-C 26-A 10 -D 20-0 30-C
20-C 30-0

10-0 20-B 30-0
07-A 17-0 27-D

Terapêuta_Ocupacional 08-C 18-B 28-A Técnico em Lazer
Almoxarife 09-B 19-C 29-C

Gabarito
Gabarito lO-A 20-A 30-A Gabarito

OI-O lI-C 21-C OI-O II-B 21-B

OI-C lI-B 21-B 02-8 12-B 22-B Estatístico - Gabarito 02-8 12-C 22-A

O2-B 12-A 22-C 03-C 13-B 23-A Ol.-C 11-C 21- B 03-A 13-A 23-0

03-A 13-0 23-A 04-A 14-0 24-C 02-B 12-D 22-C O4-C 14-C .24-C

04-0 14-C 24-0 OS-C 15-A ,2S-B 03-A 13-A 23-D 05-B IS -B 2S-A

OS-A IS�B 2S-B 06-8 16-C 26-D 04-0 14-C 24-0 O6-C 16-A 26-B

O6-B 16-A 26-B 07-D 17-0 27-A 05-B IS -c
'

2S-8 07-C 17-C 27-A

07-C 17-A 27-0 08-A 18-B 28-0 O6-C 16-A 26-D 08-A 18-B 28-0

08-0 l8-C 28-0 09-A 19-C 29-C 07-C l7-A 27-A O9-D 19-A 29-A

O9-C 19-B 29-C 10-0 20-0 30-B 08-0 18-C 28- 8 10 -c 20-D 30-C

lO-O 20-0 30-C Psicológo
09-8 19-A 29-D Técnico de Enfermagem10-A 20-8 30 -8

Odontólogo Gabarito Gaba-rito Massagista Gabarito
OI-C lI-D 21-C 01-C 11-8 21-A Gabarito

01-D II-A 21-B

02-8 12- B 22-C 02-8 12-0 22-0 02-C 12-C 22-C

03-A 13-0 23-A 03-D 13-D 23-8 Ol-A II-C 21-A 03-8 13-8 23-D

04-0 '

14-C 24-0 04-C 14-A 24-A 02 -8 12-D 22 -C 04-A 14-C 24-8

05-A IS - B 25-A OS-8 IS-O 25 -8 03-A 13-8 23 - 8 OS-8 IS-A 25 -C

O6-B 16-A 26-B 06-A 16-0 26-A 04-0 14-C 24-D O6-C 16-0 26-A

07-C 17-C 27-D 07-8 17-8 27-C 05-C IS - A 2S -8 07-D 17-0 27-A

08-D 18-A 28-0 08-C 18-C 28-D 06-A 16 - 8 26-C 08-A 18-( 28-C

09-C 19-B 29-A O9-A 19-( 29-0 07-8 17 -D 27-A 09-8 19-8 29-8

lO-A 20-0 30-C 10-C 20-B 30.-C 08-1) 18-A 28-C 10-0 20-A 30-D
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veíCULOS POSTOS

Asia Motors. quer vender Apevale a'!'P1ia mercados
•. .. • ,.. para atrair compradores

240 unidades Ja este ano de���::.��=�
congregar e representar os postos
de vendas do Vale do Itapocu, a

Apevale, através de sua atual dire
toria, está desenvolvendo uma

campanha de filiação de novos

associados, buscando sua conso

lidação. Segundo o presidente da

Apevale, Nivaldo José Lelunkuhl,
a entidade tem participado ativa
mente de reuniões com associa

ções de guias de turistas

objetivando selecionar ainda mais
o leque de compradores que diari
amente chega à cidade,
minimizando, principalmente, os

problemas nas compras com ehe-

ques.
Segundo Lehmkuhl, a amplia

ção dos mercados buscando atrair
novos compradores é uma das
metas 'em andamento, além da

representatividade junto a órgãos
públicos e classistas, divulgação
do potencial da região e congrega
ção do segmento. Camilo Vargas é
o vice-presidente da Apevale, es
tando os demais cargos assim
distribuidos: José Mariano dos
Santos (tesoureiro),AdilsonPedro
Mais(2° tesoureiro), Osli Martim
(secretário), Luiz Ricardo daSilva
(2° secretário),PauloGianesini (di
retor de propaganda) eMárioAze
vedo (diretor de patrimônio).

.

B lumenau - A Asia
Motors, que inaugurou a sua

filialno finaldomês deabril em
Blumenau - a décima quinta
distribuidora - pretende
comercializarcercade240 ve...

ículosno
'Vale do
Itajaíaté
o final
do ano.

A em-

Oiwlgaç4ó

ImplWtI
qUfl/mUdD/
(tJlltsiltJs
dtl YtI!tU/tJS

presa
prevê
atingir a vendade 30 unidades
pormês, sendo oitoRi-Topic,
dezTownerVan, oito Towner
Coach, doisjipesRocstaedois
microônibusAM-815. Comin
vestimentos da ordem de
USSSOOmil, aONBluatenderá
Blumenau e a região do Vale
atravésdas instalaçõesde 1.000
metrosquadrados,divididosem
áreade show-room e assistên
cia técnica, naBR-470, bairro
Badenfurt.Adistribuidorajátem
programado, inclusive, serviços
depôs-venda de 24 horas.'

Segundo Álvaro Gobbi e

PauloGobbi, diretoresdaAsia
Motors, aescolhadarepresen
tação sedeudevidoàtecnologia
confiáveldosveículoscoreanos,
cujoknow-howtemorespaldo

. tambémdaScania,Mazda,Ford
e Da1hatsu, com itens de con-
forto,aproveitamentodoespa- Fundada em 1965, a Asia

. ço, economiade combustível.e Motors Corporation é amaior
. preços competitivos queosdi- montadorade veículos comer
ferenciamdos demais veículos ciais da Coréia do Sul, cuja
importados ou nacionais, da matriz administrativalocaliza
mesmacategoria, Ambospre- .

se em Seul e aprincipal planta
vêem forte atuação daDNBlu . industrial emWangju. S�ca-

VITRINE

Americanas loinville com

ampliaçõesparamelhorar
Towner Coach, para setepassageiros

junto as empresas dos setores pacidade produtiva anual é de
industriais, comerciais ede re- 300milupidad�,ÇQQ},wnqua
presénaçãodeservíços.parti- . dro de 7.800 funcionários, o
cularmentenas companhias de que demonstra o elevado grau
turismo, transporte escolar, de automação da fábrica O

hotelaria, locadoradeveículos. faturamento'global da empre-
sa, em 1993;foi da ordem de

Mas o objetivo é também o USS 2bilhões. Aprincipalmeta:deatingiroconsumi�orfinal,já daAsiaMotors noBrasil, para
queosveículosdaAsiaMotors, t

r

tin
.

