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Preços baixos derrubam pecuária
Página 14

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

Cotação em queda desde dezembro leva pecuaristas a repensar investimentos e produzir menos

Página 15

POLÍTICA

CCJ aprova 
mais vereadores 
nas Câmaras
Caso passe por votação e seja 
aprovada, PEC garante mais 5 
vereadores em Canoinhas.        P. 6

ESTRADAS

BR-280 registra 
quatro mortes 
em uma semana
 Mortes ocorreram em aciden-
tes em Mafra, Três Barras e 
Porto União. Página 19

25 toneladas de lixo são produzidas por dia em Canoinhas e vão parar no aterro sanitário Seluma (foto), em 
Mafra; deste total, 22,6% seriam potencialmente recicláveis, mas de fato nem 2% ganham este destino. 
Série de reportagens que o CN passa a publicar a partir desta edição, aborda os benefícios do destino 
consciente do lixo e o porquê  de reciclarmos tão pouco na região
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Na guarda compartilhada os pais dividem 
a responsabilidade em relação aos filhos. 
Todas as decisões sobre a rotina da crian-

ça passam a ser tomadas em conjunto.
O Código Civil não previa a guarda com-

partilhada, mas a Justiça concedia esse tipo de 
guarda em decorrência da própria construção 
da jurisprudência do País. Com a nova lei a 
prioridade será dada a este tipo de convivência, 
que permite que os pais dividam as decisões 
envolvendo a vida material, educacional, social 
e o bem-estar dos filhos.

De acordo com o texto sancionado, a guarda 
compartilhada pode ser concedida quando não há 
acordo ou de forma negociada entre os pais. O 
objetivo é dar o direito de participação que leva 
ao equilíbrio de papéis entre pai e mãe, favore-
cendo o bem-estar dos filhos, os deveres com a 
formação, a educação, a criação e a subsistência 
da criança que são de responsabilidade tanto da 
mãe quanto do pai. 

A Lei 11.698 de 13 de junho de 2008 passou 
a prever que a guarda será unilateral ou compar-
tilhada quando é atribuída a um só dos genitores 
ou a alguém que o substitua, e que por consen-
so, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, 
em ação autônoma de separação, de divórcio, 
de dissolução de união estável ou em medida 
cautelar, será decretada pelo juiz, em atenção a 
necessidades específicas do filho, ou em razão 
da distribuição de tempo necessário ao convívio 
deste com o pai e com a mãe. E que para esta-
belecer as atribuições do pai e da mãe e os perí-
odos de convivência sob guarda compartilhada, 
o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, poderá basear-se em orientação técnico-

profissional ou de equipe interdisciplinar.
A ideia de guarda compartilhada deve-se 

a responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não 
vivam sob o mesmo teto. Também concernente 
ao poder familiar dos filhos comuns, não sendo 
necessariamente a partição da guarda física, mas 
o que se pretende resguardar e evitar é o prejuízo 
à saúde emocional e mental do menor. 

Na medida em que a sociedade aceitar que a 
interrupção da vida conjugal dos pais não rompe com 
os laços afetivos e parentais dos filhos e que ambos  
estão habilitados à criação da prole em conjunto, a 
guarda compartilhada poderá representar uma 
mudança de paradigma, não existindo mais uma 
disputa entre provar quem é o “perdedor” e quem 
é o “ganhador”, mas tendo posturas de coope-
ração e mútua assistência em relação a criação 
dos filhos, acrescidos certamente, com a uma 
inigualável formação e convívio com as diferenças 
de comportamentos dos pais, com suas novas 
relações e as mudanças de padrão familiar que 
visivelmente vem modificando a cultura do âmbito 
das famílias brasileiras. 

Na aplicabilidade da guarda compartilhada, 
fatores como responsabilidade, cooperação e cor-
dialidade entre o casal, serão critérios levados em 
consideração, pois de acordo com a referida lei, a 
quebra do vínculo parental pode representar um ex-
traordinário prejuízo à formação da personalidade do 
filho e sua relação com o meio social, dando a maior 
ênfase na educação e o bem-estar dos filhos. 

Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski 
é professora de Ensino Fundamental Básico e 
bacharel em Direto

Matéria de capa do CN da 
semana passada traz uma 
notícia alvissareira em plena 

época de crise mundial. A recuperação 
econômica do campus Canoinhas/Porto 
União da Universidade do Contestado 
(UnC) merece ser destacada não apenas 
como uma conquista isolada de bons 
administradores, mas sim como uma 
conquista regional, considerando o 
movimento econômico que a instituição 
provoca. Já tivemos épocas melhores, é 
verdade, mas considerando que a UnC 
mergulhou em um verdadeiro buraco ne-
gro em meados de 2006, 
ao ponto de atrasar salá-
rios e deixar de pagar o 
13.º salário dos funcio-
nários naquele ano, a 
situação hoje é para, de 
fato, ser comemorada. 

A UnC Canoinhas 
nasceu do fim da Fun-
ploc, uma instituição 
pública mantida pelo 
município que certamente deu um passo 
acertado ao aderir a instituição que 
passava a congregar cinco campi espa-
lhados pelo Estado.

O crescimento foi meteórico. Cursos 
e mais cursos foram implementados todo 
ano. Este crescimento, justiça seja feita, 
se deve ao arrojo administrativo do pro-
fessor João Rosa Muller. Foi durante seus 
mandatos (1996-2004) que a instituição 
quadruplicou seu tamanho, chegando 
ao conceito de um dos mais importantes 
campi da UnC. Pela força da circuns-
tância, Muller deixou a presidência da 
UnC Canoinhas justamente no início 
da crise. Falta de sorte teve o professor 
Hamilton Wendt, que assumiu a institui-
ção justamente em 2005, ano que a UnC 

teve o auge do número de cursos (33) e, 
consequentemente, o auge do número de 
alunos. Como muito bem apontou o vice-
diretor-presidente da UnC Canoinhas, Dr. 
Armindo Longhi, este “auge”, represen-
tou um perigo. Aumentava o número de 
cursos e, consequentemente, o número de 
alunos, mas de forma desproporcional. 
Esta desproporcionalidade acarretou em 
uma situação insustentável. Gastava-se a 
rodo por cursos com poucos alunos. Ha-
via uma demanda findável em boa parte 
dos cursos que foram criados especial-
mente no período 2002-2005.

O sucesso das medidas 
administrativas, tomadas 
pelo diretor administrativo 
Valdecir Bechel, expostas 
na reportagem do CN, só 
obtiveram sucesso porque 
percebeu-se que o modelo 
administrativo adotado com 
sucesso em 1996 já não fa-
zia mais efeito. A demanda 
satisfatória de dez anos atrás 

havia se esgotado, deixando as contas da 
universidade no vermelho e atolando a 
instituição em uma perigosa condição.

Hoje, a UnC goza de uma situação 
menos sufocante, mas não confortável. 
Assim como todas as instituições de 
ensino superior do Brasil, a UnC precisa 
estar alerta para as consequências da crise 
mundial. O efeito dominó está cada vez 
mais evidente, cada vez que uma grande 
empresa ou um banco multinacional que-
bra. A cada dia uma leva de pessoas perde 
o emprego e, consequentemente, corta os 
gastos com a educação dos filhos ou com 
seu próprio aperfeiçoamento. Riscos há, 
em todos os setores, mas enquanto haver 
pessoas capazes de tomar medidas inteli-
gentes e sóbrias, há esperança.

