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Correio Ndo orte
O Nosso Jornal!

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

P. 19
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Vereadores não podem legislar sobre 
patrimônio da UnC Canoinhas 

P. 6Promotor esclarece que Universidade é autônoma em relação a seus instituidores, como é o caso do município

CRISE

Repasse do 
FPM também 
apresenta queda
Canoinhas perdeu 13,6% em rela-
ção a fevereiro de 2008.       P. 4

PERIGO

Por milagre, 
rapaz sobrevive 
a acidente em rio
Médicos esperavam que Eder-
son dos Santos ficasse paralíti-
co ou até morresse.        P. 21

MULHERES DE FIBRA | CN homenageia as mulheres por meio de quatro exemplos de garra e determinação: Fran-
cis Schiessl, Gladys Clasen, Mauren Dreveck e Sueli Suchara Páginas 14 a 19
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EMPREGO

Mais de 500 
foram demitidos 
somente este ano
Dados são de Canoinhas, Três 
Barras, Major Vieira e BVT. P. 9

EDUCAÇÃO

Menos de 32% 
passam na Prova 
Brasil na região
Em Major Vieira, 1,68%  foram 
aprovados em português.    P. 10
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Ao contrário do que parece, as ideias 
sobre desenvolvimento sustentável 
não surgiram no século 21. O tema já 

havia sido abordado no Relatório Brundtland, 
elaborado pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento e publicado 
em 1987, antes mesmo da Agenda 21, criada 
cinco anos depois. O documento previa que 
atitudes responsáveis seriam essenciais para 
fazer valer a sustentabilidade, que consiste 
em “desenvolvimento que satisfaça as ne-
cessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades”.

É evidente que o mundo precisa de ações 
socioambientais corretas para se manter e 
as gerações futuras não sofrerem com mais 
degradação e escassez dos recursos naturais. 
Apesar disto, os projetos relativos à sustenta-
bilidade começaram a se fortificar há poucos 
anos. Esta preocupação tornou-se sinônimo de 
empresa moderna, socialmente responsável 
e consciente.

Entretanto, mesmo com esforços de algu-
mas poucas companhias privadas em incluir 
esse novo conceito ao seu perfil organizacional 
e da conscientização da população quanto à 
importância da reciclagem e do consumo de 
produtos ecologicamente corretos, ainda há 
grandes falhas neste sistema. Uma dessas 
lacunas é a inexistência de ações dos órgãos 
públicos para a coleta de lixo eletrônico, como 
celulares, baterias e pilhas. Mesmo sendo 

imprescindível o descarte correto desses 
produtos, não há projeto algum. As empresas 
e entidades que querem contribuir para a ex-
pansão de atitudes sustentáveis têm de arcar 
com todos os custos que as envolvem, e que 
não são poucos. A maioria delas não tem con-
dições financeiras de manter tais gastos, em 
especial nesta época de crise. Nenhuma delas 
investirá em algo de tamanho porte, tendo a 
preocupação principal em manter primeiro seu 
quadro de funcionários.

Programas de responsabilidade socioam-
biental deveriam ser apoiados pelo governo, 
disponibilizando o aparato necessário para que 
a sustentabilidade de fato começasse a existir 
e não comprometesse as necessidades das 
gerações futuras. Porém, infelizmente, não é 
isso que percebemos ao tentar propagar na 
sociedade ações responsáveis.

Mesmo sem apoio público, há empresas 
que desenvolveram postos de coletas, em 
sua maioria para recolher apenas os próprios 
produtos. É lamentável que não haja uma par-
ceria público-privada ou até mesmo empenho 
maior das empresas para que os pontos de 
arrecadação de lixo eletrônico aumentem. Se 
a falta de cooperação prevalecer em questões 
tão importantes, como a propalada sustenta-
bilidade, este conceito permanecerá abstrato 
e sem resultados concretos.

Carlos Reis é presidente do Sindicato dos 
Eletricitários de São Paulo

A afirmação Constitucional da igualdade 
entre os seres humanos, na prática exige 
tratamento desigual. É assim em relação 

à raça/etnia, sexo, idade, classe social, deficiência 
física, entre outros. Em relação às mulheres não é 
diferente. Historicamente sempre foram mantidas 
em posição inferior ao homem, em decorrência de 
ordem cultural, que reserva resquícios acentuados 
no âmbito das famílias brasileiras.

A Lei Maria da Penha vem resguardar o 
princípio da isonomia, garantida pela Constitui-
ção Cidadã, revelando que ainda há indisfarçável 
discriminação contra a mulher, pois se assim 
não fosse, não caberia tal proteção. A referida 
Lei, tenta amenizar o desequilíbrio que ainda, 
infelizmente, existe nas relações familiares, e que 
não mais tem cabimento nos dias de hoje. 

A lei é mais conhecida como Maria da Pe-
nha, devido à luta de uma mulher que em 1983 
ficou paraplégica depois de ter sido baleada 
nas costas pelo marido. Ela lutou por mais de 
20 anos para punir o seu agressor. Em 2001, 
após 18 anos, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos responsabilizou o Brasil por 
negligência e omissão em relação à violência 
doméstica. Em 2003, o ex-marido de Maria 
da Penha foi preso. Por essa história Maria da 
Penha se transformou numa espécie de símbolo 
da luta contra a violência sofrida pelas mulheres 
e deu o nome a essa lei.

Então surge a Lei 11.340/06, como medida 
protecionista, e define que violência contra a mu-
lher é qualquer ação ou omissão, que lhe cause 
a morte; o sofrimento físico, sexual, psicológico, 
moral e patrimonial.

Criou vários mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica. Entendendo-se 
como violência doméstica, a que for cometida no 
âmbito da unidade doméstica, por pessoas com 
vínculo familiar, ou seja, membros da mesma 
comunidade familiar, formadas por indivíduos 
que se considerem ou não aparentados.

Neste contexto, se considera família natural 
e legal. Por exemplo, família constituída pelo ma-
trimônio religioso, civil, união estável ou qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha 
ou não convivido no âmbito familiar. Importante 
ressaltar que a violência pode ocorrer indepen-
dente de coabitação. Isto é, mesmo residindo em 
lugares distintos, a mulher poderá sofrer ameaça, 
ou outro tipo de violência que será prevenido e 
restringido pela Lei Maria da Penha.

Houve abrangência no conceito de família, 
a lei admite a relação íntima de afeto. No pará-
grafo 5.º da referida lei, dispõe que “As relações 
pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual.” Importante observar que 
a lei não se refere ao “homem”, mas ao “agres-
sor”, nesse entendimento se inclui a violência 
nas relações homossexuais femininas, pois a 
lei reconhece como vítima apenas a mulher. A 
norma refere-se também à violência praticada 
por ex-marido, ex-namorado enciumado, com-
panheiro, marido, namorado ou familiares.

Evidentemente, não se nega que os homens 
podem ser vítimas de violência doméstica, e 
também não se ignora que as mulheres são 
capazes de praticá-las, contudo é notório que a 
quantidade de violência é inexpressivo compara-
do a elas. E eles, os homens, têm proteção legal, 
não em uma lei especifica, mas tem dispositivos 
constitucionalmente garantidos. 

A Lei Maria da Penha veio garantir na inte-
gralidade todas as mulheres, protegendo a uma 
vida livre, justa e sem violência. Tem o direito 
garantido de dizer não a um assédio, dizer não 
a uma relação sexual não desejada, direito de se 
separar, de trabalhar ou estudar, de ser ou não 
mãe. Enfim, o direito de ser feliz. 

Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski 
é professora pedagoga, pós-graduada em 
Educação Infantil e Séries Iniciais e bacharel 
em Direito 

Os vereadores que ficaram desa-
lentados com a derrubada do 
projeto de Lei que criava cargos 

para 10 assessores em Canoinhas, estão 
vislumbrando uma luz no fim do túnel. A 
luz vem do oráculo da gastança pública 
desenfreada, sediado em Brasília. 

Sob o argumento de reduzir gastos, 
lideranças partidárias do Congres-
so preparam uma manobra 
que pode resultar em um 
rombo de ao menos R$ 
1,2 bilhão nos cofres 
públicos.

As Mesas Dire-
toras da Câmara e 
do Senado estudam 
acabar com a chamada 
verba indenizatória, que 
destina R$ 15 mil mensais a 
cada um dos 594 congressistas, 
e incorporar parte do recurso (R$ 8 mil) 
ao salário dos parlamentares, que subiria 
para R$ 24,5 mil.

A proposta traria uma economia ini-
cial de R$ 35,7 milhões/ano aos cofres 
do Congresso. O problema é que o efeito 
cascata do aumento salarial de deputa-
dos e senadores resultaria em um gasto 
extra anual de pelo menos R$ 1,2 bilhão 
a Estados e municípios, o que supera em 
33 vezes a suposta economia.

Isso porque o salário máximo dos 
1.059 deputados estaduais e dos 52.007 
vereadores do País está vinculado cons-
titucionalmente ao contracheque dos 
congressistas. Tradicionalmente, quando 
há aumento salarial em Brasília, o mes-
mo ocorre nas Assembleias Legislativas 

e nas Câmaras Municipais de todo o 
País.

O cálculo do rombo, feito pelo jor-
nal Folha de S.Paulo, é conservador. Foi 
feito em cima de 13 salários/ano, quando 
se sabe que em várias Assembleias e Câ-
maras há, assim como no Congresso, 15 
salários anuais. como é o caso de Três 
Barras. Além disso, não inclui o im-

pacto do aumento na parte dos 
vencimentos de assessores 

que é vinculada à remune-
ração dos parlamentares, 
o que ocorre tanto no 
Congresso quanto nos 
demais entes.

Pelo cálculo da 
Folha, o gasto extra das 

Assembleias seria de pelo 
menos R$ 82,5 milhões ao 

ano. Já o dispêndio anual das Câma-
ras subiria em pelo menos R$ 1,1 bilhão.

Pela Constituição, os deputados 
estaduais podem ganhar até 75% do 
salário dos deputados federais. Já os ve-
readores têm limite de remuneração que 
varia entre 20% e 75% dos vencimentos 
dos deputados estaduais, dependendo do 
tamanho de cada município. No caso de 
Canoinhas – que se encaixa na faixa das 
cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes 
– corresponde a até 40% do salário de 
um deputado estadual. Como o salário 
dos deputados catarinenses subiria para 
cerca de R$ 18,3 mil, os nobres edis 
canoinhenses poderiam aumentar seus 
salários para até R$ 7,35 mil, um ganho 
de R$ 2,22 mil, dinheiro suficiente para 
manter alguns assessores e ainda sobra.

EDITORIAL

Oportunidade às 
Câmaras

O 
problema é 

que o efeito casca-
ta do aumento salarial 
de deputados e sena-

dores resultaria em um 
gasto extra anual de 

pelo menos R$ 
1,2 bilhão

Lei Maria da Penha: Uma conquista 
das mulheres

ARTIGO

Terezinha De F. j. ScziminSki 

Onde está a sustentabilidade?
ARTIGO

carLOS reiS
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<< O QUE PASSOU...
Exportações crescem em SC
<<1.º/03
Em 2008, Santa Catarina movimen-
tou US$ 17,8 bilhões em operações 
relacionadas a comércio exterior. Do 
montante, US$ 9,9 bilhões foram 
exportados e US$ 7,9 bilhões, 
importados. Em relação a 2007, o 
número representa cerca de 30% de 
crescimento em negócios internacio-
nais no Estado. 

Carnaval positivo para SC
<<2/03
O movimento durante o feriadão 
de carnaval em Santa Catarina 
aqueceu não apenas o setor hote-
leiro, mas também o comércio. A 
quinzena que antecedeu o feriado 
de carnaval, entre os dias 10 e 24 
de fevereiro, apresentaram um cres-
cimento de 2,57% nas vendas em 
relação à quinzena que antecedeu o 
carnaval do ano passado. 

Dólar sofre maior variação 
desde dezembro
<<2/03
O dólar comercial subiu 3,04% e 
fechou cotado a R$ 2,443 na venda. 
A alta foi impulsionada por um 
movimento de aversão a risco ge-
neralizado após resultados decep-
cionantes divulgados pelos gigantes 
AIG e HSBC.

Presidente do Guiné-Bissau
é assassinado
<<2/03
O presidente da Guiné-Bissau, 
João Bernardo Vieira, foi morto por 
soldados horas depois de o chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas 
do país, general Tagme Na Waie, ter 
sido assassinado em um ataque a 
bomba.

Redução do IPI prorrogada
<<3/03
O governo decidiu prorrogar por 
mais três meses a redução do 
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) na venda de veículos. 
Adotado em dezembro, o incentivo, 
que por enquanto vale até o próximo 
dia 31, deve permanecer até o final 
de junho. O presidente Lula está 
convencido de que a medida ajudou 
a combater os efeitos negativos da 
crise.

Queda no desmatamento
<<3/03
Dados de monitoramento por satéli-
te divulgados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais revelam 
que o desmatamento na Amazônia 
Legal caiu 70% de novembro de 
2008 a janeiro de 2009 em relação 
ao mesmo trimestre entre 2007 e 
2008.

Governador do MA cassado
<<4/03
O Tribunal Superior Eleitoral cassou, 
por 5 votos a favor e 2 contrários, o 
mandato do governador do Mara-
nhão, Jackson Lago (PDT), e do 
vice dele, Luiz Porto (PPS), sob o 
argumento de que nas eleições de 
2006 houve compra de votos e abu-
so de poder econômico e político, 
com uso da máquina do Estado. 
Cabe recurso.

Diretor-geral demitido
<<4/03
Para tentar preservar o Congresso 
de novas acusações, o presidente 
do Senado, José Sarney (PMDB-
AP), demitiu Agaciel Maia, há 14 
anos no cargo de diretor-geral da 
Casa.

A decisão ocorreu dois dias após 
reportagem da Folha de S.Paulo 
mostrar que ele escondeu da Justiça 
uma casa avaliada em cerca de 
R$ 5 milhões.

TPI emite mandado de prisão 
para presidente do Sudão
<<4/03
O Tribunal Penal Internacional (TPI) 
emitiu em Haia, um mandado de pri-
são contra o presidente do Sudão, 
Omar Hassan al-Bashir. Na ordem 
de prisão internacional, Bashir é 
acusado de crimes de guerra e cri-
mes contra a humanidade na região 
sudanesa de Darfur. O painel de 
três juízes descartou a acusação de 
genocídio por falta de provas. Bashir 
é o primeiro líder em exercício a ter 
uma ordem de prisão expedida pelo 
TPI desde que essa corte perma-
nente entrou em funcionamento, em 
2002. 

Igreja excomunga médicos
<<4/03
Mesmo com os protestos da Igreja 
e a falta de consenso entre os pais, 
a menina de nove anos que estava 
grávida de gêmeos em Alagoinha 
(230 km de Recife) interrompeu a 
gestação na capital pernambucana. 
Há uma semana, seu padrasto foi 
preso suspeito de a ter estuprado e 
engravidado. A Igreja Católica exco-
mungou os médicos que fizeram a 
cirurgia.

Inglaterra reduz juros a 0,5%
<<4/03
O Banco da Inglaterra anunciou um corte 
de 0,5 ponto percentual em sua taxa 
de juros. A taxa básica de juros passou 
a 0,5%, menor índice desde a criação 
da instituição. O banco central inglês foi 
fundado em 1694.

POLICIAIS vistoriam suporte de balanço que caiu em uma escola infantil de Joinville na terça-feira, 3, matando uma criança
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87 por cento das formas de violência registradas em 35 
municípios de 27 Estados correspondem a agressões 
físicas. Em segundo lugar ficam as tentativas de suicídio 
(8,7%) e, por último, os maus tratos (210 – 4,3%). O 
principal tipo de violência identificada pelo Ministério da 
Saúde foi a agressão física, seguido pela agressão por 
armas branca e de fogo.

PARTIDo PRoGRESSISTA
DIRETóRIo MuNICIPAl DE TRêS BARRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal do PARTI-
DO PROGRESSISTA – PP, Seção de Três Barras, na forma da Lei Eleitoral 
vigente e de acordo com o Estatuto Partidário, convoca os convencionais 
habilitados para Convenção Municipal a realizar-se no dia 17 de março de 
2009, na Câmara de Vereadores, sito a rua Prefeito Emiliano Ubá, n.º 240, 
das 18h00min, nesta cidade para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção 

Municipal;
c) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho Consultivo Municipal e respectivos suplen-

tes;
e) Eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos 

suplentes;
f) Outros assuntos de interesse partidário.

Três Barras (SC), em 05 de março de 2009

Polícia Ambiental de Canoinhas 
encerra Operação Piracema

A Polícia Ambiental de Canoinhas 
encerrou nesta semana a Operação 
Piracema, relacionada ao período 
de reprodução dos peixes, quando 
a pesca é proibida.

A Polícia realizou vistorias em 
diversas embarcações e ranchos à 
beira de rios da região.

Muitos pescadores foram 
flagrados portando petrechos não 
permitidos para a sua categoria, 
dentre eles a utilização de redes 
de pesca, permitido apenas para 
pescadores profissionais. Somente 
uma das redes apreendidas em 
uma represa em Santa Cecília 
ultrapassou 200 metros de ex-

tensão.
Vários pescadores abordados 

não portavam a carteira de pes-
cador conforme a categoria a que 
pertence. 

Houve ainda barreiras terres-
tres de fiscalização de veículos 
suspeitos. O trabalho se centrou na 
educação ambiental.

O comando do Pelotão da Po-
licia Ambiental de Canoinhas avalia 
como positivo o saldo obtido pela 
operação. Mesmo tendo encontrado 
irregularidades, os policiais obser-
varam que aumentou o número de 
pescadores atuando de maneira 
consciente. 

POLICIAIS realizaram também fiscalização em veículos próximos a rios
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Repasse do FPM também apresenta queda
Retração foi sentida no mês de fevereiro; em Canoinhas perda chega a 13,6% se comparada com igual período de 2008

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Nova consciência ambiental 
(parte 02)
A Seicho-No-Ie do Japão foi a pri-
meira instituição religiosa do planeta 
a conseguir a certificação ISO 4001. 
A ISO é uma organização internacio-
nal, fundada em 1947, sediada em 
Genebra, onde são desenvolvidas 
normas para manufatura, comércio 
e comunicações. Tem mais de 130 
países associados – o Brasil é re-
presentado pela ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Ou 
seja, a SNI adotou um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), conforme 
padrões internacionais, que deve ser 
renovado (sob inspeção rigorosa) a 
cada três anos. O mesmo modelo de 
respeito ao meio ambiente, em todas 
as ações administrativas internas 
e externas, está sendo buscado no 
Brasil, inicialmente pela Sede Central 
e Subsede, em São Paulo (Jabaqua-
ra) e nas Academias de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna (SP), Santa Fé 
(BA) e Santa Tecla (RS). Na pauta, 
economia de recursos, coleta sele-
tiva, reciclagem, redução de desper-
dício, uso de energias renováveis, 

reflorestamento, entre outras ações. 
A previsão é obter o certificado no 
Brasil em julho de 2009. A próxima 
etapa é estender o desafio para as 
cerca de 130 sedes regionais espa-
lhadas pelo Brasil, que, por sua vez, 
farão chegar às milhares de asso-
ciações locais a vivência na prática 
do slogan: “Seicho-No-Ie, um modo 
feliz de viver, em harmonia com a na-
tureza”. (Extraído dos livros Assim 
se Concretiza o Amor, Conforme 
a Atitude Mental, Viver Junto com 
Deus e Módulo de Estudo 3 – Prof. 
Masaharu Taniguchi).

SEiCho-No-iE CANoiNhAS
Palestra Aberta ao Público: 
Quartas-feiras – 20 horas

Rua Getúlio Vargas, 1560 - Próx. Estádio.
Fone: (47) 3622-5432

Sugestões e críticas: averdadedavida@gmail.com
Jornalista responsável: Michel imme (SC00213JP)

Av. Rubens Ribeiro da Silva, 333
Fone: (47) 3622-6479/3624-0133

AUTOPEÇAS WISNIEVSKI 
& SCARDUELLI LTDA

FÓRMULA AUTOPEÇAS

R: Paula Pereira, 1028
Fone: (47) 3622-4499/3622-3980

Levantamento feito pela Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) indica que a crise econômi-
ca está roendo o bolo de tributos 
recolhidos pela Receita Federal.

Na sexta-feira, 27, o Tesouro 
Nacional depositou nas contas 
das prefeituras a última parcela 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) de fevereiro.

Os prefeitos receberam R$ 
4,109 milhões. Menos do que 
os R$ 4,327 milhões que haviam 
pingado nas arcas municipais 
em fevereiro de 2008. Queda 
de 5%.

O FPM é fornecido com 
22,5% de tudo o que a União 
consegue arrecadar com o Impos-
to de Renda e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados.

 “Ficou evidente que as recei-
tas federais (IR e IPI), que servem 
de base para o cálculo do fundo, 
estão numa forte tendência de 
declínio”, anotou a CNM em seu 
levantamento.

 “É uma queda significativa, 
já que o repasse do FPM de fe-

previra que a coleta de impostos 
só começaria a cair no segundo 
trimestre de 2009. Em janeiro, 
a arrecadação global caiu quase 
6,5% em relação ao mesmo mês 
de 2008. O FPM, em consequên-
cia, murchou 3%.  

Em fevereiro, a julgar pelo 
cheiro de queimado que exala 
dos números colecionados pela 
confederação de municípios, o 
tombo pode ser ainda maior.

REGiÃo
Os números oficiais de fe-

vereiro de 2009 ainda não foram 
divulgados, mas conforme adian-
ta o secretário da Administração 

de Canoinhas, Argos Burgardt, 
o repasse atingiu R$ 933.177,20, 
queda de 13,6% em relação a 
fevereiro de 2008. “Sem dúvida 
estamos sentindo os efeitos da 
crise”, avalia.