4000 ·1
TownerCoacheHi-Topicpos-'

es .edadano, e a �alizad�· MasInl.

d
. um es comerCl as. ,

suem conceitos e passageiro
:

al I t. . par e amen e, aempresapre-
e carga ..

Para a�ll�za! a teadeimpornovosconceitosde
comercialização, adistnbwd�- veículos compactos e econô
'FaValoperarcomCDC cambi- micos, aprincípiocomseismoal, leasing, financiamento dire- delos/versões.No entanto, emto e, breve, teráo consórcio. brevepoderãofereceraomer-"

cadobrasileiroveículosespeci
ais, commais de 100 tipos de
caminhões leves,médios epe
sados, entrebetoneiras, frigorí
ficos, basculantes, serviços pú
blicos de limpeza, deeletrifica
ção, tanque,policia, bombeiro,
carro-forte e ambulâncias, en
treoutros.

Seuestacionamentoreceberámais
150 vagas;petfazendoum total de720;
aáreabrutaIocadapaSsade8.800m2
pera I2.400m2eacidadeganharácen:a

, de 650 novos empregos diretos.
Por ele passam mais de 420 mil

pessoas/mês,ouseja,maisqueapopu
J.açãodeJoinville,queédecercade400
milpessoas. Istoseexplicape1apolitica
depreçospraticadapeloshoping:ataxa
decondomínioéumadasmaisbaratas

dopaís(segundorelat6riodaAbrasc.e
Associação Brasileira de Shopping
Centers),podehdoassimserrepassado
estebeneficioaos consumidores,

O projeta é da.Arquítetura Espe
cial, a construção está a cargo da

BegosottyßmpreendímentoseParti
cipações Ltda, e a realização é da

Empreendimentos Imobiliários São

Carlos; empresa pertencente áLojas
Americanas,especializadaemplane
jamento, administração e

comercializaçãodeshopping.centers,
entreelas oAmericanasdepfesidente
Prudente, o de Rio Claro, o de
Femandópolis,MatãoeContinental,
todos em SãoPaulo.

Joinville - O Shopping Center
AmericanasJoinville emoito anos de
existênciavemCOIÚmnando seu suces
so: prova disso são as sucessivas am

pliaçõesemodernizäçõespelasquais
vempassando, como objetivo de ofe
recercadadiamaisemelhores opções
de compra e lazer ao seu público con-
sumidor. '

Esta é a terceira ampliação e são
maisde70 lojas,en1reelasMCDonald's
e a DPaschoal (esta já estará funcio
nando nomêsque vem), que vão ficar
prontasparaoNatal. segundo expec
tativasdo comércioemgerale deeco
nomistas, deverá ser o melhor dos
últimos anos.

O Americanas Joinville, que é o

maior ponto de referência da cidade,
além-de continuar se expandindo vai
também passar por um processo de

revitalização da áreajá existente, ou
seja, está sendo feito um aproveita
mento perfeito do espaço interno, e
todas as suas instalações estão sendo
reformuladas,afundeoferecermaior
conforto e.economiapara os lojistas e
consumidores.

•

ffistória '

I�AÇA-NC)S (lilA ,TISI')'J\
l'f'STO DI� VENDAS .{UNTO A, FÃlIlUCA,

.

IU�AJfnNVILLE 1346
.

LOJA..4i DALMAll - AV. GETÚLIO VAIlGAS, 128

.JAllAf.IJA I)«) SI]I.. • S(�-
I"f)NI� 7 I -.1 (..(;,(;

151 MalhasDalmar
,

.

.

.

"em a pronta entrega: Mela malha,
molell-nho,moletón liso e.eamurçado
totalmente mereerlzado, fabricados
cam a melho,r tecnologia
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ASSISTt:NCIA

Cliniodon lançaplanospara
pequenas emédias empresas
J araguá do Sul - Com três

consultórios, o que facilita a

locomoção e acesso dos usuários

que podem
optar pelo
estabeleci
mento que
mais lhe

'convenha,
já está fun
cionandoem

Jaraguá do
Sul a Cliniodon - Clinica

Odontológica, equipada com os

mais modemos equipamentos e

. utilizando técnicas avançadas no

tratamento dentário. Com três

planos distintos a Cliniodon,
segundo o odontólogo Clécio
Sidnei Gonçalves, especialista em
periodontia pela Universidade de
São Paulo, é formada por
profissionais que já atuam na

região em diversas áreas da
odontolozia.

"Estamos levando ao

empresariado de Jaraguá do Sul
um plano de atendimento

odontológico que irá, comcerteza,
satisfazer os anseios das novas

relações do mercado de trabalho",
acentua Gonçalves. A proposta,

segundo ele é oferecer uma

relação de parceria que
proporcione comodidade e

eficiência, acarretando desem

penho e produção ·dos
funcionários de pequenas e

médias empresas que ainda não

dispõem deste tipo de
atendimento.

Nochamado PlanoEconômico,
a empresa e/ou o funcionário

pagam o equivalente a US$ 6 por
beneficiário, comdireito a consulta

para orçamento, atendimento de

emergência, radiografias pe
riódicas, procedimentos pre
ventivos, aplicação tópica deflúor,
aplicação de selante, técnica de

higiene e fisioterapia oral,
restaurações, exodontia simples,
exodontia de restos radiculares,
clareamento dentário, raspagem
conoronária, profilaxia e

pulpotomia. os demais

procedimentos terão desconto de

30% sobre a tabelanacional, sendo

que cada dependente incluído no

plano pagará US$ 3 para ter os

mesmos direitos. '

NoPlano Especial, o custo é de
US$ 9 que dá direito a consulta

para orçamento, atendimento de

emergência, radiografia para
diagnóstico, procedimentos
preventivos, aplicação tópica de

flúor, aplicação de selantes,
profilaxia, pulpotomia,
gengivectomia, restaurações em

amálgama e fotopolimerizáveis,
técnica de higiene e fisioterapia
oral, restaurações provisórias,
exodontia simples, exodontia de
restos radiculares, clareamento
dentário e raspagem conoronária,
Os outros procedimentos recebem
40% de desconto com de

pendentes pagando US$ 4,5 para
os mesmos direitos.