EDITORIAL

A importância da UnC

Riscos há, em todos 
os setores, mas en-
quanto haver pesso-
as capazes de tomar 
medidas inteligentes 

e sóbrias, 
há esperança

Só serão publicados neste espaço, cartas ou  e-mail, com o nome completo  do autor, RG, 
endereço e telefone para contato.

Recado
Os cidadãos, em sua maioria, são acomo-

dados e desinteressados dos temas que tratam 
sobre a coletividade e se sentem distanciados 
dos seus representantes políticos, em face disto, 
a sociedade é descrente, alienada e apática no 
que diz respeito às questões da ‘vida política’ e 
da gestão pública no seu município. Observa-
mos que o eleitor estabelece uma convivência 
preponderante de clientelismo e assistencialismo 
com o seu representante, em especial com o 
vereador que se constitui no principal canal de 
representação política na sua base. Faz-se im-
prescindível que a sociedade retome a esperança 

nas soluções dos problemas que afetam o 
seu município. Cabe ao cidadão se politizar 
e conscientizar-se da necessidade de estar 
informado sobre as atividades desenvolvidas 
pelos seus representantes públicos, manten-
do um diálogo permanente e contínuo com o 
mesmo, inclusive utilizando-se dos instrumen-
tos de participação popular. Este é o momento 
de cada cidadão formar uma consciência 
cívica e crítica, assumindo o compromisso 
de participar das sessões parlamentares, das 
audiências públicas, da Tribuna Livre, acessar 
o site da Câmara de Vereadores, apresentar 
projeto de iniciativa popular. Vamos parar 
de somente reclamar dos políticos e fazer a 
nossa parte? 

Marioly Oze Mendes - marioly@ibest.
com.br Msc. em Gestão de Políticas Públi-
cas

Guarda compartilhada e aplicabilidade
ARTIGO

Terezinha de FáTima Juraczky ScziminSki 

Não é apenas o setor automotivo que estava 
literalmente parado e precisou de um em-
purrão (redução do IPI) para incrementar 

as vendas. Fazendo uma comparação bem 
humorada, para o setor de materiais de constru-
ção “a casa caiu” no começo de 2009. Segundo 
dados da Associação Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção (Anamaco), só nos 
dois primeiros meses deste ano o setor acumula 
perdas de 12% no comércio de produtos e queda 
de 15% nas vendas para a indústria.

O setor de construção civil representa 15,5% 
do PIB (Produto Interno Bruto) e, isoladamente, 
os materiais representam 5% do PIB. As ativida-
des relacionadas à construção e aos serviços de 
engenharia empregam cerca de 5% do pessoal 
ocupado no setor de serviços. Trata-se da 4ª 
maior empregadora neste setor. A construção 
auto-gerida – aquela em que o morador faz sozi-
nho a reforma ou a construção de sua casa - re-
presenta 77% das UHs (Unidades Habitacionais) 

construídas e 67% dos recursos aplicados.
Espera-se que a isenção do IPI aliada à 

grande concorrência provoque uma redução de 
10% no preço final junto ao consumidor e não 
apenas sirva para engrossar a margem de lucro 
das construtoras. 

Outro estímulo: não basta ter o material, é 
preciso saber fazer! A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado (CAS) aprovou projeto de 
Lei que assegura assistência técnica pública e 
gratuita às famílias de baixa renda. Os serviços 
de engenharia e arquitetura contratados pelo 
poder público incluiriam a construção de novas 
residências, reformas, ampliações ou regulariza-
ções fundiárias.

Marcos Crivelaro é professor PhD da Fiap e 
da Faculdade Módulo, especialista em matemá-
tica financeira e consultor em finanças. Co-autor 
do livro “Como sair do vermelho e tornar-se um 
investidor de sucesso”

Isenção do IPI nos materiais de 
construção: é a hora de reformar

ARTIGO

marcoS crivelaro
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<< O QUE PASSOU...

POLÍTICA

Material de construção terá 
desoneração
<<30/03
O governo anunciou a prorrogação, 
por três meses, da redução do 
Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) que incide sobre veículos 
e caminhões. Também serão reduzi-
dos o IPI sobre alguns materiais de 
construção e a contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre motos. 
Para compensar, o governo au-
mentará o IPI e o PIS/Cofins para 
cigarros, o que provocará uma alta 
de 30% no seu preço.

Multa por mau atendimento
<<30/03
Por desrespeitar o decreto que regu-
lamenta o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC), a empresa 
de telefonia TIM e a de transporte 
Itamarati foram multadas em R$ 
650 mil e R$ 650,875 mil, respec-
tivamente, pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça. Elas têm 
dez dias para recorrer.

SP cria o maior banco de 
próstata do mundo
<<30/03
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
de São Paulo, inaugurou o primeiro 
centro especializado em próstata 
da América Latina. Nele, passa a 
funcionar também o maior banco de 
próstata do mundo, com amostras 
de 2 mil pacientes, que subsidiará 
pesquisas voltadas ao diagnóstico 
precoce do câncer que afeta um em 
cada seis homens.

Governo anuncia maior corte 
em cinco anos

<<30/03
A crise econômica global levou o 
Governo Federal a anunciar um cor-
te de R$ 25,4 bilhões no orçamento, 
o maior desde 2004. Embora pareça 
pouco diante de um orçamento com 
despesas totais na casa dos R$ 600 
bilhões, a medida afeta justamente 
as áreas mais sensíveis politica-
mente, como obras e programas 
recém-criados.

Déficit nas contas
<<31/03
As contas do Governo Central 
(União, Previdência Social e Banco 
Central) registraram um déficit 
primário de R$ 926 milhões em 
fevereiro deste ano. É o primeiro 
resultado negativo para meses de 
fevereiro desde o início da série his-
tórica disponibilizada pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, que começa 
em janeiro de 1997. Em fevereiro 
de 2008, o governo registrou um 
superávit de R$ 5,21 bilhões em 
suas contas.

G20 começa sob previsão 
de piora da crise
<<31/03
Um dia antes do início da cúpula, 
OCDE apontou alta no desemprego 
e recuo de 4,3% entre economias 
mais industrializadas.
Para o Brasil, estimativa do órgão 
é de retração de 0,3% neste ano -a 
menor aposta até agora. O Banco 
Central trabalha com projeção de 
avanço de 1,2%.

Produção industrial em 
queda
<<1.º/04
A produção industrial brasileira caiu 
16,9% entre setembro e fevereiro. 

Setembro foi quando a crise econô-
mica global agravou-se e também 
o mês em que a indústria brasileira 
bateu recorde histórico.

US$ 1 trilhão contra a crise
<<1.º/04
A reunião do G20 em Londres deve 
fechar acordo para injetar US$ 1 
trilhão em instituições multilaterais 
como o Fundo Monetário Internacio-
nal. A informação foi divulgada pelos 
ministros Guido Mantega (Fazenda) 
e Celso Amorim (Relações Exte-
riores). Esse valor é dois terços da 
estimativa para o PIB brasileiro em 
2008 (US$ 1,5 trilhão).