No quadro ao lado é possível 
perceber a montanha-russa pela 
qual passa a região em relação aos 
repasses do FPM. Dezembro foi 
um mês de ganhos maiores por-
que tradicionalmente a indústria 
produz mais nos últimos meses 
do ano, gerando mais Imposto 
Sobre Produto Industrializado 
(IPI), principal fonte do FPM. 
Em janeiro, no entanto, as quedas 
chegam a 80%.

vereiro de 2007 para 2008 havia 
crescido 15,4%”, disse, em nota, 
o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski.

O dinheiro repassado pela 
União é usado nas cidades para 
cobrir despesas essenciais –edu-
cação e saúde, por exemplo.

Eleita ou reeleita em outubro 
do ano passado, a nova safra de 
prefeitos terá de rebolar no ritmo 
da crise.

 “Neste ano, os prefeitos 
terão de cortar algumas despesas, 
principalmente no custeio, e não 

contarão com um superávit pri-
mário tão expressivo como nos 
anos anteriores”, diz Ziulkoski.

De resto, a lipoaspiração do 
FPM é prenúncio de que o fisco 
levará às manchetes nos próxi-
mos dias uma má notícia para o 
governo: a arrecadação federal 
definha.

Em análises internas que 
fizera no final de 2008, a equipe 
do ministro Guido Mantega 
(Fazenda) estimara que a crise 
bateria no fisco.

Porém, o time de Mantega 

A juíza Dra. Janine Sthieler Mar-
tins concedeu liminar a Ação Ci-
vil Pública proposta pelo promo-
tor Dr. Alan Boettger que pedia 
a indisponibilidade dos bens do 
ex-prefeito de Três Barras, Luiz 
Divonsir Shimoguiri e da Nativo 
Kocham, de Balneário Cambo-
riú, responsáveis pela realização 
do show com a dupla sertaneja 
Guilherme e Santiago no dia 
18 de dezembro, no bairro São 
Cristóvão, em Três Barras. As 
alegações do Ministério Público 
são de que o show foi contratado 
sem licitação, sem justificativa a 
respeito do preço pago, e, princi-
palmente, em ano eleitoral.

Segundo o MP, Shimoguiri agiu 
ilegalmente ao contratar o show 
de R$ 113 mil sem abrir processo 

Justiça indisponibiliza bens do ex-prefeito de Três Barras
Decisão foi motivada pela contratação de show sem licitação e em período eleitoral

licitatório. “Não houve qualquer 
justificativa plausível a respeito do 
valor (se justo ou de acordo com 
os valores praticados no mercado)”, 
assinala o MP na ação.

O município usa a mesma 
justificativa que a prefeitura de 
Canoinhas usou para contratar 
os shows da Fesmate de 2006, 
quando o mesmo tipo de proces-
so foi proposto por advogados 
de oposição contra o prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB). Na 
justificativa a prefeitura diz que 
a empresa contratada era a única 
detentora das datas nas quais a 
prefeitura desejava contratar a 
dupla ou show específico.

O MP argumenta que a em-
presa contratada detinha exclusi-
vidade sobre a data, mas não era 
empresário exclusivo da dupla.

A ação aponta ainda forneci-
mento de show e brinde em ano 

eleitoral. O MP recorda inquéri-
tos policiais instaurados no bairro 
onde o show aconteceu – São 
Cristóvão – relativos a supostas 
compras de votos. “Causa muita 
estranheza que, justamente em 
ano eleitoral, o então prefeito 
resolva contratar show de reno-
me nacional e oferecê-lo gratuita 
e ‘generosamente’ à população 
da localidade mais carente de 
Três Barras, ainda que o seja no 
final de 2008, e, principalmente, 
não obstante a existência de 
investigação policial a respeito 
da compra de inúmeros votos 
naquele distrito”, aponta o MP, 
relatando ainda que no mesmo 
bairro, foram gastos R$ 170 mil 
com a distribuição gratuita de 
brinquedos e doces.

Shimoguiri e a Nativo Ko-
cham têm 15 dias para se mani-
festar sobre a decisão judicial.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

 O QUE É FPM?

O Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM) é uma transferência 
constitucional, composto de 22,5% 
da arrecadação do Imposto de Ren-
da (IR) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). A distribuição 
dos recursos aos municípios é feita 
de acordo com o número de habi-
tantes. São fixadas faixas popula-
cionais, cabendo a cada uma delas 
um coeficiente individual. O mínimo 
é de 0,6 para municípios com até 
10.188 habitantes, e, o máximo é 

4,0 para aqueles acima de 156 mil. 
Os critérios atualmente utilizados 
para o cálculo dos coeficientes de 
participação dos municípios estão 
baseados no Código Tributário 
Nacional. Do total de recursos 10% 
são destinados aos municípios das 
capitais, 86,4% para os demais 
municípios e 3,6% para o fundo de 
reserva a que fazem jus os muni-
cípios com população superior a 
142.633 habitantes (coeficiente de 
3.8), excluídas as capitais.
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> Frase da semana

Nepotismo não!

ASFALTO PARA PAPANDUVA
Na sexta-feira, 20, o governador  do Estado, Luiz Henrique da Silveira, assinou 
a ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica da SC-477, que 
liga Papanduva a localidade de Moeminha, entroncamento com a SC-419. O 
governador usou de seus dotes de “poeta” para dizer que até 2010 todos os 
municípios do Estado terão seus acessos asfaltados. Além dos prefeitos de 
Itaiópolis, Hélio Wend, e de Papanduva, Luis Henrique Saliba, estavam pre-
sentes também a maioria dos vereadores de Papanduva. Saliba salientou,  em 
entrevista as rádios locais, que o asfaltamento da SC-477 vai trazer  desenvol-
vimento e maior rapidez ao escoamento da produção agrícola. “Isso também 
proporciona maior rapidez para o  deslocamento até outras regiões, como o 
Vale do Itajai, por exemplo”.  A obra deve consumir mais de R$ 30 milhões e 
deve estar concluída em oito meses.

|No que vai dar o clima pesado entre Passos e Aguiar?

Programado para inaugurar este mês, a cons-
trução da unidade prisional de Canoinhas anda 
a passos de tartaruga depois de uma relativa 
acelerada no ano passado. Com apenas nove 
operários trabalhando a previsão de inaugura-
ção foi esticada para o fim do ano. Os presta-
dores de serviços ainda nem foram licitados. 
Enquanto isso, com o calor nordestino que 
fez essa semana na região, a superlotação do 
Presídio de Mafra ficou insustentável.

Campo Demonstrativo Alfa
O secretário estadual de Agricultura, Antonio Ceron, marcou presen-
ça na abertura do Campo Demonstrativo Alfa, realizado na semana 
passada em Bela Vista do Toldo. O evento reuniu mais de 2,5 mil 
participantes e contou, inclusive, com a participação do deputado 
federal Valdir Colatto (PMDB). 

PRESÍDIO DE CANOINHAS

Toda a ação provoca uma reação. Partindo 
deste pressuposto, vereador Beto Passos (PT) 
achou uma forma de se vingar de Jorge Stocker, 
que representando o movimento “Assessor não”, 
impôs banca na Câmara dos Vereadores, pregan-
do moralidade com o dinheiro público em plena 
tribuna. Fuçando na Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional (SDR), Passos descobriu que os 
irmãos de Stocker, Paulo e Francisca, ocupam, 
respectivamente, os cargos de assessor jurídico 
e gerente de Educação, ambos relacionados a 
SDR.

Na tribuna da Câmara, Passos criticou o que 
chamou de “nepotismo na SDR” e a atitude de 
Jorge, que defendeu a moralidade, mas, segundo 
Passos, “fechava os olhos para a prática do ne-
potismo por seus irmãos”. Passos lembrou ainda 
que a mãe e a irmã do vereador Wilson Pereira 
PMDB) também ocupam cargos no órgão.

 Por mais que seja moralizador, o tiro saiu 
pela culatra. O secretário de desenvolvimento 
regional, Edmilson Verka (PSDB), chegou a 
defender a exoneração de um dos irmãos, mas 
engoliu as palavras ao consultar o estatuto do 
órgão. O Decreto 004 de 3 de janeiro de 2007 
traz em seu artigo primeiro a proibição de no-
meação de parentes do chefe do poder executivo, 
vice-governador, secretários de Estado, dirigen-
tes de empresas de economia mista, autarquias e 
fundações, nada mencionando com relação aos 
gerentes e outros cargos. De acordo com este de-
creto, então, as nomeações do consultor jurídico, 
em junho de 2007, e da gerente de Assistência 
Social e Renda, em julho de 2008, não configu-
ram nepotismo. O nepotismo configura-se na 
prática, quando alguma pessoa, com um cargo 
hierarquicamente superior, intervêm em favor de 
um parente, interferindo na nomeação deste para 
um cargo em comissão ou função gratificada. 
Não seria os casos mencionados por Passos. LEOBERTO WEINERT

“Traz-se à baila a triste lembrança da 
miserável prática do ‘pão e circo’” 

do promotor Alan Boetger na ação civil pública movida contra o ex-prefeito de Três Barras, Luiz  
Shimoguiri (PP), e a empresa responsável pelo agenciamento da dupla Guilherme e Santiago, que fez 

um show patrocinado pelo poder público em dezembro passado

Rainha sem coroa
O regulamento distribuído pela organização da 

4.ª Agrofest às candidatas a rainha da festa traz um 
parágrafo no mínimo interessante. A rainha, depois de 
coroada, teria 24 horas para devolver a coroa a uma loja 
de aluguel de trajes de festa, sob pena de pagar multa 
de R$ 150.

> TRÊS BARRAS: Francisco Farias (PTB)
defendeu a contratação de comissionados 
na Câmara, atacando quem criticou as 
contratações.

> ESCLARECIMENTOS: Representantes 
da Faesc estiveram esta semana na Câ-
mara de Canoinhas para falar sobre o pa-
gamento da contribuição sindical, assunto 
abordado pelo CN há duas semanas.

> ELOGIOS: Lembram do suposto radialista 
preso em flagrante tentado extorquir um can-
didato a vereador? Então, foi eloquentemente 
elogiado esta semana na Câmara de Três 
Barras por ter organizado o carnaval da cida-
de. Chamou de “contratempos”, os eventos 
ocorridos com ele ano passado.

> RECLAMANDO: “Ficamos sempre 
aguardando que a administração muni-
cipal estude, é sempre a resposta que 
temos: estamos estudando”, disse o vere-
ador Paulo Glinski (DEM) essa semana na 
Câmara.
.
> TERMINAL: Vereadores de Canoinhas 
querem voltar a discutir a situação degra-
dante do Terminal Urbano de Canoinhas. 
Há anos a prefeitura estuda reformar o 
espaço na praça Lauro Muller.

> PLEITO: Vereador Alexey Sachweh 
(PPS) quer que a prefeitura compre data-
shows para todas as escolas do municí-
pío.

O TRE-SC confirmou sentença da Justiça Eleitoral 
de Canoinhas e absolveu o prefeito do processo 
movido pela oposição que pedia sua condenação 
por suposto uso político da Fesmate 2008. A ação 
pedia a cassação do registro de candidatura ou 
do diploma e a decretação de inelegibilidade do 
prefeito, que foi reeleito. A oposição alegava que 
Weinert teria usado a festa para se promover 
politicamente, não cobrando ingressos e nem ar-
recadando alimentos, fatos que seriam contrários 
a Lei Eleitoral. Ainda cabe recurso.

Legistas
Uma indicação do deputado Antônio Aguiar, líder do PMDB na 

Assembleia, chega essa semana à mesa do governador Luiz Henrique, 
sugerindo a contratação de médicos, para exercerem temporaria-
mente a função de legistas em IMLs onde há falta de profissionais. 
O deputado também sugere agilidade para a efetivação de novos 
concursados para a função.Aviso aos eleitores

A Justiça Eleitoral comunica que os eleitores que 
deixaram de votar em três eleições consecutivas e não 
justificaram a ausência ou recolheram as multas devi-
das, deverão comparecer ao Cartório Eleitoral até o 
dia  16 de abril, sob pena de cancelamento automático 
de seus títulos eleitorais, nos termos da Resolução TSE 
22.986/2008. 

O Cartório Eleitoral funciona das 13 às 19 horas, 
de segunda a sexta-feira.
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Câmara não tem direito de legislar sobre 
patrimônio da UnC, diz Ministério Público
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Promotor esclarece que Lei de cessão de uso do patrimônio da UnC Canoinhas em tramitação na Câmara, não tem validade

O Conselho de Administração 
Superior (CAS), órgão da man-
tenedora Fundação Universidade 
do Contestado (UnC), que con-
grega dirigentes e representantes 
docentes e discentes de todos os 
campi, bem como representantes 
dos municípios nas fundações lo-
cais, decidiu na terça-feira, 3, pela 
adesão ao processo de unificação e 
migração para o CNPJ em que se-
rão englobadas as cinco fundações 
mantenedoras da instituição.

Cada uma das fundações da 
UnC, incluindo a UnC Canoi-
nhas deve nos próximos dias, 
tomar decisão semelhante, já que 
a votação foi integralmente favo-
rável à unificação, com apenas 
três abstenções. As fundações lo-
cais deverão tomar uma decisão 
em suas assembleias específicas 
e uma resposta única deverá ser 
encaminhada ao Ministério Pú-
blico, conforme proposição do 
presidente da Fundação mante-
nedora, Hamilton Wendt.

Ainda não está definido o 
CNPJ que congregará todos os 
campi. A decisão deve ser tomada 
posteriormente. “Há de se esclare-
cer, entretanto, que, independente 
do escolhido, todas as unidades 
serão representadas de forma 
igualitária no processo e que a uni-
ficação não representa a cedência 
do patrimônio de um campus para 
outro”, reforçou Wendt.

Segundo o presidente da 
Fundação mantenedora, a UnC 
está apenas atendendo a um pro-
cesso de legalidade, que resultará 
em maior eficiência e racionalida-
de administrativa. “Os dirigentes, 
de forma geral, tem absoluta 
clareza que, a partir da unificação, 
a UnC racionalizará custos e terá 
maior agilidade em suas ações, 

tornando-se mais competitiva e 
apta a contribuir para o desenvol-
vimento regional”, afirma.

UnC nÃO É DO MUnICÍPIO, DIZ 
PROMOTOR

Em entrevista concedida ao 
CN por e-mail, o curador de 
fundações e do terceiro setor Aor 
Steffens Miranda, que determinou 
que os campi da UnC unifiquem o 
CNPJ em um mês, disse que a UnC 
Canoinhas é uma Fundação pú-
blica, de natureza privada. Como 
tal, possui personalidade jurídica 
própria, não pertence à pessoa 
jurídica de direito público interno 
que é o município de Canoinhas. 
“A UnC não faz parte da adminis-
tração municipal direta ou indireta, 
foi instituída pelo município, mas 
a ele não pertence, é autônoma”, 
frisou. Ele explica que se a UnC 
pertencesse ao município, seria 
uma autarquia fundacional, uma 
fundação pública, de natureza pú-
blica, sujeita, como tal, ao princípio 
constitucional que determina que o 
ensino é público e gratuito, o que 
faria com que todos os custos de 
manutenção da UnC Canoinhas 
fossem suportados pelo orçamen-
to municipal, sem a possibilidade 
de lucrar com mensalidades dos 
alunos, por exemplo. “Ela (a UnC) 
é instituição pública, mas de natu-
reza privada, regida pelo Código 
Civil”.

O promotor frisa ainda que 
“não é determinação do Ministé-
rio Público que todas as Funda-
ções agregadas sob a denomina-
ção de UnC tenham um mesmo 
CNPJ. O que o Ministério Públi-
co quer é a regularização formal 
da UnC, com a manifestação 
expressa da decisão autônoma 
de cada Fundação a respeito do 
interesse em continuar e finalizar 
o processo de unificação iniciado 
há mais de 20 anos”.

Segundo ele, “permanecer 
parado no meio desse processo 
é que é insustentável. Ou cada 
Fundação decide continuar e 
finalizar a unificação, ou decide 
encerrar o processo, retornando à 
situação existente antes do início 
do processo de unificação”. 

Ainda de acordo com Miranda, 
a permanência na situação atual 
apresenta riscos severos para o pa-
trimônio imaterial das comunida-
des beneficiadas pela existência da 
UnC, para seus usuários e também 
para as próprias instituições, o que 
não é desejo do Ministério Público 
no exercício de sua atribuição de 
velamento das fundações. 

Sobre a interferência da Câ-
mara de Vereadores de Canoinhas 
no processo de cessão de uso do 
patrimônio da UnC, Miranda faz 
uma revelação surpreendente. 
Segundo ele, as fundações públi-
cas, de direito privado, tal como a 
UnC Canoinhas, são autônomas 
em relação a seus instituidores, 
sendo regida pelas determinações 

contidas no Código Civil. A desti-
nação de seu patrimônio, em caso 
de extinção, deve ser feito na for-
ma de seu estatuto. Acaso tenha 
sido feita doação incondicionada, 
seja por ente público ou privado 
à Fundação, o patrimônio é da 
Fundação e ela é quem definirá 
sua destinação, sem necessidade 
de autorização de qualquer órgão 
externo como é o caso da Câmara 
de Vereadores. 

“Acaso a doação tenha sido 
feita, por exemplo, com a cláusula de 
reversão ao doador em caso de extin-
ção, só o doador, depois da reversão, 
é que poderá determinar a destinação 
do patrimônio, pois retornou ele a ser 
proprietário do bem”, explica. 

Dessa forma, não há qualquer 
dispositivo legal que obrigue as 
Câmaras de Vereadores a ceder 
o patrimônio dos campi para 
a Reitoria porque as Câmaras 
Municipais não possuem poder 
sobre a destinação de patrimônio 
de Instituição autônoma tal como 
uma Fundação de direito privado. 

“O patrimônio da UnC Canoinhas 
é da UnC Canoinhas, Fundação 
pública, de direito privado, não do 
município de Canoinhas”, frisou 
Miranda. As Câmaras somente 
analisariam a destinação do pa-
trimônio na hipótese de reversão 
de doação feita pelo município, 
quando o bem retornaria ao do-
mínio público municipal. “Além 
disso, no encaminhamento a ser 
dado ao processo de unificação da 
UnC, desde que seja essa a decisão 
autônoma e independente das 
Fundações, a fusão tendo como 
base a Fundação UnC Reitoria, 
não nos parece ser a melhor 
solução. A melhor solução seria 
a fusão com base em uma das 
demais Fundações agregadas sob 
a denominação UnC, mas mesmo 
essa decisão, a de qual fundação 
seria a base da UnC unificada, 
deverá ser tomada de forma au-
tônoma e independente por parte 
das Fundações que decidirem 
continuar e finalizar o processo de 
unificação”, finalizou Miranda.
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REUNIÃO do Conselho de Administração Superior (CAS) decidiu pela migração dos campi para CNPJ único
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Principais substâncias 
nutricionais (Parte final)

Rinite também pode 
acontecer durante o verão 
Ar-condicionado sem manutenção pode ocasionar problema

Coceira na garganta e no rosto, dor 
de cabeça e nariz pingando são sin-
tomas normalmente associados às 
doenças de inverno, como a rinite, 
mas quem pensa que a doença apa-
rece somente no inverno, se engana. 
As doenças respiratórias também 
podem ocorrer no verão graças a 
alterações climáticas repentinas, com 
calor durante o dia e frio à noite após 
as chuvas típicas da estação, além do 
uso constante de ambiente onde haja 
ar-condicionado sem manutenção 
adequada.

De acordo com o médico otor-
rinolaringologista José Fernando 
Polanski, a rinite é provocada por 
diferentes fatores e se divide em 
três tipos básicos: alérgica, perene e 
medicamentosa. A rinite alérgica é 
motivada pelo ambiente e caracterís-
tica da primavera, quando a presença 
de pólen no ar é intensa, e também 
do inverno, pela maior exposição a 
objetos que carregam pó e fungos; 
a perene é a manifestação crônica da 
doença e a medicamentosa, motiva-
da pelo uso exagerado de produtos 
vasoconstritores, como o Sorine. 
Segundo Polanski, a doença é identi-
ficada por espirros repetitivos e dor 
de cabeça, entre outros sintomas e 
o tratamento consiste em cuidados 
com o ambiente e remédios orais ou 
de aplicação nasal. Entre os cuidados 
necessários, é preciso prestar atenção 
ao ar-condicionado.

MANTENHA LIMPO
“Não é o frio do ar-condi-

cionado que faz mal. É a falta de 
higienização que pode provocar 
os sintomas”, alerta o médico. O 
equipamento, bastante utilizado du-
rante a onda de calor que se abateu 
sobre a região nesta semana, deve 
estar sempre limpo para evitar que 
fungos e bactérias sejam espalhados 
no ambiente e que problemas res-
piratórios sejam agravados.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Elis de Fátima Vaz Lisboa é fun-
cionária de um restaurante em Canoi-
nhas, com ar condicionado em todas 
as salas. Com rinite perene e crises 
fortíssimas, ela faz tratamento para a 
doença e diz que o ar-condicionado 
não lhe provoca reações alérgicas, 
porque segundo ela, é limpo constan-
temente. Elis explica que sofre com 

a doença principalmente no inverno, 
mas que no verão, geralmente depois 
de mudanças bruscas na temperatura, 
os sintomas reaparecem. “Quando 
eu fico perto de cheiros fortes, como 
perfume ou cigarro, tenho crises de 
espirros. Acredito que se o ar daqui 
não estivesse sempre limpo, eu teria 
mais reações”, afirma.
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As vitaminas são substâncias encontradas nos alimentos em pequena 
quantidade, mas indispensáveis para o funcionamento normal do orga-
nismo. Quando há deficiência ou falta completa de vitaminas na dieta, 
ou quando elas se perdem pelo processo de cozimento dos alimentos, 
instala-se um quadro de desnutrição. São conhecidas cerca de 17 vita-
minas, sendo as principais:

VITAMINA H:
Proporciona saúde e beleza à pele; é também in-
dispensável na coordenação motora. Sua carência 
resulta em caspa, debilidade geral, dores muscula-
res, eczema, seborréia e sonolência excessiva.
Principais fontes: Arroz integral, aveia, banana, 
germe de trigo, leite e lêvedo de cerveja.