OPlanoExecutívocustaUS$ 12

(US$ 6 para dependentes) dá toda
assistência incluída no Especial e
mais tratamento de canal:

unirradicular, birradicular,
trirradicular e tetrarradicular. Os
consultórios funcionam pela
manhã, à tarde e à noite e nos

casos dê emergência não é

preciso marcar horário. Nos
feriados e fins de semana

haverá plantão permanente.
Para efeitos dos planos são

considerados dependentes o

cônjuge e filhos solteiros até

15 anos de idade.

ÁGUA

TarifasserâocobradasemURV
JaraguádoSuI-Apartirdeste

mês as tarifas, taxas e outros ser
viços prestados pelo Samae serão
convertidos em URV - Unidade
Real deValor, adequando àquela
autarquia à realidade econômica
nacional. Projeto neste sentido foi
encaminhado em regime de ur

gência à Câmara de Vereadores
pelo prefeito Durval Vasel, com
base na portaria n" 255, de 2 de
maio deste ano, doMinistério da

Fazenda. SegundoNelsonKlitzke,
diretor do Samae, a portaria de
termina que'seja feita umamédia
de preços entre os meses de janei
ro e abril, para que não haja pre
juízos aos usuários.

Lotérieas
Como novidade, paralelamen

te à introdução da DRV, Klitzke
anunciou o credenciamento de
casas lotéricas da cidade para o

recebimento das contas.mesmo

fora do horário bancário normal.
Assim, os usuários estão livres
das intermináveis filas nos ban

cos, alémdeumhorário bemmais
fleXível. Em relação aopagamen
todecontas,Klitzkelembrouque,
agora, os usuários usufruem de

vantagem pois tão logo recebam
os talões podem efetuar o paga
mento sem necessidade de espe
rarem pela data prevista o que
provocará economia,

RecuperaçlJo da estrada ainda ,,110 temprazo

DESTRUiÇÃO

Erosãoprovocoudanosna
estrada deBananaldo-Sul

Guaramirim - As fortes chu
VásdaSeriuuiapassada, êausaram
grandes prejuízos às estradas do
interior do município de
Guaramirim. Um dos casos mais
sérios ocorreu na estrada de Ba
nanal do Sul, onde o leito do rio
avançou provocando uma erosão

que destruiu toda a rua numa ex
tensão de 30 metros. A secretaria,
de Obras já iniciou o trabalho de

construção de umdesvio de apro
ximadamente 100metrosparadar

condições de tráfego no local..
Deacordo cominformações da

prefeitura, odesvio irámudarpro-

visoríamente o traçado da estra

da, até que sê encontre umaälter
nativa para a recuperação do tre
cho. Ontem mesmo, fiscais da'
Fatmaestiveramno local fazendo
um levantamento da situação,·
devendo dar um parecer técnico
nos próximos dias em relação ao

meio ambíente. Ainda de acordo
com a prefeitura, a secretaria vai
trabalhar toda a semana no local
para poder concluir rapidamente
o desvio. Paralelamente, omuni
cípio, desenvolve um trabalho de
contabilização dos prejuízos cau
sados pelo temporal.

Crescimento em discussão
Jaraguá do Sul - A Associa

ção dos Municípios do Vale 40
Itapocu discute hoje eamanhã, na
sede da Acijs, o Plano Básico de
Desenvolvimento Regional. En
genheiros, geógrafos, economis
tas, arquítetos, prefeitos e repre-

séntantes dos poderes públicos
municipaise estadualvãoanalizar
medidas que deverão ser tomadas
para ordenar o crescimento da
região de maneira global, respei
tando-seascaracteristicasdecada
município.
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ARlES-21/h2Ol4 -Mliswna TOURO - 2114 8 20/5 - Mesmo G�MEOS -21I5.2M - É...- CANCER-21. 821" - Há� LEAo - 22t1 8 22Ia - CIÖIdO VIRGEM - 2311 • 2211 - �
WIZ voei ... fIDdII •_ bça que• sillIÇlOes estejam longe dadequeninguérntemocln!lode Segurem frenIemesmo� nIo com-...sdeinseguança� mi. acxriecerá se YOC6
pR__bemcllroquevoelé de serem f6ceis de viver. vocI decicfrseual11CMrnenos.Mas,se enIiBnda nada cio� ac:criece. o enredam na l.IsAo de� tudo �fodas as falas e�
..me__equenlonula. pode usar o bem, tunor e tami- você se cieIIaae na díMia,,� Mesmo com seu orgI.Ilo ferido. dará errado. Podem eM mesmo a viver começaldo .......
Poil seY0C6 .... tIoC8ltodilleo. lasmehcns. AmaI. oseu..., bém faz que aspessoas erMJM. nIo há tempo para chc:íamingos acoc lteceI aIgunassituaçi5espIO' agora.Pnceb nUlo? lIeo IÓ
par que peide o seu ......, se de Inimo é que manIeIá com • das se esIIVIem à espera cb1'I poIqlIe os objeCM:Is a atingi" são bIemáticas. mas sem elas &lo podeseroprocUode_iapa-
eXJ*;a Ido às demais�? vida, que continua a mesma. mcMneno saJ. NIo cdnira que IYÜOSmaioIesclo�acb"zinha àrgl.Inerios suficiertes para ali- cidadedeabrirmloclos88l1imen-

elas o pessillll.n. cIoEgo�. menta" o derraIismo. tos que fazem ÚIW.

UBRA - 2311. 22110 - Velhas ESCORNO - 23110 8 21111 - SAGITÁRIo - 22111 .21112 - CAPRICÓRNIO -22112.20/1- AQUÁRIO - 21/1 • 19/2 - Ser PEIXES - 20/2 • 2013 - 8aben!I

armadilhas para matIC8I8I" .. Confiar ou nlo confiar. eis o Se você tomar seu tempo para Hoje hámaisumaoportunic:Jacte firme e decidido nada tem a ver medir a verdade cio seu c:ami-

enos ou para nlo aceiIar o que que amarga seu coraçIo. Se cumprir todas e cada uma das de você deixar velhos hábitos e com .a falta de cortesia. Você nho pelo prazer que esteja ob-

você sente e nlo tem coragem petende fICaI" atento a sinais suas. responsabilidades. nlo entrar em terreno desconheci- pode ser agradável mesmo to- tendo no seu andar. Se enccin-

de encarar nIo irlQ fazer efeito que confirmem suas suspei- restará nenhum para entrar na, do. mas criatiVo. Deixe sua ne- mando atitudes firmes. h va- tra sofrimento e pröduz confu-
m.m diil como este. Voei pode tas. muitos deles se farlo pra- roda cio sentimento·miserável. cessidade de ficar seguro a zes, você pode pensar que säo, pode estar certo que algo
t....... mas o destino se 8I"1Ca- sentes. E alguns serlo repro- aquele qUe faz acreditar que cada momento. A vida, assim, está sendo firme, quando em está errado. Mentiu quem dissé

niganII de dIsmaIcIrw". duzidoa por sua neca ssidade tudo está errado e nada meIho- pode ser uma aventura com verdade o que acontece é uma que esta vida é um vale de

de confirmar as SI...... rará nunca. recompe,... grosseria. lágrimas.