CCJ derruba prisão especial
<<1.º/04
A Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado derrubou a prisão es-
pecial para ministros, governadores, 
prefeitos e membros de Judiciário e 
Ministério Público.
No mês passado, a comissão vetou 
o benefício para pessoas com diplo-
ma universitário e religiosos. Mas ele 
continuava valendo para autoridades 
sob o argumento de que poderiam 
correr riscos em cela comum. Como 
o projeto sofreu uma emenda, foi 
votado de novo na CCJ, que decidiu 
acabar de vez com a prisão especial.

BCE corta juros
<<2/04
O Banco Central Europeu (BCE) 
cortou a taxa de juros básica da zona 
do euro em 0,25 ponto percentual, 
para 1,25% ao ano, anunciou a 
instituição. Foi a sexto redução 
seguida na taxa. 
O corte foi menor do que a esperado 
pelos analistas. Eles apostavam que 
a taxa de juros iria cair 0,5 pontos 
percentuais, de 1,5% para 1% ao ano.

 CRIATIVIDADE:  Geladeira falsa era usada como passagem secreta para casa de jogos ilegais em Itajaí, no litoral catarinense

Medidas provisórias
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal fecharam um acordo para 
adotar a mesma interpretação sobre regra de trancamento de pauta por MPs. 
A decisão foi tomada durante reunião entre os presidentes Michel Temer e 
José Sarney. Temer anunciou, no entanto, que vai aguardar a decisão final do 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a nova interpretação, anunciada por 
ele no dia 17 de março.  O STF vai julgar pedido do DEM, PPS e PSDB de 
suspensão da nova interpretação proposta por Temer. Pela nova interpretação, 
PECs, projetos de lei complementar, resoluções e decretos legislativos poderão 
ser votados em sessões extraordinárias, mesmo com a pauta trancada por MPs 
nas sessões ordinárias, porque as MPs não podem tratar dos temas reservados 
a essas propostas, conforme determina o artigo 62 da Constituição Federal.

Verba indenizatória
A Mesa da Câmara dos Deputados decidiu alterar o uso da Verba Indeni-
zatória do Exercício Parlamentar. Pela nova regra que entra em vigor em 
maio, os deputados não poderão mais utilizar a verba indenizatória para o 
pagamento de despesas com alimentação, pesquisa, serviços de assessoria 
e trabalhos técnicos. A nova norma da Câmara dos Deputados também 
limita em 30% o uso da verba em serviços de segurança. Também ficará 
expressamente proibida a contratação pelo parlamentar de empresa de sua 
propriedade ou de seus familiares.

PP em convenção
O Partido Progressista (PP) realizou ontem
 sua Convenção Nacional na Câmara dos
 Deputados em Brasília. O atual presiden-
te nacional do PP, senador pelo Rio de
 Janeiro Francisco Dornelles, foi recondu-
zido numa grande festa em que foram 
eleitos os integrantes do Diretório Nacio-
nal e da Comissão Executiva Nacional. 
O PP é o segundo maior partido em 
número de filiados, com 1,28 milhão, segundo a última estimativa do TSE 
e o terceiro em número de prefeitos e vereadores. O futuro secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da prefeitura de Joinville, 
Eni Voltolini (foto), marcou presença na convenção e visitou este colunista.

Fim da prisão especial
O Senado Federal aprovou projeto de lei que acaba com a chamada “prisão 
especial” para os portadores de diploma de curso superior. O projeto segue 
para votações na Câmara dos Deputados antes de ir à sanção do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Se considerarmos que os crimes são iguais, nada 
mais justo para que a prisão seja comum para todos os criminosos. Apesar da 
aprovação da proposta a mesma mantém a prisão especial para o presidente 
da República, juízes e membros do Ministério Público da União. Os juízes 
poderão decidir ainda por prisão especial em casos que envolvam risco de vida 
ou ameaça à integridade física de quem cometeu crimes.

PR quer vaga de Clodovil
O Partido da República (PR) entrou com ação no Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo o direito de herdar a vaga deixada pelo deputado federal 
Clodovil Hernandes (PR-SP), que morreu no dia 17 de março. O cargo 
deixado pelo estilista foi ocupado por Jairo Paes de Lira (PTC-SP), suplente 
da legenda pela qual Clodovil foi eleito em 2006 com quase meio milhão de 
votos. Na ação o PR argumenta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) re-
conheceu que Clodovil deixou o PTC para ingressar no PR com justa causa. 
Se obtiver sucesso, a vaga será de Aurélio Miguel (PR), ex-judoca e vereador 
da cidade de São Paulo.

D
iv

ul
ga

çã
o 

Po
líc

ia
 M

Ili
ta

r

2,6
milhões de reais foi quanto os deputados federais 
doaram no ano passado para candidatos a prefeito e 
vereadores de seus respectivos partidos. Doações de 
222 deputados vão de R$ 3,23 a R$ 55 mil; parentes 
de parlamentares estão entre os candidatos que 
receberam dinheiro. Se fosse empresa, a Câmara seria 
umas das maiores doadoras de campanha eleitoral. 
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Claudio Vignatti e Darci de Matos reuniram militância do PT e do DEM, respectivamente, no fim de semana

Política MATÉRIA-PRIMA
Turbulência no PP

 > p. 5

CÂMARAS
CCJ aprova aumento do 

número de vereadores
> p. 6

Poder de palavra,   
como aplicar
Embora digamos que “plantando 
boa semente” na mente advirá bom 
destino e exortemos as pessoas a 
terem bons pensamentos, sabemos 
que é muito difícil alguém pensar, 
por exemplo, “sou feliz” quando 
está numa situação infeliz. O que 
fazer? Devemos usar o poder da 
palavra. Aos iniciantes em espe-
cial, ensina-se a fixar na mente os 
pensamentos apropriados utilizan-
do o método de auto-sugestão de 
Coué. Ele consiste em dizer repe-
tidas vezes a mesma frase em voz 
audível somente a si. A repetição 
acaba sugestionando a pessoa, 
que passa a sentir realmente o 
que está dizendo. Esta é uma ma-
neira muito fácil de se plantar na 
mente a semente do pensamento. 
Recomenda-se repetir 20 vezes a 
mesma frase em voz baixa e firme. 
Mesmo estando infeliz, deve-se 
repetir muitas vezes “Sou feliz. Sou 
feliz. Sou feliz...” Está enganado 
quem duvida desse método. Ele 

funciona mesmo. Pois sabemos 
que, de acordo com a lei mental, 
passa a existir somente o que é 
reconhecido. Com esse método 
a pessoa percebe e reconhece a 
verdadeira felicidade que já existe 
no seu interior, esperando ser 
manifestada. Portanto, mesmo que 
ocorram fatos desagradáveis, de-
vemos pronunciar repetidas vezes: 
“Na verdade, eu sou feliz”. Jamais 
diga o contrário. Experimente o 
método e verá o resultado. (Do 
livro “Mente, corpo e destino” – 
prof. Katsumi Tokuhisa)

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

Deputados visitam Canoinhas e região

Três políticos de renome passa-
ram por Canoinhas na semana 
passada. Na quarta-feira, 25, 
o deputado estadual Darci de 
Matos (DEM), que disputou o 
segundo turno das eleições a 
prefeito de Joinville em outubro 
passado, perdendo para Carlito 
Merss (PT), desembarcou na 
cidade a fim de visitar os princi-
pais nomes do partido como os 
vereadores Paulo Glinski e Célio 
Galeski.