VITAMINA K:
Fortalece os vasos sanguíneos, favorece a coagu-
lação do sangue e mantém o equilíbrio do sistema 
circulatório. A carência resulta em hemorragia.
Principais fontes: Algas marinhas, cebola, cenou-
ra, couve, espinafre e iogurte natural.

VITAMINA P (ácido cítrico):
Têm funções parecidas com as da vitamina C 
(ácido ascórbico). Além disso, proporciona resis-
tência aos vasos sanguíneos, aos tecidos da pele 
e fortalece o sistema imunológico.
Sua carência resulta em escorbuto e predisposi-
ção às infecções.
Principais fontes:  Cidra, laranja, lima, limão e 

tangerina.

FIBRAS
Substância presente em alimentos integrais, 
frutas e verduras, que auxiliam no processo 
gastrointestinal.
Principais fontes: Arroz integral, aveia, cevada 
(grão), centeio, ervilha, germe de trigo, grão de 
bico, lentilha, milho, macarrão integral, soja e 
trigo integral.

CÁLCIO:
Substância responsável pela formação da 
estrutura óssea. Contribui na absorção, pelo 
organismo, da vitamina K e coordena as 
funções do sódio e do potássio.
Principais fontes: Leite (vaca ou de cabra), 
caruru, couve, cominho, soja (farinha), me-
lado e ovos.

ELIS sofre com rinite especialmente no inverno, mas verão também faz mal
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Doença de Alzheimer

Unhas bonitas e sem 
risco de contaminação
Material usado deve ser individual e esterilizado, alerta SBD

Faz parte do ritual de beleza de 
qualquer mulher vaidosa fazer 
às unhas pelo menos uma vez 
na semana, independente de 
motivos especiais. Com deta-
lhes decorativos, cores da moda 
ou uma simples base, a prática 
tem o poder de embelezar as 
mãos, mas, também, pode ser 
uma porta de entrada para con-
taminação por vírus como o da 
hepatite B e C e do HIV.

De acordo com a Socieda-
de Brasileira de Dermatologia 
(SBD), a retirada da cutícula 
pode representar um perigo 
para o organismo, porque a 
camada que envolve a unha é 
responsável pela proteção da 
área contra a entrada de fungos 
e bactérias. Mesmo conhecen-
do os riscos, é difícil encontrar 
mulher que não retire a cutícula 
periodicamente. “Eu faço mi-
nhas unhas toda semana. Tiro 
a cutícula, pinto e ainda faço 
decoração. Acho que fica muito 
bonito”, afirma a professora 
Eliane de Castro Marini.

Como a maioria das mulhe-
res nem cogita a possibilidade 
de não tirar a cutícula, a ati-
tude correta deve ser tomada 
na hora de submeter às unhas 
aos alicates e lixas: os mate-
riais devem ser corretamente 
esterilizados e, no caso das 
lixas e palitos, individuais. A 
manicure Luciane Choicoski, 
que atua há cinco anos na pro-
fissão e que tem, também, no 
currículo, um curso técnico em 
enfermagem, sabe dos riscos 
de retirar a cutícula e leva a 
sério o cuidado com o material 
e com a saúde das clientes. 
“Eu trabalho com material 

descartável ou esterilizado. As 
lixas de unhas e de pés, além 
dos palitos, são descartáveis. 
Os alicates, depois de limpos, 
ficam por mais de duas horas 
na estufa. Tem de ser tudo 
limpo, porque pode acontecer 
de machucar e a gente sabe 
que pode ser prejudicial para 
a cliente”, explica. Para a es-
teticista Talyta Suchara, que 
precisa estar com as mãos bem 
cuidadas, a  preocupação com 
os materiais é pertinente: além 
de utilizar os materiais limpos 
adequadamente, ela utiliza os 
kits anti-sépticos individuais, 
que não necessitam de molho 

para amolecer a cutícula.

TRAGA DE CASA
Luciane afirma que algu-

mas de suas clientes trazem 
de casa os materiais para cui-
dados com as unhas. A mani-
cure explica que ela cuida da 
limpeza e da esterilização do 
material das clientes, mas que 
todas as ferramentas utilizadas 
no salão obedecem às regras 
de controle de higiene, mas, 
como essa não é uma prática 
usual em todos os salões de 
beleza, carregar consigo seus 
objetos é uma forma de evitar 
qualquer contaminação.

Gracieli Polak
CANOINHAS

Enquanto na linguagem popu-
lar a palavra demência tem a 
conotação de loucura, em me-
dicina é usada com o significa-
do de declínio adquirido, per-
sistente, em múltiplos domínios 
das funções cognitivas e não 
cognitivas. O declínio das fun-
ções cognitivas é caracterizado 
pela dificuldade progressiva 
em reter memórias recentes, 
adquirir novos conhecimen-
tos, fazer cálculos numéricos 
e julgamentos de valor, man-
ter-se alerta, expressar-se na 
linguagem adequada, manter 
a motivação e outras capaci-

dades superiores. Perder funções não cognitivas significa apresentar 
distúrbios de comportamento que vão da apatia ao isolamento e à 
agressividade.
Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodege 
nerativa em pessoas de idade. A causa da doença é desconhecida.

> FAToRES DE RiSCo

• Idade 
 Embora existam casos esporádicos em pessoas de 50 anos e a preva-
lência na faixa etária de 60 a 65 anos esteja abaixo de 1%, a partir dos 
65 anos ela praticamente duplica a cada cinco anos. Depois dos 85 anos 
de idade, atinge 30 a 40% da população.

• História familiar 
 O risco é mais alto em pessoas que têm história familiar de Alzheimer 
ou outras demências. Estudo conduzido na Suécia entre 65 pares de 
irmãos gêmeos mostrou que quando um deles apresentava Alzheimer, 
o irmão gêmeo idêntico era atingido pela doença em 67% dos casos; o 
gêmeo diferente, em 22%.

• Síndrome de Down 
 Em portadores da síndrome de Down a doença surge com frequência 
mais alta e as alterações neuropatológicas se instalam mais precoce-
mente.

• Apolipoproteína E 
 Além de outras funções, o colesterol é necessário para a integridade 
da bainha de mielina que envolve as raízes nervosas. A apolipoproteína 
é uma proteína presente na circulação, importante no transporte de 
colesterol no sistema nervoso central. Indivíduos em que essa proteína 
possui determinadas características genéticas têm probabilidade mais 
alta de desenvolver Alzheimer.

• Sexo
 Parece haver pequeno predomínio da doença entre as mulheres. Para 
quem chegou aos 65 anos, o risco futuro de surgir Alzheimer é de 12% 
a 19% no sexo feminino; e de 6% a 10% nos homens.

• Trauma craniano 
 Boxeadores e pessoas que sofreram traumas cranianos parecem mais 
sujeitos à enfermidade, embora nem todos os estudos comprovem essa 
relação.

> FAToRES PRoTEToRES

• Escolaridade: 
 A aquisição de conhecimentos cria novas conexões entre os neurônios 
(sinapses) e aumenta a reserva intelectual, fatores que retardam o apa-
recimento das manifestações de demência. O analfabetismo e a baixa 
escolaridade estão associados à maior prevalência.

• Atividade física: 
 Vários estudos sugerem que a atividade física tenha efeito protetor.

Continua na próxima semana
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TALYTA (E) faz questão de manter as unhas bem tratadas e bonitas
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A indústria da transformação 
– que inclui as madeireiras –, 
principal filão da indústria canoi-
nhense, foi o que mais demitiu 
na cidade em 2008. Com 1.323 
contratações, o setor demitiu 
1.502 pessoas, 179 a mais do que 
contratou. Boa parte destes de-
mitidos saiu de empresas como a 
Lavrasul, que desde setembro do 
ano passado já demitiu mais de 
500 funcionários. A agropecuária 
foi o segundo setor a demitir 
mais que contratar em 2008. O 
saldo negativo é de 10 empregos. 
Os dados são do Ministério do 
Trabalho e Emprego, sustenta-
dos pelo Serviço Nacional do 
Emprego (Sine).

Setor em expansão, a in-
dústria da construção civil é o 
que mais cresceu em 2008 na 
região. Em Canoinhas, o saldo 
positivo de empregos criados 
foi de 161. 

Aldo Niepiçue é um dos 
que conseguiu emprego na 
construção civil em 2008. O 
fim de uma obra, no entanto, 
não lhe garantiu a continuidade 
no emprego. Ele é um dos 510 
trabalhadores que requereram o 
seguro-desemprego no Sine de 
Canoinhas (que atende ainda os 
municípios de Três Barras, Bela 
Vista do Toldo e Major Vieira) 
somente nos dois primeiros 
meses deste ano. A rotativida-
de do setor é explicada pelas 
empreitadas para as quais os 
trabalhadores são contratados. 
“Terminou a obra, não tem 
mais emprego”, explica Nie-
piçue. O operário diz que, no 
entanto, não deve receber nem a 
primeira parcela do seguro. Ele 
já tem um emprego garantido 
em uma cerealista. “Acho que 
lá vou ganhar mais, porque eles 
pagam mais horas extras”, conta 
empolgado. Segundo Niepiçue, 
ele não foi o único a conhecer 
a rua este ano na empresa em 

Indústria de transformação foi a 
que mais demitiu em 2008 na região
Primeiros dois meses de 2009 já registraram mais de 500 demissões em Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Santa Catarina registra recorde de 
novas empresas, apesar da crise 

que trabalhou. “Uma porção foi 
mandada embora”, revela.

SEM MOTIVOS PARA ALARME
Em 2008 uma média de 240 

pessoas foram demitidas por mês 
nas quatro cidades que formam 
a Comarca. Em fevereiro deste 
ano, o número chegou a 271, 
um aumento sensível, mas preo-
cupante, considerando ser o mês 
mais curto do ano.

Para o administrador e mes-
tre em Economia Industrial, 
José Augusto Maievski, não há 
motivos para alarme. Os reflexos 
da crise desencadeada pelos EUA 

devem aparecer de forma mais 
branda para o Brasil e em espe-
cial para a região de Canoinhas. 
“Com certeza a região terá ações 
de contenção financeira motiva-
das por redução de vendas, dado 
a queda no câmbio, por mais 
que estejamos em uma condição 
favorável para as exportações, no 
entanto, os países compradores 
reduziram suas compras, dada a 
ação retrativa do mercado inter-
nacional motivada pela crise”, 
explica, se referindo ao setor 
exportador, que em Canoinhas 
responde por boa parte da pro-
dução da indústria madeireira. A 

Lavrasul, por exemplo, exporta 
90% de sua produção.

“As exportadoras estão di-
recionando esforços para outros 
mercados, inclusive o interno. 
Já as empresas que trabalham 
quase que exclusivamente com o 
mercado interno terão a entrada 
de novos e fortes concorrentes. 
Assim os principais beneficiados 

serão os consumidores finais, 
com produtos de melhor qua-
lidade e melhores preços, que 
diretamente não estarão sentindo 
os efeitos da chamada ‘crise’”, 
defende o economista.

Juliano Seleme, que assu-
miu esta semana a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de Canoinhas, tem noção do 
péssimo momento para se fa-
lar em investimento, mas está 
confiante que a crise pode abrir 
oportunidades no mercado e que 
empresas podem se interessar 
pelo potencial de Canoinhas. 
“Vamos atrás de empresas em 
outras cidades, montaremos 
um site com informações para 
empreendedores, enfim, vamos 
atrás de investimentos para gerar 
emprego e movimentar nossa 
economia”, afirma.

Seleme defende a indús-
tr ia madeireira e cr it ica o 
Governo. “As montadoras 
de veículos dão um grito e 
o Governo cor re socorrê-
las com dinheiro, a indústria 
de transformação já demitiu 
mais trabalhadores, talvez, e 
não recebe nenhuma ajuda”, 
protesta. 

Dados da Junta Comercial do Es-
tado (Jucesc) registram o impres-
sionante número de 2.164 novas 
empresas apenas em janeiro - um 
recorde histórico na abertura de 
novos negócios, apesar das crises. 
Em relação a janeiro de 2008, o 
crescimento é de 10,5%. De acor-
do com o secretário da Fazenda, 
Antonio Gavazzoni, a diversidade 
da economia catarinense é um 
fator determinante para este bom 
desempenho. “A descentralização 
do governo e a variedade da eco-
nomia catarinense dão ao Estado 
uma competitividade considerável 
neste momento de turbulência”, 

avalia. Segundo ele, o empreende-
dorismo do catarinense deve falar 
mais alto que a crise. “Aliado a 
isso, desenvolvemos mecanismos 
que proporcionam a abertura de 
novos negócios em Santa Catarina 
em tempo exíguo, menor que em 
alguns países de primeiro mun-
do”, completa. Para o presidente 
da Jucesc, Antonio Zimermann, 
o grande número de demissões 
causadas pela crise também é um 
dos fatores que contribuem para o 
crescimento. “Os profissionais de-
mitidos aproveitam o recebimento 
dos direitos trabalhistas para iniciar 
um negócio próprio”, diz. 
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NIEPIÇUE foi um dos beneficiados pelo crescimento da construção civil em 2008; emprego no entanto, é temporário
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Região POLÊMICA
Delegado Padilha já está

lotado em Blumenau
> p. 12

POLÍTICA
Discussão marca posse de 

conselheiros regionais
> p. 13

Em provas como a de Matemática, menos de 2% dos alunos de 8.ª 
série de Major Vieira cumpriram meta estabelecida pela Prova Brasil

Menos de 32% dos 
estudantes aprovados

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS
Rua João da Cruz Kreiling,1050 Centro

CNPJ nº 83.192.096/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Março/2009

                O Presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, AGENOR 
CHRISTOFOLI, no uso de suas atribuições, CONVOCA os associados para a 
Assembleia Geral Ordinária, dia 24/03/2009 com primeira chamada às 18:00 
horas, segunda chamada às 18:30 horas e terceira chamada às 19:00 horas 
com qualquer número de sócios que se realizará na sala de reuniões do Hos-
pital  localizado à Rua João da Cruz Kreiling, 1050, Centro, em Canoinhas/
SC, com a seguinte pauta:
- Aprovação Balanço ;
- Eleição para Renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo;
- Alterações no Estatuto Social
- Assuntos Gerais.

Agenor Christofoli
 Presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas

Canoinhas 05 de Março de 2009  

Os resultados da Prova Brasil, 
testes que avaliam os alunos em 
língua portuguesa (competência 
em leitura) e matemática (foco na 
resolução de problemas), realizada 
em todo o País, foram desastrosos 
para Canoinhas e região (veja box ao 
lado). Nenhum município conseguiu 
aprovar nem a metade dos estudan-
tes participantes. Em alguns casos, 
chegou-se ao extremo de menos de 
2% dos alunos alcançarem a pon-
tuação considerada mínima para o 
aprendizado adequado. A maioria 
não cumpriu nem as metas conside-
radas satisfatórias pelas Secretarias 
Municipais de Educação. O teste 
foi desenvolvido pelo Ministério 
da Educação, e aplicado em 2007 a 
alunos das redes pública e privada.

A meta, estabelecida pela ONG 
Todos pela Educação, tomou por 
base os resultados do teste de 2005. 
A partir dos números, os índices 
futuros foram previstos com um 
acréscimo gradual, projetando que, 
até 2022, todas as cidades alcancem 
70% de alunos com conhecimento 
mínimo de matemática e língua 
portuguesa.

POLÍTICA ATRAPALHA 
EDUCAÇÃO

Referência quando o assunto 
é educação, o professor Ederson 
Mota traça um cenário ainda mais 
obscuro para a educação nacional 
enquanto as escolas não tiverem 
autonomia em relação ao poder 
público. “Os mandatários desse 
País só não reconhecem a situação 
a que a educação chegou porque não 
querem. Preferem ignorar resultados 

medíocres como este apontado pela 
Prova Brasil”, opina.

Ele aponta questões emblemá-
ticas relacionadas à educação como 
respeito a um piso salarial para 
professores, plano de carreira e in-
fraestrutura das escolas como travas 
que impedem o desenvolvimento de 
um ensino de qualidade. “A crítica é 
nacional, em todos os níveis lavam-
se as mãos”, afirma se referindo ao 
poder público.

Segundo o professor, a educa-
ção tem de abranger família e escola 

e estimular a competitividade. “Hoje 
dificilmente se reprova um aluno, é 
praticamente impossível, mas o mer-
cado é seletivo e temos de preparar o 
aluno para isso”, afirma. Ele defende 
ainda que a União desconcentre os 
recursos da educação e entregue aos 
municípios. “Há projetos ótimos que 
são barrados pela burocracia admi-
nistrativa”, lembra. Mota acredita 
que o dinheiro nas mãos dos mu-
nicípios facilita a administração de 
projetos que melhoram a qualidade 
da educação.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
Festa 28 de outubro. Comemora-se todo dia 28. Se você está DESESPERADO e AFLITO com 
um GRANDE PROBLEMA que parece SEM SOLUÇÃO, peça ajuda a SÃO JUDAS TADEU. 
São Judas socorre milhões de pessoas em todo o mundo nos casos mais desesperadores e 
aflitos. ORAÇÃO – São Judas Tadeu, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus! O nome 
de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi causa de que fôsseis esquecidos por muitos, mas 
agora a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono dos casos desesperados e 
dos negócios sem remédio. Rogai por mim que estou tão desolado. Eu vos imploro, fazei uso 
do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase por 
completo. Assiste-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações 
e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, 
alcançai-me a graça que vos peço: “fazer seu pedido”. Eu vos prometo, ó bendito São Judas 
Tadeu, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos louvar e honrar com o 
meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a 
vossa devoção por toda a parte. São Judas Tadeu rogai por nós. Rezar um Pai Nosso, uma 
Ave Maria e Glória ao Pai. Mandei publicar e distribuí um milheiro desta oração para propagar 
imediatamente após o pedido. Uma devota.
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Conselheiros Empossados
Embora tenha ocorrido um impasse na questão dos nomes 
dos representantes da sociedade civil organizada para 
compor o Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Canoinhas, 
três conselheiros do município de Irineópolis assinaram 
o termo de posse, durante a solenidade realizada na 
Câmara Municipal de Canoinhas, dia 27 de fevereiro. 
Da sociedade civil, representando a classe empresarial, 
foi empossado o presidente da Associação Comercial, 
Vanderlei Schaikoski, e mais os dois membros natos do 
conselho, o prefeito Wanderlei Lezan (PMDB) e o presi-
dente da Câmara Municipal, vereador Geraldo Orlonski 
(PSDB). Ficou pendente a escolha do terceiro nome, que 
deverá acontecer até a próxima assembleia do CDR, no 
final deste mês.  “Como determina o decreto do governador 
Luiz Henrique, as classes sociais contempladas na indi-
cação de nomes para o conselho, devem ser as de maior 
representatividade no município, e essa missão é exclu-
siva do secretário regional”, afirmou Edmilson Verka. Em 
pauta, o vereador Ademir Galle, presidente do Sindicato 
Rural e o ex-vereador José Valmor Nicoluzzi, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Um dos dois será 
o quarto conselheiro de Irineópolis no CDR. 

Os conselheiros Wanderlei Lezan  e Geraldo Orlonski, 
cumprimentados pelo secretário regional Edmilson 
Verka

Adami solicita apoio ao 
deputado Silvio Dreveck

 O vereador Alcione Adami 
entregou no dia 27 de feve-
reiro, ao deputado estadual 
Silvio Dreveck, um ofício 
que solicita a interveniên-
cia do parlamentar junto às 
autoridades do Governo do 
Estado para a cessão de dois 
veículos para o município de 
Irineópolis.  O documento 
entregue a Dreveck tem as  
assinaturas do prefeito Wan-
derlei Lezan, do diretor do 
Departamento de Agricultura, 
Edinarte Antônio Beninca e do próprio Alcione Adami. Na 
justificativa, eles argumentam o seguinte: “Considerando 
que as secretarias municipais de Agricultura e da Infraes-
trutura, têm dificuldade em acompanhar a execução dos 
trabalhos desenvolvidos nas localidades do interior, devido 
à carência de veículos disponíveis para essa finalidade, 
solicitamos a Vossa Senhoria atuação junto ao Governo do 
Estado objetivando a cessão de dois veículos usados, em 
bom estado de conservação, ao município de Irineópolis, 
para a finalidade supracitada”.Silvio Dreveck, sensibilizado 
com o pedido, disse ao “Italiano”, que a administração 
municipal pode contar com seu empenho junto às autori-
dades estaduais para que a reivindicação seja atendida o 
mais breve possível. 

Palestra na UnC 

A convite da Universidade do Contestado (UnC) e do 
Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, 
o diretor-geral da Secretaria de Estado do Planejamento, 
Túlio Tavares dos Santos, proferiu palestra na noite de 
quinta-feira, 26 de fevereiro, no Anfiteatro da UnC no 
distrito de Marcílio Dias sobre Políticas Públicas de De-
senvolvimento em Santa Catarina. 

Palestra para 
acadêmicos no dia 

14
Confirmada para o sábado, 14, às 
9 horas, no Anfiteatro Professor 
Chico na UnC Campus de Ca-
noinhas, a palestra do secretário 
regional, Edmilson Verka, sobre 
a Descentralização da Gestão 
Pública do Estado. Cerca de 100 
acadêmicos do curso em Gestão 
Pública participarão do evento. 
Na pauta do secretário Verka, 
pós-graduado em Gestão Pública 
pela UnC, a Descentralização da 
Gestão Administrativa do Governo 
do Estado de Santa Catarina, Lei 
da Criação da Descentralização, 
Lei da Reforma Administrativa, 
Estrutura do Governo do Estado 
antes e depois da implantação da 
Descentralização, Investimentos 
do Governo do Estado nos seis 
municípios que compõem a SDR, 
o Projeto da empresa paulista 
Eucatex e projetos da SDR para 
a região.

Autoridades prestigiam CDA da Cooperalfa
Além dos milhares de agricultores de todos os municípios do Planalto Norte, 

o Campo Demonstrativo Alfa (CDA), realizado no final de semana passado no 
município de Bela Vista do Toldo, autoridades de vários órgãos estaduais e 
municipais prestigiaram as atividades. 