Chega ao Brasil, em edi

ção revista e ampliada opri
meiro livrõde Louise L. Hay,
Cure seu Corpo. A obra tra
ta-sede umaconsultasimples
e-freqüente, identificando, em
linguagem direta, os 'inales
flsicos, sua causaspsiquicas
e osmodos de alterar ospa
drões de comportamento e

atitudes que produzem ,tàis
males. Segundo a autora, o

livro não é propriamente a

"cura"de ninguém, mas des
pertano tnteriorde cada um,
a capacidade' de contriliuir

poroseupróprioprocessode
cura.Nesta nova ediçllo, que
contacommaisde2OOVerbe
tes e um anexo especial ilus
trado sobre a coluna verte

bral Cure seil Corpo consa
gra-secomoomaiscompleto
manualdeauto-ajudajamais
publicado em todo mundo.

(À venda na Livraria e

papelaria Graflpel
Jaraptí do Sill)

VILANOVA
.

-"'TV
Comunidadepromovefestade igreja

.

REDE-GLOBO
HojfI

AcomunidadeNos:aSe
nhoraRainhadaPaz, do bairro
VilaNova, realizaránestefinal
de semana, urna festa visando
arrecadar verbas para a con

clusão daigrejadaquelalocali
dade. As festividades come

çam no sábado, a partir das
17 :30 horas comsantamissae,
emseguidaos festejos continu
am com churrasco, bebidas e
outras atrações.

Bingo
No domingo, à tarde, será

realizado urn bingão com sor

teio deváriosprêmios simbóli
cos. Às 9:30 'horas haverá a

santa missa. Durante todo o

dia haverá amplo serviço de
bar e cozinha Também não
faltará cachorro-quente,
strudel,jogos emúsica

V.nha pr.stlglar
ata fata. colaborar
com a construsão. da

919r.Ja.

06:30 - Telecurso

07:00 - Bom Dia BIuiI

07:30 - Bom Dia Santa Catarina

08:00 - TV CõIosso

11:45 - Jornal do Amoço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Red, Regional c!é_,

Noticias

13:15 - Jomal Hoje
, 13:30 - Video Show

14:00 - �ainha da Sucata
15:15 - Milan x Barcelona

17:00 - Os TI'8Jl8Ih6es
17:30 - Escoftnha do Pr0fes-

sor Raimundo

18:00 - Sonho Meu

18:50 - A Vagem
19:45 - .RBS Noticias

20:00 - Jornal Nacional

20:30 - Fera Ferida

21 :30 -
•As aventuras do

Superman·
22:30 - Minissérie - ·Memorial de

Maria Moura·

23:00 - Jornal da GlObo

23:30 - Jornal da RBS

00:00 - Filme

REDE BANDEIRANTES
Hoje

06:45 - Mistérios da Fé

.

01:00 - Reafidade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:OO-DiaaDia

10:30 - Cozinha Maravllhoaa da·

0MI1a

11:00 - Flash - EdiçIo da lIWIhI

12:00 - Acontece

12:30 - Esporte ToIIII
13:30 - Filme - ·Um Crime da

Am8rg8r"
15:15 - Programa SiMII PoppcMc
17:15 - Superm8IIwt·
11:45 - F8Ixa Especill do lEIpottiI
18:30 - Jornal da BIrrIga VenIe
19:15 - Jornal BandII.......

20:00 - National GeogMphIc
20:30 - Flb!II Notn do Esporte
22:30 - Filme - ·A Na. da Rewb·

00:30 - J0m81 da Noite

01 :00 - Flash

0AIfInI9'NnIo� .

,..,....",IIdede ....

MOLEZA

Cuoco volta, mas quergravarpouco
Desde 1992, quando fez "Deus nIo poder mais andar .pelas ruas,

nos Acuda", o ator Francisco \ sem ser parado para dar autógra
Cuoco Dlo gravava JIliis novelas. fos e,·até nlesIno beijos. mas sem
EIe diz que não podemais dedicar· pre tratando com murta simpatia
todo o tempo às novelas. Prota- todos os seusBs. O ator é casado,
gonista de "Tropicaliente", Cuoco pai de bis fiJhos.
só aceitou gravar, porque vai gra- Cuococomeçousuacarreiraem
var pouco."Esta é uma antiga 1964, na TV Record, onde

reivindicaçãominha, atendidapela protagonizou a novela "Renún

Globo", disse. Aos 60 anos, cia".De láparacá,jáparticipoude
Francisco Cuoco entre o amor e o mais de 20 novelas - na Tupi.
ódio àpropria f8lru}, onde reclama ExcelsioreGlobo, Transtormou-se

num dos mais badalados galãs da
TV, ao lado de Tarcísio Meira.

"Agora não tenho mais tanta dis

posição, mas ainda tiro algum
proveito disso", argumenta. Em
"Tropicaliente" que estreiou se

gunda-feira passada, Cuóco inter
preta o milionário Gaspar
Velasquez, que transfere toda for
tuna à sua filha Letícia (Silvia
Pfeifer) - e também as cenas amais

que teria que gravar.
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I �cademia. I.
I I·
I <::on.�a�o I....,ivre I
I Oferece aulas de; :

Karatê de Contato - Kick-Boxing - I

Capoeira - Defesa Pessoal- I

Musculação - Condicionamento físico - :
ambos os sexos. . .1

IAulas de 2· a 6· - Vários horários
Aulas extras sábados e domingos. ::
•• AP,:,sentando este rec:orie IÍOO:� I
-= II ••_-. tera a 1-semana de aulasgrátis. :
._--.-------------_._-�.

CORREIO DO POVO

RUSKY SmERIANO
Vende-seummaeho, vacinado
de 11 meses, cor cinza e olhos
azuis. Valor CR$ 120.000,00.