Em entrevista ao CN, Matos 
disse que ouviu como principal 
reivindicação dos vereadores, 
seu empenho no sentido de 
garantir a presença de autorida-
des estaduais em uma audiência 
pública para discutir a falta de 
segurança no município. Moção 
aprovada na Câmara dos Verea-
dores há duas semanas, pede o 
agendamento da audiência para 
o mais breve possível. Matos faz 
parte da Comissão de Segurança 

edinei Wassoaski
CANOINHAS

Pública da Assembleia.
O deputado comentou ainda 

a votação do projeto que altera 
o Código Ambiental de Santa 

Catarina, aprovado na terça-feira, 
31. “É indiscutível que precisa 
ser modificada. Cada Estado tem 
suas particularidades. A mesma 

Lei vale para a Amazônia e para 
Canoinhas. Isso é um absur-
do. Queremos preservar, mas 
queremos dar condições para o 
desenvolvimento”, defendeu. O 
deputado comentou o conflito de 
competências entre Fatma (esta-
dual) e Ibama (federal), respon-
sáveis pela fiscalização ambiental. 
“Precisamos de mais fiscalização, 
tanto do Ibama, quanto da Fatma, 
não pode demorar um ano para 
liberar uma licença ambiental, 
mas para isso ocorrer de forma 
rápida é preciso definir o que o 
Ibama tem de fazer e o que a 
Fatma deve fazer”.

Matos defendeu ainda dois 
projetos de sua autoria que tra-
mitam na Assembleia. O primeiro 
prevê que o Estado promova 
teste vocacional para todos os 
estudantes prestes a entrar na 
universidade. “Isso evita que o 
estudante opte por um curso que 
mais tarde pode não se mostrar 
atraente para ele”. O outro visa 
defender os comerciantes lesados 
por cheques sem fundo. Projeto 

de Lei dá aos comerciantes o 
direito a não aceitar cheques de 
qualquer cliente. “É a liberdade 
de o comerciante aceitar ou não 
cheque”, resume.

PeTISTAS
Na noite de sexta-feira, 27, o 

ex-deputado estadual e ex-prefei-
to de Concórdia, Neodi Saretta 
(PT), palestrou para acadêmicos 
dos cursos de Gestão Pública e 
Serviço Social da Universidade 
do Contestado (UnC) campus 
Canoinhas. Saretta falou sobre o 
modelo de governo que adotou 
em Concórdia e políticas públicas 
bem sucedidas.

Na manhã de sábado, 28, 
Saretta palestrou para militantes 
do PT na sede do Sindicado do 
Comércio. Em seguida reuniu-se 
com o deputado federal Claudio 
Vignatti (PT), que havia passado 
a manhã em Papanduva. Os dois 
almoçaram juntos depois de uma 
reunião de trabalho com a direto-
ria regional do partido e partiram 
pouco depois para Mafra.

Os partidos políticos têm até o dia 
30 de abril para entregar à Justiça 
Eleitoral a prestação de contas anu-
al referente ao exercício 2008. De 
acordo com a Lei dos Partidos Polí-
ticos (9.096/95), a falta de prestação 
de contas, a desaprovação total ou 
parcial implica a suspensão das 
cotas do Fundo Partidário do ano 
seguinte ao do exercício analisado.  
As Executivas Nacionais deverão 
apresentar suas contas ao TSE, em 
Brasília. Já os Diretórios Estaduais 
têm de encaminhá-las aos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) e os 
Diretórios Municipais, aos juízos 
eleitorais. Estas prestações de con-
tas deverão espelhar toda a movi-
mentação financeira dos partidos 
no exercício de 2008, de 1.º de 
janeiro a 31 de dezembro, inclusive 
com os eventuais repasses do Fun-

CANOINHAS

Partidos têm um mês para apresentarem 
prestação de contas a Justiça Eleitoral

do Partidário. Os balanços devem 
conter, entre outros, os seguintes 
itens: discriminação dos valores e 
destinação dos recursos originários 
do Fundo Partidário; origem e 
valor das contribuições e doações; 
despesas de caráter eleitoral, com a 
especificação e comprovação dos 
gastos com programas no rádio 
e televisão, comitês, propaganda, 
publicações, comícios, e demais 
atividades de campanha e discri-
minação detalhada das receitas e 
despesas.

Após o recebimento do ba-
lanço, a Justiça Eleitoral determi-
na, imediatamente, sua publicação 
na imprensa oficial, ou a afixação 
nos cartórios eleitorais onde não 
há diário oficial. Os partidos po-
dem fiscalizar a contabilidade uns 
dos outros. A Lei dos Partidos 
Políticos admite essa fiscalização. 
O partido também pode relatar 

fatos, indicar provas e pedir a 
abertura de investigação para 
apurar qualquer ato que viole as 
prescrições legais ou estatutárias 
a que, em matéria financeira, os 
partidos e seus filiados estejam 
sujeitos. A jurisprudência do TSE 
já estabeleceu que não cabe recur-
so contra a decisão de Tribunal 
Regional Eleitoral que examina 
prestação de contas eleitorais, 
por constituir matéria eminente-
mente administrativa. Além disso, 
embora não haja prazo para o 
Tribunal analisar as contas, os 
partidos políticos que não pres-
tarem contas à Justiça Eleitoral 
estão sujeitos à suspensão do 
repasse de novas cotas do Fundo 
Partidário, independentemente da 
data de julgamento da prestação 
de contas, caso não apresentem 
o balanço contábil até o dia 30 
de abril.
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MATOS: “Queremos preservar, mas queremos dar condições para o desenvolvimento”
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> Frase da semana

Turbulência no PP

PETISTAS ARTICULANDO
O PT não dorme no ponto, mesmo em ano em que não há eleição. No final de 
semana passado recebeu duas visitas ilustres - a do ex-deputado e ex-prefeito de 
Concórdia Neodi Saretta e do deputado federal Cláudio Vignatti.
Saretta esteve na noite de sexta-feira, 27, debatendo sobre gestão pública, dando 
atenção especial a discussão sobre o Orçamento Participativo, com acadêmicos 
da UnC. No sábado, 28, se encontrou com lideranças do PT da região em uma 
atividade de planejamento estratégico e motivação.
Já Vignatti esteve durante o sábado visitando alguns municípios da região, com 
reunião de trabalho e almoço em Canoinhas, trabalhando na definição de sua 
estratégia como pré-candidato ao Senado em 2010.
Vignatti ressaltou a atuação do Governo Lula no enfrentamento da crise mundial e a sua 
responsabilidade com presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Fe-
deral. Na foto, vereador Beto Passos, Nilson Sousa, Vignatti e vereador João Grein.

Até aonde vai a birra entre Tarciso e Muller?

Tentativa do prefeito Leoberto Weinert (PMDB) 
para amenizar a poeira nos bairros periféricos 
do município, a camada de asfalto bruto reves-
tindo o chão batido definitivamente resolveu um 
problema criando outro. Se por um lado diminui 
o pó, por outro, a fragilidade do material provo-
cou sérios problemas para quem usa as ruas 
revestidas com antipó. Isso porque buracos e 
mais buracos foram abertos nestes trechos, se 
tornando verdadeiros desafios para motoristas 
e pedestres.