Na foto, especial para a coluna, a partir da esquerda, em primeiro plano, 
o turismólogo Marcelo Tokarski, o secretário regional de Canoinhas, Edmilson 
Verka, o deputado federal Valdir Colatto, o deputado estadual Antônio Aguiar, o 
presidente da Alfa, Romeu Bet, o secretário de Estado da Agricultura, Antônio 
Ceron, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti. Em pé, a partir da 
esquerda, o secretário da agricultura de Canoinhas, Donato João Noernberg, o 
diretor geral da Secretaria de Estado do Planejamento, Túlio Tavares dos San-
tos, os prefeitos Israel Kiem, de Major Veira e Leoberto Weinert, de Canoinhas 
e o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Gilmar Knaesel

PARABÉNS ESPECIAL
01/03 – Ivete Denk e Maurici Silmra Prusak

02/03 – Gilberto Rauen
04/03 – Arlete Metka Schermack

06/03 – Tereza Antunes Maul
06/03- Marili do Rocio Silveira

No domingo, 8, comemoramos o dia 
Internacional da Mulher

Bem aventurada a mulher que cuida do próprio perfil interior e exterior, 
porque a harmonia da pessoa faz mais bela a convivência humana. A 

mulher que, ao lado do homem, exercita a própria insubstituível responsa-
bilidade na família, na sociedade, na história e no universo inteiro. 

Bem aventurada a mulher chamada a transmitir e a guardar a vida de 
maneira humilde e grande. Bem aventurada quando nela e ao redor dela 
acolhe, faz crescer e protege a vida. A mulher que põe a inteligência, a 
sensibilidade e a cultura a serviço dela, onde ela venha a ser diminuída 
ou deturpada. A mulher que se empenha em promover um mundo mais 
justo e mais humano. Bem aventurada a mulher que, dia após dia, com 

pequenos gestos, com palavras e atenções que nascem do coração, traça 
sendas de esperança para a humanidade. Viva este dia como um momen-
to especial... Comemore ser quem você é, sonhe com o futuro, olhe para 
dentro de si mesma e se perceba como alguém que tem muito mais pra 

conquistar e ser feliz!

Felicidades para Adel-
cio dos sAntos 

pela passagem de mais 
um ano de sua vida. 

Parabéns!

A bela garota 
natana Vicenti  
está  na final do 
concurso Garota 
Verão 2009.
Ela é natural de 
Três Barras, mas 
atualmente reside 
em Joinville. A 
grande final do 
concurso será no 
sábado, 14, na 
Praia do Rincão, 
em Içara.

- A festa amanhã é para nelson FerreirA rAmos, que completa 
mais um ano de felicidade. Pela data especial ele recebe as homenagens 

de sua esposa e familiares. 

- VilmA mAriA PAulo comemorou idade nova no domingo, 1.º. Saúde, 
paz e prosperidade é o que deseja a família.
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Delegado Padilha já está 
lotado em Blumenau
Retorno do delegado para a Regional de Canoinhas provocou 
conflito entre vereador Beto Passos e deputado Antonio Aguiar

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
Vereador Beto Passos (PT) não 
poupou críticas ao deputado es-
tadual Antonio Aguiar (PMDB) 
na sessão de segunda-feira, 2, 
da Câmara dos Vereadores de 
Canoinhas. O motivo esteve 
relacionado ao possível retorno 
do delegado Waldir Padilha ao 
comando da Delegacia Regional 
de Canoinhas. Padilha está afasta-
do do órgão desde o ano passado 
para tratar um câncer. Como o 
tratamento foi bem sucedido, 
o delegado planejava voltar ao 
trabalho justamente na segunda-
feira. Ao conversar com o dele-
gado, por telefone, Beto disse que 
ficou sabendo que, atendendo a 
um pedido pessoal de Aguiar, o 
chefe da Polícia Civil do Estado, 
o também canoinhense Maurício 
Eskudlark, teria vetado o retor-
no de Padilha para Canoinhas. 
“Padilha foi um delegado que 
veio e fez a diferença, mas para 
o deputado Aguiar não tá bom. 
Voltamos à época do coronelis-
mo”, desabafou na tribuna.

Aguiar negou que tivesse te-
lefonado para Eskudlark pedindo 
que “segurasse” o retorno de 
Padilha para Canoinhas e lem-
brou que foi ele quem fez um 
requerimento pedindo a  trans-
ferência de Padilha de Blumenau 
para Canoinhas em 2007. “Para 

mim esta é uma discussão inócua, 
não sou eu quem nomeia delega-
dos, é o secretário de Segurança 
Pública”.

Aguiar adiantou ainda que 
Padilha já está lotado em Blu-
menau.

Por telefone, Padilha disse ao 
CN que é amigo tanto de Aguiar 
quanto de Passos e que não 
pretende criar mal-estar entre os 
dois. “Lógico que eu gostaria de 
encerrar minha carreira no meu 
município (Padilha é natural de 
Canoinhas), mas sou ciente de 
que os locais onde vou trabalhar 
dependem de uma decisão de 
instâncias superiores e que não 

pretendo contestar”.
Padilha conta que recebeu 

um telefonema de Aguiar di-
zendo que havia recomendado a 
permanência de Getúlio Scherer 
à frente da Delegacia porque não 
sabia de seu retorno. Padilha diz 
que assegurou ao deputado que 
se havia interesse de Scherer em 
permanecer em Canoinhas, para 
ele, não havia problema algum 
em permanecer em Blumenau. 
Em menos de um ano, Padilha 
se aposenta da profissão. “É uma 
questão de meses, não vou criar 
um caso político por causa de 
pouco tempo”, afirmou. 

DELEGADO REGIONAL 
CONTINUA

De qualquer forma Canoi-
nhas não está sem delegado 
regional. Desde que Padilha se 
afastou da função, Getúlio Sche-
rer assumiu a Delegacia Regional. 
Scherer pretende continuar no 
comando da Delegacia até a 
aposentadoria.

Iniciada na esfera funcional, 
a disputa pelo comando da De-
legacia foi para o campo político 
porque Padilha tem forte ligação 
com o partido de Passos, o PT. 
Em 2008 seu nome chegou a ser 
cogitado para concorrer a vice 
de Décio Lima (PT) na disputa 
pelo comando da prefeitura de 
Blumenau. Padilha, no entanto, 
não é filiado ao partido.

A
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* Festa 
Em louvor a São Sebastião em São Sebastião dos Ferreiras, 

Bela Vista do Toldo, neste domingo. A festa será abrilhantada por  
As Garotinhas de Ouro. Não perca! 

“A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante 
todas as outras.” (Aristóteles)

2,6 mil produtores visitaram 4.º CDA em 
Bela Vista do Toldo

O Campo Demonstrativo Alfa (CDA), realizado nos dias 26 e 27 de 
fevereiro, em Bela Vista do Toldo, reuniu 2,6 mil pessoas, sendo 30% 
de jovens agricultores, filhos de sócios da Cooperalfa. “Importante esse 
percentual, pois caracteriza que o futuro da agricultura esteve presente 
no encontro técnico”, disse Edilamar Wonz, gerente da filial Alfa de Ca-
noinhas. 

 Durante a solenidade de abertura, várias autoridades prestigiaram 
o evento, a exemplo do Secretário de Agricultura de SC, Antonio Ceron. 
O agrônomo e coordenador do CDA do Norte,  Idimar Cenci, disse que 
a cada ano aumenta a expectativa e o número de pessoas presentes, 
“mas especialmente a facilidade com que o produtor aceita o convite de 
participar”. A cobertura da imprensa do Planalto Norte ao CDA foi selecio-
nada pelos organizadores como item chave. Wonz disse que “o olhar” da 
mídia para o cooperativismo na região, depois de cinco anos de presença 
da Alfa, já passa a registrar para a história, a transparência dos planos e 
ações, e a segurança gerada pela cooperativa no agronegócio.

Parabéns para 
UNIvALDO 
ADEmIR 
BORGEs 
vIEIRA, pela 
passagem de mais 
um aninho de vida, 
na segunda-feira, 
2. Os orgulhosos 
papais, e todos 
os seus familia-
res, desejam que 
os anjos do céu 
iluminem todos os 
seus passinhos. 
Felicidades!

PADILHA abafou a polêmica

8 de março 
Dia Internacional da Mulher

Mulher...
Tens sete sentidos. Sete chaves de poder. Mulher... Mística flor, péta-
la serena. Seiva suave de uma árvore suprema Indecifrável, mulher... 

Força felina e manhosa. Mulher frágil e poderosa. Sobretudo mu-
lher... Um sopro de vida no mundo. Alma do sonho e da dor. 

És assim quase perfeita. Perfeita dádiva do Criador...
Parabéns a todas as mulheres!
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Polêmica marca posse 
de conselheiros da SDR
Gracieli Polak
CANOINHAS

O que tinha tudo para ser uma 
cerimônia tranquila de posse dos 
membros do novo  Conselho 
de Desenvolvimento Regional 
(CDR) da Secretaria de Desen-
volvimento Regional (SDR) de 
Canoinhas, na sexta-feira, 6, se 
tornou uma batalha de egos e 
motivo para muita discussão 
em torno do sistema de des-
centralização implantado pelo 
governo do Estado. O CDR, 
que tem como membros natos 
prefeito e  presidente da Câmara 
de Vereadores de cada município 
integrante da regional, é também 
composto por duas pessoas da 
sociedade civil, até o ano passado 
indicadas pelo prefeito de cada 
um dos municípios. Neste ano, 
as regras mudaram.

De acordo com o secretário 
regional de Canoinhas, Edmilson 
Verka (PSDB), as instruções pas-
sadas pela Secretaria de Estado 

Disputa política resultou em críticas a Secretaria de Canoinhas

do Planejamento em relação à 
composição dos CDRs confere ao 
secretário regional o poder de es-
colha sobre os membros, indepen-
dente da indicação realizada pelos 
prefeitos. Seguindo esse princípio, 
Verka indicou novos nomes para 
representar Porto União e Irineó-
polis, com a justificativa de formar 
um Conselho com representantes 
de todos os segmentos. 

NÃO AGRADOU
 O prefeito de Porto União, 

Renato Stasiak (PMDB), e o 
prefeito de Irineópolis, Wanderlei 
Lezan (PMDB), discordaram da 
decisão de Verka e defenderam 
publicamente a nomeação de 
membros indicados por eles. O 
nome de Person Nogara, repre-
sentante da Associação de Eco 
Turismo São Pedro Timbó, de 
Porto União, não foi aceito por 
Stasiak, que defendia sua indi-
cação em favor de Mário Orth, 
presidente do Sindicato Rural de 
Porto União.  Stasiak afirmou que 

o decreto citado por Verka, que 
conferia ao próprio secretário 
a escolha efetiva dos membros 
componentes da SDR, havia sido 
interpretado erroneamente, o 
que invalidava a escolha do secre-
tário. Diante da polêmica, Person 
abdicou do cargo e Orth assumiu 
a vaga. A situação de Irineópolis, 
no entanto, não foi resolvida e 
ainda depende de negociações 
na próxima reunião do Conse-
lho. Diante da negação à suas 
indicações, Lezan foi categórico. 
“Como está não vou empossar. 
Não quero. A descentralização 
só vai acontecer quando houver 
preocupação real com todos os 
municípios”, afirmou.

NÃO FUNCIONA
As críticas não pararam por 

aí. Segundo Stasiak, embora o 
sistema de SDRs seja elogiado 
por muitos, em algumas cida-
des, como Porto União, ele 
simplesmente não funciona. “A 
descentralização é bonita, mas 

Porto União não está receben-
do atenção. Deixo aqui minha 
indignação, mas também meu 
compromisso para que a SDR 
prospere e progrida cada vez 
mais. Nós sempre fomos parcei-
ros, mas, antes de fazer parte, eu 
quero saber qual é o orçamento 

da Secretaria de Canoinhas e 
quanto será destinado para cada 
município. De outra forma, não 
podemos continuar participando 
do sistema”, defendeu Stasiak.

Os demais conselheiros fo-
ram empossados sem nenhuma 
interferência.

Feliz Dia da Mulher!
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CLIMA ficou pesado entre Verka (E) e prefeito de Irineópolis, Wanderlei Lezan (D)
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8 de março: Dia Internacional da Mulher

Prefeitura 
apresenta 
material Positivo 
aos novos 
professores da 
rede municipal
O material pedagógico do Sistema 
de Ensino Aprende Brasil da Editora 
Positivo foi apresentado aos 85 no-
vos professores que este ano pas-
saram a integrar a rede municipal de 
ensino de Três Barras. O encontro, 
realizado na quinta-feira, 26, no 
Anfiteatro da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte, 
teve como coordenadora dos tra-
balhos a profissional do Positivo, 
Cátia Gomes. 
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Maioria populacional, as mulheres conquistam seu espaço valorizando a feminilidade e hoje são força fundamental em setores do mercado de trabalho onde décadas atrás não eram bem-vindas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Sem revolução, sem queima de soutiens

De escova e secador em 
punho, ela transforma a 
alma feminina. É assim 

que a cabeleira Sueli Suchara encara 
sua profissão, um “dom”, que se 
manifestou enquanto ela ainda era 
pequena e que, desde a juventude, 
vem sendo aprimorado. Em uma 
profissão tradicionalmente femini-
na, Sueli conquistou muitas amigas 
enquanto atendia a clientes e fez do 
trabalho uma opção de lazer. “Eu 
gosto do que faço. Uno o útil ao 
agradável e acredito que, na época 
em que vivemos, as mulheres tem 
de trabalhar fora, tem de ter uma 
ocupação a mais e, também, cuidar 
da beleza”, defende.

Conselheira e psicóloga entre 
uma hidratação ou corte, Sueli 
investiu no trabalho e se aprimo-
rou em diversos procedimentos 
estéticos. Para ela, beleza é sinal 
de capricho e, ao transformar o 
visual das clientes, ela dá mais que 
um visual bonito. “Se a mulher se 
sente bonita, a autoestima  au-
menta muito e ela fica mais feliz. 

Cuidar da beleza é fundamental 
para que a mulher se sinta feliz 
consigo mesma”, explica. 

CASA X TRABALHO
O jogo de cintura comum ao 

sexo feminino faz parte da rotina 
da cabeleireira, que administra 
casa, marido e dois filhos adoles-
centes, além do salão de beleza. 
“A mulher consegue conciliar 
casa, marido, filhos pequenos, 
orçamento doméstico e trabalho, 
tudo no salto alto. Eu consigo. 
Quando meus filhos eram peque-
nos eu fiz questão de cuidar da 
educação deles, diminui o ritmo 
e trabalhava em casa. Sou mãe e 
acredito que educação vem de 
berço e é preciso passar concei-
tos de moralidade, princípios de 
família e religiosidade”, afirma. 
A paixão pela profissão, que não 
estava na lista citada por Sueli, 
no entanto, também fez parte da 
educação destinada aos filhos, 
tanto que Talyta, a filha mais ve-
lha, segue os passos da mãe.

Nesta edição especial em oca-
sião do Dia Internacional da 
Mulher, que acontece no do-

mingo, 8, o CN Mulher homenageia 
todas as mulheres contando histórias 

de vida de quatro canoinhenses que, 
com muita força e coragem, persegui-
ram seus objetivos e hoje são profis-
sionais respeitadas, sem esquecer de 
aspectos tão característicos da alma 
feminina, como a sensibilidade.

A faixa populacional mais signifi-
cativa do País cresce a cada pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e já 
compõe mais de 50% da população 
brasileira. Nacionalmente, para cada 
100 mulheres, há 96 homens e o que 
era tradicionalmente um terreno de-
les, começa a ser explorado também 
pelo sexo feminino.

A mulher buscando ser reconhe-
cida não apenas como a rainha do lar 
fez com que o mercado de trabalho 
abrisse as portas para ela, mas o fe-
nômeno não aconteceu somente pela 
busca de reconhecimento: a necessi-
dade fez com que o trabalho feminino 
progredisse tanto. Entre 1996 e 2006, 

o percentual de mulheres responsá-
veis pelos domicílios aumentou de 
10,3 milhões para 18,5 milhões, de 
acordo com o IBGE, o que, em ter-
mos relativos, significa uma variação 
de 79%, enquanto, neste período, 
o número de homens “chefes” de 
família aumentou 25%. Crescimento 

muito rápido?
Mudanças muito rápidas acon-

teceram na vida da mulher, que hoje 
estuda mais, tem menos filhos e mais 
responsabilidade dentro da família, 
resultados de aspectos culturais que 
se perpetuam, estimulando a busca 
pela independência. Mas não só isso. 

Viver um grande amor que resulte em 
casamento para toda a vida não é mais 
tão fácil. A popularização das separa-
ções, em muitos casos, transformou 
as mulheres em chefes dos lares que 
eram comandados por seus maridos. 
Em 2006, as separadas chefes de 
família, com filhos com mais de 14 

anos, representavam 29% de todos 
os lares. Fatia tão grande, somente 
a das aposentadas, que geralmente 
após a morte do marido, assumem o 
comando do lar financeiramente.

O que faz a mulher de hoje? 
Acompanhe o que dizem as entre-
vistadas.

Com flores pintadas nas 
unhas das mãos, olhos 
bem delineados e batom 

vermelho nos lábios, a sargento 
Francis Mara Schiessl impunha 
uma pistola p.40 na farda, impe-
cavelmente trajada. O sorriso fácil 
e a expressão tranquila não entre-
gam a força da mulher que, desde 
jovem, sonhava com a carreira mi-
litar. “Eu queria ir para o Exército, 
ser uma combatente”, conta. No 
entanto, o sonho só virou realida-
de na Polícia Militar (PM), quando 
ela já tinha formação acadêmica, 
aos 24 anos de idade. 

Na lavoura desde criança, a 
sargento conseguiu condiciona-
mento físico para atuar na profis-
são, na linha de frente, como sem-
pre desejou. Passou pela formação 
e atuou durante anos em Joinville, 
cidade onde viveu momentos crí-
ticos da carreira, em situações de 
extremo perigo. Não pensou em 
desistir, certa de que essa é a pro-
fissão de sua vida. “Eu amo minha 
profissão, me sinto realizada com 

o que faço”, declara. Em Canoi-
nhas, atuando nas ruas, já levou 
cantada e recebeu aplausos, em 
algumas das histórias engraçadas 
que vivenciou, sem perder a au-
toridade. “No começo as pessoas 
estranhavam, mas agora acham 
natural uma mulher participar das 
abordagens”, diverte-se.

ALÉM DA FARDA
Fora do trabalho, as botas 

não têm vez. “Eu sou muito vai-
dosa. Adoro usar salto alto, estar 
maquiada, mas também amo meu 
trabalho”, afirma. Casada, mas 
ainda sem filhos, Francis planeja 
ainda para este ano a chegada do 
primogênito, ciente das limita-
ções que a profissão impõe, mas 
sonhadora. “Não vou conseguir 
ser a mãe que eu tive, mas vou 
dar o melhor de mim e oferecer 
uma boa educação. Eu quero que 
meus filhos tenham orgulho de 
mim e quem sabe, ter uma filha 
na PM. Seria um sonho realiza-
do”, planeja o futuro.

No combate ao crime

Força e determinação se mes-
clam aos olhos marejados de 
Gladys B. Clasen ao passear 

por suas memórias. Ela era profes-
sora, mas há 14 anos, ingressou no 
mundo das seguradoras, onde se 
encontrou profissionalmente, depois 
de uma grande perda. 

Com duas filhas pequenas, 
Gladys encarou uma viuvez ainda 
muito jovem. Depois da morte do 
marido, ficou perdida. “Fiquei com-
pletamente sem chão, porque desde 
jovem fui muito independente, mas, 
com meu marido, foi um pouco di-
ferente. Ele me protegia, fazia muita 
coisa pra mim e com a perda dele, 
tive de me virar por conta”, afirma. 
Para cuidar dos negócios deixados 
pelo marido e preservar o patrimô-
nio para as filhas ela mergulhou de 
cabeça na profissão, mesmo sem ter 
experiência. “No começo foi muito 
difícil. Um trabalho desconhecido, 
minhas filhas pequenas e a casa para 
administrar. Eu me sentia fragiliza-
da, não tinha coragem para fazer 
muita coisa, mas fui aprendendo e 

conquistando meu espaço, muitas 
vezes mantendo meus clientes pela 
consideração que eles tinham ao 
meu marido”, revela.

INDEPENDENTE
Trabalhando desde os 17 anos, 

o estímulo dado pelos pais para que 
tivesse uma profissão foi acatado 
por Gladys, que com o aval do pai, 
fez o curso normal “recomendado 
para as moças”. Enquanto era 
professora, se tornou mãe e pro-
tetora ao extremo das filhas. “Eu 
era muito coruja, protegia demais 
as meninas, principalmente a mais 
velha. Não deixava nem mesmo as 
tias levar para passear”, conta.

As filhas cresceram, a dor da perda 
aos poucos diminuiu, mas a corretora 
não se casou novamente. Aprendendo 
a conviver com a dor, ela diz que se 
tornou tão forte e tão corajosa, que 
hoje se basta. “Eu sou feliz, uma pessoa 
realizada. Hoje eu procuro aprender 
cada vez mais, porque o que a gente 
sabe é quase nada. Temos muito para 
aprender”, defende.

Coragem para continuar

Espontaneidade, sorriso no 
rosto  e a expressão con-
fiante compõem o cartão 

de visitas da empresária Mauren 
Mussi Dreveck, que entre um 
cliente e outro, resolve problemas 
e encontra o imóvel certo para 
quem a procura.

Mauren, que é contadora, 
corretora de imóveis e gestora de 
negócios imobiliários, tem forma-
ção acadêmica nas três profissões, 
mas, atualmente, trabalha com as 
duas últimas, na imobiliária de sua 
propriedade. Há sete anos, instru-
ída pelo sogro, abriu seu negócio 
próprio e correu atrás de instrução 
para fazê-lo dar certo. Estudou 
muito, colocou a mão na massa e 
fez com que seus negócios dessem 
certo. “Pelo que eu conquistei 
até agora, tenho muito orgulho 
do meu trabalho. Considero-me 
uma pessoa de sucesso na minha 
área ”, afirma. Sem imaginar o que 
poderia ter feito de diferente em 
sua vida profissional, ela acredita 
que está na área certa, ainda se 

especializando para que seu traba-
lho seja cada vez melhor “A vida 
vai nos levando para um lado, as 
coisas vão se arrumando e cheguei 
aqui onde estou. Eu sempre fiz 
tudo para fazer meu negócio dar 
certo, justamente porque é meu e 
da minha família”, explica.