-

Fone: 72-0207, e/Isolde

CACHORRODE ESTIMA

çÁO
Procura-se, desapareceu, da

raça Dasch Hund (Cofapi), de
corpreta, atende pelo nome de
,r'i'öbi", da residência sito rua

Joinville, 1531. Informações
fone: 71-1731 ou 72�1l00 cl
JaimeBlank

PÁRA-BRISAS f VIDROS
Vende-se, novos � usados, pl
automóveis. Contato fone: 72-
2218

MÁQUINADEESCREVER
Vende-se,marcaOlivettiLinel
98. Contato fone: 72-2784
VESTIDO DE PRENDA
Vende-se ou aluga-se, contato
fone: 72-1962 cl Fernanda

KOMBI/79

Vende-se,corbeje,motornovo,
valor 1.089 URV's. Contato
fone: 72-0795
MEGA DRIVE

.

Vende-se, com, ljogo e 2 con

troles, valorUS$150,00. Con
tato fone: 73-0496 cl Pablo

EXCELENTEOPORTUNI
DADE
Monte a sua própria empresa.
Oferece-se produtos e equipa
mentos para montar loja de
baterias. Valor base: URV

2.500, estuda-seproposta. Tra
tar fone: 72-3274

LOTE NO .;JARDIM SÄO
LUIZ
Vende-se,medindo 370m2, por
apenas4.500URV's,com 10%
de entrada, e o restante 24 pa
gamentos de 168,75URV's,
mensais. Contato fone: 71-
66221

LOTE NO JARDIM SÁO
LUIZ

Vende-se, área de 417m2, de
esquina por apenas 5.500

URV's, e/l0% de entrada.je
mais. 24 parcelas de 206,25
URV's,mensais.Contatofone:

. 71-6621
."

INDUSTRIAL FIO TEXTIL LTDA.

72-3781
A lalitex está fazendo a maior

prOmoÇão para ö Dia das Mães. Na
InIitex você compra liacIos roupões, DaS
mais variadas cores; DO preço à vista e

paca com ehefl1le para o dia 8 demaio,
em eruzeiros, sem a'correção da 1JRV. E
tem ...ais: você recelM!rá .0% do valor de
sua compra ena dinheiro. É faDtástico!!

Inlitex a loja da promoção.'
a.a lUalt.r Marq.arcJt 791. a. lad. d. SESI

" Casa de madeira com 90wj terreno
com 652,50m2 (15x43,SO) - Situada na rua

Brusque .., lateral da .rua 25 de Julho. Vila
Nova;� ; '-. ,

o:rCasa de madeira cl 80_m2, terreno.cl'
.

450w - Situada na rua: Santilha Rengel-
Ilha da Figueira.
"Casa de rnadelra cl 60m2, terreno cl

450m2 - Rua próximo ao SalãoVitória -Ilha
da Figueira.
"Casa�eàlven�riaOnaca�da),cl 1�nfl,

LOJA NO PORTAL DE

JARAGUÁ
.

Vende-se, instalação comple- .

ta, ótima localização. Aceita
se carro no negócio, ou telefo
ne. Contato fone: 72-0405,
horário comercial

RESTAURANTE DAN

ÇANTE
Vende-se, com palco, pista de
dança, com 40 mesas, total
mente equipado e decorado,
ótima localização, com estaci
onamento para 100 carros, va

lor 15.000dólares. Tratarfone:
71-4232

Todo mundo

aproveitando
agrande

'

promoção
de outono

terreno cl 319nfl (16,30 x 19,50) - Situada

na rua 588 - próximo ao Vieirense - Vila
Lalau.
"Casa mista com120m2, terreno com

462m2 (14x33) - Situada na rua Campo
Alegre - próximoao Bar do Mano -Ilha da
Figueira.
"Casa mista cl 120nfl, terreno cl 325m2
(13x25) - Situada na rua Friedrich

Sonnenhold - Vila Lalau
-

.rApartamento c185nfl contendo 2dormi
'tórios e. demais dependências - Ed.

VFSIlNOOVOCÊDECORPO�O
GeTÚLIO VARGAS, 55

;one' (0473) 71.2117 Rua João
...

Picolli, n° 104
I Jaragua do Sul - SC

Eldorado.
<ZrApartamento c/86m2, contendo2dormi
tÕriosedemaisdependências-Ed.Maguilú.
�Apartarnento cl 134w, contendo 3dor- ,

. mitóriosedemaisdependências-Eci'ArgoS.
.

"Terreno cl 450m2 (15x30) - Situado na

rua Lourenço Kanzler - Nova Brasflia.
"Terrenocl354m2-SituadoemSchroeder
perto do asfalto.

"Terreno cl 394,85nfl - Situado na rua

495, próximo ao Doering. VIla Ami�ade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PREÇO

Leia só quanta riqueza! Ligue para 71-8043 e receba em casa

LAIR RIBEIRO:

100 - o SUCESSO NÃO OCQI'iRE POR ACASO

101- COMUNICAÇÃO GLOßAL

102- PROSPERIDADE

103- EMAGREÇACOMENDO
104- DE PÉS NO CHÃO - CABEÇANAS ESTRELAS

105- A MAGIADACOMUNICAÇÃG

NAPOLEON HILL
-

110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

111- A LEI DO TRIUNFO

112- PENSE E ENRIQUEÇA
113- VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES

114- PAZ DE EspíRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

115- SUCESSO E RIOUEZA PELA PERSUASÃO

OG IYIANDINO
120- A ESCOLHA CERTA

121- A MElHOR MANEIRA DE VIVER

1 �2 - O MAIOR MILAGRE DO MUNDO

123- O MAIOR MILAGRE GlO MUNDO - 2' PII:RTE

124- O MAIOR PRESENTE DO MUNDO

125- o MAIOR SEG�EDO DO MUNDO

126- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO

12'7- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2' PARTE

128- O MAIOR SUCESSO DO MUNDO'

129- SUCESSO: A MAlO� MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

-131- UNIVERSIDADE DO SUCESSO

DALE CARNEGIE
140- COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

141- COMO FALAR EM PÚBLICO E INFL. PES. NEG.

142- COMO EVlTAR PREOCUP E COM. A VIVER

143- COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRAB.