Na berlinda
          A oposição de Major Vieira se baseia na reprovação das contas 
do atual prefeito, Israel Kiem (DEM), quando presidiu a Câmara 
de Vereadores, para tentar derrubá-lo do poder. O processo está 
sendo  reapreciado pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso porque 
Kiem perdeu o prazo para recurso. Reside aí, por sinal, o principal 
argumento da oposição.

ANTIPÓ

A eleição para diretório municipal do PP na 
semana passada foi turbulenta.

A fim de colocar um ponto final na gestão 
João Rosa Muller a frente do partido, vereador 
Tarciso de Lima apresentou chapa para concor-
rer contra o candidato de Muller, Jaciel Neves, 
que  na expectativa de Muller, seria o candidato 
do consenso. A candidatura de Lima não agra-
dou nem um pouco a Muller, muito menos Jaciel, 
que ameaçou deixar o partido caso as chapas 
fossem submetidas a apreciação dos membros do 
diretório.

Pretendendo salvar a lavoura, Muller pediu 
suspensão da reunião e, em uma manobra para 
manter o controle do partido, lançou seu próprio 
nome como candidato a reeleição, certo de que 
Jaciel perderia para Lima.

A manobra irritou Tarciso, que chegou a 
bater boca com Muller. No fim das contas, Muller 
acabou retomando o comando do partido com a 
benção do diretório.

Nos bastidores da política, comenta-se que a 
direção do PP nunca foi tão atraente como neste 
momento em que o governador Luiz Henrique 
(PMDB) passa por um calvário no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que deve julgar nos 
próximos dias o pedido de cassação de seu diplo-
ma. Caso a ameaça se concretize, o segundo co-
locado nas eleições de 2006, no caso Esperidião 
Amin (PP), deve assumiu o governo do Estado. 
Isso traz ideias promissoras para a militância. 
Quem estiver na liderança dos diretórios, certa-
mente poderá pleitear cargos ou indicar apadri-
nhados com maior desenvoltura.

O processo de cassação do diploma de LHS, 
no entanto, parece cada vez mais distante de em-
placar no TSE. Na semana passada, o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) se manifestou contra 
a cassação. O ministro Félix Fischer, relator do 
processo, pediu parecer do MPE depois que o 
vice-governador Leonel Pavan (PSDB) foi cha-
mado para integrar o processo por decisão do 
plenário da Corte.

Mesmo que LHS seja de fato cassado, o PP 
correria o risco de se tornar impopular apenas 
por um ano e meio de mandato tampão. 

GEOCANOINHAS

“Mandei ele ficar com o 
partido” 

do vereador Tarciso de Lima (PP), repetindo o que disse para João Rosa Muller, depois de eleição 
tensa para a composição do diretório municipal do partido

> CORREÇÃO: A coluna errou na se-
mana passada ao informar que o dono 
da construtora responsável pela obra da 
E.E.B. Rodolfo Zipperer foi eleito prefeito 
de Major Vieira. Na verdade, o proprietário 
é prefeito de Monte Castelo.

> GARANTINDO: Prefeito Adelmo Alberti 
(PSDB), de Bela Vista do Toldo,  ‘apoia’ 
um jornal que acaba de surgir na cidade, 
que em linguagem semi-alfabetizada o 
elogia a exaustão.

> ‘PROFISSIONAL’: Marcos Rosek, preso 
em flagrante ano passado supostamente 
tentando extorquir um candidato a verea-
dor, foi contratado pela rádio UnC FM.

> DO LEITOR: Leitora manda e-mail lem-
brando que os estagiários já têm direito a 
férias e vale-transporte. O que a prefeitura 
de Três Barras passa a conceder é o 13.º 
salário.

> IPTU: O Conselho Municipal de Direitos 
da Pessoa com Deficiência de Canoinhas 
se reuniu ontem à noite na Câmara de 
Vereadores para discutir os dilemas da 
acessibilidade no município.

> PREPARATIVOS: Municípios começam 
a preparar o Plano Plurianual para os 
próximos quatro anos.

> PREPARATIVOS II: Em Canoinhas, tem 
reunião no dia 8, às 19h, em Felipe Schmidt.

A prefeitura de Canoinhas está iniciando o projeto 
Geocanoinhas. A primeira etapa do trabalho é o 
recadastramento dos imóveis nos bairros da cida-
de. O projeto consiste no mapeamento completo 
do município, criando um Sistema de Informações 
Geográficas que permita a leitura e o planejamento 
da cidade, de forma integrada e atualizada.
O motivo é planejar os investimentos públicos em 
pavimentação, rede de esgoto, transporte coletivo, 
saúde, educação e segurança.Missão

A Associação Empresarial de Canoinhas, por meio 
do Núcleo de Automecânicas de Canoinhas e Três Barras 
(NACT), está organizando uma missão empresarial para 
visitar a a Feira Automec 2009, de 14 a 18 de abril no 
Anhembi, em São Paulo-SP. Cerca de 1,4 mil expositores 
nacionais e internacionais de mais de 30 países partici-
pam da Feira deste ano. Os nucleados pagam R$ 100 e 
os não-nucleados, R$ 130 (nestes valores estão inclusos 
apenas a passagem do ônibus até a Indústria Aliperti 
Molas de Suspensão, em Sorocaba-SP, para visitação e 
café da manhã, após seguindo a Automec, no Anhembi. 
A entrada na feira é gratuita. Outras informações no 
telefone (47) 3622-4482.

2010
     Durante encontro com lideranças do Democratas do Planalto 
Norte, na quinta-feira, 26, em Rio Negrinho , o senador Raimundo 
Colombo reafirmou o compromisso de disputar o governo de Santa 
Catarina nas próximas eleições. “A verdade é uma só: precisamos 
estar mais fortes”, afirmou Colombo. O senador falou ainda sobre 
a possibilidade de composição da tríplice aliança – DEM, PMDB e 
PSDB – em 2010, que na visão dele, deveria ocorrer logo no primeiro 
turno. Lideranças do DEM de Canoinhas participaram do evento.
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Projeto polêmico deve voltar a pauta de votações da Câmara

CCJ aprova aumento do 
número de vereadores

Edinei Wassoaski
COM AGÊNCIAS

A crise mundial que já afeta o Brasil 
e o Estado exige uma solução básica: 
a liberação de linhas de crédito para 
o capital de giro das empresas para 
garantir o dinheiro para as indústrias 
locais. Essa é avaliação do líder do 
PP e presidente da Comissão de 
Economia da Assembleia Legislativa, 
deputado Silvio Dreveck. Para Santa 
Catarina, especificamente, Dreveck  
sugere que o Estado libere recursos 
através da Agência de Fomento 
do Estado de Santa Catarina S.A. 
(Badesc) e do Banco Regional do 
Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE). “Precisamos dar as mãos 
para atravessar o mar, para que o 
barco não afunde”, enfatiza o líder.

Dreveck  usou em seu pronun-
ciamento na Assembleia Legislativa 
um levantamento da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina(Fiesc) 
sobre os efeitos da crise no Estado, 
realizado entre os dias 16 e 27 de 
fevereiro e que teve 94 respostas. 
Um dos dados mais destacados é 
que  nada menos do que 88%  das 
indústrias catarinenses sentem os 
efeitos da crise sobre os seus ne-
gócios,  sendo que 43%, de forma 
mais expressiva. 

