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Câmara deve tirar mandato de Herbst
P. 6

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

Processo contra prefeito de Mafra corre no TJSC, mas duas CPIs devem recomendar seu impeachment em 30 dias

NOVA PRAGA NO CAMPO | Agrônomo Vagner Naves dos Santos 
mostra indícios da sclerotínia, mais 

conhecida como mofo branco, no plantio de feijão do agricultor Ângelo Kohler (E), na Fartura Página 15

PERIGO

Morre quarta 
vítima do verão 
em rios da região
Cacildo Cavalheiro, 21 anos, 
morreu no sábado, 7, no rio 
Negro, em Três Barras.
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BELEZA CONVIDATIVA: 1.ª princesa Raquel Kieski, rainha Rosemari Kur-
chiszki e 2.ª princesa Frantieska Rocha convidam para a festa em Canoinhas
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A filiação adotiva é uma filiação legítima, 
com o mesmo status jurídico da filiação 
natural. A criança tem assegurado 

perante a família adotiva os mesmos direitos 
de um filho biológico. É um sujeito de sua his-
tória, assim como numa gravidez biológica ou 
numa inseminação artificial, correm-se riscos, 
alguns previsíveis, outros não. Ter clareza que 
a adoção é apenas mais uma, dentre outras 
formas de se conceber, gestar e criar filhos. 
Filhos esses, nem sempre abandonados ou 
rejeitados. Às vezes, por serem amados, são 
entregues aos cuidados de famílias que melhor 
os possa acolher e criar. 

Quando reconhecido pelos pais adotivos 
a interdependência de afeto se processa 
positivamente em amadurecimento emo-
cional, proporcionando uma experiência de 
maternidade e/ou paternidade única. Essa 
maturidade emocional comporta uma ação, 
ação de reconhecimento de não estar fazendo 
um favor, mas que esse novo ser beneficiará 
toda família, trazendo alegria, amor e vida 
ao lar.

Partindo da premissa que a criança adoti-
va nascerá em uma família nem melhor, nem 
pior, mas com todos os potenciais problemas 
e alegrias que uma família brasileira pode ter, 
observando com clareza que a educação é o 
fator de maior relevância e interferência no 
futuro dessa criança, os adotantes assumirão 

cem por cento a responsabilidade, extinguindo-
se toda e qualquer discriminação, em relação 
ao fator genético e biológico do adotante.

Vygotski (1989), explica que os concei-
tos não nascem com a criança, nem nela 
se constituem de imediato, sendo fruto de 
longo processo que se inicia na fase mais 
precoce da infância. Sendo, portanto, os pais 
que transmitem valores, crenças, hábitos, 
técnicas, imbuídos de significados culturais. 
Dessa forma pode-se concluir que é muito 
maior a relevância da educação, do que fator 
genético e biológico. 

Estudiosos como Jean Piaget, Henri 
Wallon e Lev S. Vygotski orientam sobre a 
importância da educação, não somente a 
educação escolar, mas no tocante do mistério 
da pessoa humana, enquanto vida em busca 
de plenitude e felicidade.

 Todas as crianças e adolescentes pas-
sam por transformações profundas na fase 
de crescimento, independentes de serem 
ou não filhos biológicos. Respeitadas as 
fases e características únicas de perso-
nalidade de cada indivíduo, esquecendo 
nomenclatura de adotado a adotante, ter-
se-á um relacionamento de verdadeiros 
pais e filhos. 

Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski 
é educadora e bacharel em Direito

Cultura é o conjunto de atividades e modos 
de agir, costumes e instruções de um 
povo. É o meio pelo qual o homem se 

adapta às condições de existência transformando 
a realidade. Cultura é um processo em permanen-
te evolução, diverso e rico. É o desenvolvimento 
de um grupo social, uma nação, uma comunidade; 
fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento de 
valores espirituais e materiais.

Bem cultural é o produto do processo 
cultural, que proporciona ao ser humano o co-
nhecimento e a consciência de si mesmo e do 
ambiente que o cerca.

O patrimônio cultural de um povo lhe confere 
identidade e orientação, pressupostos básicos 
para que se reconheça como comunidade, 
inspirando valores ligados à pátria, à ética e à 
solidariedade e estimulando o exercício da cida-
dania, através de um profundo senso de lugar e 
de continuidade histórica. Os sentimentos que o 
patrimônio evoca são transcendentes, ao mesmo 
tempo em que sua materialidade povoa o cotidia-
no e referencia fortemente a vida das pessoas. 
Patrimônio cultural é, portanto, a soma dos bens 
culturais de um povo, portadores de valores que 
podem ser legados às gerações futuras.

O patrimônio cultural apresenta-se sob di-
versas formas. Sob a forma de bens imateriais, 
compreende toda a produção cultural de um povo, 
desde sua expressão musical, até sua memória 
oral, passando por elementos caracterizadores de 
sua civilização. Sob a forma de bens materiais, 
o patrimônio divide-se em dois grupos básicos: 
bens móveis – grupo que compreende a produção 
pictórica, escultórica, material ritual, mobiliário e 
objetos utilitários e bens imóveis – que não se 
restringem ao edifício isoladamente, mas com-
preendem, também, seu entorno, garantindo sua 
visibilidade e fruição. No acervo de bens imóveis 
que constituem o patrimônio de um povo e de 
um lugar, incluem-se os núcleos históricos e os 
conjuntos urbanos e paisagísticos, importantes 
referências para as noções étnicas e cívicas da 
comunidade.

No que consiste o valor cultural de um 
bem? Reside em sua capacidade de estimular a 
memória das pessoas historicamente vinculadas 

à comunidade, contribuindo para garantir sua 
identidade cultural e melhorar sua qualidade 
de vida.

A principal razão do patrimônio cultural é a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade, 
que implica em seu bem-estar material e espi-
ritual e na garantia do exercício da memória e 
da cidadania.

A preservação visa a continuidade das ma-
nifestações culturais.

A comunidade é a verdadeira responsável e 
guardiã de seus valores culturais. O patrimônio 
cultural pertence à comunidade que produziu 
os bens culturais que o compõem. Não se pode 
pensar em proteção de bens culturais, senão no 
interesse da própria comunidade, à qual compete 
decidir sobre sua destinação no exercício pleno 
de sua autonomia e cidadania.

Para preservar o patrimônio cultural é ne-
cessário, inicialmente, conhecê-lo através de in-
ventários e pesquisas realizadas pelos órgãos de 
preservação, em conjunto com as comunidades. 
O passo seguinte será a utilização dos meios de 
comunicação e do ensino formal e informal para a 
educação e informação das comunidades, visan-
do desenvolver o sentimento de valorização dos 
bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades 
de sua preservação.

A preservação do bem cultural está vinculada 
à sua correta utilização e integração ao cotidiano 
da comunidade. A atuação do poder público deve 
ser exercida em caráter excepcional, quando 
faltarem recursos técnicos ou materiais ou, ainda, 
organizações coletivas capazes de assumir as 
ações de preservação necessárias.

São diversas as formas de proteção do patri-
mônio cultural, desde o inventário e cadastro até 
o tombamento, passando pelo estabelecimento 
de normas urbanísticas adequadas, consolidadas 
nos planos diretores e leis municipais de uso do 
solo e, até, por uma política tributária incentiva-
dora da preservação da memória. 

Viviane Bueno é presidente do Conselho 
do Patrimônio Histórico e Cultural de Canoi-
nhas (Comphac). Mais informações: www.
iphan.gov.br

Decisão anunciada semana passa-
da faz pensar sobre o comporta-
mento das Câmaras de Vereado-

res de todo o País. A Mesa Diretora do 
Senado decidiu que vai disponibilizar na 
internet os gastos detalhados dos sena-
dores com a verba indenizatória, incluin-
do as notas fiscais. A medida, que será 
colocada em prática a partir de abril, 
foi tomada quase um mês depois de a 
Câmara dos Deputados fazer o mesmo.

Até o começo do ano passado, 
o Senado nem sequer tornava 
público os gastos com a verba 
indenizatória, benefício men-
sal de R$ 15 mil pago aos 
senadores para a cobertura 
de despesas nos escritórios 
nos Estados e na contratação 
de consultorias, por exemplo.

Assim como a Câmara, o 
Senado também não irá dispo-
nibilizar as notas fiscais das verbas 
utilizadas até agora.

Tanto senadores como deputados 
sempre resistiram em tornar transparente 
seus gastos com a verba, mas, enfim, ce-
deram. Mas e as Câmaras de Vereadores, 
que seguem religiosamente os passos 
dos deputados e senadores quando o 
assunto é aumento salarial?

Os vereadores não recebem verba 
indenizatória, responderiam prontamen-
te os mais afobados. Certamente não, 
mas há tantas despesas fabricadas pelas 
Câmaras, que não resultam em benefí-
cio direto a população, que seria muito 
oportuno que os vereadores aproveitas-
sem a onda de moralidade e divulgassem 
com riqueza de detalhes as despesas das 
Câmaras com funcionários, diárias e 
manutenção da Casa.

Para se ter uma ideia, somente a 

Câmara de Canoinhas abriga 16 fun-
cionários. O salário mais alto chega a 
R$ 7 mil mensais. Cargos de confiança, 
de livre indicação dos vereadores, são 
maioria. Somente advogados, são três. 
Na Câmara de Três Barras existe até 
assessor para o assessor jurídico.

Toda essa fartura patrocinada pelo 
dinheiro público nunca teve ampla 
divulgação, desconsiderando a polêmica 
criada com o projeto de Lei que criava 

10 cargos de assessores de verea-
dor em Canoinhas, soterrado 

recentemente pela pressão 
popular. 

A Câmara de Canoi-
nhas chegou a alardear 
em 2007 que as sessões 
seriam transmitidas pelo 

ocioso site da instituição. 
Até hoje ninguém conseguiu 

ouvir nada. Recentemente o 
vereador Tarciso de Lima (PP) 

requereu a gravação de uma sessão 
anterior e ficou sabendo que as sessões 
não estão nem sendo gravadas, quem 
dirá sendo colocadas no site. A internet, 
por sinal, se tornou um veículo poderoso 
na fiscalização dos recursos públicos. 
Este mérito, justiça seja feita, é inteiro 
do presidente Lula, que democratizou o 
acesso aos números determinando que 
todas as pastas publicassem na rede os 
dados relacionados a repasses de verbas 
e subvenções.

No site da Câmara de Canoinhas, 
há meses, só se tem acesso a uma única 
informação: “Este site está sendo re-
estruturado. Breve novos serviços”. 
Isso que entre um dos 16 cargos pre-
enchidos, há um “profissional” respon-
sável pelo “sistema de informática” da 
Câmara.

EDITORIAL

Cadê a transparência?

A 
internet, 

por sinal, se 
tornou um 

veículo poderoso 
na fiscalização 
dos recursos 

públicos

Cultura e patrimônio cultural
ARTIGO

VIVIANE BUENO

Adoção: A necessidade de um novo 
olhar

ARTIGO

TErEzINhA dE FáTImA JUrAczky SczImINSkI

CANOINHAS
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<< O QUE PASSOU...
Venda de carros cresce em 
Santa Catarina
<<9/03
Dados da Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos de Santa 
Catarina (Fenabrave-SC) mostram 
que o mercado consumidor de 
veículos está reagindo. Em relação 
a janeiro, o setor registrou acréscimo 
de 5,69% nas vendas. Foram comer-
cializadas 16.725 unidades. O maior 
crescimento foi na venda de ônibus 
– 189,66% a mais. Comerciais leves 
(20,84%) e automóveis (11,96%) 
completam a lista dos setores que 
tiveram acréscimo. 

Mais temporais em SC
<<9/03
No final da tarde, o município de Bo-
caina do Sul informou a ocorrência 
de uma forte chuva de granizo que 
deixou 100 pessoas desalojadas, 
aumentando para 467 o número de 
desabrigados e desalojados no 
Estado após as tempestades de do-
mingo, 8. A Defesa Civil já registrou 
ocorrência em 13 municípios, sendo 
dois tornados: um em Turvo, no Sul 
do Estado, e outro em Ponte Alta, 
na Serra catarinense. Duas mortes 
foram confirmadas em Itajaí.

Sonegação chega a R$ 200 
bi, diz estudo
<<9/03
Estudo feito a partir de autuações 
fiscais aplicadas em 9.925 empre-
sas entre 2006 e 2008 estima que 
a sonegação chegou a R$ 200,29 
bilhões no ano passado, segundo o 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário. As empresas que sonega-
ram tiveram um faturamento de R$ 
1,32 trilhão não declarado aos fiscos 
federal, estaduais e municipais.

Queda do PIB no Brasil é uma 
das piores do mundo
<<10/03
A crise econômica global abortou o 
maior ciclo de crescimento susten-
tado da economia brasileira desde 
o Plano Real. O PIB (soma das 
riquezas produzidas no País) caiu 
3,6% no último trimestre de 2008. Foi 
o pior desempenho da série do IBGE 
iniciada em 1996. A comparação 
com outros países mostra que o Bra-
sil está entre os mais atingidos pela 
crise, ao contrário do que o governo 
vinha afirmando.

Protesto no STF
<<10/03
Cerca de 250 mulheres da Via 
Campesina protestaram em frente 
ao Supremo Tribunal Federal. As 
manifestantes - as mesmas que um 
dia antes quebraram os vidros da 
entrada do Ministério da Agricultura 
- focaram suas críticas no presidente 
do STF, Gilmar Mendes, que tem 
atacado as ações dos sem-terra 
e os repasses de verbas às suas 
entidades.

Atirador mata nove nos EUA
<<10/03
Um atirador matou ao menos nove 
pessoas e se suicidou após enfren-
tamento com a polícia no sudeste 
do Estado do Alabama, nos EUA, 
informaram autoridades locais.
O ataque começou no fim da tarde 
na cidade de Samsom, no sudeste 
do Estado sulista, e terminou num 
condado a 20 km de distância.

SC: Exportações caem 22,3%
<<11/03
As exportações de Santa Catarina 
caíram 22,3% em janeiro e feverei-

ro, na comparação com o primeiro 
bimestre de 2008. Nos dois primei-
ros meses deste ano, as vendas 
externas do Estado ficaram em US$ 
889,3 milhões, contra os US$ 1,14 
bilhão registrados no mesmo período 
do ano passado. Os dados, divulga-
dos pela Federação das Indústrias 
(Fiesc) mostram que a queda atingiu 
oito dos 10 grupos de produtos mais 
exportados pelo Estado.

Massacre em escola na Ale-
manha
<<11/03
Pelo menos 15 estudantes e profes-
sores foram mortos por um colega de 
17 anos em uma escola da Alemanha. 
O jovem, identificado como Tim K., foi 
atingido em um tiroteio com a polícia 
em um supermercado em Wendlinger, 
a 40 quilômetros do massacre.

Copom promove maior corte 
na taxa de juros desde 2003
<<11/03
O Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central, manteve a 
estratégia de cortes mais pronuncia-
dos nos juros básicos da economia 
brasileira e efetuou uma redução de 
1,5 ponto percentual na taxa Selic. 
É o maior corte de juros desde de 
novembro de 2003.

Recuo na indústria
<<12/03
O emprego na indústria registrou em 
janeiro a maior queda frente ao mesmo 
período do ano anterior já vista na 
série histórica do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), iniciada 
em 2001. A queda foi de 2,5% ante 
janeiro de 2008, e de 1,3% em relação 
a dezembro passado (a quarta mensal 
consecutiva). 

 MAIS ENCHENTE:  Em Joinville, moradores interromperam a circulação de automóveis para evitar que a água entrasse em casa

852
milhões de reais foi a arrecadação do mês de 
fevereiro, divulgada pela Secretaria da Fazenda 
de Santa Catarina no início da semana. A queda, 
em relação a janeiro, foi de 7,8%. Em janeiro a 
arrecadação foi de R$ 923,8 milhões, e ficou         
R$ 64,8 milhões abaixo do orçado, com um 
déficit de 6,5%.

Preparando a pizza
O deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP -
foto) foi nomeado na quarta-feira, 11, relator 
do processo contra o deputado Edmar 
Moreira (sem partido-MG), acusado de uso 
irregular de verba indenizatória, porque o 
parlamentar mineiro usou em 2008 R$ 140 mil 
dos R$ 180 mil a que teve direito com gastos 
para sua segurança. A comissão de sindicância, 
presidida pelo corregedor, deputado ACM Neto (DEM-BA) tem um prazo 
de 15 dias para apresentar o relatório. Pela legislação do uso da verba indeni-
zatória, o parlamentar é quem tem de atestar que o serviço foi prestado. É o 
que Edmar Moreira deverá fazer junto à comissão que deverá recomendar o 
arquivamento do processo. São ações com esta proposta pelo PSOL que em 
nada contribui para melhorar a imagem do legislativo brasileiro.

Temer descarta mudança na verba
O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), des-
cartou qualquer mudança na verba indenizatória do mandato parlamentar, 
que é uma ajuda de custo de R$ 15 mil paga para os parlamentares faze-
rem frente às despesas do mandato no Estado de origem. A proposta do 
1º secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados de extinguir a 
verba e incorporar ao salário dos parlamentares não evidencia grande van-
tagem econômica para o País e a verba continuará como está. A única mudança 
é a divulgação do CNPJ das empresas prestadoras do serviço na internet.

Hora extra
Quando as sessões da Câmara dos Deputados passam das 19 horas, os 
servidores que assinam o ponto noturno têm direito a receber hora extra. 
Desde que assumiu o cargo de presidente em 2 de fevereiro, Michel Temer 
(PMDB-SP), permitiu gastos de R$ 2,58 milhões com pagamento de horas 
extras. Nesse período de pouco mais de um mês, Temer pôs fim à prática de 
encerrar a sessão do plenário antes das 19 horas, quando não há perspectiva 
de votação, instituída pelo antecessor, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Na época, 
os servidores o apelidaram de “um minuto para as 7”, em referência ao 
horário em que deliberadamente encerrava a sessão. Na gestão de Michel 
Temer, se o plenário estiver funcionando das 19 às 20 horas, o servidor ganha 
uma hora extra. Se for até depois das 20 horas, são pagas duas horas extras.

Defesa Civil
A Comissão Externa para acompanhar a tragédia climática ocorrida no Estado 
de Santa Catarina (Cetrasc) visitou na semana passada os municípios de 
Criciúma, Palhoça, Itajaí, Blumenau e Joinville. Presidida pelo deputado Paulo 
Bornhausen (DEM-SC), já começa a colher frutos. Na reunião em Criciú-
ma, o deputado Acélio Casagrande (PMDB-SC), propôs a criação da Frente 
Parlamentar da Defesa Civil e está elaborando um projeto de lei para instituir 
o Fundo Nacional da Defesa Civil. A ideia é que este fundo tenha recursos 
permanentes para atender situações de calamidade pública no Brasil inteiro e 
seja composto com recursos da União; doações de pessoas físicas e jurídicas e 
parte da arrecadação das loterias exploradas pela Caixa Econômica Federal.

Novo endereço
Na próxima semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocará de endereço. 
O Palácio do Planalto será fechado para reformas que durarão um ano. Neste 
período o gabinete presidencial, a Casa Civil (Dilma Rousseff), o Gabinete de 
Segurança Institucional (Jorge Félix) e a Secretaria-Geral da Presidência Repú-
blica (Luiz Dulci) despacharão no Centro Cultural Banco do Brasil. A reforma 
custará R$ 2,21 milhões e será executada pela empresa Engerede.
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Saliba assumiu prefeitura com dívidas
Em entrevista ao CN prefeito revela que além de contas, maquinário está sucatado e automóveis debilitados

Edinei Wassoaski
PAPANDUVA

Política MATÉRIA-PRIMA
Imagens não mentem

 > p. 5

MAFRA
Impeachment deve tirar 

mandato de Herbst
> p. 6

Oração para solucionar pro-
blemas (parte 01)
Sou filho de Deus! Minha Vida está fir-
memente enraizada no solo da Grande 
Vida. O solo de Deus e as raízes da 
minha Vida estão completamente inte-
grados e essa integração jamais será 
rompida. Deus é o Criador de todas as 
coisas, está acima de todas as coisas e 
governa todas as coisas. Ele transfere ao 
homem, que é Seu filho, o Seu absoluto 
poder de governar. Todos os problemas 
são estimulantes para despertar e ativar 
a força infinita que se aloja no filho de 
Deus. Os problemas não surgem para 
nos causar sofrimentos. A vida é planeja-

da de tal modo que o amor, a sabedoria 
e a força do nosso interior possam ser 
dinamizados por intermédio dos proble-
mas. Há vezes em que os problemas 
não se resolvem só com a sabedoria ou 
só com a força, mas quando o amor se 
manifesta verdadeiramente, resolve-se 
todo e qualquer problema. Nós, sendo 
filhos de Deus, possuímos no interior 
a sabedoria infinita, a força infinita e o 
amor infinito. Porém, se eles não forem 
dinamizados, serão impotentes como 
um pintinho que ainda não saiu da 
casca do ovo. (Sutra Sagrada Ver-
dade em Orações – 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

   Reflexão
A aparente dificuldade é um degrau 
para o sucesso. Não devemos desa-
nimar diante de uma situação difícil. 
Pelo contrário, devemos aproveitá-la 
de modo a aprender lições valiosas, 
pois só assim podemos evoluir. 
Em vez de esmorecer diante das 
dificuldades, vamos superá-las reso-
lutamente e levemos avante a nossa 
vida com ânimo e atitude positiva. 
(Prof. Seicho Taniguchi)

O estilo inquieto do prefeito de Pa-
panduva, Luiz Henrique Saliba (PP) 
contrasta com a tranquilidade que 
predomina na cidade. Em seu gabine-
te atende até três pessoas ao mesmo 
tempo e não para um só segundo. Na 
entrevista a seguir, Saliba fala sobre 
política, a herança deixada por seu 
antecessor e os planos para a cidade. 
Acompanhe.