PREÇO
URV 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
tJRV: 10,63
URV: 09,75
URV: 09,7§

URV: 11,25
URV: 43,75
URV: 17,50
URV: 08,75.
URV: 15,00
URV: 11,25

\,)RV: 11,25
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 11,2(1
URV: 11,�5
URV: 11,25
URV: 10,00
UI'iV: 11,25

_
URV: 11,25
URV: 11,25
UI'iV: 1"1,25
URV: 26,25

URV: 26,25
URV: 11,25
URV:30,00
URV: 15,00

REF, JOSEPH MURPHY
150- O PODER DO SUBCONSCIENTE
151: O MILAGRE DA DINÁMICA DA MENTE
152- 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER
153- O PODER MILAGROSO DE ALC. RIQ. INF.
154- PARA UMA VIDA MELHOR

PREÇO
URV: 15,00
URV: 12,50
URV: 10,63
URV: 15,00
URV: 11,25

1.0UISEHAY
160- VOCÊ PODE Ct.:JRAR SUA VIDA
161- O PODER DENTRO DE VOCÊ
162- AME-SE E CURE SUA VIDA
163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS

URV: 16,61
URV: 16,61
URV: 13,50
URV: 07,49

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUAVIDAURV: 12,50
171- ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO lJRV: 15,25
-172- ASCHAVES0AAUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- O PODER MÁGICO DA PEI'iSUASÃO URV: 15,25

NORMAN VINCENT PEALE
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,50
181- AUMENTANDO SEU POT. POSITIVO URV: 08,75
182- A NOVA ARTE DE VIVER l!JRV: 08,75
18�- O PODER DA VIDA POSITIVA URV: 12,50
184- O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
185- f.'ORQUEALGUNS PENSADORES POSIT, CONSE-
GUEM ALGUNS RESULT. SENSACIONAIS? URV: 08,13
186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: 08,75
187- UM TESOURO DEALEGRIA E ENTUS. URV: 10,00
188- A VERDADEIRA A�EGRIA DA VIDA POSIT. URV: 15,00
189- ASOLUÇÃOESTÂNAFÉ ·UI'iV: 10,00

ANTHONY ROBBINS
190- PODER SEM LIMITES
191- DESPEI'iTE O GIGANTE INTERIOR

URV:24,03
URV: 28,75

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's -10% DE DESCONTO.
- ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO

c/22m2; toda deeo

radalmóbili� em

ótima posição no

Portal - '10.000

CENTRO - Apto.
.grandef.Ed.Jaraguá
- suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demals
dependências e ga

- 45 mil

VILA�u -Terreno
cl 456,75ri12, edificado cl
'prédiO"em alvenaria(2pa
vimentos) -medindo

·�l4Om�elima casadema
deita, sito a rua Ernesto
Lessmannn"13O - Preço:
46JlOO 'URV's.

GU�IRIM - CENTRO - Rua 28 de
Agosto/no prédio do BESC_ Aptos/novos -

156m2 (suite,:2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviçee garagemj
Preço: Entrada de 30%, mais finan. 20

1- A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER:
2- A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWARTZ
3- ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENÇO PRADO

4- AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA

5- COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO O.

6- COMO FAZER DINHEIRO - DR. TAG POWELL

7- COMO NADAR COM OS TUBARÕES - HARVEY·B. MAC.

8-. DR. DEMING - O AMERICANO QUE ENS. A QUALID.

TOTAL AOS JAPONESES - RAFAEL AGUAYO URV: 19,38
9- EU CHEGO LÃ - ZIG ZIGLAR URV: 20,00
10- LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 26,03
11- MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS. URV: 17,50

REF. OUTROS AUTORES

12- MEGA TENDÊNC. Pl AS MULHERES - ABURDENE
13- O PODER INPINTO DA SUA MENT. - LAURO TREV.

14- OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICAZES
15- OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN.

16- OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS

17- SE VOCÊ NÃO TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

QUAN�ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY

18- SEM MEDO DE VENOER - ROBERTO SHINYASHIKI

19- VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARQ M.

20- VOCÊ QUER, VOCÊ PODE - JOE BATTEN

21- ILUSÕES - RICHARD BACH

22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MALTZ

23- PODER E INFLUÊNCIA - ROBERT L. OllENSCHNEIDER
24- SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO - F. ARTHUR CLARK

STEPHAN SCHIFFMAN
.•

25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS

26- OS 251olÂBlTOS EM VENDAS

TADJAMES
27- CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO

URV: 09,69
URV: 10,63
URV: 05,00
URV: 12,50
lJl'iV: 10,00

. IJRV: 12,50
URV: 17,19

URV: 24,38
URV: 12,13
URV: 23,45
URV: 12,63
URV: 09,61

URV: iaoo
URV: 14,13
URV: 10,00
URV: 19,05
URV: 11,25
'URV: 10,00
URV: 12,00
.URV: 12,50

URV:08,13
I:JRV:08,13

URV:ll,88

- E MAIS, PREÇOS EM CRUZEIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDA-FEIRA.

- LIGUE JÁ, PROMoçÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAR Q ESTOQUE.

JOINVILLEICEN
TRO - Apto. cl 202in'
- BdPri:sidcnte, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de

VILA LALAU/PROX.
MARISOL-Cilsaemal
venaría cl 250m', 4 qtos,
demais dep. toda murada
clcercaem aluminio - Rua
Gennano Marquardt, 170
-49.000URV's. (Emcon
dições)

em alvenaria, e casa

mista, sito rua João
Januário Ayroso, n?
1005. Preço/Barbada:
20.000URV's.

VILA LALAU -

Terrenoeom645m'
,

- 8.500 URV's.

reno c/IO.OOOm', c/2
casas, sentia uma em

alvenaria de 2 pavi
mentos, semi-acabada
c próximo a Faculdade

-Preço: 6O.000URV's.

CENTRO - Prédio cl 14�m2, mais
casa mista cl 90m2, sito a rua

.

Procópio Gomes na 1453, em
terreno cl 900m2• Preço: i 10.000

URVs (e� condições).

reno cl aprox.
3.600m.', próximo
aoColégioHolando
Gonçalves - Preço:
16.000 URV's.

FIGUEIRA - Es
quina fazendo fren
te em 31,50m para
rua José Teodoro
Ribeiro � -Área cl
579m' - 15.000

em alvenaria cl
130m' (faltando
acabamento) terre
noc/360m2-Preço:
18.000 URV's

(aceita proposta).,

VIEIRAS - Rua 601

(1araguá1Schroeder), ter
reno de 540m2 esquina
com rua 470, edificado,

com prédio em alvenaria
(2 pavimentos), cl 3 salas
comerciais e 3 aptos. Pre

ço: l44mjl URV's.