PAIXÃO: FAMÍLIA
A família, grande paixão da 

corretora, está presente nos ne-
gócios. No trabalho, o marido 
divide as responsabilidades e os 
filhos decoram a mesa, no porta-
retrato. Mãe aos 19 anos, Mauren 
afirma que amadureceu muito por 
causa do casamento precoce, alia-
do à maternidade. “Hoje eu vejo 
meninas de 19 anos e penso que, 
naquela idade, eu já era mãe. Hoje 
as mulheres pensam em fazer uma 
faculdade, conseguir uma coloca-
ção no mercado de trabalho para 
depois casar e ter filhos. Eu fiz 
tudo ao contrário, mas consegui 
conciliar tudo e aprender muito 
com isso”, diz.

Empresária multifuncional Defensora da beleza
FRANCIS não abre mão da feminilidade: “Sou muito vaidosa”, afirma GLADYS teve de enfrentar a perda do marido e assumir sozinha a família MATERNIDADE precoce fez com que Mauren invertesse a ordem das conquistas SUELI faz sucesso na profissão e já inspirou a filha, que segue seus passos
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8 de março: Dia Internacional da Mulher

Escola Técnica 
Dama oferece 
novos cursos
A Escola Técnica Dama está ofe-
recendo novos cursos técnicos a 
partir deste ano. Os cursos são 
das áreas de Farmácia, Automa-
ção Industrial, Administração, 
Madeira, Florestas, Vendas, Qua-
lidade e Informática. A Dama 
abriu ainda um curso pós-técnico 
em Instrumentação Cirúrgica, 
para os concluintes do curso 
técnico em Enfermagem.

A Dama continua oferecendo 
vagas nos cursos de Técnico em 
Enfermagem, Higiene Dental, 
Nutrição e Dietética, Manuten-
ção Automotiva, Eletrotécnica, 
Mecânica, Edificações, Agrone-
gócio e Meio Ambiente, além da 
especialização pós-técnica em 
Enfermagem do Trabalho. Ou-
tras informações pelo telefone 
(47) 3622-3988.

Morre ciclista 
envolvido em 
acidente na 280
Ao contrário do informado pelo 
CN na edição passada, o agricul-
tor João Maria de Souza, 61 anos, 
morador da localidade de Rio 
dos Poços, morreu ao colidir sua 
bicicleta com um veículo Gol na 
rodovia SC 423, estrada que liga 
a sede do município à rodovia SC-
280. Souza, no entanto, morreu um 
dia depois do acidente, ocorrido na 
segunda-feira, 23.

Segundo a Polícia, João Maria 
estava conduzindo sua bicicleta ao 
lado da rodovia e não percebeu que 
o automóvel vinha logo atrás na 
mesma direção. 

Ele tentou cruzar a pista e foi 
atingido frontalmente pelo Gol 
conduzido por Dorival Dembiski. 
O ciclista foi socorrido pelos bom-
beiros e encaminhado do Hospital 
Santa Cruz, mas acabou falecendo 
na manhã de terça-feira, 24.

7 
municípios elejeram novos prefeitos 
no domingo, dia 1.º. Os eleitos em 

outubro passado foram cassados pelo 
TSE por diferentes irregularidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O CN quer estimular o 
leitor a reclamar de tudo 

o que lhe incomoda em 
sua rua, bairro ou cidade. 
Problemas isolados como 

o vizinho que joga cocô 
de cachorro na rua, até 

crateras abertas em ruas 
recém pavimentadas, são 

exemplos de denúncias que 
este espaço publica todas 
as semanas. A coluna, no 

entanto, depende exclu-
sivamente do leitor. Para 

tanto, basta enviar e-mail 
para o endereço cnorte@

newage.com.br ou tele-
fonar para o número (47) 

3622-1571. Não é necessá-
rio se identificar.

A vez e 
a voz do 

povo!

RESPOSTAS DA SEMANA PASSADA:

À espera de lombadas 
Leitora manda fotos das lombadas que não existem ma rua 
Bernardo Olsen. 
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRE-
FEITURA: Segundo Informações do Detracan, a colocação 
de placas na rua consta no planejamento para execução das 
lombadas e também a aquisição de mais placas indicativas. 
No momento, aguarda-se a aprovação para aquisição de 
materiais.

Antipó
Os moradores da Cohab 2 estão indignados com a situ-

ação das ruas depois da instalação do antipó e querem 
uma solução o mais breve possível, já que, segundo eles, 
o trânsito está impossível nessas ruas. 
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PRE-
FEITURA: Segundo a Secretaria de Obras as principais 
ruas da Cohab 2 foram as primeiras a receber o antipó,  
de forma pioneira. Está prevista a aquisição do material 
para reforçar todas as ruas que receberam antipó.

Buracos da Casan
A Casan manda avisar que todas as inúmeras reclamações 
relacionadas a buracos abertos (e não fechados) por ela, serão 
fechados nos próximos dias, quando chegar massa asfáltica.

Matagal 
Rodrigo Melo man-
da fotos do terreno 
ao lado de sua casa 
na rua Major Vieira. 
Segundo ele, “o ter-
reno não é limpo há 
pelo menos uns oito 
meses e se transfor-
mou num verdadeiro 
depósito de insetos e 
outros animais. Os vi-
zinhos não suportam 
mais a sujeira, o mato e as aranhas que invadem com frequência as suas 
casas”. Melo diz ainda que em contato com o proprietário, ele teria dito que 
não pagaria para alguém limpar o terreno.
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA – A Se-
cretaria de Planejamento já encaminhou ofício solicitando ao proprietário 
do imóvel, para que efetue a limpeza do terreno. O não cumprimento da 
solicitação poderá resultar em multa ao proprietário.

Mais matagal
Moradores da Cohab 4 ligam para reclamar do matagal que tomou conta de 
um terreno situado na rua Henrique Sorg, de frente para a Cohab. Segundo 
os moradores, é um local ideal para ladrões se esconderem e bichos peço-
nhentos se proliferarem.

Buraco de aniversário
Há sete anos um buraco danifica amortecedores de carros e causa irritação 
aos moradores da rua Marechal Deodoro, reclama um morador da rua, 
por telefone.

Polêmica dos CEIs
Vários leitores se manifestaram sobre 
a matéria “CEIs absorvem alunos 
do Estado; pais desaprovam”, pu-
blicada em 20 de fevereiro pelo CN.
A leitora Zenita Konig diz que parti-
cularmente não tem reclamações, já 
que esperou por vaga e conseguiu, 
depois de ter feito matrícula em outro 
CEI mais longe de casa.
“Mas quando foi feito a mesma coisa 
com a E.E.B. Santa Cruz, precisei 
matricular dois filhos, um para o 1° 
ano e outro que iria à época para 
a 5ª série em escola longe de casa 
também, sendo que moramos a uns 
150 metros do Santa Cruz. Desde 
então perdi de mandar os meninos 
para escola praticamente dentro de 
casa. E me acostumei. Não estou 
contestando a matéria, em alguns 
casos é complicado, mas temos de 
ver o lado bom das transformações”, 

opina. Zenita elogia o trabalho dos 
CEIs: “Não é somente uma creche 
como antigamente. Podemos colo-
car nossos filhos e netos com toda 
a segurança que estarão prontos 
para enfrentar uma 1.ª série de 
qualidade”.
Elogio semelhante parte da leitora 
Cassia Nader, que também tem uma 
filha estudando em um CEI.
Outra leitora, identificada somente 
como Terezinha, ligou para dizer 
que a matéria “não tem nada a ver 
com a realidade”. Que os CEIs são 
exemplares e ideais.
Já um pai que tem filho estudando 
no CEI Vinícius de Moraes, afirma 
que as informações da matéria 
conferem com a realidade do Alto 
das Palmeiras. “Está faltando vagas 
para os alunos do bairro e o CEI está 
superlotado de crianças”, afirma.

Visite nossa página na internet
www.jornalcorreiodonorte.com.br
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 > VAGAS AmboS 
oS SexoS

- Professor (a) (formação: Adminis-
tração ou Ciências Contábeis, acima 
de 25 anos, com carro)
- Representante comercial (idade: 
18 a 35 anos, com veículo e experi-
ência. Área: materiais de construção, 
farmácias e supermercados)
- Representante comercial (com 
experiência, acima de 18 anos, área 
industrial)
- Representante comercial (acima 
de 18 anos, cursando Ensino Supe-
rior, área: convite de formatura)
- Vendedor (a) externo (a) (acima 
de 25 anos, área: materiais de cons-
trução, com experiência)
- Vendedor (a) interno (a) (área: 
ferragens/peças, com experiência)
- Vendedor (a) interno (área: motos, 
com experiência)
- Vendedor pracista (com experiên-
cia, acima de 21 anos, casado, com 
veículo)

Interessados, tratar na rua Major 
Vieira, 837 - Centro, próximo ao 
Ginásio da AABB ou pelo fone: 
3622-5645.

EMPREGOS

VAGAS
PROCURO

PRECISA-SE

VAGAS 
DISPoNÍVeIS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR ADMINISTRATIV0: 
Ensino Médio completo e bons 
conhecimentos em Autocad e 
desenho mecânico.

ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL: Com experi-
ência na função. Desejável nível 
técnico. Para empresa do ramo 
papeleiro.

MECÂNICO DIESEL: Com expe-
riência na função.

MECÂNICO ELETRICISTA 
DIESEL:Com experiência na 
função.

TORNEIRO MECÂNICO: Com 
experiência na função. Para tra-
balhar em empresa do ramo 
papeleiro.

REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Com experiência em vendas exter-
nas. Possuir veículo próprio, para 
vendas em Canoinhas e região.

CARPINTEIRO: Com experiência 
na função.

PEDREIRO: Com experiência na 
função.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer a Rua: Paula Pereira, 250 – 
1º andar, próx. a Casas Bahia.

PROCURO emprego de motorista de 
entrega ou malote, categoria CNH – 
B. Fone: 3622-7102 ou 8826-0438 c/ 
Moacir.

PRECISA-SE de empregada do-
méstica para meio período. Fone: 
3622-6538.

AULAS PARTICULARES DE RE-
DAÇÃO. Professor universitário com 
formação e experiência no ensino 
de Língua Portuguesa oferece aulas 
práticas de redação para candidatos a 
vestibular e concursos públicos. Inte-
ressados entrar em contato pelo fone: 
9946-1350 ou pelo e-mail: cricardo@
cni.unc.br

VAGAS 
FemININAS:

- Auxiliar administrativa (com 
experiência, acima de 25 anos)
- Auxiliar de escritório (com ex-
periência em Excel. Idade: 18 a 25 
anos, para Monte Castelo)
- Auxiliar de laboratório/aten-
dente (Ensino Médio, experiência 
em atendimento, idade: 19 a 25 
anos)
- Cozinheira (idade: 30 a 55 anos, 
horário: das 17 horas às 3 horas)
- Cozinheira (idade: acima de 18 
anos, com experiência, horário: 
das 16h30min à 1 hora)
- Empregada doméstica (acima 
de 18 anos, bairro Sossego, saber 
cozinhar e gostar de crianças) 
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, saiba cozinhar, centro 
de Canoinhas)
- Empregada doméstica para per-
noitar (idade: 18 a 40 anos, centro 
de Canoinhas, com tarde livre)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville-SC)
- Empregada doméstica (residir 
em São Paulo-SP) 
- Empregada doméstica para per-
noitar (acompanhante de senhora 
idosa, centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio Boni-
to, em Major Vieira)
- Estagiária (cursando Ensino 
Superior, acima de 18 anos)
- Faxineira (com experiência, 
idade: 18 a 40 anos)
- Inspetora de qualidade da ma-
deira (com experiência, acima de 
18 anos, prática em informática)
- Promotora de vendas (com 
experiência, ramo alimentício, 
com moto)
- 2 vendedoras de celulares (aci-
ma de 18 anos, com experiência)

Interessadas, tratar na rua Major 
Vieira, 837 - Centro, próximo ao 
Ginásio da AABB ou pelo fone: 
3622-5645.

VAGAS 
mASCULINAS:

- 2 açougueiros (com experiência)
- Atendente (idade: 18 a 25 anos, 
horário: das 13 às 20 horas)
- Auxiliar administrativo (cursando 
Ensino Superior, cart AB, idade: 18 
a 25 anos)
- Chacreiro (casado, para Antonio 
Olinto-PR)
- Eletricista predial (idade: acima de 
18 anos, com curso)
- 2 forneiros/masseiros (acima de 18 
anos, com experiência)
- Garçom (idade: 18 a 30 anos, horá-
rio: das 17 horas à 1 hora)
- Mecânico diesel (idade: 18 a 40 
anos, para trabalhar em Itajaí-SC. 
Salário: R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil)
- Mecânico/soldador (idade: 18 a 
35 anos, com experiência em auto-
móveis)
- Operador de caldeira (com expe-
riência)
- Operador de plaina (com experi-
ência)
- Operador de tupia ou centro de 
usinagem (com experiência)
- Operador de serra múltipla (com 
experiência)
- Pedreiro (com experiência, idade: 
18 a 50 anos)
- Pintor de móveis (com experiên-
cia)
- Serrador (com experiência, para 
Major Vieira, empresa oferece alo-
jamento)
- Serralheiro (com experiência) 
- Vendedor externo (área: segurança, 
com moto)

Interessados, tratar na rua Major 
Vieira, 837 - Centro, próximo ao 
Ginásio da AABB ou pelo fone: 
3622-5645.

CONCURSOS
l UFSC - Universidade Federal de 
Santa Catarina
Prazo: até 9 de março
Cargos: técnicos administrativos
Vagas: 81
Salário: até R$ 1873,83
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 50 para Nível 
Superior e R$ 30 para Nível Médio
Inscrições: através do site: www.
ufsc.br

l Prefeitura de Bom Retiro-SC
Prazo: até hoje
Cargos: vários   Vagas: 38
Salário: até R$ 6805,20
Escolaridade: 1°, 2° e 3° Graus
Taxa de Inscrição: R$ 150 para os car-
gos de Nível Superior, R$ 70 para cargos 
de Nível Médio e R$ 50 para cargos de 
Nível Fundamental
Informações: através do site www.
bomretiro.sc.gov.br

COM AGÊNCIAS

Trabalhar de 
madrugada pode 
ser prejudicial 
à saúde, diz PNAS

PROCURA-SE uma senhora viúva, 
sem compromissos, para morar com 
uma senhora de idade no interior. Fone: 
3623-0760 c/ Vilma.

Não dá para brincar com o relógio 
biológico. Por mais que as pessoas 
que trabalham de madrugada tentem 
dormir de dia, o horário alterado 
provavelmente vai causar problemas 
de saúde, com efeitos sobre o corpo 
que lembram o diabetes e doenças 
cardiovasculares. Essa é a conclusão 
de um quarteto de pesquisadores 
americanos num estudo publicado 
na edição desta semana da revista 
científica PNAS.

Frank Scheer, da Divisão de 
Medicina do Sono do Brigham 
and Women’s Hospital, junto com 
seus colegas, submeteu um grupo 
de voluntários (cinco mulheres 
e cinco homens) a dez “dias” de 
28 horas – um tipo de turno que 

quebra a semana em seis “dias” 
mais compridos que o normal. Isso 
levou essas pessoas a dormirem 
com uma diferença de 12 horas 
em relação aos seus horários 
normais.

O resultado foi o aparecimento 
de sintomas muito parecidos com 
os de pacientes diabéticos ou com 
problemas cardiovasculares, como 
aumento do açúcar no sangue, 
apesar do excesso de insulina 
para compensar isso, aumento da 
pressão arterial e dificuldades para 
dormir. Segundo os pesquisadores, 
a razão das mudanças é a alteração 
no relógio biológico natural do or-
ganismo, que é “ajustado” pela luz 
do dia em todas as pessoas, mesmo 
aquelas que trabalham nos turnos 
da noite.

Trabalho noTurno afeta a qualidade do sono e aumenta o nível de fadiga

 > VAGAS AmboS 
oS SexoS

- Apontador (a) de produção (com 
prática em Excel)
- Corretor (a) de seguros (acima de 
23 anos, Ensino Médio completo)
- Free lancer – fotográfico (acima 
de 17 anos)
- Garçom/garçonete (idade: 18 a 30 
anos, horário: das 17 às 3 horas)

Interessados, tratar na rua Major 
Vieira, 837 - Centro, próximo ao 
Ginásio da AABB ou pelo fone: 
3622-5645.
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Mãe de sobrevivente conta 
como filho ‘nasceu de novo’
Médicos consideraram um milagre rapaz sobreviver depois de fraturar a coluna em duas partes

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS
“Meu filho nasceu de novo”. 
Grata ao que considera um mila-
gre divino, Maria Ivete dos Santos 
comemora a recuperação do 
filho, Ederson dos Santos, de 27 
anos, que em 1.º de fevereiro des-
te ano fraturou duas vértebras da 
coluna ao bater a cabeça no fun-
do de um córrego, ligado ao rio 
Negro, em Três Barras. Ederson 
passou duas semanas no Hospital 
São José, em Jaraguá do Sul, com 
poucas chances de sobreviver. 
Na mais otimista das hipóteses, 
os médicos o confinavam a viver 
dependente de uma cadeira de 
rodas. “Ficamos desesperados, 
os médicos não davam nenhuma 
garantia”, conta Maria. Segundo 
explicou um dos médicos, antes 
da cirurgia, um simples inchaço 
empurraria a medula e mataria 
Ederson na hora. Correndo este 
risco, ele não poderia fazer a 
cirurgia, daí a agonia ter durado 
quase uma semana, quando, en-
fim, os médicos acharam seguro 
fazer a operação. “Só rezávamos 
para Deus, que ajudasse o meu 
filho”, recorda Maria.

Depois de uma cirurgia ex-
traordinariamente bem sucedida, 
no entanto, veio a boa surpresa. 
Ederson voltaria a andar. Os 

Homem acusado de vender 
terreno da prefeitura
Na manhã de sexta-feira, 27, a Polícia deteve 
na rua Vidal Ramos, um homem de 45 anos. 
Segundo a Polícia, ele tentava vender um terreno 
na rua Henrique Sorg, bairro Jardim Esperança, 
pertencente a prefeitura. A vítima já teria pagado 
uma parte do valor. O suposto estelionatário 
foi levado a Delegacia de Polícia Civil para dar 
explicações. O crime de estelionato pode render 
até cinco anos de prisão, além de pagamento 
de multa.

Família fica refém de 
bandidos em Três Barras
Na noite de sexta-feira, 27, policiais civis e 
militares registraram na localidade de São João 
dos Cavalheiros, em Três Barras, um assalto a 
residência. O morador chegava em casa dirigindo 
seu caminhão quando foi rendido por três ho-
mens encapuzados e armados com revólveres.

O rapaz e duas meninas ficaram reféns por 
mais de uma hora e meia. As meninas foram 
amarradas com panos em cadeiras e o rapaz 
foi amarrado com um fio de telefone. Segundo 
a Polícia, os assaltantes levaram o caminhão, 
além de uma motosserra, uma TV LCD e dinheiro 
em espécie. Os reféns não sofreram agressão 
física.

O caminhão foi recuperado em Mafra na 

mesma noite. Policiais fizeram um cerco em toda 
a região, mas até o momento não têm pistas dos 
suspeitos.

Dois acidentes na SC-477
Na noite de sexta-feira, 27, na SC-477, o Corpo 
de Bombeiros de Canoinhas atendeu a dois 
acidentes de trânsito no mesmo horário. 

O primeiro foi registrado na localidade de 
Salseiro. Um veículo KIA Sephia, conduzido por 
um rapaz de 28 anos, bateu contra um ciclista 
de 14 anos. O menino sofreu graves ferimentos 
no tórax e abdome. Ele foi conduzido ao Pronto 
Atendimento e seu estado inspira cuidados. O 
motorista nada sofreu.

Logo em seguida, os bombeiros atenderam 
em Major Vieira a outro acidente, envolvendo 
um veiculo Ford Pampa, placas de Bela Vista do 
Toldo, e uma motocicleta Honda CG 125, placa 
de Canoinhas, conduzida por um senhor de 40 
anos. De acordo com os bombeiros, o motociclis-
ta estava caído ao lado da pista de rolamento, 
com um corte lacerante na coxa esquerda e 
no tornozelo, ambos com hemorragia, além de 
laceração na mão esquerda e fratura no braço 
esquerdo. O homem foi encaminhado ao Pronto 
Atendimento. O motorista nada sofreu.

Mais acidente no centro
Na manhã de domingo, dia 1.º, no cruzamento 
entre as ruas Eugênio de Souza e Roberto Ehlke, 

a Polícia registrou um acidente envolvendo um 
veículo Corsa e uma motocicleta Tornado, placa 
de Canoinhas, conduzida por um jovem de 21 
anos.

De acordo com os bombeiros, o motociclista 
sofreu uma fratura aberta no fêmur esquerdo, 
além de ter machucado o tornozelo, os braços 
e a mandíbula. Ele foi encaminhado ao Pronto 
Atendimento Municipal. O motorista do Corsa 
nada sofreu.

Aluno da Apae é atropelado 
na Expedicionários
Na noite de sábado, 28, um aluno da Apae de 
Canoinhas de 38 anos foi atropelado por um 
veículo Santana na avenida Expedicionários.

Com a batida, o rapaz, identificado como 
Nelson Ivan Ferreira, sofreu ferimentos graves. 
Em um exame preliminar os bombeiros consta-
taram que ele sofreu um corte lacerante de 20 
centímetros na cabeça com hemorragia, quebrou 
a mandíbula, suspeita de fratura na mão direita, 
fratura exposta na perna direita e escoriações 
nos braços e pernas.

Após receber os primeiros socorros, o rapaz 
foi encaminhado até o PA e posteriormente, 
devido a gravidade do caso, foi transferido para 
um hospital de Joinville. 