Depois de oito anos fora da administra-
ção pública, o que significa o retorno 
do PP ao poder?
Representa uma quebra de pa-
radigma e um entendimento da 
população de que as coisas têm de 
ser feitas de forma diferente, mais 
participativa, mais próxima da co-
munidade e por isso mesmo nossa 
coligação se chamou Governar para 
Todos. Ninguém é mais cidadão que 
ninguém, todos merecem atendi-
mento igual.

Em termos administrativos, o que essa 
mudança representa?
Estamos mais próximos da população, 
com uma administração mais transpa-
rente visando decidir com a população 
o que é prioridade.

O que o senhor pretende fazer para 
tornar mais transparente sua admi-
nistração?
Vamos instalar o painel da cidadania, com 
a prestação de contas de todos os inves-
timentos da administração, em um lugar 
bem visível a todos os munícipes. 

O que é prioridade hoje em Papan-
duva?
Vejo como prioridade a questão de estra-
das e saúde. Precisamos alavancar tam-
bém a criação de empregos. Segurança 
pública, embora não seja obrigação legal 
do município, é uma obrigação moral.

Os acessos viários a Papanduva são 
relativamente bons, se comparados 
a outros municípios da região, mas 
mesmo assim o município tem di-
ficuldades em atrair investimentos. 
A economia local é sustentada pela 
agricultura e pela Master, que já foi 
bastante criticada por conta da relação 
com o meio ambiente. É possível mu-
dar o foco ou a vocação do município 
é realmente agrícola?
Na realidade Papanduva é muito ex-
tensa, são mais de mil quilômetros de 
estradas, e nestes últimos quatro anos 

se deixou muito a desejar na área de 
drenagem, de cascalhamento, conser-
vação em geral. Por ser um município 
grande, muitos agricultores tiveram 
dificuldades no escoamento da produ-
ção. É claro que temos uma vocação 
para a agroindústria. Temos muitos 
minifúndios, mas temos também agora 
a vinda das granjas, especialmente da 
Master. Do ponto de vista ambiental, 
os órgãos técnicos estão passando um 
pente fino em todas as agroindústrias. 
Estamos trabalhando com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, que 
está em adiantadas conversas com uma 
indústria de marrecos, a Globo Aves, e 
também queremos atrair a Master 10, 
mais uma unidade da empresa.

Em termos de arrecadação, já dá pra 
sentir os efeitos da crise econômica 
mundial?
Com certeza. Numericamente tivemos 
redução de 10% do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios). Estamos 
constatando também que aumentou o 
número de pessoas que pedem ajuda 
a prefeitura, por meio da Secretaria de 
Ação Social.

O senhor está numa posição privile-

giada na câmara. São seis vereadores 
governistas e dos três oposicionistas, 
uma passou para o bloco governista. 
Isso facilita bastante a administração?
Sim, e os outros dois vereadores não são 
contra o que for bom para o município. 
Independente de ter maioria, no entanto, 
não acredito que possa haver conflitos 
simplesmente porque os vereadores 
pertencem a partidos de oposição.

como o senhor encontrou a prefei-
tura?
Houve duas situações distintas. No 
momento da transição não houve 
resistência do prefeito, mas em relação 
ao secretariado não houve abertura. 
Tomamos ciência das coisas mesmo em 
janeiro. Havia passivos a pagar como, 
por exemplo, a última patrola adquirida, 
que havia dois anos de carência, come-
çamos a pagar agora...

com dinheiro em caixa?
Não, sem dinheiro em caixa. Isso é um 
financiamento que começa a ser pago 
agora. Há ainda duas retroescavadeiras, 
que começaremos a pagar este mês. 
Foi feito o pedido de cinco ônibus ano 
passado, que começamos a pagar agora 
também. Tem uma dívida do Ginásio 

de Esportes da cidade de 13 parcelas 
de 39 mil reais, além do passivo de 
dívidas normais.
O maquinário também, além de não 
contarmos com um número suficiente 
de máquinas, gastamos quase 100 mil 
reais só em pneus para colocar o ma-
quinário para rodar.
Sobre os carros pequenos, nos foi 
passado que havia 20 veículos, mas 
destes 20, somente quatro estavam 
em condições de andar, nove foram 
recuperados e o restante não têm con-
dições de rodar.

O senhor pretende denunciar ao Tribu-
nal de contas o fato de estar assumin-
do a prefeitura com dívidas?
Não. Automaticamente o Tribunal vai 
detectar isso.

O senhor ainda não nomeou os secre-
tários da Saúde e Educação. Isso por 
motivos políticos ou técnicos?
Não. A secretária da Educação vai 
permanecer sendo Sandra Silva (vice-
prefeita) pelo tempo que ela quiser. 
Além disso, como o processo de 
transição foi este ano praticamente, 
somente esta semana fizemos três 
nomeações de secretários (agricultura, 

desenvolvimento econômico e habi-
tação e desenvolvimento social). A 
Secretaria de Saúde ainda está na fase 
de montagem da estrutura técnica para 
depois nomearmos o secretário, que é 
uma figura mais política.

O senhor enfrentou pressão da base 
aliada para nomear os secretários?
Não. Trabalhamos com sugestões da 
base aliada, mas sem sobressaltos.

O senhor esteve em Brasília semana 
passada para tentar garantir emendas 
no orçamento para o município. Trou-
xe boas novidades?
Sim. Conversei com vários deputados, 
com ministros e secretários. A nossa prio-
ridade é reestruturar toda a avenida central 
da cidade. Há uma grande possibilidade 
de conseguirmos dinheiro para financiar 
este projeto com o Governo Federal.

O senhor acha que o fato de ser de 
um partido de oposição ao Governo 
do Estado pode prejudicá-lo?
Não. Tenho certeza que o governador é 
inteligente e sabe que aqui as pessoas tam-
bém pagam impostos e precisam da ajuda 
do Governo do Estado. Assim como 
confiamos nos deputados da região.

| Luiz Henrique Saliba (PP) | Prefeito de Papanduva |ENTREVISTA

SALIBA sobre as dívidas herdadas: “Automaticamente o Tribunal vai detectar”
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> Frase da semana

Imagens não mentem

GREIN SÓ PARA MULHERES
Vereador João Grein (PT) surpreendeu na sessão de segunda-feira, 9, ao proferir 
um longo discurso enaltecendo as mulheres. Antes já havia saído em defesa do 
sexo feminino ao criticar a forma como aparece os nomes das esposas dos agri-
cultores nas guias do Imposto Territorial Rural (ITR), como “agregadas”.
Logo após o discurso, Grein pediu licença ao presidente da Casa, Célio Ga-
leski (DEM), desceu a tribuna e foi até a plateia entregar um botão de rosa 
acompanhado de um cartão assinado por ele a todas as mulheres que estavam 
no plenário.
Surpreendentemente, a plateia estava relativamente cheia. A maioria eram 
mulheres ligadas a agricultura familiar, cujo Sindicato Grein trabalha. 

Quem vai sair ganhando na batalha travada em Mafra?

Mesmo no poder, o prefeito de Mafra está em 
maus lençóis. Além dos processos de cassação 
correndo na Justiça, o próprio PMDB isolou o 
prefeito. Isso significa que se o processo que pede 
o impeachment de Herbst for a votação, não há 
chances de salvamento. Ainda mais que a como-
ção popular, que elegeu o principal rival de Herbst 
nas eleições de outubro (Carlinhos Scholze), cas-
sado pela Justiça, é grande e rende vitrine.

Rainha com coroa
A Comissão organizadora da 4.ª Agrofest enviou correspondência à 
coluna confirmando que a coroa da rainha da festa pertence a uma 
patrocinadora da festa. A nota lembra, no entanto, que a coroa está 
à disposição da rainha a hora que ela necessitar. Então tá!

JANGO HERBST

ORILDO SEVERGNINI

“Toda a capacidade dos nossos estadistas se esvai na 
intriga, na astúcia, na cabala, na vingança, na inveja, 

na condescendência com o abuso, na salvação das 
aparências, no desleixo do futuro”

do vice-prefeito de Mafra, Carlos Pigatto (PDSB), parafraseando Rui Barbosa, em sua carta de 
renúncia ao cargo de prefeito

> INSINUAÇÕES: Paulo Glinski (DEM) 
insinuou que prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) anda passeando pelo litoral com 
secretários considerados intocáveis.

> REAÇÃO: Weinert respondeu essa 
semana quem diz que ele não tem plane-
jamento, respondendo às críticas à Secre-
taria de Obras, imagina-se. “A diferença 
é que temos planos para quatro anos”, 
cravou durante seminário da Agrofest.

> R$ 17 MIL: Foi quanto a enfermeira do Hos-
pital Santa Cruz vai receber de indenização 
da prefeitura por ter ganho processo no qual 
acusava a Secretaria de Saúde de calúnia e 
difamação.

> MOTIVO: A Secretaria distribuiu nota à 
imprensa na qual desqualificava a en-
fermeira e a acusava de negligência em 
relação a um paciente.

> NEPOTISMO: Vereador Beto Passos 
(PT) não saiu por baixo depois de ver 
que as críticas que fez a suposta prática 
de nepotismo na SDR eram infundadas. 
“Pode ser legal, mas é imoral”, vaticinou.

> IPTU: O desconto de 10% no pagamen-
to de cota única foi estendido até hoje 
pela prefeitura de Canoinhas.

> DOAÇÃO: Vereador Alexey Sachweh 
(PPS) doou 500 litros de óleo diesel a 
Adosarec esta semana.

Não era bem o que ele queria, mas ajuda. Reco-
nhecido pelo secretário de Infraestrutura Mauro 
Mariani, Severgnini foi convidado a assumir a 
diretoria de articulação regional, cargo mais impor-
tante, depois da função de secretário. Severgnini 
está se fazendo de difícil, pedindo um tempo para 
pensar. Sabe que o convite foi articulado pelo vice-
governador Leonel Pavan (PSDB) para tapar a 
metralhadora giratória que virou sua boca depois 
que teve negado o pedido para assumir o cargo de 
secretário regional. Edmilson Verka agradece.

Reunidas em foco
Vereadores de Canoinhas querem saber porque a Reunidas tem 

monopólio sobre boa parte das linhas intermunicipais no Estado. 
Beto Passos (PT) pediu ao prefeito Leoberto Weinert (PMDB) que 
se empenhe para que outras empresas possam explorar o serviço, 
especificamente nas linhas que envolvem Canoinhas. “Hoje somos 
reféns de uma única empresa, que explora o serviço do jeito que 
bem entende e cobra o preço que considera pertinente”, assinalou 
no pedido.

Ainda sobre as ruas
Glinski está mais do que certo. O que a prefeitura 

faz com a Câmara e que repercute diretamente no bem-
estar dos munícipes, é um legítimo tiro no pé. Ao ignorar 
solenemente as mais de 30 indicações semanais que os 
vereadores fazem à Secretaria de Obras, o secretário 
Fernando de Oliveira demonstra pedantismo e desres-
peito. Os vereadores, por sua vez, deveriam ser mais 
sensatos e não atirar para todos os lados. Precisam eleger 
prioridades, focá-las e infernizar a vida de Oliveira até 
que ele realize a obra. É humanamente impossível dar 
conta de 30 ruas por semana. Está faltando é o bom e 
velho diálogo, que certamente beneficiaria muito mais 
a população que discursos enaltecidos.

Vereador Paulo Glinski (DEM) resolveu 
recorrer às imagens para desancar a adminis-
tração pública na sessão de segunda-feira, 9, da 
Câmara de Canoinhas. 

Ele exibiu  filme que  mostra o estado da 
rua Evaldo Kreiss, nas proximidades da Escola 
Tempo Feliz, e pediu providências urgentes da 
Secretaria de Obras para  solução do problema.  
A rua fica alagada, em dias de chuva, sendo que 
a água chega a entrar nas residências. 

Glinski lembrou que o problema se dá pela 
falta de tubulação e é antigo. Em 2007, houve re-
querimento na Câmara, solicitando a drenagem 
pluvial da rua. “O município respondeu que não 
tinha nada a se opor, mas que necessitava ser fei-
ta parceria com os moradores para a aquisição 
dos tubos”, afirmou. 

O vereador pediu que o requerimento fosse 
assinado também pelos outros moradores. “A rua 
é estreita, fácil de arrumar e depois o problema 
foi causado pela própria prefeitura, que fez uma 
galeria numa rua acima e jogou a água na  outra 
rua”, explicou.

Para o vereador é uma vergonha que o muni-
cípio queira fazer “parceria” com os moradores 
para a aquisição dos tubos. “O custo dos tubos 
é de aproximadamente R$ 5 mil. Para isso tem 
de tirar dinheiro dos moradores, mas para fazer 
festa tem”, disse se referindo à Agrofest e con-
cluiu: “Quero lembrar que talvez o agricultor 
nem consiga vir à  Agrofest porque não consegue 
sair de sua propriedade”, afirmou.

Glinski se mostrou indignado com a falta de 
atuação do município e reclamou  que os mora-
dores estão sofrendo com o péssimo estado de 
conservação das ruas. “Tinha até um concurso 
para escolher a pior rua de Canoinhas, o que 
não falta é opções para o voto, afinal todas estão 
péssimas”, disse lembrando  da situação das vias  
no loteamento Vila Verde e Jardim Esperança.

 “Esta situação é vergonhosa. Com um 
orçamento de R$ 55 milhões/ano querem fazer 
parceria para comprar tubos. É só mandar um 
secretário que não está fazendo nada embora, 
que com o salário de um mês dele dá para com-
prar os tubos”, bradou o vereador.
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Impeachment deve tirar mandato de Herbst

Edinei Wassoaski
MAFRA

Tribunal de Justiça do Estado reconduziu prefeito de Mafra ao cargo, mas processos seguem no TJ e na Câmara

Depois de Mafra ter três prefei-
tos em um só dia, na terça-feira, 
10, a polêmica se instaurou 
novamente na cidade. João 
Alfredo Herbst (PMDB) foi 
afastado do cargo pela Justiça da 
Comarca em 29 de janeiro de-
pois de uma série de denúncias 
de improbidade administrativa 
feitas pelo Ministério Público. 
Seu vice, Carlos Cesar Pigatto 
(PSDB), assumiu o cargo logo 
em seguida.

Prevendo vitória de Herbst, 
que havia impetrado recurso no 
Tribunal de Justiça do Estado 
(TJSC) na semana passada, 
Pigatto renunciou ao cargo 
na manhã de terça-feira. “Na 
minha vida vivenciei diversas 
situações de injustiça cometidas 
contra homens públicos, mas 
nenhuma tão gritante quanto 
a que observo aqui em Mafra”, 
alegou em sua carta de renúncia, 
apontando a decisão como um 
ato de solidariedade a Herbst. 

À tarde, sessão extraordi-
nária na Câmara de Vereadores 
empossou Pedro Luis Machado 
(PSDB) no comando do muni-
cípio. Pouco mais de uma hora 
depois, Herbst foi reconduzido 
ao cargo de posse de uma limi-
nar assinada pelo desembarga-
dor Pedro Manoel Abreu, do 
TJSC.

No mesmo dia, Herbst usou 
a tribuna da Câmara para falar 
em “justiça divina” e “inocên-

cia”. Apresentou uma série de 
notas fiscais que supostamente 
provam sua inocência e afirmou 
que o tempo vai provar que ele 
está certo. 

Segundo o promotor que 
fez as denúncias contra Herbst, 
Dr. Fernando Comin, a liminar 
não é uma decisão e só garante 
que Herbst se mantenha no 
cargo enquanto o TJSC analisa 
o processo. Comin explicou ao 
CN, por telefone, que a partir 
do recurso de Herbst, o TJSC 
entendeu que o processo deve-
ria correr em instância estadual 
e não na Comarca. Todos os 
dados coletados por Comin, no 
entanto, serão agregados ao pro-
cesso que corre agora no TJSC. 
De qualquer forma, Comin dis-
corda da mudança de instância 
e já recorreu da determinação. 
“Não se trata de absolvição e, 
de certa maneira, vai auxiliar no 
trabalho do Ministério Público, 
porque o TJ reconhece que hou-
ve crime de responsabilidade”, 
opina o promotor. Tanto que 
os bens do prefeito continuam 
indisponíveis.

O promotor revela ainda que 

outras denúncias contra Herbst, 
que ainda não vieram a público, 
estão sendo investigadas.

Sobre a documentação apre-
sentada por Herbst na Câmara, 
Comin lembra que o prefeito 
teve chances de apresentar as 
mesmas notas no processo e, 
no entanto, não o fez. “Mesmo 
que ele apresentasse essas notas, 
teria de comprovar documental-
mente que ele não usou dinheiro 
da prefeitura na manutenção dos 
aparelhos”, conclui.

CÂMARA PODE DEFINIR 
SITUAÇÃO

Enquanto a Justiça analisa as 
denúncias do Ministério Público, 
a Câmara de Vereadores pode 
destituir de vez Herbst do poder. 
Duas comissões parlamentares 
de inquérito (CPIs) correm na 
Casa e devem apresentar relató-
rio em no máximo 30 dias. Caso 
a finalização dos relatórios reco-
mende pedido de impeachment, 
a votação ocorre assim que o 
presidente da Câmara convocar 
os vereadores.

Segundo Pedro Machado 
(PSDB), que preside a Casa, 

assim que forem concluídos os 
relatórios, caso a recomendação 
seja pelo pedido de impeach-
ment, a votação será convocada 
imediatamente. Perguntado so-
bre um palpite, Machado diz ter 
certeza de que, embora quatro 
vereadores sejam de situação, a 
votação pela cassação deve ser 
unânime.

Até mesmo Cleciomar Witt 

(PSDB), que preside uma das 
CPIs, adianta seu voto, argu-
mentando que os dados colhi-
dos até o momento são bastante 
graves e apontam para atos de 
improbidade administrativa. Na 
segunda-feira, 9, a CPI ouviu 
Herbst e as testemunhas de de-
fesa, mas outras 20 testemunhas 
de acusação ainda precisam ser 
ouvidas.

Seja cassado por processo de 
impeachment ou pela Justiça, 
João Alfredo Herbst  abre 
precedentes para uma nova 
eleição em Mafra. Isso se até 
lá Carlos Scholze (PP), eleito 
com a maioria dos votos em 
outubro passado, mas cassa-
do pela Justiça por conta de 
um processo que remonta a 
2002, não conseguir a recon-
dução ao cargo. Mesmo com 
uma nova eleição, a sombra 
de Scholze permaneceria ron-
dando a prefeitura. A qualquer 
momento, a cidade poderia ter 
o quinto prefeito do ano. Para 
tanto, bastaria o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) discordar 
do Tribunal Regional (TRE), já 
que Scholze recorre da cassação 
no TSE. 

Para equacionar o proble-
ma, o PP, principal partido de 
oposição, articula a candidatura 
a prefeito do filho de Scholze, 
Roberto Scholze, de apenas 21 
anos, eleito vereador em 2008 

com o recorde de votos.
Para o presidente do PP, 

Luiz Arten, “hoje o sentimento 
do PP é por salvar Mafra”. Ele 
lembra que nem os carnês do 
IPTU começaram a ser dis-
tribuídos porque a prefeitura 
não licitou a empresa que fará 
os carnês. “Isso é um absurdo, 
a cidade está parada por causa 
dessa indefinição”, protesta. 
Arten diz que o objetivo do 
PP é conversar com os demais 
partidos da cidade e lançar uma 
candidatura única. “Será difícil, 
mas vamos tentar”, afirma.

Roberto se mantém cau-
te loso e  diz  que acei tar ia 
uma candidatura desde que o 
grupo formado por partidos 
de oposição aprovasse seu 
nome.  “O Jango (Herbst) 
consegu iu  r eprovação  de 
99% dos partidos, inclusive 
do PMDB”, frisa, lembrando 
que compor um frentão de 
oposição não será uma tarefa 
das mais difíceis.

Cassação garantiria nova eleição
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Artrose

Radiação ultravioleta 
fica intensa na região
Gracieli Polak
CANOINHAS

Temperaturas altas, sol de manhã 
até à tarde e com uma intensidade 
incomum para os padrões regio-
nais, mesmo no verão, foram as 
condições das últimas semanas. 
A onda de calor que atingiu as 
regiões Sul e Sudeste não aumen-
tou apenas a temperatura, mas 
colaborou para que os níveis de 
radiação ultravioleta também fi-
cassem elevados. De acordo com 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), durante a semana 
passada, os índices de radiação 
ultravioleta na maior cidade do 
Estado, Joinville, chegou a uma 
média superior a 11 UV (de uma 
escala que vai de 1 a 14), quanti-
dade de raios, segundo o INPE, 
suficientes para causar queimadu-
ras em menos de seis minutos nas 
pessoas de pele clara. 