As dificuldades principais di-
zem respeito à restrição do crédito, à 
falta de capital de giro, classificados 
por Dreveck como preocupante. De 
acordo com a pesquisa da Fiesc, os 
principais problemas trazidos pela 
crise são queda no faturamento, 

restrições de crédito no mercado 
interno e externo, inclusive para 
capital de giro; menor volume de 
pedidos do mercado internacional 
ou cancelamentos e consequente 
redução de exportações; menor 
demanda interna; queda no preço 
de venda; redução nos níveis de 
produção; redução das margens de 
lucro; aumento da inadimplência 
dos clientes e atraso nos pagamen-
tos e aumentos de custos.

O deputado revelou, com base 
na pesquisa da Fiesc, que o volume 
de indústrias catarinenses que en-
frentou problemas para a obtenção 
de crédito, já no ano em curso, chega 
a 42%. “Aquelas que não tiveram 
dificuldades foram 29% e 29% não 
necessitaram de financiamento”. 
Quanto a investimentos, Dreveck 
acrescentou que, de acordo com 
a pesquisa da Fiesc, 48,4% das in-
dústrias pretendem investir no ano 
em curso. Destas, 21,5% o farão 
de forma integral e 26,9% com 
valores revisados para baixo. As 
que pretendiam investir em 2009 
e desistiram ou adiaram, chegam à 
proporção de 41,9%. As demais não 
planejavam investir neste ano. A in-
certeza econômica e a reavaliação da 
demanda são os principais pontos 
que geram cautela nas decisões de 
investir”, disse o líder, explicando 
ainda que 48,4% dos entrevistados 
responderam que pretendem man-
ter os planos de investimentos para 
este ano, e 90% não prevêem férias 
coletivas para março.

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados aprovou 
na quarta-feira, dia 1.º, relató-
rio do deputado Flávio Dino 
(PCdoB-MA) que, na prática, 
obriga a Câmara a promulgar o 
aumento do número de verea-
dores no País, dos atuais 51.748 
para 59.791, conforme prevê a 
chamada PEC dos Vereadores 
(333/04).

Há, no entanto, um acordo 
político entre Câmara e Senado 
para que o tema só seja analisado 
pelo plenário da Câmara depois 
de o Senado se manifestar sobre 
parte retirada do texto sobre o 
limite de gastos com as Câmaras 
Municipais.

Em dezembro passado, o Se-
nado aprovou a proposta, origi-
nária da Câmara, mas retirou do 
texto o limite. A Mesa da Câmara 
decidiu não promulgar a propos-
ta, por entender que o texto havia 
sido modificado de forma subs-

tancial. Essa decisão da Mesa 
foi questionada pelo deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
que apresentou recurso para 
que a CCJ se manifestasse. Dino 
argumentou que os dois temas 
– aumento na quantidade de ve-
readores e redução de despesas 
das câmaras municipais – são 
“dissociáveis”, o que obrigaria 
a Câmara a promulgar o que foi 
aprovado pelo Senado.

“A decisão da CCJ, na práti-
ca, foi um golpe, porque obriga 
a Câmara a aprovar com maioria 
simples (no caso do relatório 
de Flávio Dino) o que deveria 
ser analisado com quorum 
qualificado (3/5 dos deputa-
dos, conforme a tramitação de 
PECs)”, acusou o deputado José 
Eduardo Cardozo (PT-SP).

Dino argumentou que em 
outras ocasiões, como votação 
das reformas administrativa, 
judiciária e da Previdência, o ex-
pediente de separação de temas 
foi adotado, e posteriormente 
reiterado pelo Supremo Tribu-
nal Federal.

CANOINHAS PASSARIA A 15 
VEREADORES

Prevendo a possibilidade de 
a PEC passar e valer ainda para 
esta legislatura (o que parece 
pouco provável), o juiz eleitoral 
da Comarca de Canoinhas, Dr. 
André Alexandre Happke, di-
plomou em dezembro passado, 
os suplentes com possibilidade 
de assumir as novas cadeiras na 
Comarca. Caso a PEC entre em 
vigor ainda este ano, cinco novos 
vereadores assumem em Canoi-
nhas. Em Três Barras, Major 
Vieira e Bela Vista do Toldo, dois 
novos vereadores entram.

Em Canoinhas, caso pre-
valeça o método de total de 
eleitores dividido pelo número 
de cadeiras na Câmara, o coefi-
ciente eleitoral seria de um vere-
ador eleito por coligação a cada 
2.582 votos feitos. Neste caso, 
além dos dez eleitos, entrariam 
César Kogi (PSDB), Chico Mi-
neiro (PTB), Didi Ecker (DEM), 
Fernando de Oliveira (PMDB) e 
Juliano Seleme (PPS).

Deputado Silvio Dreveck enfatiza 
necessidade  de linha de crédito 

DeputaDo classifica dados da Federação como preocupantes

CÂMaRa de Canoinhas passaria de 10 para 15 vagas; suplentes estão de olho no desenrolar do caso

O ministro do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) Felix Fischer concedeu 
liminar em ação cautelar proposta 
por João Rodoger de Medeiros 
(DEM) para suspender decisão do 
Tribunal Regional de Santa Catarina 
(TRE-SC) que o multou, cassou 
seu registro de candidatura e o 
declarou inelegível por abuso de 
poder econômico, conduta vedada 

a agente público e compra de votos 
na campanha de 2008. Rodoger foi 
reeleito prefeito de Santa Cecília, a 
117 quilômetros de Canoinhas, nas 
últimas eleições. A liminar deferida 
pelo ministro Fischer vale até o julga-
mento pelo TSE do recurso especial 
apresentado pelo prefeito reeleito. O 
Tribunal Regional sustentou em sua 
decisão que a maneira de operar 

a compra de votos “foi descrita em 
detalhes pelas testemunhas de acu-
sação de modo preciso e uniforme, 
estando respaldada, inclusive, pelos 
testemunhos dos próprios correligio-
nários do recorrente responsáveis 
por sua implementação, os quais 
admitiram pedir votos, acompanhado 
da oferta de remuneração por servi-
ços prestados”.

Prefeito de Santa Cecília obtém liminar
no TSE para permanecer no cargo
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Uma boa saúde 
depende de nós

Brasileiro consome mais sal 
que o sugerido pelo OMS

Gracieli Polak
CANOINHAS
A recomendação é de que o consu-
mo não seja superior a uma colher 
de chá por dia, mas é raro encontrar 
quem consuma somente a quanti-
dade de sal recomendada pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). 
De acordo com a OMS, o consumo 
deve ser limitado a 5 ou 6 gramas di-
árias do produto,  mas os brasileiros 
consomem, em média, diariamente, 
12 gramas de sal, o que significa 
mais que o dobro da quantidade 
adequada para que a ingestão seja 
considerada saudável. Além dessa 
proporção, o consumo do cloreto 
de sódio, o popular sal de cozinha, 
pode ocasionar o surgimento ou o 
agravamento de doenças como a 
hipertensão e a diabetes. 

Segundo a nutricionista Cláu-
dia Carolina Stadler, a adoção de 
uma dieta baseada em produtos 
saudáveis, com prioridade para 
alimentos magros e naturais é 

o princípio de uma alimentação 
saudável. “Aumentar o consumo 
de frutas e verduras in natura 
é um bom começo para quem 
quer reduzir a quantidade de 
sal da comida. Mas, além disso, 
é preciso reeducar o paladar e 
aprender a ingerir menos o pro-
duto, principalmente as pessoas 
que já apresentam algum tipo de 
doença”, explica.