Rua

Procópio Gomes.Ed.
Resid.Maguilú- Apto.
2 qtos, 2° andar, cl ga
ragem - Preço: 7.500

·URV'sefmane.juntoa
CEF (16 anos

_
úlima

prest,CR$ 179.000,00)

PIÇARRASI TANQUES DE CAMA
RAo - Projeto pronto c/6 lagoas, de água
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, próx ao mar, cl frente p/BR-IOL
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá-etc. Preço: 200.000 URV's.

TRtS RIOS 00'
.

NORTE - Lote c/
.

800m',situadoa40
.

VILA LALAU -

Terreno com

390m2, rua Santos
Dumont. Preço:
8.000 URV's.

AMIZADE-Apto;
c/ 3 qtos. - 7.860
URV's de entrada, e
assumir financia
mento na CEF � 20
anos (use seu

FGTS).

CENTRO - Frente pl 2
ruas: José Emmendoetfer
e José Menegottí, terreno
cl aprox, l.,200m2,
edificado coiií casaem al
venaria com 145m> - Pre

ço: 90.000 URV's. (A.
combinar)

reno cl 350m', pró-
ximo. Colégio .

HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar

CENTRO - Rua

Felipe Selunidt n" 49

(próxima a Assoe. Co

mércial) terreno cl

688m2, com casa em

alvenaria de 150m' -

Preço: 6O.oooYRV'�.

CENTRO - Ed.Gardenie
- Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento cl 4

quartos(l'suíte),3banhei
ros, 2 salas, sacada, área
de serviço egaragem. Pre
ço: 30.000 URV's

Excelente prédio (esquina), c/2 pisos;
30Qm2, na rua João Planinschek cl Bi
rua Venâncio da Silva Porto (próximo
aWeg I, ao lado do Floriani). Preçol

barbada: 52.000 URV's

CENTRO' - Ru. José
Emmenäoerfer - Excelen
te lote cl 450m2 (15 x 30),

, próxirnoaoAtelierdalnd.
de Quadros 3Américas -

Preço: 8.000URV'�.
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Casos de Polícia
Vdo Leal

Renato, o martirio da Ana Gorete
B.O. 410/94 - A Ana Gorete Camilo, 11Ia João Planinschek; 927,

que vivemaritalmente com oRenato Fossilli, compareceu àDPCde

JaraguádoSu/paracomunicarqueo mesmoa agrediu e a expu/sou
de casa, no domingo à tarde.juntamente com osfilhos do casa/ efoi
dormir, pois estava "muito alto", com umas e outras na cuca.

A Ana, mais tarde, conseguiu entrar em casa, deu banho nos

filhos e colocou-os na cama. Mas, ai o Renato tornou a expulsá-la
e ela teve que ir dormir na casa de um irmão.

4- AnaGorete diz que não é a primeira vez que o Renatofaz isso
e agora ela está disposta a não mais viver com ele, depois de 8

longos anos de sofrimento.
Mas, é isto al, Ana! Você já está suportando demais esse cara.

Fica no que é teu, por direito, e manda ele seguir outro caminho.

Não te esqueças que as leis te protegem, a ti e aos teus filhos.
Zé Geraldo Filho, o exibicionista
Parece mesmo que o José Geraldo Ramos Pereira Filho, da 11Ia

O/ívia Chiodini Pradi, 136, está bem fora da bola, fazendo um

papelão que em nada o recomenda como gente bem.

Segundo o comunicamePauloHenggi, B. O. 413/94, das Gerais
daDPC, o ZéGeraldo invadiu a residência de IngridLock. vizinha,
e quando estava tentando arrombarumajanela, completamente nú,
a Ingrid gritou, sendo socorrida por seu cunhado que mora nos

fundos. O mesmo afastou o Zé Geraldo que saiu dali correndo em

direção à sua residência. Ali o Zé colocou o chapéu (vocês podem
imaginarafigura: nú, mas de chapéu na cabeça) e depois colocou
um short.

Como outraspessoas acorreramparapresenciar àcena, ;Z�-as
ameaçou atiçando o cachorro contra elas. Ai, aPMchegou, mas os
soldados nadapuderam fazer contra o Zé quejá se encontrava em

suaprôpria casa. Dai, o Zé aindaficouprovocando a Ingrid e seu
cunhado.

Francamente, ZéGeraldo. Teucomportamentoé "umavergonha",
como bem diria o noticiarista Bóris Casoy, do SBT. Vê se te ajeita,

.

rapaz!

II
,

II

.

I
. I",ovem.

Para você o voto é facultativo.
Porém, antes de tudo é um

direito. Exerça-o fazendo seu

título eleitoral, dia 21 de maio,
napraça em frente à Prefeitura
Municipal.

PREVENÇÃO

trocar de marcha ou fazer sinais
com o braço.
Até agora, o conselho não

tem estatísticas exatas indican
do o número de acidentes causa
dos pelo uso do telefone celular,
junto ao motorista. A proibição
deu-se em virtude das polícias
militares edepartamentode trân
sito em todo o país.

O presidente do Centram,
Orestes Bastos, julga o uso do
celular pelos motoristas, sim
plesmente parafazer"grau"jun
to a sociedade. "Viroumodausar
carro bom, principalmente im

portado, e ficar falando boba

gem ao celular para parecer im

portante. Usam isto como ques
tão de status e não reconhecem
o perigo", argumentou. Per ou
tÍ"o1ãêIo, Bastos diz que o uso do

• I

Motoristas estão proibidos
de

.

usar o telefone celular

ROUBO

Ladrões levampalmitodoParqueMalwee

aparelho. celular com adaptação
"viva-voz" - onde o motorista
não ocupa as mãos -,já existen
te no Brasil, é o meio mais fácil
neste caso. Também está libera
do o uso para os demais passa
geiros.