De acordo com o médico 
dermatologista Ayres Hirt Júnior, 
de Mafra, o sol muito forte apre-
senta índices elevados de radiação 
ultravioleta, que podem causar 
queimaduras na pele e a ativação 
de pintas, motivadoras de um dos 
tipos mais agressivos de câncer de 
pele, o melanoma. Nos horários 
em que a radiação é mais intensa, a 
exposição ao sol também pode cau-
sar manchas na pele, queimaduras 
superficiais e outras mais intensas.

USE FILTRO SOLAR
Segundo o médico, se prote-

ger do sol em todas as horas é uma 
necessidade, assim como o uso de 
protetor solar. “O creme protetor 
diminui o dano causado pelo sol. 
Se uma pessoa de pele clara, prin-
cipalmente, utiliza um fator maior 
de 30, os danos são amenizados”, 
alerta. Hirt Júnior explica que, no 
entanto, dobrar o fator de pro-
teção não significa que a pessoa 
está completamente protegida dos 
efeitos nocivos. “Acima de 30, a 

proteção aumenta em termos de 
porcentagem. O problema é que 
as pessoas, por estar com filtro 50 
ou 60 se expõem mais e se sujeitam 
a mais danos”, diz.

QUEIMOU?
A alta população de pessoas de 

pele clara na região é outro dado 
preocupante quando os índices de 

radiação ficam elevados, de acordo 
com o dermatologista. Mais susce-
tíveis às queimaduras, as pessoas 
tendem a se automedicar. “Se a 
pele estiver apenas descascando, 
o tratamento é simples. Mas, se 
houver dor na queimadura, tomar 
remédios por conta própria só 
piora a situação. Deve-se procurar 
um médico”,  afirma.

Uso de protetor 
solar deve ser 
priorizado no 

dia-a-dia

:: Sinônimos e Nomes Populares: Osteoartrose, doença articular degenerativa.  
Os pacientes, com frequência, referem-se a Osteoartrite como artritismo. 

:: O que é? É a doença articular mais frequente e a cartilagem é o tecido 
inicialmente alterado. A cartilagem está aderida à superfície dos ossos que 
se articulam entre si. É formada por um tecido rico em proteínas, fibras co-
lágenas e células. 

:: Como se desenvolve? A Osteoartrite (OA) tem início quando alguns consti-
tuintes protéicos modificam-se e outros diminuem em número ou tamanho. Há 
tentativa de reparação através da proliferação das células da cartilagem, mas o 
resultado final do balanço entre destruição e regeneração é uma cartilagem que 
perde sua superfície lisa que permite adequado deslizamento das superfícies 
ósseas. Este processo acompanha-se de liberação de enzimas que normal-
mente estão dentro das células cartilaginosas. A ação destas enzimas provoca 
reação inflamatória local a qual amplifica a lesão tecidual. Aparecem erosões 
na superfície articular da cartilagem que fica como se estivesse cheia de pe-
quenas crateras. A progressão da doença leva ao comprometimento do osso 
adjacente, o qual fica com fissuras e cistos. Ao mesmo tempo, aparentemente 
como uma tentativa de aumentar a superfície de contato e procurando maior 
estabilidade, o osso prolifera. Mas não é um osso normal, sendo mais rígido 
e mais suscetível a microfraturas que ocorrem principalmente em articulações 
que suportam peso. Aparentemente devido à reação inflamatória local todos 
os elementos da articulação sofrem hipertrofia: cápsula, tendões, músculos 
e ligamentos. As articulações sofrem aumento de volume e podem estar com 
calor local. O grau de comprometimento é bastante variado. A doença pode 
evoluir até a destruição da articulação ou estacionar a qualquer momento. Há 
indivíduos que têm deformidades nos dedos e que nunca sentiram dor e outros 
que terão dor e progressiva piora da doença com consequente deformidade 
e diminuição da função articular. Não se conhece o gatilho inicial da Osteo-
artrite. Acredita-se que mecanismos diferentes levem às mesmas alterações 
na função e composição das estruturas articulares. 

:: Frequência - A doença torna-se evidente a partir dos 30 anos de idade. 
Estima-se que 35% das pessoas já tenham Osteoartrite em alguma articulação 
nesta idade, sendo a grande maioria sem sintomas. Joelhos e coluna cervical 
são os locais mais atingidos. Aos 50 anos aumenta muito a prevalência e a 
partir dos 70 anos 85% dos indivíduos terão alterações ao RX. 

:: Fatores de risco 
Osteoartrite nos dedos das mãos é 
mais frequente em mulheres e tem 
grande incidência familiar, favorecen-
do um mecanismo genético.
Osteoartrite em articulações que 
recebem carga, como quadris e 
joelhos, são mais frequentes em obe-
sos, o que também pode acontecer 
com a coluna vertebral. 
Defeitos posturais como pernas ar-
queadas ou pernas em xis favorecem 
Osteoartrite de joelhos. Posição ina-
dequada do fêmur em relação à bacia 
leva à degeneração cartilaginosa 
em locais específicos da articulação 
coxo-femural.

Osteoartrite das mãos

Osteoartrite 
(OA) dos 
quadris 
(coxartrose) Continua na próxima semana
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RISCO: Estação metereológica da Epagri registrou 32 graus em Major Vieira
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Doença de Alzheimer (II)

Praticar exercícios físicos 
alivia dor nas costas
Especialistas afirmam que prática supera outros tratamentos 

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

> Quadro anátomo-PatolóGico 
Os doentes apresentam cérebros atrofiados de forma difusa, mas não 
uniforme; as áreas mais atrofiadas são principalmente as que coordenam 
atividades intelectuais.Ao microscópio notam-se perda de neurônios e dege-
neração das sinapses. Duas alterações patológicas dominam o quadro: as 
placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Placas senis são formadas 
pelo depósito de uma proteína (beta-amilóide), no espaço existente entre 
os neurônios. Já, os emanharados neurofibrilares são formados por uma 
proteína (tau) que se deposita no interior dos neurônios. As alterações 
cerebrais precedem as manifestações clínicas por 20 a 40 anos. 

> Quadro clínico
A doença se instala de forma insidiosa, com queixas de dificuldade de 
memorização e desinteresse pelos acontecimentos diários, sintomas 
geralmente menosprezados pelo paciente e familiares. Inicialmente é 
comprometida a memória de trabalho, memória de curta duração que nos 
permite exercer a rotina diária. Os pacientes esquecem onde deixaram as 
chaves do carro, a carteira, o talão de cheques, o nome de um conhecido. 
Com o tempo, a pessoa larga as tarefas pela metade, esquece o que foi 
fazer no quarto, deixa o fogão aceso, abre o chuveiro e sai do banheiro, 
perde-se no caminho de volta para casa. Caracteristicamente, esses 
“esquecimentos” se agravam quando o paciente é obrigado a executar 
mais de uma tarefa ao mesmo tempo. A perda de memória é progressi-
va e obedece a um gradiente temporal, segundo o qual a incapacidade 
para lembrar fatos recentes, contrasta com a facilidade para recordar 
o passado. As primeiras habilidades perdidas são as mais complexas: 
manejo das finanças, planejamento de viagens, preparo de refeições. A 
capacidade de executar atividades mais básicas como vestir-se, cuidar 
da higiene ou alimentar-se, é perdida mais tardiamente. Com o tempo a 
dificuldade de aprendizado se acentua. Quando colocamos o paciente 
diante de uma lista de palavras e pedimos que as evoque ao terminar de 
memorizá-las, o desempenho é medíocre. A linguagem, comprometida 
discretamente no início do quadro, torna-se vazia, desprovida de signifi-
cado, embora a fluência possa ser mantida. A orientação espaço-visual 
se deteriora, criando dificuldade de orientação e de reconhecimento de 
lugares anteriormente bem conhecidos. O quadro degenerativo se estende 
às funções motoras. Andar, subir escadas, vestir-se, executar um gesto 
sob comando, tornam-se atividades de execução cada vez mais proble-
mática. A percepção das próprias deficiências, preservada no início, fica 
gradualmente comprometida. Na fase avançada, mutismo, desorientação 
espacial, incapacidade de reconhecer faces, de controlar esfíncteres, de 
realizar as tarefas de rotina, pela alteração do ciclo sono/vigília e pela 
dependência total de terceiros são sintomas característicos da doença 
dos primeiros sintomas ao óbito a sobrevida média é de 6 a 9 anos.

Continua na próxima semana

De acordo com uma revisão 
científica publicada pelos pes-
quisadores do Departamento 
de Cirurgia Ortopédica da Uni-
versidade de Washington, que 
estudaram 20 artigos científicos 
e analisaram diferentes inter-
venções contra a dor lombar em 
pessoas com idade entre 18 e 65 
anos, a prática de exercícios físi-
cos é a intervenção mais eficaz 
para prevenir dor na região lom-
bar ou evitar novos episódios. 
A melhor solução, simples, vem 
ao encontro da crescente onda 
de lombalgia, ou dor lombar, 
influenciada, principalmente, por 
desvios posturais. 

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), as 
lombalgias são a segunda maior 
causa de dor em todo o mundo, 
atingindo aproximadamente 80% 
das pessoas - dor mais abrangen-
te, somente a de cabeça. Entre os 

fatores desencadeantes das dores 
lombares estão tumores, cistos, 
lesões nos nervos, nas vértebras 
e nos discos e, sobretudo, fatores 
mecânico-posturais, como má 
postura, fraqueza nos músculos 
da região e uso errado do corpo. 
Se você está lendo seu jornal em 
uma posição em que seu corpo 
está torto, possivelmente, em al-
gum momento da vida, você pas-
sará por um ou mais episódios de 
dor lombar, do tipo que podem 
ser prevenidos ou amenizados 
com exercícios.

traBalHo SEdEntário
O motorista de ônibus Adolfo 

Luis Ferreira tem dores crônicas 
nas costas e até já foi afastado do 
trabalho por causa do problema. 
Segundo ele, grande parte dos 
motoristas tem dores nas costas, 
desencadeadas principalmente 
pelas horas sedentárias passadas 
atrás dos volantes. “Nosso tra-
balho é muito sedentário. O má-
ximo que você mexe, de vez em 
quando, são as pernas”, explica. 
Ferreira afirma que, para aliviar as 
dores, fez fisioterapia e melhorou 
bastante e, em seu caso, exercícios 
físicos regulares colaboram para 
que o problema seja amenizado, 
por isso tenta fazer caminhadas 
sempre que tem oportunidade.

De acordo com a revisão 
científica, o exercício físico supera 
o uso de suportes para as costas, a 
reeducação postural, os programas 
de redução de carregamento de 
peso  o uso de palmilhas e de exer-
cícios. No entanto, deve respeitar 
os limites de cada organismo.

ADOLFO tem dores crônicas nas costas 
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Novo CMDA toma posse durante Agrofest
Conselho formado por agricultores e entidades governamentais passa por reestruturação para ampliar ações

Gracieli Polak
CANOINHAS
Na tarde de quarta-feira, 11, du-
rante a realização do Seminário 
Técnico da 4.ª Festa do Agro-
negócio Regional (Agrofest), o 
novo Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Agropecuário 
(CMDA) tomou posse durante 
reunião extraordinária, realiza-
da com a presença de antigos 
membros e autoridades como 
o prefeito municipal, Leoberto 
Weinert (PMDB) e o vereador 
João Grein (PT).

De acordo com o novo 
presidente do CMDA e atual 
secretário do desenvolvimento 
rural, Donato João Noernberg, 
a instauração do Conselho foi 
uma ação bastante positiva para 
o crescimento da agricultura da 
região e o trabalho realizado re-
sultou em desenvolvimento para 
diversas áreas abrangidas pela 

agricultura e pela pecuária. “Hoje 
é um dia importante para todos 
nós da agricultura de Canoinhas 
e, também, de toda região, porque 
se o município pólo se desenvol-
ve e faz ações como a que esta-
mos fazendo aqui, com os demais 
acontece o mesmo processo. Nós 
ficamos orgulhosos de poder dar 

esse passo”, afirmou.
Noernberg evidenciou a boa 

atuação do CMDA dentro da área 
de sua competência e destacou 
que as mudanças dentro do órgão 
acontecerão de forma gradativa, 
para que o trabalho continue 
sendo realizado com eficiência. 
Entre as mudanças previstas no 

CMDA, está a inclusão de mais 
um representante para cada lo-
calidade participante, o que, de 
acordo com Noernberg, aumenta 
em 100% a participação dos agri-
cultores na entidade. 

ELOGIOS
Leoberto Weinert defendeu 

o trabalho realizado pelo Con-
selho e confirmou a importância 
do desenvolvimento sustentável 
para a agricultura do município, 
que aos poucos se torna pólo 
agropecuário.“Cada vez mais nós 
consolidamos uma proposta de 
trabalho. Uma proposta de cons-
truir  junto com a comunidade 
uma condição de desenvolver o 
município de forma sustentável. 
E isso se faz com a comunidade 
participando”, defendeu Wei-
nert.

Hoje o CMDA é formado 
por agricultores e entidades go-
vernamentais, além de empresas 
que prestam serviços na área de 
agricultura e pecuária no municí-
pio. Entre as ações que deverão 
ser desenvolvidas pela próxima 
formação está  a revisão do plano 
municipal de desenvolvimento 
sustentável, considerado pelos 
membros fundamental para o 
crescimento do setor.
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WEINERT empossa Noernberg no comando do Conselho: aposta no desenvolvimento sustentável da agricultura
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Região DIA DA MULHER
Caminhada reúne mais de 350 

mulheres  em Canoinhas
> p. 12

ENTENDA
Mudanças na concessão do

seguro-desemprego
> p. 13

Feiras, exposições e shows são atrações do evento que teve ainda seminários, palestras e painel como pré-atrações 

Começa oficialmente hoje a 4.ª Festa
do Agronegócio do Planalto Norte
Gracieli Polak
CANOINHAS
Na terça-feira, 10, centenas de 
professores da rede municipal 
de educação, atuantes na área 
rural de Canoinhas, se reuniram 
para participar do 4.º Seminário 
de Educação do Campo, curso 
que abriu a série de atrações da 
4.ª Festa do Agronegócio do 
Planalto Norte (Agrofest), que 
acontece até domingo, 15, no 
Parque de Exposições Ouro 
Verde. O Seminário Técnico, 
que juntamente com a festa está 
em sua quarta edição, ofereceu 
oportunidades diferenciadas 
para que os profissionais ligados 
à agricultura e à pecuária abris-
sem seu leque de conhecimentos, 
promovendo debates de temas 
complexos, como a Legislação 
ambiental.

Segundo o presidente da 
festa, Donato João Noernberg, 
a Agrofest não é só show. “Nós 
temos seminários, feiras de expo-
sições, mostras culturais, gincana 
da agricultura familiar e muito 
mais. Essa é a oportunidade para 
que o agricultor negocie sua pro-

dução, exponha seu produto. O 
evento tem uma série de atrações 
voltadas especificamente para a 
agropecuária”, afirmou. Entre 
as atrações, feiras e exposições 
de animais domésticos, cavalo 
crioulo, pecuária, rodeio crioulo, 
expo-feira, mostra do resgate 
histórico, entre outras. 

HOJE TEM SHOW
Hoje, a partir das 22h30min, 

a dupla Rud e Robson, famosa 
pelo hit A chapa vai esquentar se 
apresenta no palco principal, 
depois de um culto ecumênico 
e da abertura oficial do evento. 
Amanhã, a partir das 11 horas 
começam as apresentações de 
grupos musicais regionais. O 
show começa com o grupo 
Swing Moleque e, no decorrer 
de tarde e noite se apresentam 
Grupo Acampamento, Black 

Jack, Rey e Alexandre, Grupo 
Kanoa e, para fechar a noite, 
Regy e Nando. Além dos grupos 
haverá apresentações culturais 
promovidas pela Fundação Cul-
tural e uma edição especial da 
Noite da Fama, com os cantores 
revelação. 

No domingo, novamente os 
palcos são tomados por bandas 
locais, a partir das 10 horas. Os 
Novatos, Galera do Brasil, The 

Mage Brain, Grupo Redomão, 
Piston de Ouro, Rodeio Coun-
try e a dupla Gustavo e Adriano 
preparam a festa para o show de 
encerramento com uma das du-
plas mais concorridas no circuito 
sertanejo universitário: Mateus e 
Cristiano.

Hoje e amanhã a entrada é 
gratuita. No domingo, o ingresso 
será um quilo de alimento não 
perecível.

RAINHA (C) e princesas dão às boas-vindas aos participantes da festa que se consolidou na região
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MATEUS e
Cristiano

RUD e
Robson
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Na próxima terça-feira, 17, Gil-
zane completa idade nova. Feli-
cidades!

Saudades
Desde o sábado, 7, Três Barras vive dias de muita tristeza e dor. Neste dia 
Deus chamou Cacildo Cavalheiro para morar junto dele. A família e os amigos 
ficaram em choque com a notícia, mas estão certos de que ele cumpriu sua 
missão na terra. Cacildo sempre foi muito querido por todos, conquistou a 
amizade e o amor de muitos, sempre foi uma pessoa do bem. Mas era sua 
hora e Deus dá o conforto no coração de quem sofre tendo a certeza de que 
ele está bem. Será difícil, Cacildo, não te encontrar mais, não ver mais o seu 
sorriso, não dividir com você momentos de alegria. Mas, de você levaremos 
somente coisas boas, momentos de alegria, e existe um lugar de onde você 
jamais sairá: nossos corações! Você é a prova de que tudo nesta vida se vai, 
e muitas vezes não estamos esperando. É o exemplo de que a gente deve 
amar mais, respeitar mais e viver intensamente ao lado de quem gostamos. 
Eu levarei você para sempre junto comigo, por que nossa amizade foi bonita 
e os momentos que passamos juntos inesquecíveis. Descanse em paz!

                                                                         Patrícia

Páscoa
Visite a feira de chocolate colonial, realizada em um dos quiosques da praça 
José Emiliano Uba, em horário comercial. Nos próximos dias outros produtos 
coloniais serão oferecidos a população. Confira!

Felicidades também para 
irineu Dobrochinski, 
que ontem completou mais 

um ano. Sua família lhe 
deseja saúde e sucesso. 

Parabéns!

Maria eDuarDa recebeu  beijos e 
abraços por seu aniversário, ontem. 
Seus pais, Mariléia e Adnilson dese-
jam muitas felicidades.

Parabéns para 
o jovem casal, 
silvana e 
sanDri, que 
recentemente 
se uniu em 
matrimônio. 
Felicidades!

O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Canoinhas, 
Edmilson Verka (D), na tarde de quarta-feira, 11, esteve na Câmara 
Municipal de Irineópolis, para comunicar ao presidente do legislativo, 
Geraldo Orlonski, que a Secretaria de Estado da Educação relicitou 
a obra de construção da Quadra de Esportes Coberta da Escola de 
Educação Básica Horácio Nunes, paralisada em 2008. O secretá-
rio informou que tão logo recebeu um ofício do prefeito Wanderlei 
Lezan pedindo agilidade na conclusão da quadra, foi pessoalmente 
apresentar a reivindicação ao secretário de Estado da Educação, 
Paulo Roberto Bauer. “Por tratar-se de obra realizada por meio de 
convênio entre o Estado e Caixa Econômica Federal, é centralizada 
na Secretaria de Estado da Educação, em Florianópolis, não sendo de 
competência da Secretaria Regional de Canoinhas a sua execução”, 
explica Edmilson Verka. Tão logo recebeu a informação por meio de 
ofício enviado pelo gerente de operações da Secretaria da Educação, 
engenheiro Eutides Tavares, o secretário enviou simultaneamente 
ofícios ao prefeito Wanderlei Lezan e ao presidente da Câmara Mu-
nicipal comunicando a novidade.  

Verka em Irineópolis

...Colou grau em Comunicação Social - Jor-
nalismo, pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG), no dia 6 de março. No sába-
do, 7, aconteceu o Baile de Formatura com 
a presença de amigos e familiares no Clube 
Princesa dos Campos. Polyanna é filha do 
casal Valci e Geraldo Orlonski, ela profes-
sora e ele vereador e presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis. Polyanna continua 
morando em Ponta Grossa, e no final do ano 
colará grau em Letras Português/Inglês. Sem 
tempo para férias ou comemorações, ela já 
está trabalhando como assessora de gabinete 
do secretário de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente do município de  Ponta Grossa.

Polyanna Orlonski

Cercada de mimos dos pais Cristiane Krüger e José Felix Martins, 
a pequena Sofia Elena Martins, completará seu primeiro aninho 
de vida na quinta-feira, 19. Pais, avós e padrinhos desejam à 

princesinha Sofia, vida longa e muitas felicidades. 

Abandono da obra
 Tavares explicou que o contrato com a empreiteira DB Construção 
Civil Ltda, foi reicindido em 30 de maio de 2008, por motivo de aban-
dono da obra. Imediatamente o engenheiro João Linzmeier, gerente 
do Deinfra da SDR Canoinhas fez um levantamento minucioso do 
remanescente da obra para que pudesse ser relicitada e concluída por 
outra empresa. “Após a atualização dos custos da planilha pelo Deinfra, 
conseguimos a autorização da liberação dos recursos financeiros para 
nova licitação”. O engenheiro Eutides Tavares informou ainda, que 
“as propostas referentes ao Edital de Convite número 02/2009, com 
prazo previsto para conclusão de 60 dias, no valor de R$ 148.905,92. 
A empresa vencedora da licitação é a Dartora, de Biguaçu. Estamos 
apenas aguardando a homologação para podermos empenhar e emitir 
a Ordem de Serviço e Contrato com a empreiteira”, concluiu. 