MUDANÇA DE HÁBITOS
Para o comerciante André 

Spitzner, que há pouco tempo 
passa por um processo de ree-
ducação alimentar para controlar 
hipertensão e diabetes, a dificul-
dade em diminuir o sal da co-
mida não é tão grande. Spitzner 
explica que sua esposa se dedica 
a preparar as refeições de acordo 
com o prescrito pelo médico, 
diminuindo consideravelmente 
a quantidade do sal, que também 
foi substituído por um específico 
para diabéticos. “Até mesmo o 
pão que eu como agora é outro. É 
o pão tarvo, que tem menos sal e 
menos açúcar. O queijo também 
agora é só o branco”, afirma. A 
substituição dos alimentos, de 
acordo com o comerciante, é 
uma boa pedida para quem preci-
sa controlar as quantidades de sal 
e sódio dos alimentos. “Antes eu 
comia salgadinhos. Agora trago 
frutas de casa. Já emagreci mais 
de oito quilos e sinto uma grande 
melhora na minha qualidade de 
vida”, relata.             > SEGUE

Diabetes e hipertensão requerem controle do produto

:: CONSELHOS DIÁRIOS ÚTEIS
• Evite, ao máximo, misturar muitos ali-
mentos diferentes na mesma refeição. 
Caso os misture, em seu organismo os 
resultados, pois cada corpo pode se 
comportar de maneira diferente.
• Dos 35 anos em diante coma apenas 
uma refeição substancial por dia. O ideal 
seria substituir o jantar por uma sopa 
de legumes ou um mingau de cereais 
integrais.
• Não beba nenhum líquido durante as 
refeições, pois eles diluem os sucos gás-
tricos e retardam a digestão, provocando 
gases. Pode beber uma hora antes ou 
duas horas depois.
• Não coma quando estiver cansado. Se o 
corpo está cansado o aparelho digestivo 
também estará. Portanto, não é conve-
niente sobrecarregá-lo ainda mais.
• Mastigue bem os alimentos (50 vezes no mínimo). Não deixe que as máquinas 
o façam por você. E lembre-se: seu estômago não tem dentes.
• Levante-se da mesa sempre com um pouquinho de fome. Não coma até a 
saciedade.
• Não coma ou beba alimentos quentes ou muito gelados. A digestão começa 
quando o alimento atinge a temperatura do organismo.
• As frituras e comidas muito gordurosas não fazem bem a ninguém e devem ser 
completamente abolidas. Substitua-as por alimentos crus, cozidos ou assados.
• Não como sem vontade, só porque soou a hora da refeição.
• Procure preparar você mesmo a sua comida ou então confie o seu preparo a 
pessoa de bons costumes, de boa saúde, bons pensamentos e boa vibração.
• Uma vez por semana, na primavera ou verão, coma apenas frutas a fim de 
dar descanso ao aparelho digestivo. No outono ou no inverno, só arroz integral 
bem cozido.
• É preferível comer as frutas a tomar o suco.
• Evite comer comida requentada. É sempre um pouco indigesta.
• Não descasque os legumes. Com a ponta de faca retire apenas os pontos 
escuros e com uma escova dura escove-os sob água corrente. Sempre que 
possível conserve as cascas e películas.
• Guarde sempre a água em que cozinhou os legumes e as verduras. Elas 
conservam a maioria das vitaminas e sais minerais e ainda servem para base 
de molhos e sopas.
• Use fogo brando ao cozinhar os alimentos para não destruir as qualidades 
nutrientes deles.
• Use, de preferência, a água mineral ou filtrada.
• Panelas as mais indicadas são as de pedra, de barro (Não glazurada ou vitri-
ficada), de ferro (restrições) ou de vidro. As panelas de alumínio desprendem 
partículas nocivas à saúde, use-as em últimos casos.
• Deixe a hora da refeição só para isso. Não discuta sobre nada neste horário.
• Procure relaxar e sentir prazer e gratidão ao comer.
 
***Procure fazer uma comida saborosa, saudável e harmoniosa. Você pode 

associar o sabor com a simplicidade.***
Alimente-se bem e ótima saúde!

FONTE: ISCINA

12 gramas de sal por dia seria o ideal
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SAÚDE DA MULHER

Consumo de sódio 
também é preocupante

Da higiene às DSTs - (Continuação)
Tanto quanto o consumo de sal, o exa-
gero do brasileiro em relação ao sódio 
também preocupa a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), que recomenda a 
ingestão máxima diária de dois gramas. 
Segundo uma pesquisa realizada na 
Faculdade de Saúde Pública da Univer-
sidade de São Paulo (USP), a população 
brasileira, de todas as faixas etárias e 
sociais consome aproximadamente 4,5 
gramas diariamente, mais que o dobro 
do valor recomendado.

Presente naturalmente em vários 
alimentos, o consumo moderado do 
sódio é necessário para que o orga-
nismo funcione de maneira correta, 

mantendo o volume de líquidos no 
corpo e evitando a desidratação, por 
exemplo. No entanto, a ingestão em 
excesso pode provocar problemas de 
saúde lentamente, causando danos que 
podem demorar anos para começar 
a apresentar suas primeiras manifes-
tações. O aumento no número de 
pessoas com hipertensão arterial no 
Brasil, de acordo com a pesquisa, está 
associado ao consumo exagerado da 
substância, hoje presente em na maioria 
dos produtos industrializados, como 
biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e 
embutidos.

PERIGO ESCONDIDO
De sabor marcante e duração pro-

longada, os alimentos industrializados 

têm no sódio um dos grandes aliados 
para ressaltar o sabor e mantê-lo por 
mais tempo, mas de forma exagerada. 
Escondido no sabor, o perigo está vi-
sível somente na tabela de informações 
nutricionais, obrigatória no País desde 
1991 e regulamentada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Basta uma olhada rápida na emba-
lagem de um dos salgadinhos mais con-
sumidos no País: 65 gramas do produto 
apresenta mais de 50% da quantidade 
diária recomendada de sódio para uma 
pessoa saudável. Diante das quantida-
des exorbitantes, a recomendação da 
Sociedade Brasileira de Nutrição é que 
sejam priorizados alimentos naturais, 
como frutas e verduras, com pouca 
adição de sal ou açúcar.

– Vamos repetir: depois de dois exames anuais, consecutivos e 
negativos, eles podem ser repetidos a cada dois ou três anos.

– Embora em alguns países se defenda o aumento do intervalo 
entre um exame e outro, não é o que se preconiza em nosso meio. Aqui 
vigora a ideia de que ele deve ser repetido anualmente. Na verdade, se 
considerarmos a população feminina do País inteiro, verificaremos que 
um porcentual muito grande de mulheres ainda não tem acesso a esse 
tipo de controle ginecológico.

– Que tipo de mensagem podemos deixar especialmente para 
as jovens que ficam apavoradas quando recebem o diagnóstico de 
que estão infectadas pelo papilomavírus?