BraSília - O Contram
(Conselho Nacional de Trânsi
to) proibiu aos motoristas que
estiverem dirigindo, o uso do
telefone celular. A decisão foi

publicada segunda-feira no "Di
árioOfi-
.cial". O MV/IOpOIO
motoris
ta que
for pego
em fla
grante
usandoo
aparelho, será multado em 48

UFIR's, em cruzeiros, este valor
chegaaCRS 35.550,24. Amulta
está enquadrada no grupo 4,
artigo 89doCódigoNacional do
Trânsito, estabelecendo que o

motorista esteja com as duas
····mãós novólante, exceto para

qVllmvsol
Deli/V/til
ddliAdtJ

Flagrante
A Polícia Rodoviária de

Brasília aponta urn caso, onde
o celular foi o causador de duas
mortes. Em outubro do ano

passado, na BR - 060, o

motorista de urna carreta carre

gada de soja, ao pegar o telefone
celular que estava no painel, deu
uma guinada no volante.
A carreta acertou dois carros

pequenos, que perderam o con

trole e, caíram em urna ribancei
ra deJ5 metros, morrendo na

hora os motoristas dós veículos.

Produzindo
coma

necessidade
do mercado

Rua: Araquari, 136
Ilha da Figueira
Fone 72-0540

Jaraguá doSul- Pela segunda
vez, em dois anos, ladrões de pal-

.

mitoestiveramnoParqueMalwee.
O corte e o roubo de cerca de 120

cabeças aconteceu na madrugada
de quarta para quinta-feira, quan
do sobre a cidade caía u'Ina chuva
forte que impedia, inclusive,oaces
so normal àquela área. Por causa
do temporal e do acesso interrom
pido, avigilância quenormalmente
ocorre não aconteceu, segundo
relatou o diretor administrativo da

empresa, Amo Schreiber. Disse

que há mais de 10 anos a área vem
sendo reflorestada com palmitos e
que se tais roubos continuarem
medidas drásticas serão tomadas. Afio tios ItulrDes nilofoipercebida durllllle a chuva

A Raumak acaba de

lançar a máquina
para empacotamento de

produtos moídos.
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AJUDA

Proposta de US$lOmilpor RicardO eAleir nãojogam
� . .• , 9'4·· hojeà noiteemChapecóano aeve vigorar so em

. ..:=�st!Sd�sM�"":'': DepoiSdav!!":.2al"'bre
noite, 'quando enfrentará a o time doAtlético, domingo passa
Chapecoense, no estádio índio do, o Juventus agora está lider
Condá, em Chapecó. O ponta isolado da competição, com 28
Ricardo e o zagueiro Alcir, que pontos e umjogo a mais do que o
receberamo terceiro cartão amare- segundo colocado, Criciúma, com
10 não atuam. O técnico Abel de 26. Os jogos Tubarão x Figuei
Souza definiuSilvinho como subs- rensee Araranguá x Joaçaba (1�
tituto de Ricardo. Na zaga, o trei- rodada) serão realizados neste dia
nador terá duas/opções para a 25,quarta-feira.
posição. "Mozer poderá entrar, Sem data
mas não descartando a possibili- A partida entre Araranguá x
dade de Amauri Ser recuado, en- Criciúma (20· rodada), não foi
trando assim no meio-campo realizado pelas fortes'-\chuvas
Isaias ou Scharles", disse. Ele de- que caíram na região. A FCF'
fine a equipe momentos antes da ainda não definiu a nova data

partida do jogo.

J arapá do Sul--ACâmara
de Vereadores já está discutindo

projeto de lei que propõe ajuda

ano, a ajudamáxima será deUS$ S
mil."O restante deverá ser conse-

que deverão ser concluídos no

mêsde junho. Mais de 20 contra

tos foram feitos neste novo proje
to. SegundoaC.O.R.,antigosanun
ciantes acharam o reajuste muito
alto mas que, isso ocorreu porque
os preços estavam defasados.

Confira os preços dos
painéis publicitários:

guido em outras fontes que não a

prefeitura", declarou. Por outro

lado, já está em fase de execução
o projeto da agência C.O.R para a

colocação de 40 placas publicitá
rias, todas padronizadas de acor

do com a contribuição de cada

mensal
de US$
10mil ao
Juventus. bustD
Ontem,o
prefeito
Durval
Va sei
disse que encaminhará o docu
mento mas que, para o próximo

IIOYOS

pDlrOtÍllios empresa.
Valores lm x Sm - 50 URV's; Im x Sm

(dupla face) 100l)RV's;3mx5m-
200URV's.

Toda a estrutura já está monta
da restando _os últimos retoques

VejG éolflO fictu'tJ o ntIúlio Joio MarcatlJJ, depois do projeto conclMfdo

DESFALQUES

Taça Governador do Estado
Equipe PG -,

'

V E 'n GP Ge SG

l° Juventus 28 Xl 11 6 3 34 18 16
2° Criciútna ' 26 19 10 4 5 30 19 11
3° MareflicDias 25 'VI 10 5 5

'

_23 15 8

4° Joinville 25 Xl 8 9 3 31 14 17
5° ,Blumenau 23 Xl 8 7 5 25 1.9 - 6

6° Figueirense 22 19 9 3 7 32 Xl 12

7° Atlético 22 Xl 9 6 5 32 30 12

SO Tubarão 21 19 7 7 5 24 18 6

<J> Araranzuá 18 lSl
- 7 4 7 21 Xl 1

10° Chanecoense 17 Xl 7 3 10 24 36 -12

11° Concórdia 15 Xl 5 S 10 25 33 -8

12° Caçadorense IS Xl 3 9 8 13 26 -13
�

13° Joaçäba 12 19 4 4 11 22 36 -14

14° Inter 8 Xl 1 6 13 18 ,39 -21

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favore 4°) confronto direto

Próximos jogos
Hoje: Tubarão x Caçadorense - Inter x Araranguá -

Chapecoense x Juventus- Joinville x Atlético - Marcílio x
Criciúrna - JoaçabaxBlumenau - FigueirensexConcórdia

KICK-BOXING

Jaraguaensedisputará o
CampeonatoCatarinense
Jaraguá do Sul - O atleta

jaraguaense Maurício de Souza,
21, faixa preta 1 ° dan em Kick
Boxing, disputará o Campeonato
Catarinense da modalidade que

_: será realizado neste sábado, em
Joinville. Ele busca o bi-campeo- '

nato, Visando as competições do

Campeonato Brasileiro. "S� eu

vencer, estarei classificado para o

Brasileiro;mas o nível dos compe
tidores é muito bom, sendo. que as

lutas sáo sempre equilibradas",
disse.

Maurício está enfrentando o

seu maior rival na atualidade, a

falta depatrocínio que, o prejudica
em muito em sua preparação para
os campeonatos. "Às vezes chego
a ir treinar em Joinville. Masmes
mo assim não desanimo. Meumai
or desafio é disputar o Brasileiro,
comou sempatrocínio", argumen
ta.
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