Logo após 
a visita ao 
presidente 
da Câmara, 
Verka (E) fez 
uma visita 
de cortesia 
ao prefeito 
Wanderlei Lezan, a quem relatou as providências do Governo do 
Estado para concluir a quadra de esportes

Sofia Helena

Homenagem à Micheli
Micheli Santos Lima festejou com amigos 

e familiares a passagem dos seus 19 anos 
de vida. A tia e madrinha de Micheli, Marilda 
de Fátima Ferreira, presta à aniversariante 
uma bela homenagem, com essa mensagem: 
“Quero do fundo do meu coração que você 
seja feliz, e que consiga alcançar todos os 
seus objetivos. Que no seu coração sempre 
exista um espaço reservado para Deus, para 
a paz e para o amor, que a coisa mais importa 
dentro de uma família. Quero que você sempre 
lembre dos conselhos da tia que te ama muito, 
e que siga em frente com a cabeça erguida de 
uma mulher, mas que no seu coração sempre 
exista a graça de uma criança, e que lá no 
fundo do seu pensamento sempre fiquem as 
boas lembranças, o amor e o carinho que você 
sempre recebeu dos seus familiares indepen-
dente das circunstâncias”.

Com duas amigas na foto, Micheli é a 
primeira a partir da esquerda

Distrito de São Pascoal 
Sinal verde das autoridades estaduais para que 
o vereador Geraldo Orlonski apresente projeto 
para deliberação da Câmara Municipal de Irineó-
polis, transformando a localidade de São Pasco-
al no segundo distrito do município de Irineópolis. 
O primeiro é o distrito de Poço Preto. Detalhes 
na coluna da próxima semana. Para conhecer 
melhor o trabalho dos vereadores, acompanhe 
as sessões ordinárias do legislativo municipal 
pelo site: www.camaradeirineopolis.com.br
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3.ª Caminhada reúne 
mais de 350 mulheres
Informações, sorteios e descontração marcaram o evento 
comemorativo ao dia Internacional da Mulher em Canoinhas

Com assessoria
CANOINHAS

“Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te 
seguir. Ninguém quer seguir alguém que não sabe aonde está indo”  

MarCia Sabatke Pinto, comemorou seu aniversário na quarta-feira, 
4. Desejamos para ela muita paz, saúde, realizações e conquistas.
Felicidades! 

ViniCiuS tySzka 
comemorou seu 
aniversário na 
segunda-feira, 9. 
Para ele, muita 
saúde, realizações 
e felicidades. 
Parabéns!

As ruas centrais de Canoinhas foram 
tomadas por grande animação no 
domingo, 8. Para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento So-
cial e da Família (SMDSF), Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM) e Fundação Municipal 
de Esportes (FME) realizaram a 3ª 
Caminhada da Mulher, evento que 
reuniu mais de 350 participantes. 

Camisetas e bonés foram distri-
buídos juntamente com filtro solar e 
água mineral para todas as mulheres 
participantes da caminhada, que ini-
ciou às 9 horas tendo como local de 
saída e chegada o estádio municipal 
Benedito Therézio de Carvalho. A 
caminhada durou aproximadamen-
te uma hora e meia, tempo que as 
participantes levaram para completar 
o percurso de 4 km definido pela 
FME. Três paradas para alongamen-
to, aferição da pressão e distribuição 
de água mineral foram realizadas. 
Nesses momentos ocorreu também 
o sorteio dos mais de 30 brindes 
doados pelo comércio local. 

Na primeira edição da Caminha-
da da Mulher, realizada em março de 
2006, o tema foi As ruas de Canoinhas 
que levam nome de mulher, na segunda, 
março de 2007, foram homenagea-

das as mulheres que emprestam seus 
nomes às instituições de ensino de 
Canoinhas. Este ano, o tema esco-
lhido foi a Lei 11.340, conhecida 
como Maria da Penha aprovada em 
setembro de 2006 pelo presidente 
da República. Durante o percurso 
foram prestadas informações sobre 
a Lei, o motivo pela qual é conhe-
cida como Maria da Penha, e quais 
os tipos de violência e medidas de 
proteção definidas na Lei. 

 “A Caminhada da Mulher é 
um momento de mobilização das 
mulheres como cidadãs engajadas 
que querem organizar-se, este mo-
mento é essencial para cultivarmos 
e despertarmos para a organização 
da mulher na sociedade, pois a cami-
nhada além de oferecer esta atividade 

física e de lazer, levou a reflexão 
sobre os avanços  da Lei Maria da 
Penha, aspectos abordados durante 
a caminhada, foi realmente uma 
expressão do entusiasmo e vitalida-
de da mulher canoinhense” , avalia 
Maria Herminia Moreschi Chaves, 
secretária municipal de Desenvolvi-
mento Social e da Família. 

A 3ª Caminhada da Mulher con-
tou com a colaboração da Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Muni-
cipal de Obras, Secretaria Municipal 
de Educação, Casan, Polícia Militar, 
Unimed, Fricasa Alimentos, Secre-
taria de Desenvolvimento Regional, 
Universidade do Contestado, Socie-
dade Assistencial Vale do Canoinhas 
(SAVC), academias e comércio de 
Canoinhas. 
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CAMINHADA durou uma hora e meia e percorreu quatro quilômetros
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Mudanças na concessão 
do seguro-desemprego
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Desde o dia 12 de fevereiro o 
Governo mudou as regras para 
conceder bolsa qualificação, mo-
dalidade do seguro-desemprego 
para trabalhadores com contrato 
de trabalho suspenso. 

A partir de agora, o emprega-
dor deverá apresentar ao Minis-
tério do Trabalho, ao solicitar o 
benefício a seus funcionários, um 
plano pedagógico do curso, com 
objetivo, metodologia e carga ho-
rária de, no mínimo, 120 horas.

A resolução 591, que traz a 
aprovação da mudança pelo Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (Codefat), tem 
objetivo de ajudar trabalhadores 
afetados pela crise financeira. Outra 
mudança é ampliação de cinco para 
sete meses o tempo máximo de 
parcelas do seguro.

A Bolsa Qualificação é 
uma modalidade do seguro-
desemprego concedida ao 

Entenda o que muda nas regras para a concessão do benefício

trabalhador com contrato de 
trabalho suspenso, conforme 
disposto em convenção ou 
acordo coletivo, e que esteja 
devidamente matriculado em 
curso ou programa de quali-
ficação profissional oferecido 
pelo empregador. 

O valor da Bolsa Qualifica-
ção é calculado como o seguro-
desemprego, baseado na média 
dos três últimos salários recebi-
dos pelo trabalhador. Contudo, 
a parcela mensal nunca será in-

ferior ao salário mínimo e, atual-
mente, não excederá a R$ 776,46 
mensais. O número máximo é de 
cinco parcelas. 

Para execução do benefício, 
é preciso haver acordo entre 
empregador e representante dos 
empregados, devidamente aceita 
pela entidade representativa da 
classe trabalhadora. Além disso, 
o acordo ou a convenção cole-
tiva deve estar homologado nas 
Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego.

 COMO CALCULAR O VALOR DO
SEGURO-DESEMPREGO

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE O SEGURO-DESEMPREGO

Quem pode requerer o seguro-de-
semprego? Todo trabalhador demitido 
sem justa causa - com contrato regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) -, que trabalhe na mesma empre-
sa por pelo menos seis meses.

Onde requerer? Em qualquer posto de 
atendimento do Ministério do Trabalho, 
nos postos estaduais do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine – em Canoinhas 
funciona no prédio da prefeitura) ou 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal.

Quais documentos é preciso levar? - 
Comunicação de Dispensa (via marrom) 
e Requerimento do Seguro-Desem-
prego (via verde), que são fornecidos 
preenchidos pelo empregador após a 
demissão; 
- Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho quitado pelo empregador; 
- carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 
- documento de identificação (carteira 
de identidade, certidão de nascimento 
ou casamento com o protocolo de re-
querimento de nova identidade, carteira 
de motorista com foto, passaporte ou 
certificado de reservista) 
- cartão do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF); 
- cartão do PIS/Pasep ou Cartão do 
Cidadão; 
- os dois últimos holerites (folhas de 
pagamento).

Até quanto tempo após a demissão é 
possível dar entrada no requerimen-
to do seguro? Até 120 dias corridos 
contados a partir do dia seguinte ao da 
demissão.

Quando será paga a primeira parce-
la? Trinta dias após a data do reque-
rimento.

Onde receber o dinheiro? O pa-
gamento só é feito nas agências da 
Caixa Econômica Federal e em seus 
correspondentes com a apresentação 
do Cartão do Cidadão.

Quem estiver recebendo seguro-
desemprego e conseguir outro 
emprego formal, não pode mais ter 
o benefício? O benefício é cancelado 
no caso de admissão em novo empre-
go. No caso de uma nova demissão, 
no período máximo de 16 meses da 
demissão anterior, é possível retomar 
o recebimento das parcelas. Passado 
o período de 16 meses, o empregado 
terá de fazer uma nova requisição do 
seguro-desemprego.

Qual é o valor do seguro-desempre-
go? O valor do benefício varia entre R$ 
465 e R$ 870. Veja no fim do box tabela 
que explica como calcular o valor.

Em quantas parcelas é pago? Três, 
para quem trabalhou registrado no míni-
mo seis meses e no máximo 11 meses; 
quatro, para quem trabalhou registrado 
no mínimo 12 meses e no máximo 23 
meses; cinco, para quem trabalhou 
registrado no mínimo 24 meses.

Quem terá direito aos sete meses de 
seguro-desemprego anunciados pelo 
governo? A ampliação de dois meses é 
permitida pela legislação em situações 
de emergência. O governo definiu que 
os trabalhadores afetados pela crise 
financeira internacional terão direito aos 
dois meses adicionais, mas não definiu 
regras. Sabe-se que só terá direito ao 
benefício quem foi demitido a partir de 
dezembro do ano passado. Segundo o 
Ministério do Trabalho, até o fim do quin-
to mês do benefício, os trabalhadores 
afetados saberão se terão ou não direito 
aos dois meses adicionais.

Último salário    Cálculo 

Menos de R$ 767,60  multiplicar o salário por 0.8. 
    Se o valor for inferior a R$ 465,
    benefício será de R$ 465

Entre 767,61 a R$ 1.279,46  multiplicar o que exceder a R$ 
    767,60 por 0.5 e somar a 
    R$ 614,08

Mais de R$ 1.279,46  R$ 870,01
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Rural PERIGO
Uma nova vilã aparece nas 

lavouras da região  
> p. 15

Senar lança curso 
Empreendedor Rural
Gracieli Polak
CANOINHAS

Programa estimula desenvolvimento de ações no campo

Fazer com que o agricultor fami-
liar se torne um empreendedor 
dentro de sua atividade  é um 
desafio assumido pelas entidades 
ligadas à agropecuária. Por isso, 
na manhã de ontem, na sala de 
reuniões do Planalto Hotel, en-
tidades ligadas ao setor rural de 
Canoinhas participaram de uma 
reunião com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) 
para que uma turma do Progra-
ma Empreendedor Rural seja 
formada em Canoinhas.

De acordo com Emerson 
Cardozo Gava, coordenador 
estadual do Programa, a reunião 
serviu para instruir as entidades 
representativas do setor acerca 
do que consiste o projeto e lan-
çar informações para que, den-
tro de sua área de abrangência, as 
pessoas tomem conhecimento 
das ações desenvolvidas. “O 
objetivo principal do programa 
é o desenvolvimento das habi-
lidades empreendedoras para 
preparar líderes para comandar 
a expansão do agronegócio. O 
curso vai passar conhecimento 
para que o agricultor domine 
técnicas e habilidades empre-
endedoras”, explica. Segundo 
Gava, o Empreendedor Rural, 
que nasceu no Paraná em 2003 
e desde 2007 se tornou nacio-
nal, tem como ponto forte o 
desenvolvimento de um projeto 
voltado para a atividade desen-
volvida dentro da propriedade. 
“É o próprio agricultor quem vai 

construir isso, não os monitores. 
Nós partimos do princípio cons-
trutivista, que diz que a pessoa 
aprende construindo as coisas. 
Vamos mostrar que ele consegue, 
só basta ter vontade”, diz.

O secretário regional Ed-
milson Verka, presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais 
de Canoinhas avalia a vinda do 
programa como fundamental 
para que o agronegócio na cidade 
seja estimulado, transformando a 
pequena propriedade em empre-
endimentos rurais. “É muito bom 
que o jovem do campo possa par-
ticipar de cursos que melhoram 
sua atuação no campo. Isso vai 
ao encontro do pensamento da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e também das entidades 
representativas”, explica.

PARCERIA
De acordo com Luciane 

Wunsche, coordenadora mu-
nicipal de turismo, o programa 

veio para Canoinhas graças 
a parceria  realizada entre as 
Secretarias de Agricultura e Tu-
rismo, motivadas pela expansão 
do turismo rural e do aumento 
na quantidade de propriedades 
modelo. “Nós já trabalhamos 
com turismo rural no mu-
nicípio, mas esperamos que, 
através desta capacitação, mais 
agricultores se interessem pelo 
ramo. Essa é a grande alavanca 
para o turismo rural na região”, 
afirma.

Uma turma de 20 a 30 
alunos será formada na cidade. 
Para participar do seminário 
explicativo sobre o curso, no 
dia 1.º de abril, os candidatos 
devem buscar informações no 
sindicato e realizar uma pré-
inscrição, até a sexta-feira, 27 de 
março. Voltado exclusivamente 
para pessoas ligadas à atividade 
rural, o curso terá encontros se-
manais, sem custo algum parar 
os participantes.

A Estação Experimental da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri) de Ca-
noinhas promoveu, na quinta-
feira, 5, uma tarde de campo 
para apresentar resultados de 
pesquisas em andamento no 
Campo Experimental Salto 
Canoinhas e em toda região. 
O evento, que contou com a 
participação de mais de 160 
pessoas, entre agricultores, téc-
nicos, lideranças e estudantes 
de dez municípios vizinhos, 
apresentou aos  visitantes os 
resultados de pesquisas em 
andamento nas áreas foco da 
Estação: matérias-primas para 
biodiesel, integração agrossil-
vipastoris e insumos alternati-
vos para melhoria da qualidade 
do solo.

Os participantes do evento 
desenvolvido pela Epagri pu-
deram conferir os resultados 
do uso de insumos alternativos 
como cinza de biomassa, pó de 
basalto e caldas alternativas na 
cultura do milho, além de siste-
mas de consorciação de trevo 
branco e milho como alterna-
tiva de integração de sistemas 
de produção agroecológicos. 
Com foco nas matérias-primas 
para biodiesel, os pesquisado-
res mostraram ensaios de ava-

liação de cultivares de girassol 
em três épocas de semeadura 
para o Planalto Norte Catari-
nense, cujos dados vêm sendo 
gerados há mais de três anos 
pela Estação

Segundo a empresa, a li-
nha de pesquisa com foco de 
integração agrossilvipastoris 
foram apresentados os resulta-
dos de dois anos de avaliação 
de gramas comuns à região e 
em sistemas de produção e a 
importância do controle bio-
lógico para o ataque da cigar-
rinha das pastagens. De acordo 
com a engenheira agrônoma e 
pesquisadora em pastagens da 
Estação Experimental de Ca-
noinhas, Ana Lúcia Hanisch, 
foram apresentados ainda os 
resultados de ensaios de ava-
liação de cultivares de feijão 
preto, assunto sempre muito 
procurado pelos produtores da 
região, e apresentada a varieda-
de de milho SCS155 Catarina, 
cujo desempenho surpreendeu 
e agradou os participantes que 
já demandam por sementes 
para a próxima safra. 

Segundo a Epagri, os rela-
tos dos participantes foram de 
bastante entusiasmo e interesse 
pelas pesquisas apresentadas, 
prevalecendo entre os partici-
pantes o consenso da impor-
tância dos resultados gerados 
serem adaptados à realidade da 
Agricultura Familiar.

Epagri realiza tarde de campo
Evento realizado em Canoinhas, apresentou para 
agricultores pesquisas desenvolvidas na região

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

Lú
ci

o 
C

ol
om

bo

D
iv

ul
ga

çã
o

TARDE DE CAMPO despertou interesse de mais de 160 agricultores

LANÇAMENTO realizado ontem no Planalto Hotel foi marcado pelo otimismo
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Esqueça da ferrugem e de todas 
as outras doenças que podem 
ocasionar perdas no campo. 
Nenhuma é mais preocupante 
do que uma nova praga que tem 
se alastrado pela região e a cada 
período produtivo deixado mais 
evidências de que se alastrará 
ainda mais, segundo agriculto-
res e agrônomos que atuam na 
região. 

A murcha da sclerotínia, 
ou simplesmente mofo branco, 
de acordo com o engenheiro 
agrônomo Vagner José Naves 
dos Santos, é uma doença que 
antigamente acontecia no Cer-
rado, mas que agora se alastra 
rapidamente pelas lavouras da 
região Sul do País e se torna um 
problema pertinente também no 
interior do Planalto Norte. “É 
um problema real no campo, que 
do ano passado para cá, só tem 
aumentado na região. Hoje ela 
pode comprometer de 5 a 100% 
da lavoura de várias culturas, 
como o feijão e a soja, plantada 
em larga escala ”, alerta Santos.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo, a doença, causada por 
um fungo, acontece durante o 
período de floração e é extre-
mamente agressiva à planta, 
que tem seu desenvolvimento 
restrito e, consequentemente, 
sua produção reduzida. “Hoje 
não tem doença fúngica que 
cause mais perda que a sclero-

tínia. O dano é muito maior do 
que o causado pela ferrugem, por 
exemplo. Na ferrugem você tem 
pré-determinado o tratamento: 
começou a florar, você faz uma 
aplicação e 20 dias depois, faz 
uma nova aplicação. Com a scle-
rotínia não é assim. Você precisa 
ter um conjunto de ações, senão 
você não controla. Ela causa 
muito mais dano”, alerta.

O agricultor Ângelo Kohler, 
da localidade da Fartura, con-
corda. De acordo com Kohler, 
o mofo branco hoje é a doença 

mais preocupante para as la-
vouras de soja e feijão, culturas 
exploradas em sua propriedade. 
Nas plantações do agricultor, o 
fungo apareceu na safra passa-
da, em média escala, mas muito 
tarde para que fosse realizado 
o tratamento da lavoura. Neste 
ano, na época em que a doença 
poderia surgir, Kohler começou 
a tratar a plantação, diminuindo 
a incidência da doença. “Eu 
hoje vejo que a sclerotínia é um 
problema maior que a ferrugem. 
Com certeza, o maior problema 

no campo é o mofo branco, então 
vale a pena investir no controle da 
praga”, afirma.

Para o agricultor, que investe 
na sua produção agropecuária, o 
cuidado é justificado. No inverno, 
as áreas usadas para agricultura 
viram pasto para o gado, o que 
ocasiona compactação do solo, 
um dos agravantes para a expan-
são da doença.

TRATAMENTO COMPLEXO
Escolha de variedades me-

nos suscetíveis à doença, manejo 

de solo, rotação de culturas e 
tratamento das sementes uti-
lizadas são algumas das ações 
que podem amenizar o avanço 
da doença, aliado ao uso de 
fungicidas específicos para o 
combate. O fungo responsá-
vel pela proliferação do mofo 
branco se aloja na planta na for-
ma de sclerotíneos, chamados 
popularmente de “bostinhas 
de rato”, devido à semelhança 
com as fezes do roedor. “É essa 
“bostinha de rato” que fica no 
solo por até 12 anos. Ela faz 
com que a doença penetre na 
terra e seja ativada sempre que 
as condições forem favoráveis”, 
explica Santos.

O mofo branco chegou à 
região através de sementes con-
taminadas e hoje está presente 
na quase totalidade dos solos 
agricultáveis da região. “Se as 
medidas corretas não forem ado-
tadas pelos agricultores, o mofo 
branco vai se espalhar cada vez 
mais. Todos os solos daqui estão 
contaminados, então o pessoal 
sabe que vai ter a doença, como 
teve no ano passado e neste ano. 
No ano que vem vai ter de novo. 
O fungo pode estar lá, mas se 
você tratar, a doença vai ficar 
paralisada”, defende.

O custo do manejo de fun-
gicidas para combater a praga 
hoje é inferior a 5% da produção 
média por área plantada e, além 
de prevenir contra a perda da 
produção na decorrente safra, 
minimiza a expansão do fungo.

KOHLER observa Naves mostrando indícios de mofo branco em sua lavoura de feijão, na localidade da Fartura

RURAL

Uma nova vilã aparece nas lavouras da região
Gracieli Polak
CANOINHAS

Murcha da Sclerotínia, mais conhecida como mofo branco, se alastra no Planalto Norte causando preocupação

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

Próximo a Prefeitura Municipal

VENDE-SE UMA 
LOJA DE ROUPAS 
E ACESSÓRIOS 

FEMININOS

Completa, com móveis 
modernos, toda deco-
rada. No bairro Campo 

d’Água Verde, 
em Canoinhas.