No meio da semana, Nelson apresentou 
melhoras, mas seu caso ainda inspira cuida-
dos.

Colisão de motocicletas
No início da tarde de segunda-feira, 2, na rua 
Getulio Vargas, os bombeiros registraram uma 
colisão envolvendo as motocicletas CG 125 
Honda e uma Sundown.

Alexandro Azevedo, carona da Honda, foi en-
contrado com escoriações pelo corpo, com suspeita 
de fratura na perna esquerda e joelho. A carona da 
Sundown, Francieli Domanski, apresentava suspei-
ta de fratura no braço esquerdo e pulso.

Os condutores não ficaram feridos.

Porte de arma
Na noite de terça-feira, 3, na rua Walmor Ivo 
Gallotti, um homem foi detido ameaçando os 
pedestres com um facão, além de dizer palavras 
de baixo calão contra uma mulher. No local, o 
facão foi apreendido, e o homem teve de prestar 
esclarecimentos na Delegacia.

Suspeito de arrombamentos 
detido furtando
Na tarde de quarta-feira, 4, em rondas pela rua Fran-
cisco de Paula Pereira, um policial militar flagrou um 
menor com 15 anos de idade furtando uma bicicleta.

Segundo a Polícia, o menor é suspeito de 
ter participado de boa parte dos arrombamentos 
a estabelecimentos comerciais do centro da ci-
dade, registrados nos últimos meses. O menino 
foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

CASO GABRIELLI

TJ confirma 
condenação 
para pedreiro 
canoinhense
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça concluiu na terça-feira, 3, jul-
gamento da apelação interposta pelo 
pedreiro canoinhense Oscar Gonçalves 
do Rosário contra decisão do Tribunal 
do Júri da Comarca de Joinville, que 
o condenou a 20 anos de reclusão em 
regime fechado pelo abuso sexual e 
assassinato da menina Gabrielli Cristina 
Eichholz, de um ano e seis meses. O 
crime ocorreu no interior de uma igreja 
adventista de Joinville, na manhã de 
3 de março de 2007. Por maioria de 
votos, a 2ª Câmara manteve a decisão 
de 1º Grau e, consequentemente, a 
condenação imposta ao pedreiro. O 
julgamento foi concluído após o voto 
proferido pela desembargadora Salete 
Sommariva. Ela debruçou-se sobre os 
autos nos últimos quatro meses para, 
a partir dos elementos ali encontrados, 
elaborar relatório composto por 90 
laudas, em voto que somente para lei-
tura ultrapassou duas horas de sessão. 
“Foram muitas lágrimas derramadas 
ao longo do processo”, desabafou a 
magistrada, que classificou os últimos 
meses, dedicados ao estudo do caso, 
como “tormentosos”. A desembargadora 
concluiu em seu voto, divergente dos 
demais integrantes da Câmara, que 
não há elementos suficientes nos autos 
capazes de sustentar a condenação de 
Oscar. “O réu não teve seus direitos ele-
mentares e fundamentais respeitados 
ao longo do inquérito, numa sucessão 
de atos que comprometeram o resultado 
final”, afirmou. Entre as arbitrariedades, 
citou: prisão ilegal, desinformação sobre 
garantias constitucionais, constituição 
de defensor pela própria autoridade po-
licial e reconstituição do crime ‘dirigida’ 
por policiais. Aplicou ao caso, conforme 
explicou, a teoria dos frutos da árvore 
envenenada. “A partir dessas irregula-
ridades, é de se questionar tudo mais 
que delas surgiram, inclusive pretensa 
confissão”, concluiu. Os demais desem-
bargadores, contudo, mantiveram seus 
votos pela manutenção da condenação 
imposta pelo Tribunal do Júri da Comar-
ca de Joinville. Ainda há possibilidade 
de novo recurso ao próprio Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina.

médicos frisaram que o sucesso 
da operação poderia ser conside-
rado um milagre. Hoje, Ederson 
anda apenas com um colete cer-
vical, mas leva uma vida normal. 
Tímido, ele não quis falar para a 
reportagem, mas sua mãe con-
tou todos os passos do drama 
pelo qual passou a família e o 
próprio Ederson que, segundo 
Maria, mudou bastante depois 
de “nascer de novo”. “A data de 
aniversário dele mudou, agora é 
1.º de fevereiro”, brinca Maria se 
referindo a data do acidente.

ACIDENTES COMUNS
Ederson é exceção a regra 

quando o assunto são acidentes 
provocados por mergulhos mal 

sucedidos. Somente neste verão, 
desde novembro, três pessoas 
morreram nos rios Negro e Ca-
noinhas, que circundam a região. 
A maioria dos acidentes se dá em 
situações como a de Ederson. 
Para se refrescar e festejar com 
amigos, geralmente jovens e 
adolescentes vão banhar-se nos 
rios. Sem noção de profundida-
de e perigo, acabam se afogando 
ou batendo em pedras ao mer-
gulhar. Segundo o comandante 
do Corpo de Bombeiros de Três 
Barras, Aristeu Cavalheiro, ape-
sar dos alertas, todo o verão ao 
menos uma morte é registrada 
somente no rio Negro. Ano pas-
sado, visando facilitar o socorro, 
os bombeiros instalaram uma 

bóia próximo da ponte que liga 
os distritos de São Cristóvão 
(Três Barras) e Marcílio Dias 
(Canoinhas). A bóia resistiu 
nove meses presa ao suporte 
instalado pelos bombeiros. “É 
uma pena, talvez instalemos 
outra bóia, vamos estudar”, diz 
Cavalheiro, ainda na dúvida se a 
bóia caiu no rio e foi levada pela 
água ou foi furtada.

CALOR AUMENTA RISCOS
A estação meteorológica 

de Major Vieira registrou esta 
semana a maior temperatura 
do ano. O calor chegou a 31,8º 
na sombra na quarta-feira, 4. 
Segundo a Epagri, a sensação 
térmica no sol chegou a 45º. 

AFOGAMENTOS são atendimentos corriqueiros dos Corpos de Bombeiros da região durante o período de verão
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Três Barras confirma 
presença na Taça Brasil 
Genoma Colorado
Escolinha irá disputar o título nacional contra outras 11 equipes

TRÊS BARRAS
O prefeito Elói José Quege 
confirmou na sexta-feira, 27, 
a presença de Três Barras na 
Terceira Taça Brasil de Nú-
cleos Genoma Colorado. O 

Campeonato será realizado em 
Joinville entre hoje e domingo, 
8, e reunirá 12 equipes. A esco-
linha tresbarrense, na categoria 
Juvenil, fará parte da chave 2 na 
primeira fase e jogará no estádio 
da Sociedade Guarani contra os 

times de Soledade e São Carlos. 
Também participam da com-
petição os núcleos de Joinville, 
Novo Hamburgo/ Mauá, Rio 
Branco do Ivai, Criciúma, Tur-
vo, Pato Branco, Maravilha, Rio 
Pardo e Indaial. 

Três Barras abre 
inscrições para 
o Campeonato 
Municipal de 
Futebol
Estão abertas até quarta-feira, 11, na 
Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, as inscrições para 
o Campeonato Municipal de Futebol 
de Campo de Três Barras. As equipes 
interessadas devem efetuar sua ins-
crição gratuitamente com o professor 
José Roberto Pedro sempre após as 13 
horas. O campeonato tem início previsto 
para o dia 15 de março com jogos sendo 
realizados no campo da ADC Rigesa. 

A expectativa da prefeitura de Três 
Barras é a de superar o número de 
equipes participantes registradas no ano 
anterior. “Em 2008 foram nove times. Na 
edição deste ano queremos mais equipes 
e temos certeza que teremos mais partici-
pações”, afirmou José Roberto Pedro. 

Equipe de tênis 
de Canoinhas se 
destaca na Copa 
da Federação

No fim de semana passado, a equipe 
de tênis de Canoinhas, da escola Muniz 
Tênis, representou a cidade na Copa da 
Federação de Tênis, realizada em Itajaí.

Este é o campeonato mais impor-
tante do ano realizado pela Federação 
Catarinense.  Canoinhas conquistou 
resultados inéditos, levando o segun-
do lugar na categoria 10 anos, com o 
tenista Eduardo Thiem. Já o professor 
Marcelo Muniz (na foto com Eduardo) 
chegou a final da categoria 1.ª Classe 
Vip. A finalíssima, contra o tenista 
Rogério Hoppe, de Joinville, acontece 
amanhã, às 9 horas.

Quege (D) fazendo a entrega simbólica do material ao treinador Bolão
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Ronaldo Fenômeno 
estreia no Corinthians
Jogador prometeu voltar a ser craque depois de atuar 27 minutos

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
Quem duvidava que Ronaldo Na-
zário conseguisse entrar em forma 
para jogar pelo Corinthians, teve de 
engolir a convicção. Mesmo alguns 
poucos quilogramas acima do peso 
ideal, o atacante entrou em campo 
pelo time paulista no primeiro 
jogo do clube na Copa do Brasil, e, 
durante os 27 minutos que perma-
neceu em campo, não empolgou, 
mas também não decepcionou a 
torcida corinthiana.

Evidentemente ansioso, o 
ex-craque, que antes de atuar na 
partida do Timão com o Itumbiara, 
tinha jogado pela última vez no dia 
13 de fevereiro do ano passado, 
na Itália, em jogo do Milan con-
tra o Livorno, estava inquieto no 
banco de reservas. O novo camisa 
9, que não marcou nenhum dos 
gols do clube paulista, no entanto, 
conferiu um toque de classe ao 
jogo, morno durante o segundo 
tempo. Durante o período em que 
permaneceu em campo, o jogador 
teve poucas oportunidades, mas, 
fora das quatro linhas, tanto no 
banco de reservas quanto na saída 
do gramado após o apito final, foi 
bastante requisitado. O tumulto 
de jornalistas para conseguir a 
primeira palavra do craque depois 
da atuação foi tanto  que ele acabou 
sendo atingido por um microfone 

no olho, mas, em entrevista exclu-
siva concedida à Rede Globo, afir-
mou que este é apenas o começo e 
que vai dar a volta por cima mais 
uma vez, à semelhança de outras 
fases ruins de sua carreira.

TITULAR NO DOMINGO?
Apesar de Mano Menezes, 

técnico do Timão, ter aprovado a 
atuação do Fenômeno no jogo de 
estreia, ele não está confirmado 
para começar jogando no clássico 
de domingo, contra o Palmeiras. 
Menezes explica que a composição 
da equipe ainda está sendo estudada 
e que, se estiver preparado, Ronaldo 
poderá começar jogando no clássico 
paulista, pronto para voltar de vez 
ao futebol.

Novamente, o jogador come-
ça a ser discutido pelo futebol que 
apresenta e não pelas confusões 
em que se meteu. Desde que se 
contundiu, no ano passado, o 
camisa 9 fez um desgastante pro-
cesso de recuperação de cirurgia 
no joelho esquerdo e conseguiu 
provar que pode jogar novamente. 
Fora dos campos, o atacante con-
tinuou a ser notícia ao se envolver 
em polêmicas histórias, como as 
protagonizadas pelos travestis 
que tentaram suborná-lo. Mais 
recentemente, a fuga da concen-
tração resultou na demissão do 
diretor técnico do clube, Antonio 
Carlos, que admitiu publicamente 
a participação do jogador em seu 
desligamento do clube.

D
iv

ul
ga

çã
o

RONALDO ainda é incógnita no elenco do Timão contra o Palmeiras, no domingo

Rua: Três de Maio, nº 248 - Sala 206
Centro - Canoinhas - SC - 89.460-000

Próximo a Prefeitura Municipal
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:
1.

3.
2.

4. 
5.

Borboletas                                                     Victor & Léo
Imprevisível             Edson & Hudson e Bruno & Marrone
Desse Jeito é Ruim Pra Mim                                      Belo
Mala Pronta                                    Hugo Pena & Gabriel
Cedo ou Tarde                                                     NX Zero

Mande um 
e-mail para a coluna:
dropscn@terra.com.br

CONTROLE ABSOLUTO (EAGLE EYE)

   É sempre assim: de tempos 
em tempos, durante os intervalos 
das grandes temporadas, a emisso-
ra coloca cada programa na balança 
e analisa o desempenho de cada 
um. Algumas ficam, alguns rodam. 
A CW fez isso e tirou algumas con-
clusões meio óbvias: Supernatural, 
Smallville, One Tree Hill, Gossip 
Girl e 90210 (a nova Barrados no 
Baile) ficam. Quanto às outras... 
bem, segundo o colunista Michael 
Ausiello, do Entertainment Weekly, 
tudo ainda é incerto, mas alguns 
fãs de Everyboy Hates Chris, a es-
treante Privileged e até Reaper vão 
preparando os lenços: elas podem 
ser canceladas. 

A emissora ainda nega ter toma-
do qualquer decisão negativa sobre 

os títulos que estão na berlinda, 
mas a audiência do trio não anda 
ajudando em nada, o que certamen-
te confirma um resultado negativo. 
Entre o joio do trigo, Smallville - a 
queridinha da emissora - que conta 
a história do jovem Superman Clark 
Kent, vai para a nona temporada, 
enquanto Gossip Girl (uma mistura 
deliciosa de The O.C. com Segun-
das Intenções), a série que narra as 
desventuras amorosas e financeiras 
de um grupo de adolescentes mima-
dos de Nova York, logo inicia seu 
terceiro ano. Falando em Gossip 
Girl (que no Brasil ganhou a alcunha 
de A Garota do Blog), semana que 
vem tem especial sobre a série aqui 
na Drops.

Imagine se todos os meios 
de comunicação acabassem indo 
parar numa sala do Pentágono e 
de lá uma organização pudesse 
fazer qualquer coisa com você. 
Imaginou? Agora imagine se ne-
nhuma dessas coisas fosse boa, 
e nem desligando seu celular ou 
deixando de usar seu e-mail você 
estivesse livre dessa máquina ma-
luca (uma espécie de Big Brother
depois de tomar vinte Redbulls)! 
Essa é a trama de Controle Absoluto, 
dirigido pelo duvidoso DJ Caruso 
(o mesmo diretor do péssimo Para-
nóia) e com Shia LaBeouf, Michelle 
Monaghan, Billy Bob Thornton e 
Rosario Dawson num elenco que 
corre apressado como o diabo 
corre da cruz. Shia interpreta 
Jarry Shaw, que depois de voltar 
do enterro do irmão, recebe uma 
ligação misteriosa de uma mulher 
que o manda sair imediatamente 
do local onde está. Paralelo está 
a personagem de Michelle Mona-
ghan, uma jovem mãe que também 
se vê “recrutada” no jogo em troca 
da vida do filho. Jerry e ela acabam 
se esbarrando e a partir daí o par 
de protagonistas corre sem parar 
seguindo as ordens da tal “voz” 
feminina, e tentando decifrar o 
mistério por trás do caso - tá certo 
que a partir da metade do filme 
eles caem na real e percebem que 
estão correndo mesmo é pra salvar 
a própria pele, mas o roteiro nos 
faz o favor de adicionar alguns 
clichês pra adocicar a história e 
transformar Shia numa espécie de 
jovem herói americano. 

E funciona? Às vezes sim. 
Inspirado até o pescoço nessa 
onda de filmes a lá 007 e Jason 
Bourne (e com um padrinho de 
peso de sobrenome Spielberg pra 

bancar a produção), o roteiro flerta 
com política e tecnologia, sem 
abandonar o público que gosta 
de um pega-pra-capar daqueles: 
correria, tiros, gritos, explosões, 
perseguições, momentos “ooooh!” 
e até um acidente num túnel que 
lembrou muito uma cena de Duro 
de Matar 4 (melhor que essa ai, de 
Controle Absoluto, por sinal; mas 
valeu a tentativa Caruso!). Talvez 
a maior intenção (sempre inútil 
em filmes pipoca como este) foi 
enviar um recadinho pro povo da 
casa, algo como “galera, vamos 
tomar cuidado com quem mandar 
pelos ares no Oriente Médio que 
um dia alguém ainda vai dar o 
troco!”. O próprio presidente do 
filme é um retrato de alguém que 
não se importa com a liberdade ou 
o interesse do americano.

Se tivesse aparecido há vinte 
anos, Controle Absoluto bem que 
poderia ter sido dirigido pelo 
próprio Steven, como uma ficção 
científica (provavelmente com o 
Michael J. Fox no lugar do Shia) 
sobre uma big escuta numa escala 
mundial (algo já previsto por 
George Orwell). Feito no ano 
passado, transformou-se num 
filme de verão com uma pitada 
de ficção tecnológica. Tudo ali é 
possível (a maioria dos aparelhos 
que aparecem no filme é, de fato, 
utilizada pelo pentágono), mas 
mesmo os menos céticos não 
vão cair em todas as furadas do 
roteiro, e nessa teoria de controle 
improvável. O filme a gente até 
assiste e se diverte, mas o titulo é 
sem graça, até parece um daque-
les romances de tribunal do John 
Grisham. Mas eles não têm culpa 
disso: “O Olho que Tudo Vê” já 
estava registrado.

Extras: Cenas Inéditas e Making of “Na Estrada”.

** **
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A DANÇA DAS CADEIRAS

Avaliaçăo CN: Filme:               Extra:

Tributo a Cazuza
Vários artistas

Grandes nomes da música brasileira 
cantam os maiores sucessos da 
carreira do ‘exagerado’ que queria 
mudar o mundo. Cazuza deixou 
uma lacuna na música quando 
morreu vítima de Aids na década de 
1980. Deixou um legado de músicas 
reflexivas, por vezes depressivas, 
mas inesquecíveis.

Duffy
Rockferry

Com uma voz inconfundível, a galesa 
Duffy conquistou o mundo com seu 
soul underground. Este álbum vendeu 
mais de 5,5 milhões de cópias em 12 
países. Os brasileiros contribuíram 
bastante para este número. Destaque 
para a bela música que nomina o 
álbum e o sucesso que a lançou ao 
estrelato, Mercy.

1808
Laurentino Gomes
Planeta
413 págs

    Como uma rainha 
louca, um príncipe medroso 
e uma corte corrupta enga-
naram Napoleão Bonaparte 
e mudaram a histór ia de 
Portugal e do Brasil?

É com essa pergunta 
provocadora que começa 
1808, o festejado documento 
histórico de Laurentino Go-
mes que de forma extrema-
mente informativa (tradição 
jornal ís t ica herdada dos 
tempos em que trabalhava 
na revista Veja) descreve 
desde a tumultuada fuga de 
Portugal até a Independên-
cia do Brasil, todos os pas-
sos da Corte portuguesa no 
auge de seu reinado. O mais 
legal do livro é mostrar, com 
um texto bem leve e gostoso, 
as idiossincracias de Dom 
João 6.º e sua Corte como 
os hábitos pouco higiênicos 
e o apetite descomunal do 
príncipe que chegava a car-
regar coxas de galinhas nos 
bolsos. Imperdível e indis-
pensável para compreender 
nossa história.

EW
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 Aniversariantes

Luis Eduardo dos Santos completou 
seus três aninhos, na quarta-feira, 3, 
para o orgulho do papai, Jacir, e da 
mamãe, Diorlei. A festa para os ami-
guinhos será no domingo. Parabéns!

Festa em dose dupla para Elvis, que completa idade nova 
no domingo, 8, e para o filhão, Arthur, que na segunda-
feira apaga velinhas. A esposa e mãe dos aniversariantes 
dá os parabéns!

Caroline Rodrigues completou 15 anos 
na segunda-feira, 2. Seus avós, João 
e Helena, e todos os seus familiares 
desejam muitas felicidades.

Gabrielle Cristina Pangratz comemorou 
mais um aniversário e recebe os parabéns 
do papai, Sílvio, dos avós Brudi e Sílvia, 
e demais familiares, que desejam muita 
saúde e felicidade para a linda garotinha!

Maria Roselene Martiniski Lessak 
completou idade nova no domingo, 1.º. 
Muita saúde, paz, felicidades e reali-
zações são os desejos dos familiares e 
amigos. Parabéns!

Débora Marina Kohler de Lima colou 
grau ontem, em Nutrição, pela Faculda-
de Evangélica do Paraná. Seus pais, José 
Zacarias e Márcia Maria lhe desejam 
sucesso. Parabéns!

Na quarta-feira, 18, Daiana Bianek 
Kieski completa seus 9 anos e recebe os 
parabéns de sua mãe, Rose, do seu pai, 
Gilmar, e da irmã, Geisibel. Felicidades!

Ontem quem apagou as velinhas foi a 
graciosa Izabella Bianek, que comple-
tou 10 aninhos. Sua tia, Rosemari, e 
seus familiares dão os parabéns!

Na quinta-feira, 19 de fevereiro, foi 
dia de festa para Igor Bianek. Toda a 
família deseja muita saúde e felicidade 
para o garotinho!

Na quinta-feira, 26, Adauto Chagas, 
comemorou a passagem de mais um 
ano de vida. Toda a sua família lhe 
deseja felicidades e saúde. Parabéns!

Hoje o jovem Odenir Júnior comera 
seus 15 anos. Sua mãe, Jacira, junta-
mente com familiares e amigos, deseja 
felicidades!

Gil Marcel, novo colunista da Drops, 
comemorou idade nova na terça-feira, 3. 
A equipe do CN deseja sucesso e felicidade 
para  o jovem colaborador. Parabéns!

Luciane comemora idade nova na quarta-feira, 11, e o 
marido, Junior, dá os parabéns pelo aniversário e pelo 
dia internacional da mulher, no domingo, 8. Felicidades!

Marcia Erhardt, ou simplesmente Mar-
cinha, também comemora aniversário 
amanhã. Parabéns!

- André Felipe 
Walter da Silva 
apaga velinhas 

amanhã. 
Sua mãe, 

Marilei, deseja 
felicidades.

- Angélica 
Henke 

completa 
idade nova na 
terça-feira, 10, 

e recebe os 
cumprimentos 

da família. 
Parabéns!