Aceita-se carros no 
negócio. 

Tratar pelo fone: 
(47) 3624-2275 ou 

(47) 8428-1514.
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O SalaD é uma produção do Grupo de Pesquisa em 
Desenvolvimento Regional da UnC- Canoinhas, registrado 
no Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq 
Diagramação: Dorva Saibel 

A pretensão dos títulos que 
atribuímos ao conjunto de ideias e 
argumentos que colocamos em jogo 
em nossos textos é de expressar 
de forma imediata e impactante, 
a intensidade e profundidade do 
contexto em que se apresentam os 
fatos que interferem e condicionam 
a cotidianidade da dinâmica socie-
tária em que estamos inseridos, e a 
partir da qual vemos diminuir nosso 
tempo de permanência sobre a face 
da mãe-terra. 

O que pretendemos é descortinar 
algumas perspectivas ontológicas, 
políticas e éticas que se apresentam 
na centralidade dos dias em que vive-
mos.  Nesta perspectiva, adentrar no 
cerne das questões presentes nesse 
ano que se inicia, exige um olhar 
retrospectivo sobre determinados 
fatos marcantes em 2008.  Na pers-
pectiva de Walter Benjamin, o tempo 
presente é potência de vida que se 
realiza através da rememoração dos 
acontecimentos do passado, articu-
lado as perspectivas futuras que se 
anunciam em seu devir imanente no 
tempo que resta.

Nessa perspectiva, entre a mi-
ríade de fatos e acontecimentos 
passados, e tomando como critério 
analítico a dimensão ontológica e 
política, elegemos a crise financeira 
mundial, anunciada em sua mani-
festação epicêntrica em meados de 
agosto de 2008 nos EUA e Europa, e 
as eleições municipais ocorridas em 
primeiro turno em outubro do mesmo 
ano em nosso País.

 Portanto, as perguntas nortea-
doras desta reflexão podem assim 
ser apresentadas: Qual a relação 
entre estes dois acontecimentos? 
Em que medida estes acontecimen-
tos alteram nossas concepções de 
Estado, de política, de economia, de 
esfera pública e privada?

A etimologia do termo relação 
remonta ao latin “relatione”, que 
significa relatar, estabelecer ligação, 
estabelecer vínculos. A relação entre 
crise financeira mundial e eleições 
municipais se estabelece a partir de 
pressupostos que envolvem implica-

ções entre a dinâmica da economia e 
as decisões políticas, concepções de 
Estado como garantia das liberdades 
políticas e imperativos econômicos de 
mercado, interesses públicos estabe-
lecidos politicamente, e a necessidade 
de acúmulo e investimentos de capital 
estabelecidos de forma privada.

Ou seja, a crise financeira mun-
dial que emerge de uma paradoxal 
confiança na estabilidade de fun-
cionamento das leis de mercado, 
associada ao excedente de créditos 
imobiliários disponíveis aos cida-
dãos estadunidenses, explode na 
total desconfiança de sua própria 
lógica de funcionamento, repatrian-
do os exorbitantes e virtuais volu-
mes financeiros disponibilizados 
a empréstimos e hipotecas imobi-
liárias. Um silêncio ensurdecedor 
se estabeleceu nas entranhas da 
lógica financeira de mercado. A 
profundidade do abismo é inco-
mensurável. Um autêntico buraco 
negro a centrifugar e triturar sólidas 
instituições financeiras mundiais. A 
crise financeira alastra-se, e atinge 
a economia real. O trabalhador tam-
bém esta desconfiado, para manter 
se emprego entrega parte de seu 
salário, no campo as coisas não são 
diferentes, os agricultores convivem 
com a sorte de preços instáveis 
para seus produtos e atividades.  A 
dinâmica da economia sente o duro 
golpe, ameaça retrair-se. 

Após a criteriosa análise da ló-
gica de funcionamento do sistema 
capitalista feita por Marx, no século 
19, as crises do capitalismo não 
representam novidade. Em pouco 
mais de trezentos anos de capitalis-
mo, o número de crises ultrapassa 
a casa de dois dígitos, alcançado 
algo próximo a duzentas. Segu-
ramente esta é sua característica 
marcante, a constante necessidade 
de criar situações de desequilíbrios 
estruturais em sua dinâmica, como 
condição de evitar a estabilização 
de suas forças, o que fatalmente o 
conduziria a óbito, à incapacidade 
de refundar-se constantemente 
como condição de sua vitalidade.

Nesta perspectiva, o Estado que 
outrora fora reduzido, minimizado 
em suas interferências na economia 
é convocado em caráter de emer-
gência a socorrer a desconfiada e 
descapitalizada economia financei-
ra, na tentativa de minimizar seus 
impactos e estragos na economia 
real. Pacotes de dinheiro público de 
bilhões de dólores e de reais às ins-
tituições, bancos e empresas priva-
das, justificados pela necessidade 
de manter minimamente aquecida a 
economia real. Talvez, mesmo com 
a ação providencial dos Estados, 
interferindo na dinâmica do capital 
financeiro, refinanciando-o, num 
esforço de redução das avassa-
ladoras forças desencadeadas pela 
crise, o cenário dos próximos meses, 
e talvez anos não seja dos mais 
confortáveis.

A partir desde cenário as ques-
tões ontológicas, políticas e éticas 
que estarão presente na agenda de 
discussões de 2009, podem ser as-
sim apresentadas: Qual a concep-
ção de Estado que se estabelecerá 
resultante desta crise? A política 
retomará a primazia de seu espaço 
na constituição da polis, supra-
sumida até então pela economia? 
Sob que pressupostos se justificam 
a utilização de dinheiro público para 
cobrir rombos privados? Poderá 
emergir das profundezas da crise 
financeira do capitalismo uma nova 
ordem econômica global? A glo-
balização da economia capitalista 
alcançou as últimas fronteiras terri-
toriais que lhe restavam e somente 
lhe resta administrar desequilíbrios 
endógenos como condição de sua 
sobrevivência?  

Quanto aos novos prefeitos e 
aos reeleitos, empossados em ja-
neiro para o exercício do poder polí-
tico executivo pelos próximos quatro 
anos, a crise financeira global pode 
se apresentar em pelos menos duas 
perspectivas. A primeira perspec-
tiva, e lugar comum, trata-se de 
acomodar interesses de partidários 
e simpatizantes, cumprir promessas 
de campanha, executar algumas 

obras de interesse comunitário 
localizado, e outras que causem 
impacto visual e estético na cidade, 
simbolizando a marca de sua gestão 
em função das próximas eleições. 
Enfim, apenas “administrações”, 
desprovidas de uma concepção 
política de Estado.

A segunda perspectiva que se 
apresenta é a possibilidade de que 
para além do cumprimento buro-
crático administrativo das respon-
sabilidades da máquina pública, os 
atuais prefeitos e seus secretários 
têm a oportunidade de abrir o de-
bate com seus munícipes em torno 
da concepção de Estado que está 
em jogo no cumprimento de seu 
mandato, e a partir desta concep-
ção, como se articulam as políticas 
públicas no que se referem à oferta 
de uma educação de qualidade, de 
programas de saúde adequados 
as necessidades da população, 
a propostas de desenvolvimento 
humano e social. Enfim, a partir de 
que parâmetros se estabelecem as 
relações entre interesses públicos 
e privados.  

Seguindo o argumento co-
mum de que momentos de crise 
desvelam-se oportunidades, en-
tão talvez este seja um momento 
interessante de avançarmos em 
nossas concepções de Estado em 
2009, desprovidos da intenção de 
transformar o Estado numa obra 
de arte, mas que fundamentalmen-
te ele seja o espaço de garantia 
da liberdade política. E viva John 
Locke e até mesmo Rousseau, 
porque não...

Sandro Luiz Bazzanella
Doutorando do programa 
interdisciplinar em Ciências 
Humanas pela UFSC.
Professor de Filosofia da UnC-
Canoinhas – Curso de Ciências 
Sociais

André Bazzanella
Mestre em educação e cultura pela 
Udesc
Professor de Filosofia da UnC- 
Canoinhas – Curso de Ciências 
Sociais
 

Meus amigos e amigas. Esta-
mos começando o Sala D de 2009 
neste CN, dando seguimento 
à iniciativa de contribuir com a 
“massa crítica” do nosso Planalto 
Norte, discutindo assuntos relati-
vos ao tema do desenvolvimen-
to. Nesse rumo da conversa, o 
tema da política, das cidades e 
do Estado será recorrente este 
ano. Temos novas ou renovadas 
gestões municipais e grandes 
desafios urbanos e rurais ao largo 
de uma recomposição do papel 
do Estado, coisa que se mostrou 
evidente com a crise econômica 
mundial de 2008.

Então, numa festa de casa-
mento na Igreja Ucraniana, noivo 
italiano serra abaixo, polaco 
também não faltou, um alemão 
de Joinvile exclama que nunca 
viu Canoinhas tão limpa! Mas o 
que ele disse nas entrelinhas é 
que antes ela era muito suja. Na-
turalmente, ele que não vinha pra 
cá há muito tempo, ficou impres-
sionado com a Avenida da Ba-
nha, diga-se, Rubens Ribeiro da 
Silva, que faz nascer a Caetano 
Costa. Passeios? Sim! Passeios 
calçados. Ciclovia, sim! Agora, 
as pessoas são respeitadas. E 
aquele tapete azul petróleo que 
vai até a Coronel Albuquerque, 
que beleza! É assim que vai ficar 
a Expedicionários, sem contar o 
financiamento, anunciado aqui 
no CN, pra asfaltar o resto da 
cidade. Picada em pleno Centro 
nunca mais! Chega de lama, 
poeira, buraco e capim.

Ora, se isso acontecer, o exe-
cutivo e a Câmara de Vereadores 
bem podiam abrir um diálogo com 
a população, pra que ela faça a 

sua parte, sabendo que isso é um 
arranca rabo, mas é assim que 
tem de ser. Política não é mais 
um prefeito decidindo e o povo 
de braços cruzados, pronto pra 
aplaudir ou jogar pedra. Política 
é todo mundo pegando junto. E 
governante não é pastor nem 
povo é rebanho. Foi o que sugeriu 
Espinosa, na sua Comunidade 
Ideal, nos fazendo entender que 
não há desenvolvimento sem en-
volvimento – estudado, o rapaz!

De toda feita, nunca mais, 
no futuro, vamos permitir que 
alguém de fora tenha motivo pra 
questionar nosso zelo pela cida-
de. O poder público terá a chance 
histórica de desenhar esse futu-
ro, e é isso que se espera de um 
bom governo.   

Governo; política; Estado. 
Dá pra viver sem isso? Não. E 
a crise econômica mostrou o 
quanto o Estado, só o Estado, 
esse Leviatã de Thomas Hob-
bes, antes de tudo personagem 
da Bíblia, a quem nós damos 
o direito de cuidar de nossas 
vidas pra que não nos matemos 
uns aos outros, só ele é capaz 
de pôr ordem no lugar do caos 
e confiança no lugar da dúvida. 
Mas esse Estado – executor, 
legislador e fiscalizador; federal, 
estadual ou municipal, quiçá 
institucionalmente regional ou 
territorial no futuro – será tão 
bom, tão justo e eficiente quanto 
maior o interesse e o senso de 
responsabilidade de seus cida-
dãos, como queriam Rousseau, 
Locke, Espinosa, Maquiavel e 
tantos outros, que amaram e 
amam as suas cidades e suas 
crianças.  

. . . 2009 . . .  
A crise financeira, o papel do Estado e outros dilemas ontológicos, políticos e éticos

MAQUIAVEL, Nicolau. O Prín-
cipe. Trad. Brasil Bandecchi. SP: 
Centauro, 2005.

Na obra O Príncipe, Maquiavel 
eleva o homem a centralidade da 
política, ou seja, o fundamento do 
poder não está em Deus ou em 
qualquer outra força transcendental. 
Na contrapartida ele vê no homem o 
fundamento do poder. É nas relações 
humanas que se origina o poder, tão 
só nelas.

 É valido sobre O Príncipe tam-
bém dizer: Para Maquiavel, na 

medida em que o poder se origina 
nas relações humanas, não se 
deve buscar uma moral de fundo 
transcendental para aplicar na 
racionalidade política, ao contrário, 
devemos tratar a política como um 
conjunto de relações de poder que 
perpassam os seres humanos, 
como um conjunto de relações que 
envolvem interesses humanos, 
interesses e relações estes que 
não podem ser avaliadas a partir 
de categorias transcendentais de 
bem e mal.

Maquiavel entende que se a 
política não leva o homem ao céu, 
a ausência dela pode produzir hor-
rores, porque ela é a mediação entre 
os homens; é através dela que um 
conjunto de pluralidades de interes-
ses e convicções podem encontrar 
um denominador comum. Quando 
cessa a política, abre-se margem 
para as maiores barbáries, muitas 
vezes presentes nas melhores 
convicções humanas. 

A ‘’boa intenção” em Maquiavel 
cede espaço para a eficiência. A 
política não é a esfera da ‘’boa 
intenção”, onde os meios justificam 
os fins, onde está presente uma 
perspectiva humanista. Ao contrá-
rio, a política elege os fins como 
centralidade da discussão, ou seja, 
os meios são justificados quanto 
aos  fins  que interessam.
Acadêmico Paulo Flavio de 
Andrade – II Fase do Curso de 
Ciências Sociais
Universidade do Contestado

Na teoria política clássica, o 
espaço público era equivalente 
ao espaço da “liberdade” dos 
cidadãos, no qual estes exerciam 
sua capacidade de participação 
crítica na gestão dos assuntos 
comuns, sob o princípio da de-
liberação; um espaço que se 
opunha, portanto, ao espaço 
privado regido pela dominação 
do “poder”. Hoje, as corpora-
ções apropriaram-se do espaço 
público e o transformaram em 
espaço publicitário; os cidadãos 
que o frequentam não o fazem 
mais na qualidade de cidadãos, 
mas como consumidores de 
informação. Pode-se dizer que 
as avenidas das grandes cida-
des, e boa parte de suas ruas, 
transformaram-se em um imenso 
espaço de outdoors e placas de 
anúncios ou logomarcas. Em 
contrapartida, a participação po-
lítica também se redefine como 
um tipo de solidariedade que 

se identifica com os interesses 
de “organizações particulares”, 
como aquelas pertencentes a 
uma organização não governa-
mental. Ou seja, esses grupos de 
interesse não se dirigem mais a 
sociedade como um todo. O meio 
no qual eles evoluem não é mais 
o espaço público político e insti-
tucional, mas aquele formado por 
organizações especializadas com 
estratégias autônomas. O desafio 
é reformular este espaço público 
juntamente com as organizações 
governamentais, para que os 
interesses da sociedade sejam 
tratados de forma igual e demo-
crática. Diferenciar a fronteira 
existente entre público e privado 
é indispensável para localizar o 
cidadão e construir a cidadania.

Daiana Kmiecik 
Acadêmica da 8ª fase de Ciências 
Sociais e membro do GE em Han-
nah Arendt

Nessa obra, concluida em 1945 
poucos dias antes do falecimento 
do autor, Ernst Cassirer esforçou-
se por analisar o Estado. Filósofo 
da cultura, Cassirer afirmava que 
o pensamento mítico invade a vida 
cultural e social dos homens a cada 
vez que intelectuais e artistas per-
dem a capacidade de se fazerem 
ver e ouvir, como aconteceu com 

a ascensão do nazismo. Nesse 
sentido, O Mito do Estado apare-
ce como uma crítica aos tempos 
sombrios do totalitarismo. Como 
sugere o comentário na orelha des-
ta edição, “trata-se de um esforço 
de lucidez em meio ao pesadelo 
geral, de uma afirmação da cultura 
contra a violência, de uma defesa 
da razão política, enfim, contra o 
totalitarismo moderno”. 

Embora não estejamos diante 
da ameaça eminente de um tota-
litarismo político contemporâneo, 
dois aspectos vinculam a obra 
ao tempo em que vivemos, quais 
sejam, 1] uma reflexão em torno 
da importância mas também dos 
limites do Estado e sua revigorante 
missão ante as consequências de 
uma economia mundial acéfala 
e 2] a fragilidade do pensamento 
crítico e das artes diante de formas 
contemporâneas de totalitarismo 
que se insinuam pelo impulso de 
forças ocultas em nome da prote-
ção à vida.  

Espaço público e privado

Em geral, o que se espera 
dos políticos? Ora, que sejam tão 
somente conduzidos pelos ensi-
namentos da razão, que ensina a 
procurar a paz e a tranquilidade, e 
que ajam sempre com lealdade em 
relação aos cidadãos. Espinosa, 
em seu Tratado Político, já nos 
disse que aqueles que esperam 
isso “sonham com a Idade de Ouro 
dos poetas, isto é, deleitam-se com 
a ficção”. E que, um Estado cuja 
estabilidade e salvação dependa 
unicamente da lealdade daqueles 
que o dirigem, está condenado à 
desestabilidade. Sim, pois os ho-
mens obedecem mais aos ímpetos 
das paixões do que aos ditames da 
razão. Com isso, entretanto, não 
quero afirmar de forma alguma 
que não seja possível a um homem 
governar-se pela conduta da razão, 
mas o caminho que a razão ensina 
é demasiado árduo; mas, certa-
mente, é impossível a um homem 
conduzir-se tão somente pelas 
prescrições da razão; ninguém, 
“com efeito, é tão vigilante que não 

adormeça por vezes”. Dito isto, 
Espinosa nos diz que para “poder 
subsistir será necessário ordenar 
as coisas de tal modo que os que 
administram o Estado, quer sejam 
guiados pela razão ou movidos 
por uma paixão, não possam ser 
levados a agir de forma desleal 
ou contrária ao interesse geral”; 
e isso, necessariamente, só será 
possível quando a comunidade se 
ver interessada com os negócios 
públicos e firmar compromisso com 
a cidade em que vive, quando a ci-
são entre política e comunidade for 
superada. Com isso quero afirmar 
que a política, – o cuidado para 
com a coisa pública – não pode 
ser reduzida somente à esfera do 
Estado, mas têm, em vista de uma 
necessidade, de ser discutida e 
ordenada na cidade do ponto de 
vista de sua totalidade. 

Diogo Henrique de Sena Reinert
Acadêmico do curso de Ciências 
Sociais e coordenador do Grupo 
de Estudos em Filosofia

Comunidade ideal
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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 exclusiva-
mente do leitor. Para tanto, basta enviar e-mail para o 
endereço cnorte@newage.com.br ou telefonar para o 

número (47) 3622-1571. Não é necessário se identificar.

A vez e a voz do povo!

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

CNPJ nº 83.192.096/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Março/2009

ALTERAÇÃO DE DATA
O Presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, AGENOR 

CHRISTOFOLI, no uso de suas atribuições, CONVOCA os associados 
para a Assembléia Geral Ordinária, dia 25/03/2009 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 Hospital  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  

CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA CENTRO-OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
aSSEMBLEIa GEraL orDINÁrIa

Pelo presente edital ficam convocados todos os moradores das 
comunidades da região do Conseg Centro-Oeste, dos bairros Alto das 
Palmeiras, Boa Vista e Piedade e as localidades de Bonetes, Campo das 
Moças, Colônia Dranka, Colônia Figura, Encruzilhada, Estação Paciência, 
Felipe Schmidt, Lageado, Paciência dos Neves, Pedra Branca, Rio da Areia 
de Baixo, Rio do Tigre e Valinhos, para se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 28 de março de 2009 (sábado), às 16 
horas em primeira convocação, e caso não haja número legal de presentes, 
fica marcada  uma segunda convocação para as 16h30 no mesmo dia e 
local, nas dependências da Escola Básica Irmã Maria Felícitas, situada 
na rua Agenor Fábio Gomes, 141, Alto das Palmeiras, nesta cidade de 
Canoinhas(SC).

ORDEM DO DIA:
1) Eleição da nova Diretoria;
2) Assuntos gerais.

OBSERVAÇÃO:
O prazo para registro de chapas encerrar-se-á no dia 26 de março às 

17 horas na Prefeitura de Canoinhas, à Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, 
junto ao Gabinete do Prefeito com o senhor Fernando Tokarski, secretário 
do Conseg Centro-Oeste.

Canoinhas (SC), 28 de fevereiro de 2009

EDEMAR HEILMANN
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F: 473622-3533 – CEP 89460-
000, Canoinhas-SC
Juiz(a) de Direito: Roque Cerutti
Escrivã(o) Judicial: Paulo Cesar Davet

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
– COM PRAZO DE 30 DIAS
Espécie e Número do Processo: Usucapião, 015.03.005297-6
Autor: Renilda Moucinski
Réu: Vigand Fritz Eidam e outro
Citando(a)(s): Vigand Fritz Eidam e s/m. Ingebord Maria Christina Eidam

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 600 m² (seiscentos 
metros quadrados), localizado na Rua Saulo de Carvalho, no bairro Sos-
sego, tendo as medidas: Fronte com a Rua Saulo de Carvalho em 20,00 
metros; Fundos com terras de Vigand Fritz Eidam em 20,00 metros; Lado 
Esquerdo, com terras do Espólio de Victor Custódio dos Santos em 30,00 
metros; Lado Direito com terras de Vigand Friz Eidam em 30,00 metros, 
parte do excesso do lote n. 51, SEM BENFEITORIAS. Prazo Fixado para 
a Resposta: 15 (quinze) dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente 
em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) 
for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) 
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, 
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de 
tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado 
no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Canoinhas (SC), 27 de agosto de 2003.

Cadê os 
veterinários?

Leitor manda e-mail relatando o drama 
que viveu no domingo, 8. Com a cachor-
ra doente, passou o dia telefonando 
para uma lista de veterinários. Todos 
estavam fora de área. Até mesmo uma 
clínica, que se diz plantonista 24 horas, 
não atendia às ligações. “Fui em frente 
a suposta clínica, fiquei lá mais de uma 
hora e nada de alguém aparecer. Fico 
imaginando se havia animais interna-
dos lá, estavam abandonados à própria 
sorte, certamente”, denuncia.
O resultado do drama foi triste. A ca-
chorra do leitor faleceu à noite.

Xaxim em 
extinção

Leitora liga para denunciar os operários 
que estão trabalhando nas obras de 
revitalização da avenida Expedicio-
nários. Segundo ela, as máquinas 
arrancaram sem dó nem piedade uma 
boa quantidade de xaxins, que estavam 
nas margens da rodovia. A planta é 
protegida por lei. A reportagem passou 
pelo local, mas conforme a leitora já 
havia alertado, as plantas foram reti-
radas do local.

Cachorrada à solta
Moradores da rua Álvaro Soares 
Machado mandam recado para os 
donos de cães. A cachorrada não está 
deixando ninguém dormir e importunan-
do motoristas e pedestres. “Tem pelo 
menos uns 20 cachorros aqui que ficam 
incomodando na rua. Os donos têm de 
recolher os animais pra dentro dos seus 
pátios”, ensina leitora indignada.

Leitor manda o CN fotografar a rua Virgílio Trevisani, nas proximidades da Cohab 4. O mato tomou conta das 
laterais da rua e os bueiros estão entupidos de sujeira. “O terreno que pertence à prefeitura está abandonado, 
tomado pelo mato, servindo para que bandidos se escondam. Desde julho do ano passado a rua não tem ma-
nutenção”, conta.

Rua intransitável

Moradores do Alto do Frigorífico mandam fotos do abrigo de pas-
sageiros de ônibus que se tornou um risco para os usuários. Justa-
mente um ônibus destruiu o telhado do abrigo, mas nada foi feito para 
consertar o ponto.

Abrigo perigoso

O proprietário do terreno da rua Major Vieira que estava tomado pelo 
mato, causando incômodo aos vizinhos, mandou limpar a área esta 
semana. 

Problema resolvido
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Polícia

A Polícia Militar de Canoinhas 
registrou quatro furtos no final 
de semana. Todos na madru-
gada e manhã de sábado, 7. Os 
furtos, no entanto, não foram 
praticados pelos mesmos au-
tores.

Ainda de madrugada, um 
jovem de 26 anos foi detido com 
uma motocicleta furtada na rua 
Francisco de Paula Pereira. O 
suspeito foi para a Delegacia Civil 

e a motocicleta foi devolvida ao 
seu dono.

Pouco depois, policiais de-
tiveram no loteamento Jardim 
Santa Cruz um rapaz de 24 anos 
que estava com uma centrífuga. 
Ele não soube informar a origem 
do eletrodoméstico e por isso 
foi prestar esclarecimentos na 
Delegacia.

Pela manhã, mais dois deti-
dos suspeitos de furtos. Na rua 

Vereador Guilherme Prust, um 
rapaz de 24 anos foi flagrado 
com uma motocicleta furtada. 
Ele portava ainda duas pedras 
de crack. Ele foi encaminhado a 
Delegacia Civil e a motocicleta 
foi devolvida ao proprietário.

Logo em seguida, na rua João 
Maria Borges, no bairro São Cris-
tóvão, em Três Barras, um rapaz 
de 20 anos foi detido suspeito de 
ter assaltado uma igreja.

De nada adiantou o 
alerta do CN na edição 
passada sobre as mortes nos 
rios da região. No sábado, 7, 
morreu a quarta vítima do 
verão. Cacildo Cavalheiro, 
21 anos, estava nadando 
com mais quatro pessoas 
no rio Negro, quando desa-
pareceu repentinamente. A 
morte aconteceu em um lo-
cal conhecido como Racho 
do Ducho.

Segundo informações 
dos amigos de Cavalheiro, 
ao tentar atravessar o rio a 
nado, o rapaz teria desapa-

recido. Os amigos tentaram 
salvar Cavalheiro, mas sem 
êxito. O Corpo de Bom-
beiros foi chamado. Como 
o acidente aconteceu perto 
das 18 horas, o cair da noite 
prejudicou as buscas ao 
corpo que foram retomadas 
no dia seguinte. Por volta 
do meio-dia de domingo, 
8, o corpo foi encontrado. 
Participaram das buscas 
bombeiros de Canoinhas e 
Três Barras.

Cavalheiro era solteiro 
e trabalhava em uma loja de 
materiais de construção.

Dois capotamentos 
no interior
Dois capotamentos foram registra-
dos no fim de semana no interior de 
Canoinhas.

Na manhã de sábado, 7, na 
localidade de Rio Pretinho, o ca-
potamento aconteceu com um 
veículo Gol, placas de Canoinhas, 
conduzido por um senhor de 80 
anos. Segundo os bombeiros, ele 
apresentava sintomas de confusão e 
sentia fortes dores na cabeça. 

No domingo, 8, bombeiros de 
Canoinhas atenderam na localidade  
de  Forquilha , a outro capotamento 
envolvendo um veículo Fiat Strada, 
placas de  Canoinhas . O veículo 
foi parar no meio da mata, ao lado 
da pista com as rodas para cima. O 
condutor do veículo, um rapaz de 
24 anos, apresentava taquicardia, 
sudorese, eupneia e muitas dores na 
região  da  coluna  cervical,  torácica 
e lombar. Outro ocupante do carro, 
um homem de 36 anos, estava fora 
do carro, apresentando um ferimento 
com hemorragia na cabeça.   Os 
dois foram levados para o Pronto 
Atendimento Municipal.

Acidente de moto
Na tarde de sábado, 7, na Colônia 
Ouro Verde, interior de Bela Vista do 
Toldo, um rapaz de 36 anos sofreu 
um acidente de motocicleta enquan-
to praticava trilha.

Segundo os bombeiros, o ho-
mem sofreu um corte na boca e 
queixava-se de dores na região na 
coluna lombar. Ele foi conduzido ao 
Pronto Atendimento Municipal.

Acidente envolve 
três veículos
Na manhã de domingo, 8, na ave-
nida Expedicionários, o Corpo de 
Bombeiros registrou um acidente de 
trânsito envolvendo os veículos Cor-
sa Wind, placas de Jaraguá do Sul, 
um Fiat Uno, placas de Canoinhas 
e um caminhão Mercedes-Benz, 
placas de Canoinhas. 

Segundo o condutor do Corsa, 
ele disse desconhecer o trânsito de 
Canoinhas, e ao sair da rua Fauri de 
Lima, não percebeu que havia inva-
dido a pista preferencial, colidindo 
com o veículo Uno, que por sua vez 
bateu no caminhão. 

No Corsa, o motorista nada 
sofreu, mas a carona, de 24 anos, 
apresentava dores na região da 
cabeça e na coluna cervical. Já 
o motorista do Uno, de 27 anos, 
sofreu um ferimento na cabeça e 
um ferimento perfurante no braço 
esquerdo. O motorista do caminhão 
nada sofreu.

Todos os feridos foram enca-

minhados ao Pronto Atendimento 
Municipal de Canoinhas.

Tentativa de furto 
frustrada
Na noite de segunda-feira, 9, po-
liciais em rondas pelo bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, foram 
abordados por um senhor de 43 
anos que afirmava que sua bicicleta 
havia sido furtada. O assaltante, no 
entanto, teria abandonado a bicicleta 
quando foi flagrado por sua filha.

Um rapaz de 20 anos foi detido 
como suspeito da tentativa de furto. 
Ele foi reconhecido pelo denunciante 
e vai responder a processo judicial.

Árbitro acusa 
jogadores de 
agressão
O árbitro Marlon José Karvat regis-
trou boletim de ocorrência contra 
quatro atletas da equipe Flamengui-
nho, que disputa o Campeonato do 
Interior, promovido pela Fundação 
Municipal de Esportes (FME), por 
agressão. No domingo, 8, por não 
concordar com uma ação do juiz, 
os atletas derrubaram Karvat e o 
agrediram com socos e pontapés. 
Karvat quase perdeu parte da orelha 
esquerda, que levou vários pontos 
no Hospital Santa Cruz. O jogo 
acontecia na localidade de Santa 
Emídia, onde a equipe da casa, o 
Flamenguinho, enfrentava a equipe 
do Grêmio Entre Rios.

Segundo Karvat, como não 
havia policiamento no local, ele só 
conseguiu escapar dos agressores 
com a ajuda de dois atletas e dos 
demais membros da equipe de 
arbitragem.

Os acusados serão indiciados 
por lesão corporal leve. Por conta 
do episódio, a equipe do Flamen-
guinho foi desclassificada do Cam-
peonato.

Tentativa de fuga
Na tarde de quarta-feira, 11, durante 
blitz em uma das entradas de Ca-
noinhas, policiais militares tentaram 
parar um veículo com placas de Belo 
Horizonte-MG, mas o motorista não 
obedeceu, fugindo em alta velocida-
de. Duas viaturas seguiram o carro 
e conseguiram fazer com o que o 
motorista, de 21 anos, parasse o 
veículo pouco à frente. Ele viajava 
com um outro rapaz, de 23 anos. 
Os dois justificaram a tentativa de 
fuga por conta da documentação 
do veículo, que estava atrasada. 
Eles foram multados pelos policiais 
e terão de responder judicialmente 
pela infração. 

O Corpo de Bombeiros de Três Barras atendeu 
na madrugado de sexta-feira, 6,  um incêndio na 
Recapadora e Borracharia Tupã, anexa ao Au-
toposto Tupã. As chamas estavam localizadas 
no interior da borracharia. Como o estabeleci-
mento estava fechado, os bombeiros iniciaram 
o combate através de uma  janela  lateral. Em 
seguida, uma das portas foi arrombada. O fogo 
teve início em uma bancada onde havia equipa-
mentos elétricos. As causas ainda estão sendo 
apuradas. Os bombeiros conseguiram evitar 
que uma grande quantidade de pneus fosse 
atingida pelo fogo. Eles consideram também 
uma vitória o fato de o fogo não ter atingido o 
posto de combustíveis anexo.

Os bombeiros de Três Barras atende-
ram a ocorrência com apoio de soldados de 
Canoinhas.

Quatro furtos  registrados 
no fim de semana
Todos as detenções aconteceram na madrugada e manhã de sábado, 7

Morre quarta vítima do verão em rios da região
Aos 21 anos, Cacildo Cavalheiro mergulhou para a morte no rio Negro, em Três Barras

Incêndio em borracharia por pouco não atinge posto

INCÊNDIO não chegou a atingir pneus estocados na borracharia

CACILDO nadava com amigos quando desapareceu
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 > 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)
- Professor (a) (formação: Administra-
ção ou Ciências Contábeis, acima de 
25 anos, com carro)
- Representante comercial (idade: 18 
a 35 anos, com veículo e experiência. 
Área: materiais de construção, farmá-
cias e supermercados)
- Representante comercial (com 
experiência, acima de 18 anos, área 
industrial)
- Representante comercial (acima de 
18 anos, cursando Ensino Superior, 
área: convite de formatura)
- Vendedor (a) externo (a) (acima de 
25 anos, área: materiais de constru-
ção, com experiência)
- Vendedor (a) interno (a) (área: ferra-
gens/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 Viei-
ra, 837 - Centro, próximo ao Ginásio 
da AABB ou pelo fone: 3622-5645.

EMPREGOS

> 34 vagas para a área 
administrativa da Universidade 
Federal de Santa Catarina 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 MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: Com experiência na 
função. Desejável nível técnico. Para 
empresa do ramo papeleiro.
MECÂNICO DIESEL: Com experiên-
cia na função.
M E C Â N I C O  E L E T R I C I S T A 
DIESEL:Com experiência na função.
TORNEIRO MECÂNICO: Com expe-
riência na função. Para trabalhar em 
empresa do ramo papeleiro.
REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Com experiência em vendas externas. 
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 comparecer 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.

VAGAS 
FemININAS:

- Auxiliar administrativa (com expe-
riência, acima de 25 anos)
- Auxiliar de escritório (com experi-
ência em Excel. Idade: 18 a 25 anos, 
para Monte Castelo)
- Auxiliar de laboratório/atendente 
(Ensino Médio, experiência em aten-
dimento, 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 per-
noitar (centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para per-
noitar (trabalhar em Rio Bonito, em 
Major Vieira)
- Estagiária (cursando Ensino Supe-
rior, 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 experi-
ência, ramo alimentício, com moto)
- 2 vendedoras de celulares (acima 
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)
- 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 Fede-
ral de Santa Catarina
Prazo: até 8 de abril
Cargos: técnicos administra-
tivos
Vagas: 34
Salário: até R$ 1873,83
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 50 para 
Nível Superior e R$ 40 para Nível 
Médio
Inscrições: através do site: 
www.ufsc.br

l Jucesc - Junta Comer-
cial do Estado de Santa 
Catarina
Prazo: até 17 de abril
Cargos: tradutor público e 
intérprete comercial   
Vagas: 17
Salário: não informado
Escolaridade: Nível Supe-
rior
Taxa de Inscrição: R$ 300
Informações: através do site 
www.udesc.br

Concursos 
oferecem mais 
de 10 mil vagas

PROCURA-SE uma senhora viúva, 
sem compromissos, para morar com 
uma senhora de idade no interior. Fone: 
3623-0760 c/ Vilma.Os pelo menos 27 concursos públicos que estão com 

inscrições abertas desde segunda-feira, 9, oferecem 
10.445 vagas em todos os níveis de escolaridade, sem 
contar os concursos para cadastro de reserva. Os salários 
chegam a R$ 19.955,40. Abaixo confira os principais 
concursos.

Empregos
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Prefeitura vai agendar reunião 
do Badesc em Três Barras
Objetivo é apresentar as linhas de crédito do Prodec aos micro e pequenos empresários 

TRÊS BARRAS

Profissionais da Agência de Fo-
mento do Estado de Santa Cata-
rina S.A (Badesc) e do Programa 
de Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense (Prodec) estarão nos 
próximos dias participando de 
uma reunião e ministrando uma 
palestra aos micro e pequenos 
empresários do município de 
Três Barras. O encontro visa 
apresentar aos participantes as 
linhas de crédito do programa 
para a implantação e expansão 
de empreendimentos industriais 
e comerciais que venham a pro-
duzir e gerar emprego e renda. 
A prefeitura de Três Barras, por 
meio da Secretaria do Desenvol-
vimento Econômico, Turismo e 
Meio Ambiente deverá divulgar 
em breve a data e o local da 
reunião. 

 O secretário municipal 
do Desenvolvimento Econômi-
co, Ernani Wogeinaki , disse que 
além de apresentar as linhas de 
crédito do Prodec, o encontro 
abordará também a valorização 
do comércio local e o incentivo 
para a criação de novas empresas 
no município. “Nossa intenção é 
mostrar os caminhos legais para 
que nossos empresários possam 
criar novos empreendimentos 
e também ampliar aquilo que 
já está radicado no município”, 
explicou. 

 Na quarta-feira, 11, Wo-
geinaki e três empresários locais 
estiveram em Florianópolis onde 

visitaram a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável e o Badesc. 
Na capital, a comitiva mante-
ve contatos com o diretor do 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Hironildo Pereira 
Filho e com diretor presidente 
do Badesc, Dalírio José Beber. 
“Os empresários apresentaram 
as ideias e os valores necessários 
para novos investimentos no 
município. Na próxima semana, 
profissionais do Badesc estarão 
na cidade fazendo a análise 
econômica e acompanhando a 
execução dos projetos”, disse 

Wogeinaki. 
 De acordo com o secre-

tário, os empresários pretendem 
instalar no município de Três 
Barras uma fábrica de doces e 

derivados de leite, uma indústria 
especializada na fabricação de 
conservas e compotas e também 
uma empresa que atua no bene-
ficiamento da madeira.
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Encontro em Florianópolis reuniu representantes do Badesc, do governo, empresários locais e da prefeitura

Preços de 
remédios vão 
subir até 5,9%
Os medicamentos poderão ter 
reajuste no preço de até 5,9%. A 
decisão da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos, vin-
culada à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, foi publicada ontem 
no “Diário Oficial” da União.

Cerca de 20 mil medicamentos 
vendidos no País podem aplicar esse 
reajuste. Os homeopáticos, os fitote-
rápicos e outros 400 medicamentos, 
como a dipirona, ficam liberados dos 
critérios de reajuste de preços.

Os fabricantes poderão re-
ajustar os preços a partir de 31 
de março. Em 2008, o reajuste 
chegou a 4,61%.

Morre homem 
que sofreu queda
Lucindo dos Santos, 62 anos, morreu 
na sexta-feira, 6, depois de passar 
22 dias internado na UTI do Hospital 
São José, em Jaraguá do Sul.

Santos caiu de uma altura de 
cinco metros, do topo de uma árvore 
onde colhia pêras no Elite Tênis 
Clube no dia 12 de fevereiro. 

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, ele sofreu corte lacerante no 
supercílio e suspeita de traumatis-
mo craniano. Ele foi hospitalizado 
em Canoinhas, mas precisou ser 
levado de helicóptero para Jaraguá 
do Sul, onde permaneceu em coma 
neste período. Ele era casado, tinha 
três filhos e dois netos.
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FME realiza campeonato 
para a terceira idade
Evento reunirá idosos para disputa de várias modalidades

Os mais  de 40 g r upos de 
terceira idade de Canoinhas 
podem se animar e colocar na 
agenda:  de quarta-feira, 18, 
até a sexta-feira, 20, a Fun-
dação Municipal de Esportes 
(FME) promove  uma série de 
atividades organizadas em um 
campeonato para estimular a 
prática esportiva para quem 
já passou dos 60 anos ou está 
muito perto deles.

De acordo José Júnior 
de Carvalho, da FME, várias 
modalidades serão disputadas 
durante os três dias da compe-
tição. O tradicional bolão 23 
de Canoinhas divide espaço 
com bocha, canastra, dominó, 
dança coreografada e dança de 
salão, colocados em disputa na 
Cancha do Oliveira, na Sede de 
Tiro da Sociedade Beneficente 
Operária (SBO) e a Asemca. 
Todas as modalidades serão 
disputadas nos dois naipes, 
masculino e feminino, se hou-
verem inscrições de ambos os 
sexos. “No caso da dança de 
salão é obrigatório que a dupla 
seja formada por um homem 
e uma mulher, mesmo que 
as pessoas costumem dançar 
com parceiro do mesmo sexo. 
Na dança coreografada não há 
restrição do tipo”, explica.

TERCEIRA IDADE ATIVA
As inscrições para a com-

petição estão sendo realizadas 
na sede da FME, junto ao Está-
dio Municipal Ditão e também 
na Associação da Terceira 
Idade de Canoinhas (Atica), no 
Programa de Apoio e Valoriza-
ção da Terceira Idade (Pavi) e 
na Associação dos Aposenta-
dos e Pensionistas (Asaprev). 
De acordo com Carvalho, a 
descentralização das inscrições 
foi importante para que mais 
idosos se inscrevam e partici-
pem do evento.

A FME desenvolve, na 
região urbana e rural de Ca-
noinhas, atividades voltadas 
especificamente para a prática 
esportiva na terceira idade. Pro-
gramas que incluem ginástica e 

Gracieli Polak
CANOINHAS

dança são bastante difundidos 
entre os idosos que, segundo 
Carvalho, participam e cobram 
as atividades dos profissionais. 
“Os grupos fizeram pressão 
para que mais funcionários 
fossem contratados para a Fun-
dação. Eles adoram e tem um 

índice altíssimo de participação 
nessas atividades”, afirma.

As inscrições podem ser 
realizadas gratuitamente nas 
ent idades c i tadas.  Os três 
primeiros colocados em cada 
modalidade receberão meda-
lhas. BOLÃO 23 será uma das modalidades em disputa durante a competição

Arqu
ivo
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ção da Terceira Idade (Pavi) e 
na Associação dos Aposenta-
dos e Pensionistas (Asaprev). 
De acordo com Carvalho, a 
descentralização das inscrições 
foi importante para que mais 
idosos se inscrevam e partici-
pem do evento.

A FME desenvolve, na 
região urbana e rural de Ca-
noinhas, atividades voltadas 
especificamente para a prática 
esportiva na terceira idade. Pro-
gramas que incluem ginástica e 

Gracieli Polak
CANOINHAS

dança são bastante difundidos 
entre os idosos que, segundo 
Carvalho, participam e cobram 
as atividades dos profissionais. 
“Os grupos fizeram pressão 
para que mais funcionários 
fossem contratados para a Fun-
dação. Eles adoram e tem um 

índice altíssimo de participação 
nessas atividades”, afirma.