06/03 - Victor Preto
06/03 - Osmar José Miranda Lima
06/03 - Abraão Mussi Junior
06/03 - Alfredo Pascoski
07/03 - Fabio Ribeiro
08/03 - Marga Amalia Herzinger
08/03 - Orlando Dirchinabel
08/03 - Augusto Luis de Campos
08/03 - Cecília Pavarin
09/03 - Altair Siqueira
09/03 - Zeni Novack Morites
09/03 - Edeltraude Barbosa
09/03 - Oriete Rutes Klempous
09/03 - Amauri Franco
10/03 - Gilmar Fuck
10/03 - Rossel Farias de Lima
10/03 - Altavir de Jesus Padilha
10/03 - Eliete Vieira
10/03 - Ivete Kaschut Navalski
10/03 - Elvira H. Pereira da Costa
11/03 - Otto Klosterhoff
11/03 - Robson Dias Ribeiro
11/03 - Adao de Oliveira
12/03 - Irineu Dobroshiski
12/03 - Maicon Dias Ribeiro
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IMÓVEIS

ALUGO apartamento, 1º morador, área 
central a 200 metros do Hospital SC, 
suíte, quarto, 2 salas, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem fechada, acaba-
mento de primeira, vidro temperado, teto 
em gesso, interfone, portão eletrônico, 
direto com o proprietário. R$ 550. Fone: 
3624-2763 – em horário comercial.

VENDE-SE casa aos fundos da Fatma, 
com 2 dormitórios e demais dependên-
cias. Tratar: 9121-5258.

ALUGA-SE  imóvel comercial, ao lado do  
Portal de Canoinhas. Tratar: 3622-6683.

ANIMAIS

ALUGA-SE sala comercial na rua 
Coronel Albuquerque, 460, centro. 
Valor: R$ 450. Tratar: 3622-6683.

DIVERSOS

VENDE-SE 2 terrenos na rua Bernar-
do Olsen, no valor de R$ 25 mil cada. 
Fone: 8851-5475.

ALUGA-SE apartamento em Itapoá 
para 6 pessoas, com 2 quartos, 
cozinha, sala conjugada, banheiro, 
churrasqueira c/ área de serviço e 
garagem. Fone: (47) 3627-2238, 
8444-1442 ou 8425-6988.

VENDE-SE casa de alvenaria nova, com 
94 m², localizada na rua Emílio Wendt 
ao lado da antiga escola Grosskopf, no 
bairro Água Verde. Fone: 3622-4126.

VENDE-SE uma loja de roupas e aces-
sórios femininos, completa, com móveis 
modernos, toda decorada. No bairro 
Campo d’Água Verde. Aceita-se carros 
no negócio. Fone: (47) 3624-2275 ou 
(47) 8428-1514.

VENDE-SE área rural com aproxima-
damente 4 alqueires. Sendo terra de 
planta, na localidade do Parado. Fone: 
3622-7618 ou 8808-1265.

VENDE-SE 3 alqueires de terra planta, 
com reserva legal incluída, na Sereia. 
Tratar: 9121-5258.

VENDE-SE terreno com 600m², próximo 
ao Supermercado Bruda. Terreno de es-
quina. Fone: 3622-8380 ou 9926-1094.

VENDE-SE uma bicicleta ergométrica, 
marca Caloi, estilo profissional, em bom 
estado de conservação. Valor: R$ 200. 
Fone: 3622-3542 ou 9105-4541, com 
Adenilson ou Adriana.

VENDE-SE um balcão de vidro, próprio 
para lanchonete ou bar, marca Gelopar, 
1,75. Preço a combinar. Fone: 3622-
6834, falar com Geraldo.

COMPRA-SE lenha de pinus e eucalipto 
para picador, R$ 40 a tonelada, posta  
no local. Contato: 8854-5262.

VENDE-SE motor para portão de eleva-
ção. Fone: 3622-8644.

VENDO freezer vertical, grande, por 
R$ 400, com capacidade para mais ou 
menos 34 caixas de latinhas de cerveja. 
Fone: 3622-5727 ou 8811-6979 ou na 
rua Getúlio Vargas, 1135 c/ Pederiva.

ALUGA-SE apartamento em Floria-
nópolis, no bairro Trindade, próximo 
a UFSC, com 2 dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro social, 
sacada, área de serviço e garagem. 
Fone: 3622-3643.

VENDE-SE casa mista com 106m², com 
sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e 
lavanderia  na rua Armandos Mulhmann, 
nº 123, bairro João Paulo 2.º, em Três 
Barras. Aceita-se terreno ou casa em 
Canoinhas para troca. Fone: 9127-7426 
ou 8858-7094.

VENDE-SE uma casa na Cohab 1, 
próximo ao Colégio Castelo Branco, com 
3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem para 3 carros, 
churrasqueira e área de serviço. Fone: 
9175-4807.

VENDEM-SE 2 lotes com 450m² cada, 
na rua João Maria dos Santos, 620 (con-
tinuação da rua Clemente Procopiak) 
no bairro Campo d’Água Verde. Ótima 
localização, todos murados (anexados) 
com água e luz instalados, arborizados, 
plainado e pronto para construir. Valor: 
R$ 60 mil à vista. Vale à pena conferir. 
Fone: 3621-4122 ou 8851-7253.

VENDE-SE apartamento no centro de 
Canoinhas, na rua Pastor George We-
ger, 92m², com área de estacionamento 
de 50m². Fone: 9121-5258.

COMPRO bercinho semiusado para 
menino. Fone: 3622-2993.

VENDE-SE um cachorro, raça não definida, 
dócil, meio porte. Fone: 3692-8027, ramal 26.

VENDE-SE uma fábrica de erva-mate 
semi-automática completa com balança 
para 30 mil quilos. Fone: 3629-0009.

VENDE-SE uma casa seminova de ma-
deira com 74m², 3 quartos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, banheiro e abrigo para 
carro. Terreno com 240m², todo murado, 
na rua Feres Coury, nº 233, no Campo 
d’Água Verde, próximo ao Bruda. Valor: 
R$ 47 mil. Fone: 8848-5288. 

VENDE-SE casa de alvenaria nova, 
área construída 120m², terreno 800 m². 
Av. Expedicionários, nº 1665, próximo ao 
Supermercado Haag. Fone: 8817-6443.

VENDE-SE terreno com 640m², na rua 
João Tomachütz, em frente a Band FM. 
Fone: 3624-0200.

VENDE-SE casa de alvenaria em 
construção c/ 189m², 2 quartos, 1 suíte, 
2 banheiros, área de churrasqueira, 
garagem para 2 carros, sala, cozinha. 
Rua: Paula Pereira, ao lado do nº 1870. 
Fone: 3622-8983.

VENDE-SE casa de alvenaria com 4 
quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem para 2 carros. Na rua 
Paula Pereira, nº 1870. Fone: 3622-8983.

VENDE-SE 201 alqueires no Minhocão, 
em Monte Castelo. Boas aguadas, com 
luz. Fone: 3624-1854.

VENDE-SE um terreno na rua João 
Tomachütz, 520 m², por R$ 35 mil. Fone: 
3622-8290 ou 8456-4461.

VENDE-SE um portão de ferro por 
R$ 150. Fone: 3622-5221.

VENDE-SE calculadora HP 12C, com 
manual e estojo. Fone: 9105-3565.

VENDE-SE balança digital até 30 kg. 
Fone: 9105-3565.

VENDE-SE uma esteira elétrica semino-
va. Valor: R$ 450. Fone: 9114-3122.

VENDE-SE uma antena para internet (ban-
da larga). Valor: R$ 230. Fone: 9114-3122.

VENDE-SE casa de alvenaria no bairro 
Jardim Esperança, com 4 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda, na rua Willi-
baldo Hoffmann, 958. Aceito carro como 
parte no negócio. Fone: 8409-8831.

COMPRO um lote em bairro de Canoi-
nhas. Pago à vista. Fone: 3623-1569 ou 
8438-1855.

VENDE-SE um balcão seco e uma caixa 
de mercado. Fone: 9154-4123.

VENDE-SE gôndolas e prateleiras 
para mercado, 12 metros, novas. Fone: 
9154-4123.

VENDE-SE filhotes da raça Basset, com 
50 dias, já vacinados e desverminados. 
Fone: 3622-5171.

VENDE-SE 2,33 alqueires de terra de 
planta na localidade do Serrito, a 7 km 
do centro de Canoinhas. Aceita-se carro 
ou casa no negócio. Tratar: 3622-5184 
ou 9653-4545 à noite ou 9125-3572 
durante o dia.

VENDE-SE um terreno no bairro 
Aparecida com 390 m². Valor: R$ 15 
mil. Aceita-se troca por carro. Fone: 
3622-5329 ou 8829-9936 c/ Sueli.

VENDE-SE bola de vôlei Pênalti 3.600, 
nova. Valor: R$ 50. Fone: 3622-0536.

VENDE-SE 300 
DVDs originais 
por R$ 2 mil. 

Fone: 9956-8414.

VENDE-SE uma molinete Daiwa BG90 
por R$ 250. Fone: 3622-0536.

VENDE-SE uma bancada para mar-
ceneiro de 1.60 m por R$ 400. Fone: 
3622-0536 c/ Márcia.

VENDE-SE uma desfiadeira para lã de 
carneiro. Fone: 3627-2104 c/ Zilda.

VENDE-SE Playstation 2, destravado, por 
R$ 350. Fone: 9118-2193 ou 9972-4790.

VENDO 50 paus/pinos para construção 
de lajes. Metade do preço. Cada um 
com 2,80m.Fone: 8431-2112. 
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ANUNCIE: 3622-1571

VENDE-SE Gol ano 2007, 4 portas, 
vermelho, trend, no valor de R$ 26,2 
mil. Fone: 9906-1207.

VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

DIVERSOS
COMPRO motocicleta em boas condi-
ções. Pago à vista até R$ 2 mil. Tratar: 
9942-5268 ou 9996-4125.

VENDE-SE ou TROCA-SE Vectra, ano 
97, completo. R$ 14 mil + parcelas. Acei-
ta-se troca no valor. Fone: 9153-8241.

VENDE-SE Astra Sedan 99, azul 
escuro, direção hidráulica, hidroelétrico, 
trava e alarme. Valor: R$ 22 mil. 
Tratar: 3622-7229 ou 9601-7030.

VENDO jogo de rodas esportivas novas 
aro 15, R$ 300. Tratar: (47) 8406-5618.

VENDE-SE pneus novos e usados, todas 
as marcas e modelos. Av. Rigesa, 1064. 
Fone: 3623-1247, falar com Nego Sérgio.

VENDO Saveiro ano 2001, motor 1.8, 
gasolina, trava elétrica, capota maríti-
ma, protetor de caçamba, alarme, cor 
azul. R$ 21 mil. Financio. 
Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE ou TROCA-SE Blazer DLX 
4.3 V6 1997 a gasolina. Aceito carro de 
menor valor. 3622-0253 c/ Daniel.

VENDE-SE Renault Clio Hatch 2000 - 
85500 Km 4 portas, carro em excelente 
estado de conservação, todo revisado, 
air-bag duplo, ar-condicionado, segundo 
dono, com manuais. Valor: R$ 16,2 mil. 
Fone: 8429-4949 ou 8851-8619.

VENDE-SE moto Suzuki GSXS 750 
cilindradas, ano 94, cor preta, revisada, 
pneus novos. Fone: 3622-2004.

VENDE-SE Twister 2008, cor 
amarela. Entrada de R$ 1 mil + 
44 parcelas. Fone: 3622-8120 ou 
9983-5863.

VENDE-SE Lancha Strimar500; 5,82m 
- motor Evinrude 30Hp - tanque 23L - vo-
lante e comando - viveiro - lona marítima 
e carreta. Conjunto por apenas R$ 12 
mil. Vende-se com o motor de 30Hp ou 
15Hp. Fone: 3621-4122 ou 8851-7253. 

COMPRA-SE uma carretinha para car-
ro documentada. Fone: 9996-5406.

VENDE-SE Pointer 95 CLI, 4 portas, 
motor 1.8. Fone: 9945-4844.

VENDO ou TROCO por carro de menor 
valor, um Renaut Clio Autentic 1.0, ano 
2006,  gasolina, cor vermelha. Único 
dono. Tratar: 3622-0253 ou 9955-9387.

VENDO ou TROCO por carro de 
menor valor, Vectra GLS 2.0, ano 1998, 
gasolina, cor verde. Tratar: 3622-0253 
ou 9955-9387.

VENDE-SE Chevy 88, em bom estado 
de conservação. Valor: R$ 2 mil de 
entrada + 24 vezes de R$ 293. 
Fone: 3623-5141.

VENDE-SE Uno 93, 1.5 IE, cor cinza, 
R$ 7,8 mil. Fone: 3624-2362.

VENDE-SE Vectra GLS 2.2, ano 1999, 
cor prata, em ótimo estado de conser-
vação, com lanternas fumês e rodas 
aro 16’. Tratar: 3622 0344.

VENDE-SE um Monza SLE 86 álcool 
1.8 em excelente estado de conser-
vação no valor de R$ 6 mil. Fone: 
9976-7246.

VENDEM-SE caminhões MB 1720 4x2, no 
chassis, ano 2000, MB 1938 (vários 4X2 
- 6X2 ) anos 2000/2003/1999. Ford Cargo 
815  ano 2005, Ford Cargo 1717 6x2 
(BAÚ) ano 2005. Temos outros, consulte, 
todos revisados c/garantia. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol  2008/2009, preto, 
4 portas, ar quente, trava e vidros 
elétricos, som CD c/controle remoto e 
outros opcionais, emplacado, c/ baixa 
km, novíssimo. Pagamento à vista ou 
financ. até 60 meses. Aceita-se troca. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol 99, 4 portas, branco, 8 
válvulas, estofamento novo. Valor: R$ 
5,5 mil de entrada ou carro nesse valor 
+ 35 vezes de R$ 487. Fone: 8436-
3056 ou 3622-2288.

VENDE-SE Strada 1.3 Fire 2004, de 
particular. Valor: R$ 22 mil. Tratar: (47) 
8812-7643.

VENDE-SE Corsa 95, GL, vermelho, 
gasolina, quitado, com trava e rodas 
esportivas. Valor: R$ 10,5 mil. Fone: 
3622-2909.

VENDE-SE Fiat Uno Sx 1.0, ano 97, 
gasolina. Fone: 8817-6443.

VENDE-SE Celta super, 4 portas, ano 
2003, trio elétrico, por R$ 19 mil. Fone: 
8812-7643.

VENDE-SE Kadett 96 GL, 1.8, revisado. 
Valor: R$ 10,5 mil. Aceito troca por 
carro ou moto de menor valor. Fone: 
9615-3590.

VENDE-SE Escort GL 1.6, injeção 
eletrônica, ano 1995. Interessados 
ligar para o fone: 8818-6263.

VENDE-SE ou TROCA-SE uma moto 
Yamaha Faiser 2007, quitada, por moto 
de menor valor. Fone: (47) 3655-1390 
c/ Emerson.

VENDE-SE moto XTZ 2005, azul, 
partida elétrica, em ótimo estado. Valor: 
R$ 5,5 mil. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE moto Broz 2004, KS, por R$ 
5,3 mil. Impecável. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE moto Fazer 250, ano 2007, 
cor azul, com 11 mil quilômetros. Valor: 
R$ 8,5 mil. Fone: 9986-5850.

VENDE-SE Strada 1.4 Flex 07, prata, 
revisada, baixa quilometragem. Ótimo 
preço. Fone: 3622-5352 ou 9192-4956.

VENDE-SE Pálio 97 ED por R$ 1,5 mil 
de entrada + 50 parcelas de R$ 350. 
Fone: 9149-7922.
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Inspetor Federal em 
Canoinhas

Telegrama procedente do Rio de Janeiro comunicou a 
chegada do Inspetor do Ensino Comercial em Florianó-
polis no dia 3 do corrente, donde partirá para Canoinhas 
a fim de inspecionar a Escola Técnica de Comércio. Por 
ocasião da chegada do dr. Pedro Pereira nesta cidade, 
as autoridades e o povo oferecerão um banquete de 
recepção. Da visita dependerá a autorização oficial para 
funcionamento do curso técnico de comércio, ainda este 
ano. Desejando ao dr. Pedro Pereira uma feliz estada 
no nosso meio, a Associação Profissional dos Contabi-
listas de Canoinhas convida todos para comparecerem 
ao banquete.

Eleito e empossado o 
diretório da UDN

Em Convenção Municipal realizada dia 1 do corrente, foi 
eleito e empossado o novo Diretório Municipal da União 
Democrática Nacional para o biênio de 1959-1961.
O novo Diretório da UDN ficou assim constituído:
Presidente, Alfredo Garcindo; 1.º vice-presidente, João 
Seleme; 2.º vice-presidente, Herbert Ritzmann; 3.º vice-
presidente, Modesto Zaniolo; secretário geral, Rubens 
Ribeiro; sub-secretário, Luiz Fernando Freitas.
Membros: Benedito T. C. Junior, João P. Sobrinho, Saulo 
Carvalho, Mario Mussi, Hugo Peixoto, Alcides Schuma-
cher, Luiz Miranda, Orestes Procopiak, Reneau Cubas, 
Aroldo C. Carvalho, Saul Zugman, Álvaro Malon, Carlos 
Schram, Guilherme Prust, Tufi Nader, Evaldo Ziperer, 
Pedro Tiska, Rimon Seleme, José Stokler Pinto, Otto 
Friedrich, Waldemiro Bubniack, Ricardo Oliveira, Aristi-
des Diener, Basílio Humenhuk, Edgar Mayer, Guilherme 
Scheide, Antonio Maron Becil, Idalino Túlio, João Au-

gusto Brauhardt, Antonio de Barros, Aziz José Seleme, 
Leonel Barcelos, Benedito T. C. Netto, Henrique Borá, 
Harry Schraiber, Oscar Pfau, Leônidas Back, Teodoro 
Schroeder, Ubaldo Ricardo da Silva, Milles Luiz Zaniolo, 
Pedro Tokarski, Antonino Nicolazzi, Oscar Verka, João 
Vicente, Nelson Coutinho, Bento Menezes, Anastácio 
Buba, Bernardo Metzger, Nilton Zaguine, Nelson Ziperer, 
Simão Maron Becil, Francisco Bechel, Narciso Ruthes, 
Miguel Gutervil, Augustinho Korsnascki, Luiz Damaso 
da Silveira, Ermelino Veiga, Guilherme Ostertag, Adolfo 
Voigt e Vitor Kuminek.

Grande festa e 
inauguração da torre da 

nova igreja em Três Barras
Dia 15 no próspero distrito de Três Barras, grande festa 
será feita em homenagem a São José e a inauguração 
da torre da nova igreja. A comissão e os festeiros orga-
nizaram um vasto programa a fim de que durante todo 
o dia, o povo possa encontrar distração.
As novenas tiveram início dia 6 e se prolongarão até 
o dia 14.

Cine Teatro Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos
SANGUE ARDENTE

Com Cornel Wilde e Jane Russel
“Sensacional filme de aventuras e amor”

Publicado em  7 de maRÇo de 1959

ÓBITOS
ReGiSTRadoS eSTa 

SemaNa  No caRTÓRio 
de caNoiNhaS

á 50 anosH MEMÓRIA

Nos anos 1950, caminhão de José Henning transporta uma tora de imbuia na cidade de Mafra. A foto é do 
acervo do professor Fernando Tokarski. Para contribuições à coluna: fernandotokarski@yahoo.com.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTE-
RAÇÃO SOLIDÁRIA DE IRINEÓPOLIS – CRESOL 
IRINEÓPOLIS
CNPJ: 09.433.005/0001-82
NIRE: 424.000.21506

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Irineópolis – 
Cresol Irineópolis, inscrita no CNPJ sob nº 09.433.005/0001-82 no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os sócios, para a “Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária”, a ser realizada no dia 18 de março de 2009, na sala do Hotel e Restaurante 
Partika, sito à Rua Bahia, 220, Centro, em Irineópolis/SC. A instalação da Assembleia será 
às 07:00 horas, em Primeira Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do 
número dos associados em condições de votar, em Segunda Convocação às 08:00 horas, com 
metade mais um dos associados em condições de votar, e em Terceira e Última Convocação 
às 09:00 horas, com no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para tratar da 
seguinte ordem do dia:

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:
1 – Discussão da alteração, no Estatuto Social, do Artigo 20, parágrafo 2º, do valor das 

cotas partes do capital social.

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
1º - Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do 

Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da gestão; balanço dos dois semestres do exer-
cício; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e parecer das auditorias; 

2º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso 
as parcelas para os Fundos Estatutários;

3º - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2010;

4º - Fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal;

5º - Autorização para tomada de empréstimos e Avais junto ao Banco do Brasil, BNDES, 
BRDE e outras Instituições Financeiras para repassar ao quadro social;

6º - Autorização para a obtenção pela Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação 
Solidária - CRESOL CENTRAL SC/RS de linha de crédito junto ao Banco do Brasil, BNDES, 
BRDE e outras instituições financeiras para repasse ao quadro social com fiança solidária da 
Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Irineópolis – Cresol Irineópolis;

7º - Assuntos Gerais de interesse da sociedade; 

OBS: 1-Para efeito de quorum legal, a CRESOL IRINEÓPOLIS consta, nesta data, em 
seu quadro social, com 68 (sessenta e oito) associados em condições de votar. 

2- A Assembleia se realizará no Hotel e Restaurante Partika, por não haver espaço 
suficiente na sede social da Cooperativa. 
  

Irineópolis/SC, 03 de março de 2009.