As inscrições podem ser 
realizadas gratuitamente nas 
ent idades c i tadas.  Os três 
primeiros colocados em cada 
modalidade receberão meda-
lhas. BOLÃO 23 será uma das modalidades em disputa durante a competição
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Fifa adia para maio 
anúncio das cidades 
Santa Catarina está cotada para abrigar jogos da Copa de 2014

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 08/2009
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2009

O Município de Irineópolis,  torna público para conhecimento dos interessados que realizará no 
dia  de 01 de abril de  2009, ás 09:00 horas,  Processo Licitatório na Modalidade Tomada de preços 
para Compras e Serviços  nº 03/2009, com critério de adjudicação Menor Preço Global por Item de 
acordo com a Lei n.º 8.666/93, objetivando a AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO COM A ÁREA DE 85,65 
M² E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E EXECUÇÃO DO POÇO ARTESIANO, COM DIÂMETRO NÃO 
INFERIOR  A 15 CM E COMPRIMENTO  MÍNIMO DE 136,76M,  DO ABATEDOURO DE AVES DA 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES ECOLÓGICOS E ORGÂNICOS DE IRINEÓPO-
LIS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM  MEMORIAL DESCRITIVO, 
PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, com  
recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 0244281-40/2007/MI/CAIXA.  O Edital de Licitação 
encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
das 08:00 às 11:30 e das 13:00 as 16:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone 
(47) 3625-1111/ 3625-1144. no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 10 de março de 2009.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Na quarta-feira, 11, a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
adiou para final de maio o anún-
cio das 12 cidades-sede brasilei-
ras para a Copa do Mundo de 
2014, contrariando o cronogra-
ma que previa a divulgação ainda 
para este mês. A cerimônia, que 
inicialmente aconteceria em Zu-
rique, na Suíça, na sexta-feira, 20, 
agora deverá acontecer durante 
uma reunião do comitê executivo 
da entidade nas Bahamas. 

Para as cidades que anseiam 
pela chance de fazer parte da 
competição que, em proporção 
e alcance popular só perde para 
as Olimpíadas, mais dois meses 
de longa espera. Ao todo, 17 
cidades brasileiras são candi-
datas: São Paulo, Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Bra-
sília, Goiânia, Campo Grande, 
Cuiabá, Rio Branco, Manaus, 
Belém, Salvador, Recife, Natal 
e Fortaleza. Em janeiro, uma 
comitiva visitou cada uma delas 
para avaliar as condições reais e 
conhecer os projetos para 2014. 
Especula-se que, pelo menos 
nove dos 12 lugares já estejam 
garantidos.

COPA EM SC
Apesar de não ter a confir-

mação oficial da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e 
da Fifa, cinco cidades já estão 
confirmadas como sedes, por 
apresentarem estádios e estrutura 
necessária para abrigar os jogos e 
turistas da Copa. Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Brasília já figuram entre 
as 12 cidades. Curitiba, Fortaleza, 
Recife e Salvador compõem ou-
tro bloco com chances altíssimas 
de serem escolhidas e só ficariam 
fora se o projeto tiver muitas 
falhas e se não apresentarem 
garantias para os investimentos 

necessários. Hipoteticamente, 
Florianópolis disputará uma das 
três vagas que restam com Goiâ-
nia, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, 
Campo Grande, Belém e Natal.

Se você pretende assistir a 
um jogo da Copa do Mundo Fifa 
de Futebol  2014 no Orlando 
Scarpelli, precisa torcer para que 
a Ilha, que tem como principais 
pontos positivos a seu favor a 
boa estrutura turística e a proxi-
midade com os grandes centros, 
se sobressaia sobre Goiânia, 
Manaus e Belém, além de outras 
cidades menos cotadas. 

BLATTER (C) posa ao lado do governador de São Paulo, José Serra, e de Pelé 
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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

   Será que Blair e Chuck vão se ren-
der à tentação?! Jenny vai se entregar de 
vez à vida fácil? Serena e Dan finalmente 
vão ficar juntos?! Você não tem ideia de 
quem são eles?! Então você está por fora 
de Gossip Girl, a série teen do momento, 
que vibra como as luzes do cenário onde 
a vida desses jovens passa depressa: o 
upper east side, em Nova York! Deliciosa 
como poucas, nem é tão “espantosamen-
te inapropriada” como o Conselho de 
Pais para a Televisão nos EUA alardeou. 
É bom por os pingos nos is e esclarecer 
que a série é apenas uma visão liberal 
sobre o adolescente de lá (e um pouco 
do adolescente daqui também): no mun-
dinho dos jovens que vestem roupas de 
grife e bebem coquetéis nos lugares mais 
badalados, rola também a droga, a intriga 
e o sexo no banco de trás das limusines, 
tudo isso entre o café da manhã e o jantar.  
Os críticos de lá comparam Gossip Girl 
com Sex and the City, por causa do en-
redo envolvendo sexo e moda. Porém, o 
autor da série é Josh Schwartz, o mesmo 
de The O.C. Por isso a semelhança com 
os dramas familiares, a fofoca pesada, 
e os distúrbios e paixões adolescentes. 
Esta carga jovem impulsionou a série 
(baseada em romances de Cecily Von 
Zeiger) e assustou os pais: um exagero. 
Só serviu para criar uma campanha 
ainda mais forte na segunda temporada, 
tentando ainda mais os adolescentes a 
verem a série, muito menos picante do 

que parece. Assistir a um episódio de A 
Garota do Blog (o titulo dado à série aqui 
no Brasil) é adentrar num mundo onde a 
aparência e o poder falam mais alto que 
a inteligência ou a honestidade. É claro 
que no fim de cada episódio o bem acaba 
sempre levando uma vantagem justa, 
mas a série não é moralista: o roteiro in-
veste em personagens espertos e cheios 
de malicia, que traem e passam por cima 
de tudo pra conseguir um pouco de ação. 
Pra quem ainda não viu: Gossip Girl gira 
em torno de Serena e Blair, duas amigas 
de longa data que, no inicio da série dis-
putam o mesmo homem: o sortudo Nate 
Archibald, uma espécie de príncipe en-
cantado prestes a virar sapo quando um 
escândalo atinge sua família e o dinheiro 
escorre pelo ralo. Serena conhece Dan 
Humphrey, um pobre menino sensível, 
típico bom moço disposto a salvar a alma 
da jovem promíscua. Blair se envolve 
com Chuck Bass, que encontra na jovem 
um prazer maior que dinheiro ou sexo: o 
amor. É ai que figura o que há de mais 
interessante na série: a tentação entre o 
simpático casal de vilões, que brincam de 
gato e rato ao longo dos episódios.  Entre 
idas e vindas, o enredo fica mais afiado na 
segunda temporada, quando a perdição 
cresce e os relacionamentos se compli-
cam. O melhor de tudo? Já confirmaram 
o terceiro ano. Alguém duvida que a turma 
de Manhattan vai durar mais que a galera 
de Orange County? (GM)*****    **

SEGUNDAS INTENÇÕES: O UNIVERSO DE GOSSIP GIRL

Avaliaçăo CN: Filme:               Extra:

  O que acontece quando 
duas atrizes de grosso calibre se 
enfrentam na tela grande? Sem 
dúvida, um verdadeiro espetáculo 
cinematográfico.

É o que se vê neste filme que 
passou batido pelos cinemas e está 
confinado às prateleiras de catálo-
gos das locadoras, embora tenha 
concorrido a quatro Oscars.

Judi Dench é Barbara, pro-
fessora de uma escola suburbuna 
de Londres que 
vive presa em 
pensamentos 
dos mais funes-
tos. Ela despre-
za a raça hu-
mana e todas 
as suas idios-
sincracias. Os 
pensamentos 
sarcásticos são 
de uma amargura impressionante. 
Amargura retribuída pela indiferen-
ça de todos que a cercam.

Sua vida muda, no entanto, 
quando a professora de Artes 
Sheba (Cate Blanchett) chega com 
sua beleza contagiante. A atenção 
que Sheba dedica à rabujenta 
professora a surpreende e a faz 
acreditar que sim, alguém pode 
gostar dela, mesmo sendo ela a 
megera que é.

Sheba, bem ao contrário de 
Barbara. é sonhadora, idealista e 
até certo ponto, ingênua.

NOTAS SObRE UM EScâNDALO
A fixação que Barbara desenvol-

ve por ela se torna doentia quando 
a velha professora descobre um 
segredo da novata.

A sequência não poderia ser 
mais surpreendente. Notas Sobre 
Um Escândalo é um filme tenso e 
envolvente. O duelo de interpreta-
ções marcantes entre Judi e Cate é 
antológico. As duas foram indicadas 
ao Oscar, mas nenhuma levou. De 
longe, são as melhores interpreta-

ções de 2006.
O  r o t e i r o 

bem desenvolvi-
do, com diálogos 
afiados, contribui 
de maneira deci-
siva para o en-
volvimento com 
a história. “Todos 
me contam seus 
segredos, mas 

para quem contarei os meus?”, 
questiona Barbara logo na primeira 
cena, solitária, em um banco de 
praça. O segredo a que ela se refere 
a reprime e a amargura.

O desenvolvimento da ‘amiza-
de’ com Sheba é delicado, tenso, 
envolvente. A tensão entre as duas 
confunde interpretações grandiosas 
com o texto refinado de Patrick 
Marber, célebre autor da peça que 
deu origem a Closer - Perto Demais. 
Eis um filme que merece sair mais 
vezes das prateleiras das locadoras. 
(EW)

EXTRAS: Dois documentários sobre a produção do filme, além 
de trailers e fotos. 

caminho das Índias

Vários artistas
A Som Livre acaba de lançar a trilha 
sonora nacional da novela das nove 
da Globo e, pasmem, não é um samba 
do crioulo doido mesclando toques 
indianos com MPB. Tem sim muita 
MPB, e da boa. Desde Paula Toller 
até a ousada banda Calcinha Preta, 
passando por Lenine e uma parceria 
entre Nana Caymmi e Erasmo Carlos. 
Ouça! (EW)

bruce Springsteen

Working on a Dream
Bruce Springsteen está de volta! E 
melhor do que nunca. Seu novo álbum 
relembra os velhos e bons tempos de 
clássicos como Streets of a Philadelphia, 
ainda mais que traz a ótima The Wrestler, 
outra canção sobre marginalizados que 
embala o filme homônimo (O Lutador). 
Não deixe de ouvir! Tudo no CD é de 
primeira. (EW).
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 Aniversariantes

Dia Internacional da Mulher

13/03 - Eraldo Knorek
13/03 - Marcia Regina D. da Silveira
14/03 - Diego Bechel
14/03 - José Luiz da Silva
14/03 - Aristeu S. Duarte Cavalheiro
14/03 - Luciana Ferreira Chagas
14/03 - Sandro Jensura
15/03 - Dina Kolher
16/03 - Attila Gaioni
16/03 - Attila Elson Jungles
17/03 - Valerio Henckes
17/03 - André Luis de Campos
17/03 - José Rodrigues Filho
18/03 - José Pienchontecoski
18/03 - Evaldo Leal de Barros
19/03 - Marta  de Camargo
19/03 - Amilton da Silva
19/03 - José João Klempous

O Canoinhas Tênis Clube promoveu, na terça-feira, 10, o Jantar do Dia 
Internacional da Mulher, contando com ampla participação das mu-
lheres da sociedade canoinhense e atrações promovidas pelo comércio 
local. Confira as fotos do evento! 

A Associação Empresarial de Canoinhas (Acic), por meio do Núcleo da 
Mulher Empresária, promoveu na quinta-feira, 5, palestra com Márcia 
Luz. Marcada pela descontração, a palestra abordou temas como a melho-
ra da qualidade de vida e dicas para fazer escolhas inteligentes.

Leonilda da Silva Rincón ani-
versaria hoje. Para ela, desejos 
de felicidades dos filhos, Eva, 
Douglas e Angélica, do esposo, 
Antonio, e da neta Ana Maria. 
Parabéns!

Na terça-feira, 17, Bruna Caro-
line Hatschback completa idade 
nova. Seus pais, Wilson e Eliete, 
e seu irmãozinho, Dudu, desejam 
felicidades!

Hoje é dia de festa para Roseli 
Metzger Lisbôa. Muitas felicidades 
é o que desejam seus filhos, genro, 
noras, netos e seu esposo, Almiro. 
Parabéns!

Siomara Campos Mendes aniver-
saria amanhã. Sua mãe, Marli, seu 
filho, Rian Felipe, e seus avós lhe 
desejam felicidades e muitos anos 
de vida!

Daniele Gneipel de Souza e 
Rodrigo Kchiller se uniram em 
matrimônio, em janeiro. Os pais 
dos recém-casados desejam muitas 
felicidades para o jovem casal!

Bruna Lisbôa aniversaria no 
domingo, 15. Os pais, Alvacir e 
Sônia, desejam muitas felicidades! 
Parabéns!

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Canoinhas iniciou 
na quinta-feira, 5, o curso de recepcionista. Sucesso para as novas alunas.

No domingo, 8, Graziele e Daniel 
trocaram alianças de noivado. Seus 
familiares desejam muitas felici-
dades.

Jennifer Suélen Lima colou grau 
em Fisioterapia pela UnC de Ma-
fra. Seus familiares dão os para-
béns pela conquista!

- Parabéns para Fermina de Pau-
la e Silva Carvalho, que aniversa-
riou no domingo, 1º.
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IMÓVEIS

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

ANIMAIS

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

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.

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 Florianópo-
lis, 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, pró-
ximo ao Colégio Castelo Branco, com 3 
quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavan-
deria, garagem para 3 carros, churrasquei-
ra 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.

TORPEDOS
PROCURA-SE CASAmENTO. Sou sol-
teiro, tenho 57 anos, aposentado, 1,64 
m, 65 quilos. Procuro mulher solteira ou 
viúva com mais de 30 anos. As interes-
sadas deverão escrever para Homem 
Alegre, rua Antonio Grosskopf, nº 329, 
CEP 89460-000, Canoinhas-SC.

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 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. 

VENDE-SE terreno urbano área 1.333 
m², na rua Curitibanos, próx. distribuido-
ra de bebidas Vencedora. Fone: 3622-
1954 ou 9941-0210.

VENDE-SE uma casa de alvenaria com 
2 quartos, 2 salas, copa e cozinha, 
toda murada com jardim, churrasquei-
ra, lavanderia fechada, garagem para 
2 carros, terreno 13x30 na rua Antonio 
Nicolazzi, 661. Valor: R$ 98 mil ou R$ 
23 mil + financiamento. Fone: 8854-
5262.

VENDE-SE uma casa de alvenaria em 
Curitiba, próxima ao supermercado 
Condor, no bairro Boqueirão. Tratar: 
9192-6092.

VENDE-SE mesas e cadeiras dobráveis 
em pinus, para churrasqueiras, jardins e 
áreas, também mesas com 1,60 x 0,90 
m para churrasqueira, reforçada. Fone: 
9192-6092.

VENDO um precatório alimentar que te-
nho para ser pago pelo Estado de Santa 
Catarina. Aceito imóveis no negócio. 
Fone: 3623-4274 ou 8815-0455.

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

VENDE-SE um caminhão Mercedes 
Benz 1519. Frete garantido. Fone: 
9623-6584.

VENDE-SE Uno, cor vermelha, quatro 
portas, alarme, inteiro, carro de mulher, 
ano 2004. Tratar: (47) 3622-5184 
ou 9653-4545 à noite ou 9125-3572 
durante o dia.

VENDO Ou TROCO Santana 2.0 MI - 
ano 01/01 prata, bancos de couro, trio 
elét, dir hid, ar-cond, série especial. 
Carro pra quem gosta de conforto e 
estilo.Valor:  R$ 23 mil  ou R$ 20 mil + 
8x R$ 385. Confira. Fone 3624-0399 ou 
9115-6401.

VENDO Corsa Joy 1.0 - 2006/06, preto, 
flex, roda 14, insulfilm, 44.000km, semi-
novo, estado de zero. É só abastecer e 
rodar, não precisa fazer nada. R$ 25 mil. 
Aceita-se troca por carro 1.0 de menor va-
lor (Uno). Fone: 9115-6401 ou 8851-7253.
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Hípica Esportiva 
Julio Budant

A Diretoria da Sociedade Hípica Esportiva 
Julio Budant tem o máximo prazer em convidar 
todos os carreiristas deste município e municípios 
vizinhos, suas exmas famílias e o povo em geral, 
para assistirem no dia 12 de abril próximo, às 13 
horas, à inauguração da pista de corridas de cava-
los, localizada em Água Verde, nesta cidade. Às 
14 horas realizar-se-á grande disputa na distância 
de 500 mts pela parada de Cr$ 10.000,00 entre 
os cavalos “Tostado” e “Zaino” de propriedade 
dos srs. Osvaldo Wolkan e Ozório Santos. Serão 
disputadas outras corridas. Grande churrascada, 
ótimos botequins, etc.

Agradece o comparecimento
PELA DIRETORIA

Ubaldo R. da Silva – Presidente

Elite Tênis Clube
Recebemos e agradecemos a secretaria do 

Elite Tênis Clube, a comunicação da constituição 
de sua nova diretoria eleita e empossada dia 8 
passado.

Presidente: Dr. Rivadavia R. Correia; 2º dito: 
João Seleme; Secretário: Harry Schreiber; 2º dito: 
João D. Pedrassani; Tesoureiro: Rafael Di Lácio; 2º 
dito: Ialú Ribeiro; Orador: Tufi Nader. Conselho 
Fiscal: Herbert Ritzmann, Jair C. Corte, Wigando 
Fischer e Alcídio Zaniolo.

Encarecendo e embuida da melhor boa vonta-
de, a presidência recomenda aos srs. componentes 
desta, a comparecerem a todas as reuniões.

Theodoro Humenhuk
Missa de 1º aniversário

A família do saudoso Theodoro Humenhuk 
convida os parentes e amigos para a missa de 1.º 
aniversário de falecimento, que manda celebrar, 
segunda-feira, dia 16, às 7 horas, na Matriz Cristo 
Rei, em intenção de sua boníssima alma. Sensibi-
lizada agradece.

Aviso
O agente postal telegráfico avisa os srs. 

possuidores de rádios receptores, que o registro 
terminará em 31 do corrente mês, após aquela 
data será cobrado multa. Todo rádio não regis-
trado será considerado clandestino e sujeito às 
leis penais.

Cine Teatro Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos
ACONTECEU EM ROMA – em CinemaScope
C/ Vittorio de Sica, Silvania Panpanini, Antonio 

Ciparello, Giovana Ralli
“Grandioso filme do cinema italiano”

Publicado eM  14 de MarÇo de 1959

ÓBITOS
reGisTrados esTa 

seMana  no carTÓrio 
de canoinhas

CN
YAKISOBA

inGredienTes 
½ xícara de chá de óleo de soja
1 pimentão verde cortado em tiras 
1 cenoura cortada em tiras
1 xícara de chá de salsão cortado 
em tiras 
1 cebola grande cortada em tiras 
1 vidro de cogumelo fatiado 
1 pacote de macarrão instantâneo
2 colheres de sopa de óleo de 
gergelim
 
TeMPero do franGo
500g de peito de frango em cubos 
pequenos 
1 clara de ovo 
1 colher de sopa de vinho branco 
seco 
1 colher de sopa de óleo 
1 colher de sopa de farinha de 
trigo 
3 colheres de sopa de molho de 
soja 
     

Molho
 2 tabletes de caldo de galinha 
dissolvidos em 2 xícaras de chá de 
água fervente 
½  xícara de chá de molho de soja
1 colher de sopa de farinha de trigo

Modo de PreParo
Tempere o frango com os ingredien-
tes do tempero e reserve. Prepare o 
macarrão instantâneo conforme as 
instruções contidas na embalagem 
e reserve. À parte, misture todos os 
ingredientes do molho e reserve. Em 
uma panela grande junte a metade 
do óleo e doure o frango. Reserve. 
Acrescente o restante do óleo e frite 
rapidamente cada legume, deixando 
os cogumelos por último. Adicione 
o frango, o molho e o macarrão 
instantâneo. Regue com o óleo de 
gergelim e misture delicadamente 
para envolver todos os ingredientes. 
Sirva a seguir.

PIZZA DE PANELA DE PRESSÃO

inGredienTes
Massa
• 1/2 kg de farinha de trigo
• 1 fermento fresco para pão
• 1 pitada de açúcar
• 1 copo (americano) de água
• 1 ovo
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 1 colher (café) de sal
• Azeite a gosto

Modo de PreParo
Ponha a farinha em uma tigela, 
faça um buraco no meio e ponha o 
fermento, o açúcar, metade da água, 
o ovo, o óleo e o sal. Misture e junte 
mais água, se necessário, até a 
massa dar ponto para abrir. Divida 
a massa em 6 partes e deixe-as 
crescer por 1 hora.
Abra a massa em discos bem finos. 
Regue com um fio de azeite o fundo 
da panela de pressão e disponha a 
pizza. Pincele com o molho, espalhe 
a mussarela, o tomate e a azeitona 

e polvilhe com o orégano. Tampe 
a panela e cozinhe por 7 minutos. 
Desligue o fogo e espere acabar a 
pressão. Sirva em seguida, regada 
com um fio de azeite.

dica: Incremente o recheio e use 
aliche e tomate seco.

Tempo de preparo: até 30 minutos 
rendimento: 6 porções 
calorias: 355 por porção 

á 50 anosH MEMÓRIA

Provavelmente em Porto União, no início dos anos 1950, um caminhão da madeireira Thomasi transportando 
toras de imbuia. A empresa tinha uma de suas unidades industriais na localidade de Valinhos, no interior de Ca-
noinhas. Ao lado do veículo, o motorista Candido Mendes Goslar. A foto é do acervo do prof. Fernando Tokarski, 
que também forneceu estas informações.   Para contribuições à coluna: fernandotokarski@yahoo.com.br

olivia aparecida Grein
*29/08/60
+04/03/09

dirceu Muzzo
*24/03/58
+09/03/09

Jenny Galante de camargo
*10/12/44
+07/03/09
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Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Final acontece amanhã com representantes da região desfilando em Içara-SC

4ª Agrofest
Quando? Hoje, amanhã e domingo
Onde? Parque de Exposições Ouro 
Verde
O que? Hoje show com a dupla Rud 
& Robson e Mateus & Cristiano no 
domingo (Confira a programação 
completa na página 10)

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

V12 Music BAr
Quando? Amanhã
O que? Festa Retrô

2ª festA nAcionAl DA 
costelA
Quando? Hoje, amanhã e do-
mingo
Onde? No CTG Fronteira da Amiza-
de em União da Vitória-PR

PRÓXIMOS

20/03 – Private Vibe – Black Party 
no V12 Music Bar

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

22/03 – Festa na localidade de Rio 
dos Poços, em Bela Vista do Toldo, 
com o grupo Chamamento

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

11/04 – Balada de Páscoa na rea-
bertura do Cine Pop Dance

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

Programação
Fim de semanatoca do 

coelho é 
aberta à 
visitação

Três Barras A tradicional Toca do Coelho de Três 
Barras foi aberta à visitação pública 
na tarde de segunda-feira, 9. O local, 
em sua parte interna, conta com 
quatro ambientes, entre os quais, se 
destaca a fábrica de chocolates. Ao 
lado da Toca os visitantes poderão 
conhecer a “Casinha de Ovos” e o 
“Trenzinho do Coelho”. A expectativa 
da prefeitura é superar o número de 
visitas registradas no ano anterior 
que foi 8.753. “Tenho convicção que 
mais uma vez o recorde será batido, 
pois, a Toca do Coelho, é uma refe-
rência regional nesta época do ano”, 
afirmou o prefeito Elói José Quege. 

A prefeitura de Três Barras 
lançou também o concurso que irá 
premiar os participantes com três 

cestas de Páscoa recheadas com 
chocolates. Uma cesta será destina-
da à criança que encaminhar a maior 
carta. A outra irá premiar a carta 
mais criativa e uma terceira a carta 
mais bonita. Os interessados devem 
deixar a sua carta na própria Toca do 
Coelho até o dia da Páscoa. 

A Toca do Coelho está aberta 
à visitação de segunda a sexta-feira 
das 08h15 às 12 horas, das 13h15 às 
17 horas e das 19 às 22 horas. Aos 
sábados e domingos o local ficará 
aberto das 14 às 22 horas. Escolas 
de outros municípios poderão agen-
dar visitas pelo fone 3623-1116 com 
a funcionária Goreti na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte. 

Três Barras e Monte 
Castelo no Garota Verão

Prefeitura promove 
também concurso 
que irá premiar os 
participantes com três 
cestas de Páscoa

Três Barras e Monte Castelo 
aparecerão na final do con-
curso Garota Verão, promo-
vido pela RBS TV de Santa 
Catarina, a partir das 9h30min 
de amanhã, com transmissão 
ao vivo pela emissora. Entre 
as nove finalistas da região 
Norte do Estado estão Na-
tana Vicenti, representante 
de Três Barras, e Jayne Re-
jane Moser, candidata que 
representa Monte Castelo, 
que orgulhosamente levarão 
as faixas com os nomes dos 
municípios do Planalto Nor-
te. Mas não adianta tentar 
forçar a memória para lem-
brar das jovens candidatas: 
elas não têm ligação nenhuma 
com Três Barras ou Monte 
Castelo. 

A representante de Três 
Barras, Natana Vicenti, de 17 
anos, que mora em Joinville, 
depois de se classificar para a 
final do concurso, aproveitou 
a oportunidade para conhecer 
a cidade que carrega na faixa. 
Na manhã da segunda-feira, 
9, a jovem visitou o prefeito 
do município, Elói José Que-
ge (PP) e também concedeu 
entrevista à rádio do municí-
pio. Natana disse que gostou 
muito de conhecer a cidade 
e que pretende fazer bonito 
na final. “Na verdade eu me 
candidatei pela cidade de Três 

Barras para tentar uma vaga no 
concurso e ganhar experiência, 
mas não imaginava chegar tão 
longe. Foi bom para mim e 
também é bom para a cidade, 
que ganha visibilidade, porque 
no dia da final, transmitida pela 
TV, a cidade também aparece”, 
afirma.

Jayne, que é de Jaraguá do 
Sul, vive situação parecida. A 
estudante, de 16 anos, acabou re-
presentando Monte Castelo por 
acaso, mas acredita que agora sua 
relação com a cidade, que ainda 
nem conhece, vai ser estreitada. 
“Eu ainda não tive oportunidade 

de conhecer Monte Castelo e me 
classifiquei levando o nome da 
cidade por acaso, mas planejo, 
sim, conhecê-la e espero que 
as pessoas torçam por mim”, 
declara.

VOTE NO SITE
Na batalha por um dos tí-

tulos de beleza mais cobiçados 
do Estado, as candidatas se 
preparam para concorrer à faixa 
e ao automóvel zero quilômetro, 
prêmio desta edição. De acordo 
com o regulamento do concur-
so, das 50 finalistas, apenas dez 
chegarão à última etapa e pode-

rão concorrer à faixa, depois de 
avaliação de diversos quesitos. 

Além de contar com a pre-
paração física e estética para 
vencer o concurso, Natana e 
Jayne pedem para que os con-
terrâneos das cidades que re-
presentam votem no site. “A 
mais votada no site se classifica 
automaticamente entre as dez 
que concorrerão ao título, no 
sábado, por isso é importante 
pedir  ajuda. Entre e vote”, 
interpela Natana.

Para votar, basta entrar no 
site www.clicrbs.com.br/garo-
taverao

Destaques 
da TV

LADO A LADO
Sábado * 23h30 * Globo
Julia Roberts e Susan Sarandon es-
trelam este drama familiar irregular do 
diretor Chris Columbus (de Uma Babá 
Quase Perfeita). Vale o risco. PARA 
QUEM GOSTA DE DRAMAS.

O FUGITIVO
Domingo * 22h30 * SBT
Thriller de primeira com Tommy Lee 
Jones no papel de um implacável 
policial que empreende uma caçada 
obstinada a Harrison Ford, acusado de 
matar a própria mulher. PARA QUEM 
GOSTA DE AÇÃO.

MAIS VELOZES E MAIS FURIOSOS
Domingo * 22 horas * Record
Quem é apaixonado por carros não 
pode perder essa aventura envolvendo 
um policial infiltrado em uma rede de 
tráfico de drogas. É continuação de Ve-
lozes e Furiosos, mas sem Vin Diesel. 
PARA QUEM GOSTA DE AÇÃO. 

Filmes e programas que irão 
ao ar neste fim de semana

NATANA VIcENTI, 17 anos, representa Três Barras JAyNE REJANE MOSER, 16 anos, Monte Castelo
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS

RE
SP

O
ST

A
S

13/03
Elias de Souza e Patricia Ferreira de Souza

Luiz César Oliskovicz e Karin Aline Gallotti Varela Castanha Dittrich

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

28/02
henrique Emanuel Litz
Pais: Oricio Litz
Raquel de Matos

01/03
Laura Martins
Pais: Juliane Martins

01/03
Fabiane Voight Munhoz
Pais: Alex Munhoz
Dirlei Voight Munhoz

05/03
Emily Ieda Alves
Pais: Angelo Rodolfo Alves
Simone Guesser

05/03
Maíra Schostak
Pais: Mateus Schostak
Leidiane Artner Schostak

05/03
Gustavo da Silveira
Pais: Vanderlei da Silveira
Marilei Kutas

06/03
hérik Berezanski
Pais: Eliseu Berezanski
Sandra Mara Kuchler Berezanski

06/03
helena Cristiane Ferreira
Pais: Cristiano Ferreira
Patricia Aparecida dos Anjos Fer-
reira

07/03
Bianca Lima Martins
Pais: Mauri Martins
Soeli de Fátima Lima

08/03
Jennifer de Albuquerque Silva de 
Almeida
Pais:  Sandro de Almeida
Ana Julia Ferreira de Albuquerque 
Silva

É, não adianta, vira-e-mexe rola um 
vai-e-vem de profissionais pelas 
grandes emissoras do País. Dessa 
vez, Marcos Winter está migran-
do para o SBT. Ele, que assinou 
contrato com a emissora de Silvio 
Santos na quarta-feira,11, já está 
escalado para a próxima novela de 
Íris Abravanel, com o título provisório 
de A Ilha do Profeta. A trama não tem 
previsão de estreia.
Além de Marcos Winter, Zé Carlos 
Machado e Roberto Lopes também 
são as mais novas aquisições do 
SBT.

Natalie Dylan não é atriz, diretora, 
cantora ou modelo, mas é a mais nova 
sensação americana. É que a moça 
colocou sua virgindade em leilão, 
com o aparente bem intencionado 
objetivo de financiar seus estudos 
universitários.
Mais de 10 mil homens (e mulheres 
também) já fizeram seus lances, desde 
setembro de 2008, mas ninguém su-
perou, até agora, o lance de US$ 3,8 
milhões oferecidos por um executivo 
australiano. Natalie ainda acha pouco, 
e diz que vai esperar uma oferta melhor 
para fechar o negócio.

Britney Spears tem de agradecer 
o sucesso de sua turnê Circus à 
grande equipe responsável por 
torná-la possível. 
Segundo o diário inglês Daily Star, 
a artista não está sozinha nessa 
empreitada: são 180 pessoas, entre 
dançarinos, assistentes e equipe 
técnica, que trabalham diretamente 
com ela. 
E para levar toda essa gente pelos 
Estados Unidos, a produção da 
cantora contratou cerca de 15 con-
fortáveis ônibus, que vão de cidade 
em cidade.

Cléo Pires e Lula já deram vários beijos apai-
xonados, pelo menos na ficção. Em Lula, O 
Filho do Brasil, ela interpreta Lurdes, a primeira 
mulher do atual presidente do Brasil, que, no 
cinema, é vivido pelo ator Rui Ricardo Diaz.
A cena em que os dois dão o primeiro beijo 
recria um baile, em 1965, no clube de bocha, em 
São Bernardo do Campo, São Paulo. Os dois 
começam a namorar ao som de Sua Estupidez, 
de Roberto Carlos. 
Lula, O Fillho do Brasil é dirigido por Fábio Bar-
reto. O longa trata da vida do presidente, desde 
seu nascimento, em 1945, até a morte de sua 
mãe (Lindu), em 1980.

>> Novos ares >> É mole? >> Produção

>> Cena de cinema>> Café no 
bule! 
Lima Duarte deu de 
cara com um rato, em 
restaurante na Índia! 
Desesperado, chamou 
o gerente! Resultado: 
um garçom pegou o 
roedor, levou perto de 
Lima e falou: “Pode 
por a mão que ele é 
domesticado!”
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Através do aborto está acabando o sentido 
da vida. Só que está existindo vários tipos 
de abortos. Estão abortando a Palavra de 
Deus no sentido da falta de fé quando acon-
tece crimes, roubos, tráficos, prostituições, 
estupros, ganância e corrupções. Gente: 
vamos fazer uma oração contra a corrupção 
e a violência no Brasil? 
Pai celeste, por vosso 
imenso amor criastes 
os homens e as mulhe-
res e todo o universo 
para que vivam se-
gundo os vossos de-
sígnios e tenham vida 
plena de felicidade. 
Abençoastes o nosso 
Brasil com riquezas 
naturais e abundância 
de recursos humanos para serem utilizados 
para a vossa glória e para o bem-estar de 
todos os que aqui vivem. Estamos pro-
fundamente amargurados pelo mau uso 
que fazemos dos vossos dons e da vossa 
generosidade, provocando injustiças e 
corrupção, e fazendo com que muitos de 
nossos irmãos sofram fome e doenças, 

vivam na ignorância e sejam vítimas da 
violência. Pai! Somente vós podeis salvar 
a nossa nação deste flagelo. Transformai 
as nossas vidas, convertei nossos corações 
e de nossos governantes, de modo que to-
dos se conscientizem do mal causado pela 
corrupção e pela violência e possamos lutar 

com todas as nossas 
forças para eliminá-
las. Ajudai-nos a não 
cair nessas tentações 
e dai-nos forças para 
construir um mundo 
novo baseado no amor 
recíproco. Suscitai em 
nosso País um povo 
que vos ame e gover-
nantes comprometidos 
com o bem comum, 

guiando nossos passos pelos caminhos 
da justiça, da paz e da prosperidade. Agora 
bem entendido; a medida do amor divino 
não está naquilo que Deus nos dá, mas no 
que ele nos pede. Quanto mais forte for o 
desejo pela paz, tanto mais forte também 
deverá ser a saudade do único que pode 
presentear a perfeita paz: Deus.

Poesia
O livro que faz a nossa história
Conta muito do nosso amor
Mostra os sentimentos e emoções
Nos poemas que dão valor.

Crescemos como as frases belas
Somos poesias do Criador
E é através da humildade
Que Deus nos faz vencedor.

Canções que encantam a alma
Brotam num coração iluminador
Despertando o sol da felicidade
Na caridade que aplaca a dor.

Tudo é primor com o verbo
Com a perfeição que o espirituoso tocou
Na embriaguez vem o fado
Da nostalgia que o condenou.

A vida é um livro sem páginas
Que o tempo faz-se escritor
São os poemas acertados
Que mostram o caráter vencedor.

Sem o belo devaneio é sonho
Inspirado no Deus do amor
Ascendendo a libido nas trevas
Da imaginação do sonhador.

14 de março dia da poesia!

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

Pense bem antes de agir, ariano. E aja baseado na 
razão. Você tende a estar mais aéreo e sonhador nos 
próximos dias e isto tende a atrapalhar a praticidade. 
Com isso, evite decisões sérias sem uma boa análise 

a respeito, pois a situação pode não estar clara. Prefira, portanto, as 
situações cotidianas, a organização de sua rotina e faça tudo, na 
medida do possível, sem pressa.

Hora de olhar para frente, geminiano. Você estará 
voltado aos seus projetos e pensando muito em seu 
futuro. E de forma entusiasmada e confiante. E é um 
excelente momento para fazer isso, especialmente 

nos assuntos profissionais. Você estará seguro do que quer e com 
toda a força necessária para colocar em prática os seus planos e 
projetos. Aproveite esta ótima fase.

Contenha a ansiedade, leonino. Durante esta se-
mana faça tudo com calma e de forma prudente, 
para evitar eventualidades. E evite se cobrar tanto 
a perfeição. Aproveite que suas vontades estão 

evidentes e faça uma lista de desejos. A semana pede, também, que 
faça um balanço entre seus valores e os do outro, tentando buscar 
o equilíbrio entre todos.

Hora de rever alguns contratos, libriano. Ajuste suas 
relações e acordos ao que você planejou. E não 
tema pensar nas possíveis mudanças. Ao longo 
desta semana, é prudente observar melhor sua 

rotina, verificando o que é desgastante e pode ser alterado. É um 
bom momento para resolver pendências e assuntos do passado, 
especialmente os afetivos.

O dilema da semana é entre a família e seus ob-
jetivos, sagitariano. É importante pensar no futuro 
em como realizar todos seus planos. Além disso, 
pensar em sua carreira, que precisa urgentemente 

ser estruturada e organizada para que gere bons frutos. Mas lembre-
se de dar atenção à sua família e vida pessoal, para evitar stress e 
ansiedade.

Dê mais atenção para a área financeira, aquariano. 
Que tal fazer uma planilha de ganhos e gastos? 
Isto pode ajudá-lo a administrar melhor o que tem, 
pensando no que deseja investir no futuro. Isto dará 

mais segurança a você e permitirá alinhar melhor seus planos à sua 
realidade. É uma boa semana para fazer revisões de textos, retomar 
assuntos e situações do passado.

O momento é de empolgação, taurino. Mas contenha-
se, pois a semana pede uma revisão a respeito de 
sua postura pessoal. Perceba se tem agido de acordo 
com seus princípios e vontades. O que o momento 

pede é autenticidade para que você possa revelar ao mundo todos 
seus talentos. A semana é positiva para estar com seus amigos, 
conversar, namorar e se divertir.

O dilema da semana é entre responsabilidade e diver-
são, canceriano. Por um lado você estará se cobrando 
os assuntos sérios, profissionais e as questões que 
demandam responsabilidade. Por outro, está a von-

tade de fazer mudanças e se divertir mais. Tente buscar um equilíbrio 
entre ambos. Pondere, pense com calma e tente seguir sua filosofia 
de vida da melhor forma possível.

Tente mostrar ao outro o que deseja em seu relacio-
namento, virginiano. É fundamental que você fale o 
que quer e tente conciliar suas vontades com a dos 
outros. Você tende a estar mais confiante e com um 

magnetismo que fará com que todos notem você. Aproveite para fazer 
contatos, se divulgar e fazer tudo que envolva lidar com pessoas. 
Você estará mais radiante.

Hora de namorar, escorpiano. A semana favorece o 
amor e a diversão junto da pessoa amada. Declare-
se, seja romântico, faça tudo em nome do amor. Só 
evite idealizar demais a relação ou a pessoa que está 

do seu lado, pois você tende a se empolgar e fantasiar demais as 
coisas. Curta o momento e divirta-se. O contato com amigos é muito 
bem-vindo e promete diversão.

Favorecidos os estudos, capricorniano. Use e abuse 
de sua criatividade e da vontade de aprender e vá 
em busca de novos caminhos neste sentido. É uma 
semana ideal para iniciar cursos, ler um novo livro ou 

pelo menos conversar a respeito de ideias interessantes, criativas e 
envolventes. O que importa é ampliar seus horizontes em termos de 
conhecimento.

Peixes de 22/2 a 20/3
Você tende a se sentir em evidência, pisciano. E de 
fato estará com seu brilho ativado, podendo usar e 
abusar da sua autoexpressão. Todos tendem a te notar 
e com isso você tende a atrair pessoas e situações 

muito favoráveis. Mas lembre-se de dar atenção aos seus gastos, a 
semana pede que contenha-os no que for possível. E divirta-se com 
pessoas cuja companhia é boa para você.

HORÓSCOPO DA SEMANA

O ABORTO

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

32ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
17ºC

DOMINGO:

32ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de 
tempo aberto ainda sem nuvens.

SEGUNDA:

32ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

32ºC

ALMANAQUE

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

Sol, com nevoeiro de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

RESUMO DAS NOVELAS

A emissora não forneceu os capítulos.

HOJE - Xande tenta seduzir Suzana. Soninha de-
cide ficar em Caramirim. Lulu revela a Waldete que 
Sueli trama contra Galvão. Carminha diz a Galvão 
que trabalhará no exterior. Alma ouve um disparo, 
corre para a sacada e avista Sueli.

HOJE - Gopal briga com Komal. Maya e Raj se 
encontram numa festa e ela corre dele. Ilana pede 
a Aída um atestado de bom comportamento para 
Zeca. Ashima procura Ilana, que se faz passar por 
outra. A Interpol procura Yvone.

AMANHÃ - Ademir tem um surto e acha que a casa 
está sendo invadida por ratos. Ramiro desconfia de 
Murilo. Maya diz a Deva que transou com Bahuan. 
Maya decide contar sua história a Raj. A atendente 
chama Duda para fazer o aborto.

HOJE - Marcelo, 
Beto, Aline, Hiromi 
e Toni procuram 
Maria no laborató-
rio. Zaira é atingi-
da pelos ETs. As 
crianças mutantes 
se assustam ao 
saber da chega-
da da bomba. Lino 
e Bianca fogem. 
Miguel é atingido 
numa batalha contra os vampiros e morre.

AMANHÃ - Marcelo reencontra Maria. Júlia foge. 
Samira vai ter o bebê. Sabiá avisa que as Forças 
Armadas tentarão interceptar a nave reptiliana 
sobre São Paulo. Ângela voa com a bomba do 
coração de ouro para derrubar a nave.

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Victória se desespera com o que ouviu 
de Fausto e Xavier. George diz a Bia que Lucas 
foi lutar contra o crime na periferia. Com raiva 
de Lucas, Beatriz briga com Rebeca. Maria dos 
Ventos surge e diz que a humildade de Lucas vai 
constranger Tirânia.

AMANHÃ – Depois de várias brigas, Michelle pede 
desculpas a Paulo. Fausto compra uma boate em 
Tirânia. Caio entrega o presente a Pedrinho: uma 
luneta. Elias elogia as fotos de Ricardo Guerra. 
Elias recebe encomenda estranha no jornal.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min
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