ANTÔNIO CARLOS ZENFF
Presidente

APAE DE IRINEÓPOLIS 
IRINEÓPOLIS/SC - CNPJ 83800037/0001-21

        
BALANÇO FINANCEIRO   ANUAL  - 2008

SALDOS
1- Caixa      39,48
2- Saldo BESC (Conta Corrente)   3.441,07
3- Saldo Banco do Brasil ( Poupança)   0,28
ToTal de SaldoS  aNo aNTeRioR   3.480,83

ReceiTaS
5- Contribuições     12.944,86
6- Doações da Comunidade (através da Celesc)  6.522,60
7- Subvenções/Convênios Federais   12.333,12
8- Subvenções/Convênios Estaduais   55.393,82
9- Subvenções/Convênios Municipais   14.400,00
10- Renda Líquida de Promoções   5.410,00
11- Empréstimos:  
12- Projetos Parcerias  
ToTal de ReceiTaS No aNo   107.004,40
ToTal = Saldo + ReceiTa    110.485,23

deSPeSaS
1- Alimentação / Materiais de higiêne   10.396,06
2- Vestuário     2.925,00
3- Medicamentos     75,51
4- Material Didático-Pedagógico   2.210,39
5- Investimentos ( Cursos Profº / Educandos )  485,00
6- Correios/Fotocópias    76,86
7- Tarifas: energia elétrica/água e saneamento  2.873,63
7.1- Telefonia e Internet    3.095,92
7.2- Outras Tarifas     1.297,87
8- Transporte Escolar    25.549,42
9- Obras e Reformas     1.583,85
10- Equipamentos e Materiais Permanentes  16.391,30
11- Material de Consumo    5.081,78
12- Serviços de Terceiros     6.828,63
13- Pessoal - Pagamento de Funcionários   8.143,41
13.1-             Encargos Sociais    1.696,42
13.2-           Pagamento : Pessoal Cedido   5.696,03
14- Tarifas Bancárias    665,10
14.1-CPMF     485,80
15-Seguros      4.496,16
16-Empréstimos/ Credores    5.000,00
17- Devolução de saldo recurso    120,00
ToTal de deSPeSaS No  aNo   105.174,14
Saldo      5.311,09
 
      ARNO DILAMAR NIGRIN ROSANGELA ROSINSKI CUBAS 
                 Presidente       Diretor  Financeiro

brenda Gabriele Fuck
*08/06/06
+19/02/09

Silvia Bonfim
*18/04/38
+21/02/09

Iracema Silvia Muehlbauer
*09/03/26
+21/02/09

alinor Soares martins
*26/11/29
+22/02/09

Stellita Pacheco Costa
*11/04/29

+23/02/09

João maria de Souza
*08/12/47
+24/02/09

Sônia Regina de oliveira
*19/02/77
+28/02/09
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Gracieli Polak
CANOINHAS

Entidade começa a promover parceria com veículos de comunicação e associações

A FirmA
Quando? Amanhã
O que? Bonde do Forró, abertura do 
show com Gustavo e Adriano

DrAGoon BAr
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

ChAnnel 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a 
partir das 18 horas

V12 musiC BAr
Quando? Hoje
O que? Impulse Bacardi

iGrejA são FrAnCisCo
Quando? Domingo
O que? Festa em prol da construção 
da nova igreja. Animação da dupla 
Regy e Nando

PRÓXIMOS

13, 14 e 15/03 - 4.ª Agrofest no 
Parque de Exposições Ouro Verde 
em Canoinhas – shows com a 
dupla Rud e Robson na sexta-feira 
e domingo com a dupla Mateus e 
Cristiano

21/03 – 1º Canoinhas Bailão Festi-
val na Firma, com os grupos Tchê 
Barbaridade, Ivonir Machado e Os 
Novos Garotos e Grupo Kanoa 

29/03 – Festa no pavilhão da igreja 
da localidade do Rio do Pinho com 
o grupo Tchê Manos.

11/04 - Baile de Páscoa com Os 4 
Gaudérios no Salão de Molas, em 
Major Vieira

25/04 - Corpo e Alma no Salão de 
Molas, de Major Vieira

Programação
Fim de semanaCDL anuncia grande 

campanha para o Natal

Mal começou o mês de março 
e a Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas (CDL), juntamente com 
a prefeitura de Canoinhas, já 
começou a planejar a campa-
nha natalina que deverá ser 
colocada em prática a partir de 
outubro. Na terça-feira, 3, um 
jantar realizado no restaurante 
Doces e Fricotes marcou o 
início da parceria que a enti-
dade pretende instaurar com 
os veículos de comunicação da 
cidade e diversas associações, 
no intuito de resgatar as tradi-
ções natalinas em Canoinhas. 

De acordo com o presi-
dente da CDL, Ismael Car-
valho, neste ano a expectativa 
é realizar uma campanha de 
Natal que levante a autoestima 
dos canoinhenses e moradores 
da região, valorizando a mágica 
da época festiva. Para isso, di-
versas atrações começam a ser 
planejadas e debatidas, como a 
realização de eventos culturais. 
Carvalho explicou que, para 
este ano, há a possibilidade da 
vinda de verbas parlamentares 
para custear a festa na cidade, 
fato que, em edições anteriores, 
não foi possível. “A CDL foi 
declarada uma instituição de 
utilidade pública e, graças a 
um adendo na Lei, agora pode 

receber subsídios de parlamen-
tares para a campanha de Natal. 
Vamos correr atrás para resgatar 
a beleza natalina na cidade desde 
agora, porque se estamos nos 
antecipando, tudo fica mais fácil”, 
afirmou.

iluminADA
Além da promoção de op-

ções de lazer e cultura, um dos 
objetivos perseguidos pela CDL 
é a iluminação de vias públicas, 
comércio e residências durante 
o período natalino. Segundo 
Carvalho, a ideia é fazer com 
que não só estabelecimentos 
comerciais e prefeitura enfeitem 
a cidade, mas que os moradores 

participem e  iluminem suas 
residências. Como o processo 
é complexo, o projeto ainda 
está em fase inicial, mas, nas 
próximas semanas deverá ser 
definido, assim como as premia-
ções, que também já passam por 
processo de negociação.

muiTos PrÊmios
Para quem espera concorrer 

a muitos prêmios com as com-
pras de Natal, uma boa notícia. 
Segundo a secretária executiva 
da Câmara, Claribel Vicente 
Chagas, a ideia da CDL é pro-
mover uma campanha de médio 
porte, com bons prêmios, para 
que as compras sejam estimu-

ladas. A secretária afirmou que, 
a princípio, a premiação será 
composta de duas motocicletas, 
aparelhos de TV, notebook, 
câmeras digitais e, ainda, outros 
produtos. “Nós pensamos em 
lançar essa campanha ainda 
em outubro, para estimular as 
compras no dia das crianças, 
se estendendo até a véspera de 
Natal”, afirmou.

Um cronograma das ativida-
des do ano foi desenvolvido pela 
entidade que, ainda no mês de 
março, se reúne novamente para 
elaborar as atividades natalinas, 
desta vez com maior quantidade 
de associações que deverão se 
envolver no projeto.

Destaques 
da TV

8 milÍmeTros
Domingo * 23h55 * Globo
Nicolas Cage é o detetive que se 
infiltra no submundo da porno-
grafia a fim de descobrir a origem 
de um filme de sexo amador 
onde uma garota é assassinada. 
PArA Quem GosTA De um 
Bom Thriller.

sYriAnA
Amanhã * meia-noite * sBT
George Clooney ganhou o Oscar 
de coadjuvante no papel de um 
especialista da CIA envolvido em 
uma mega rede de corrupção. 
PArA Quem GosTA De TrA-
mAs ComPliCADAs.

10 Anos mAis joVem
hoje * 20 horas * sBT
O SBT promete rejuvenescer os 
participantes do reality show, 
como o próprio nome diz, em 
até 10 anos. 
Vale a pena arriscar na estreia.

Filmes e programas que irão 
ao ar neste fim de semana

DIREÇÃO da CDL se reuniu com membros da imprensa para pedir apoio no sentido de viabilizar a campanha
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS
06/03

Emerson Delfino e Andréa Aparecida Chaves
Ezequiel Pinto Cavalheiro e Ilza Gomes

Rogério Proféta da Silva e Hileaana Mara Vieira Tormena

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

17/02
Vitor Alves Assunção
Mãe: Kátia Cilene Assunção

18/02
Dhienifer Ktlin Amancio de Al-
meida
Pais: Antonio Francisco de Almeida 
Junior
Francine Bernardes Amâncio

19/02
Samanta Nanda Boreck
Pais: Sérgio Boreck Júnior

Greice Kelly Lipka

19/02
Marcos Vinícius Alves da Silva
Pais: Alceu Alves da Silva
Marciana Padilha dos Santos

19/02
Evelyn Luiza Lunkes
Pais: Milton José Lunkes
Susana Maria Alban Lunkes

20/02
Thaíse Isabel Goestemeier
Pais: Roberto Goestemeier
Angela Veronice Neponuceno Go-
estemeier

21/02

Luis henrique Borges de Lima
Pais: Joelcio Borges de Lima
Clarice Komochena

21/02
Matheus Roberto Porta
Pais: Agnaldo Roberto Porta
Cleonice Figura Porta

26/02
João Vitor Vicente de Souza 
Krauss
Pais: Ivan Gilberto Krauss
Daniele Vicente Krauss

28/02
Maria Eduarda Lashov Seidel
Pais: Lincoln Seidel
Ana Alice Lashov

>> Por essa ele 
não esperava
Depois de apenas quatro dias con-
finado no BBB, o angolano Ricco 
está surpreso com o assédio no 
Rio de Janeiro. O angolano, que 
pretende ficar na cidade por tempo 
indeterminado, disse que precisa até 
sair correndo de alguns lugares. “É 
um assédio maior do que na África. 
As pessoas reconhecem, falam, vem 
tirar fotos e pedir autógrafos. Fui ao 
centro da cidade e tive de sair cor-
rendo de uma lanchonete de tanto 
que ficou cheio”, disse.
Ricco está fazendo um curso de 
teatro na cidade do Rio de Janeiro. 
Ele alugou um apartamento em Co-
pacabana, onde está morando com 
uma tia. 

>> Oficial
Susana Vieira está mesmo namorando Sandro 

Pedroso, de 24 anos, com quem ela foi vista na 
Sapucaí durante o carnaval.

“Eu o conheço há muito tempo, é amigo das 
minhas irmãs. Estamos ‘namorandinho’”, disse a 
atriz à coluna Entre a gente do Jornal da Tarde. 
Sobre os dramas do passado, Susana disse ao 

jornal que não vai abordar o assunto Marcelo Silva 
em seu livro de crônicas. “Foi a única coisa triste 

na minha vida. Lamentável”, disse.

>> Nova carreira
Depois da experiência na casa do Big Brother 
Brasil, Emanuel já decidiu: quer viver no Rio de 
Janeiro. O ex-brother assinou contrato com a 
agência de modelos 40 Graus, a mesma que 
lançou Jesus Luz, atual affair de Madonna, e 
passou toda a tarde de quarta-feira, 4, fazendo as 
fotos de seu book, primeiro passo rumo à carreira 
profissional de modelo, um sonho antigo.
Emanuel esteve na semana passada em sua 
cidade, São Bento do Sul-SC, onde visitou a mãe 
e o filho. Na sexta-feira, 27, porém, já estava de 
volta ao sudeste. Nesta semana, tem aproveitado 
o tempo livre para procurar apartamento. Enquan-
to isso, permanece hospedado no hotel onde 
ficam os brothers eliminados do programa. 

>> Na capa
Já está na internet a capa 
da próxima Playboy, com 
Michele do BBB, que 
chega às bancas no dia 
10 deste mês. A sister 
pernambucana fez um 
ensaio romântico, clicado 
por J.R. Duran.
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Por que os urubús estão chegando às ja-
nelas dos edifícios em Brasília? Será que 
estão prevendo mais nojeira? Ou é um sinal 
de alerta para fazer uma limpeza de que 
está fedendo tanta coisa ruim? Em Brasília 
está situado o Congresso Nacional. Lá são 
criadas as leis; e as leis são criadas e apro-
vadas por pessoas de diferentes partidos 
políticos e opiniões. Mas que no fundo são 
farinha do mesmo saco. Quem já escutou 
aquele dizer (palavreado) que urubú não 
come urubu? Portanto: saber viver não é 
apenas acumular conhecimento e alargar 
os horizontes da cultura, mas, é sobretu-
do, aprender a proceder corretamente. O 
respeito pela pessoa humana passa pelo 
respeito deste princípio: “Que cada um 
respeite o próximo, sem exceção, como 
‘outro eu’, levando em consideração antes 
de tudo a sua vida e os meios necessários 
para mantê-la dignamente”. Nenhuma lei 
seria capaz, só por si, de fazer desaparecer 
os temores, os preconceitos, as atitudes 
de orgulho e egoísmo que constituem 
obstáculo para o estabelecimento de socie-
dades verdadeiramente fraternais. Esses 
comportamentos só podem cessar com 

a caridade, que vê em cada homem um 
“próximo”, um irmão. O dever de tornar-se 
o próximo do outro e servi-lo ativamente 
se faz ainda urgente quando este se acha 
mais carente, em qualquer setor que seja. 
Senhores deputados, senadores, possuir 
castelo clandestino é mesmo que ter um 
anel de formatura de vidro; que quando 
menos se espera está quebrado.

MensageM para as Mulheres, que 
se comemora dia 8 de março: Que bom 
seria se o mundo fosse igual a um jardim, 
e as mulheres fossem as flores. Aí não 
nascia tanta corrupção. Porque a beleza 
de um jardim não depende do tamanho 
das flores, mas da variedade de seu co-
lorido; assim, a felicidade não depende 
de grandes alegrias, mas da variedade 
de muitos e pequenos momentos felizes 
que colhemos ao longo da vida. Mulher! 
Parabéns pelo seu dia, em especial, minha 
querida Natália, que é uma flor que sempre 
estou regando.

MULHER
O mundo é reflexo, de suas ações
Na sua maneira de educar
Você faz o futuro da humanidade
Ao ensinar o pequenino andar.

Parte de você todas as faculdades
Todas as formas de se comunicar
Nasceu de ti a expressão do amor
E as lutas por se multiplicar.

Amante, heroína ou do lar
Suas lutas são sem trégua
Sem regras na arte de amar.

Sua ternura é infinita
Mulher, você é a flor mais bonita
Que ilumina o jardim do lar.

Tantas se parecem contigo
Poucas têm um coração amigo
Que afaste o homem do perigo
E guarda-se inteira pra amar.

Você que sentiu a dor do amor
E conseguiu se extasiar
Provando que o amor é além dor
E que esse valor somente o Criador
Tem o dom de modificar.

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

A semana favorece o início de cursos e novos estudos, 
ariano. Você está mais aberto a novos conceitos e 
curioso em relação ao conhecimento. Falar sobre o 
que pensa é também favorável, pois há abertura para 

que os outros prestem mais atenção em você. Mas tome cuidado com 
o excesso de expectativas e evite sonhar demais com o futuro. Aja 
pensando em viver o presente.

Cuidado com a impulsividade, geminiano. Apesar a 
vontade de satisfação imediata dos seus desejos, 
é prudente pensar antes de agir e, principalmente, 
observar quais suas verdadeiras motivações. A se-

mana promete movimentação e novidades que te deixarão animado 
e excitado, desejando resultados o mais rápido possível. Aproveite 
o momento, sem pressa.

É um bom momento para rever seus conceitos e opi-
niões, leonino. Isto não significa que precisa mudar, 
mas é uma fase positiva para ajustar suas crenças 
às suas ações. Vale lembrar que é importante agir 

de acordo com o que acredita e esta avaliação fica mais fácil neste 
momento. O contato com pessoas mais experientes e sábias vai 
ajudá-lo nesta tarefa.

Hora de namorar, libriano. Os astros prometem bons 
momentos a dois, com prazer, diversão e alegria. 
Deixe as preocupações de lado e curta o amor. 
Seus sentimentos estão mais evidentes, assim como 

a busca pelo prazer e pela satisfação de suas vontades. Siga seu 
coração e seja feliz. O importante é se divertir, amar e perceber o 
amor que recebe. Aproveite.

Você estará especialmente romântico nos próximos 
dias, sagitariano. Aproveite para declarar seus senti-
mentos à pessoa amada, que tende a estar aberta e 
também falar sobre o que sente por você. Curta bons 

momentos na presença de quem ama, divirta-se e converse muito 
sobre o futuro comum. A semana promete felicidade e tranquilidade. 
A vida ganha harmonia e paz.

A semana promete diversão, aquariano. Mas lembre-
se de dar igual atenção às responsabilidades e 
obrigações, pois pode haver negligência neste 
sentido. Ainda assim, você tende a estar ainda mais 

expansivo e sociável, ganhando a confiança de todos. Isto porque 
estará mais popular e em evidência, fazendo com que todos notem 
sua presença, querendo estar perto de você.

O momento é de felicidade, taurino. Mas atenção 
para não exagerar e cometer excessos, já que sua 
natural busca por prazer e conforto está enfatizada. 
Ainda assim, vale a pena se divertir, fazer coisas 

que gosta e se agradar. Dê um presente a si mesmo que seja algo 
que quer muito, isto ajudará a melhorar sua autoestima e dará mais 
segurança para enfrentar os desafios.

A semana promete momentos alegres e divertidos, 
canceriano. Mas isto pode trazer um certo saudosismo 
e você tende a relembrar bons momentos do passa-
do. Saiba curti-los, mas não perca o foco dos bons 

acontecimentos que o momento promete. Você estará mais alegre, 
otimista e feliz. Deixe que a empolgação o conduza rumo a novas e 
boas oportunidades.

Fique atento às oportunidades profissionais, virgi-
niano. Mas é aconselhável que pense antes de agir, 
pois a tendência da semana é a imprudência e a 
impulsividade. Seguir sua intuição pode ajudá-lo a 

fazer boas escolhas e tomar sábias decisões. Ouça também a opinião 
de seu parceiro(a) que poderá dar bons conselhos em relação aos 
rumos profissionais.

Hora de planejar, escorpiano. Mas é melhor evitar 
a ação, especialmente as que levam a decisões 
e atitudes definitivas. É importante avaliar qual a 
sua principal motivação e seguir muito sua intuição. 

Conversar sobre os problemas e dúvidas ajuda a ter mais clareza 
do que está acontecendo e das melhores possibilidades envolvidas 
na questão. Saiba unir razão e emoção.

Bom momento para organizar papéis, gavetas e do-
cumentos, capricorniano. A semana é mais favorável 
para lidar com os assuntos práticos e objetivos, pois 
em relação ao amor e a afetividade pode haver maior 

confusão e as decisões tomadas agora podem trazer arrependimento 
posterior. Prefira lidar com pequenas questões do dia a dia, organi-
zando melhor sua rotina.

Peixes de 22/2 a 20/3
Sua autoestima tende a estar em alta, pisciano. 
Agrade-se, curta-se e busque mais prazer em sua vida. 
Pense mais em você e saiba dizer aos outros o que 
te fará mais feliz. A semana é positiva para encontros 

sociais em sua casa. Que tal convidar amigos íntimos para um jantar? 
Isto será positivo e promete bom papo e muitas risadas. E lembre-se 
também de namorar mais.

HORÓSCOPO DA SEMANA

BRASÍLIA E OS URUBUS

Fonte: Climatempo

Sol e aumento de nuvens pela manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

HOJE:

34ºC

Manhã Tarde noite
20ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde noite
19ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde noite
18ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos nublados, com chuva a qualquer hora.

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde noite
18ºC

26ºC

ALMANAQUE

Chuvoso durante o dia e à noite.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos nublados, com chuva a qualquer hora.

RESUMO DAS NOVELAS

hOJe - Evandro sugere que Adriano tenha uma 
conversa definitiva com Júlia. Maralanis e Edmar 
veem Flor de Lys desolada e se preocupam com 
estado da filha. O show de Zé Boneco é um su-
cesso. Lívia vai até a casa de Augusta encontrar 
com Júlia e descobre que o pen drive está com a 
vizinha. Stelinha aparece no quarto de Flor de Lys 
e ela revela a senha do pen drive para a vilã.

hOJe - Anacleto diz a Baby que viu Dora cho-
rando. Juliana pede a Sueli que volte para a casa 
de Galvão. Sylvie comenta com Adamastor que 
Nélson é interessante. Galvão desabafa com Le-
onora. Suzana hostiliza Violeta. Dora não aceita 
sair com Baby.

aManhÃ - Dora fica sem dinheiro e pede aju-
da a Alma. Gregg fala com Soninha ao telefone 
quando Alma surge. Xande descobre que Suzana 
não está no quarto e sai à sua procura. Paulinho 
apresenta Bárbara a Suzana. Todos seguem para 
a Prefeitura.

hOJe - Chiara percebe que Raj colocou uma joia 
para Duda em sua bolsa. Shankar aconselha Maya 
a tocar sua vida. Suellen sente medo de Maico. 
Dario é liberado da delegacia. Tônia liga para Tarso. 
Dayse fica encantada ao ver Radesh meditando.

aManhÃ - Raul diz a Murilo que irá se afastar da 
empresa. Raul termina seu relacionamento com 
Silvia. Maya pede a Deva que queime a carta que 
Bahuan lhe enviou. Maya vê Puja e Hari na rua, e 
Shankar pergunta se ela irá se desviar deles.

hOJe - Ari chega em 
casa com marcas de 
ferrão no rosto. Cléo 
e Regina ficam felizes 
ao saber que são irmãs 
de Gór. Gór entrega o 
DVD a Ari e ele vibra 
de felicidade. Sandra 
procura Batista e pede 
para falar com ele. Cé-
lia escuta a conversa.

aManhÃ - Dr. Sabiá 
pede para ver as anotações que Gabriela fez 
sobre a pesquisa da vacina antimutação. Aquiles 
ameaça brigar com Eugênio ao vê-lo com Ágata. 
Bené conta a Danilo que recebeu um convite para 
dar aula em Portugal.

negÓCIO Da ChIna - glOBO - 18 h

TrÊs IrMÃs - glOBO - 19 h

CaMInhO Das ÍnDIas - glOBO - 20h50min

hOJe - Paulo vai à casa de Meg e Michelle dar a 
notícia de que Caio foi dado como desaparecido. 
Ricardo paquera a primeiradama. Beatriz diz a 
Fausto que não vai mais encontrálo. Xavier conta a 
Victória que chegou a hora de eles se acertarem.

aManhÃ - Ermírio e Oculto conversam sobre 
Lucas. Xavier faz chantagem e pede R$ 10 mil a 
Victória. Fausto e Beatriz se encontram às escon-
didas no restaurante. Ceição fica triste ao saber 
que Lucas e Beatriz reataram.

reVelaÇÃO - sBT - 22h30min

Os MuTanTes - reCOrD - 20h40min
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