 – A infecção na jovem é muito frequente. Ela pega o vírus porque 
está iniciando a vida sexual e não teve contato anterior com ele, só que 
também o elimina mais facilmente depois de alguns meses. Apesar disso, 
precisa fazer os exames e ser tratada. Por isso, considero importante 
destacar que todas as mulheres, as jovens em especial, ao receberem 
o diagnóstico de infecção pelo HPV, devem procurar o ginecologista 
para tratamento, porque o problema não pode ser encarado de forma 
simplista. No entanto, não há motivo para pânico. O papilomavírus está 
relacionado com o diagnóstico de câncer, mas, como regra, não causa 
essa doença, só o faz em condições especiais.

– Há como bloquear a progressão da infecção para o câncer? 
 – Há como bloquear e o cuidado está sob responsabilidade única 

e exclusivamente da própria paciente que deve procurar o médico para 
tratamento precoce. Tal comportamento aumenta a chance de cura e de 
interromper a progressão da doença.

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
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Com a fidelidade e a cooperação de 
todos os associados, que nos fiz-
eram crescer, há sete anos o Sicoob 

Canoinhas vem devolvendo aos seus asso-
ciados, com idade superior a 65 anos, o exce-
dente da sua Cota Capital base. Ao completar 
65 anos, o associado recebe de volta todo o 
capital que juntou durante o tempo em que 
trabalhou com o Sicoob Canoinhas, através 
de seu movimento de conta corrente, crédito 
rural, empréstimos, financiamentos e RDC, 
retornando em crédito na Cota Capital, 
através das sobras distribuídas ao final de 
cada exercício. Neste ano, no período de 
16 a 24 de março mais de 140 associados 
receberam a devolução do capital social, na 
agência Sede e nos Postos de Atendimento 
(Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Santa Cruz 
do Timbó, Porto União e Três Barras).

Segundo o secretário executivo do 

Sicoob, Wilson Arrabar, o dinheiro rece-
bido pelos sócios é o fruto do trabalho 
desenvolvido dentro do sistema de crédito, 
condizente com a proporção de trabalho 
que cada um depositou na cooperativa. “É 
valorização do trabalho, a resposta para o 
dinheiro investido”, destaca.

DE OLHO NO FUTURO
Com a proposta de trazer novos só-

cios para o sistema, o Sicoob investe na 
qualidade da prestação dos serviços para 
cativar seus associados, pensando no futuro.  
“Tragam filhos e netos para a cooperativa. 
Nós temos a garantia de que o dinheiro que 
os senhores trouxerem para aqui dentro não 
será perdido. Muito pelo contrário. Hoje é 
muito mais seguro aplicar o dinheiro em um 
sistema como o nosso”, afirma o secretário 
da instituição. O casal de agricultores Maria 

de Jesus e Miguel Ruchinsk, da localidade 
de Campo das Moças, interior de Canoinhas, 
entende bem o que Arrabar defende. Hoje 
aposentados, os agricultores aproveitam o 
resultado que o Sicoob apresenta e trazem 
para o sistema de cooperativa de crédito o 
restante da família. “Nossos filhos e genros 
todos são associados. Nosso neto, Fernando, 
logo vai abrir conta também. Já falamos 
para ele”, conta Maria de Jesus. 

Para o casal, contente com os resultados 
obtidos durante toda a trajetória dentro do 
sistema, confiança é a palavra de ordem para 
depositar seu dinheiro na instituição. “Isso 
aqui dá resultado. Desde que ele apareceu aqui 
na região a gente começou a participar e, olha, 
vou te dizer uma coisa: que banco abençoado. 
Meu cheque está na carteira, ainda nem vi de 
quanto é, mas confio que seja o valor justo”, 
defende o empolgado Miguel.

NOVIDADES NO ATENDIMENTO
O presidente do Sicoob, Francisco 

Greselle, em pronunciamento realizado 
durante a entrega da participação nos lucros 
aos associados anunciou uma decisão que 
tornará a rede ainda mais próxima de seus 
sócios. Segundo o presidente, em breve 
as portas das agências serão abertas às 
8h30min, para facilitar anda mais o acesso 
aos serviços prestados.

“É muito importante para os agricul-
tores que vêm do interior e chegam cedo na 
agência. Vai facilitar em muito a vida dos 
nossos associados”, anunciou. Para Edvin 
Prussak, associado que mora na localidade 
de Rio da Areia de Baixo, a medida vai 
tornar ainda melhor sua relação com o Si-
coob. “O atendimento aqui é muito bom. As 
pessoas são agradáveis e eficientes. Melhor 
que isso, impossível”, ressaltou.

Dinheiro no bolso dos associados 
Sicoob Canoinhas faz entrega de Cota Capital para seus associados

Associados do Sicoob Canoinhas - Agência Sede
Srª Lili Machado recebe o capital do presiden-

te do Sicoob Canoinhas, Francisco Greselle Agência de Santa Cruz do Timbó

Sr. Wilson Arrabar entrega o capital a 
sua mãe Srª Aida Arrabar Associados da Agência de Porto União Associados Agência de Irineópolis

Márcia (D) faz a entrega do Capi-
tal a funcionária Marina (E)

Sr. Alfredo Scultetus recebe seu
capital do Sr. Francisco Greselle

Associados recebendo sua parcela na Agência de Bela Vista do Toldo
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Região MEIO AMBIENTE
Alesc aprova Código 

Ambiental Estadual
> p. 12

SANTA CATARINA
Mais 25 setores obrigados a emitir 

NF-e a partir de abril
> p. 13

Chocolate tem aumento superior ao da inflação, aponta FGV

Gracieli Polak
CANOINHAS

Feriado de Páscoa 
aquece o comércio

Peixe durante quaresma e semana 
santa, chocolates para crianças e 
adultos. A Páscoa, um dos mais 
importantes feriados cristãos 
já não significa renovação so-
mente no aspecto religioso. O 
consumo dos produtos típicos da 
comemoração traz novo fôlego 
para o comércio que, em plena 
crise, registra aumento no volu-
me de mercadorias negociadas, 
principalmente as características 
do feriado, como o peixe e o 
chocolate. Mas, não pense que o 
aumento no consumo significa 
preço mais baixo: em relação ao 
ano passado, alguns produtos 
estão bem mais caros.  

Segundo pesquisa realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), os preços dos ovos de 
Páscoa subiram acima da inflação 
entre 2008 e 2009. Enquanto os 

preços dos ovos de número 15 
e 20 subiram em média 12% em 
relação ao ano passado, no mes-
mo período a inflação calculada 
pelo Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) ficou em 6,24% . Na 
média das sete capitais brasileiras 
pesquisadas, o preço médio do 
ovo de número 15 (entre 180g 
e 240g) passou de R$ 17,14 para 
R$ 19,26, enquanto o de número 
20 (de 375g) passou de R$ 24,47 
para R$ 27,50. Embora não haja 
dados concretos do aumento 
registrado dos produtos no Pla-
nalto Norte catarinense, o efeito 
pode ser verificado na prática 
pelos consumidores da região. 
Em lojas e supermercados que 
oferecem o produto em Canoi-
nhas, a variação é semelhante 
a constatada pela FGV, o que 
significa que quem vai comprar 
ovos de Páscoa neste ano vai pa-
gar bem mais do que os valores 
desembolsados no ano anterior.

 NOVA VELHA OPÇÃO
Segundo Cleide Maria Go-

lanovski, gerente de uma loja 
especializada em produtos a 
granel, em Canoinhas, a venda 
dos produtos típicos da Páscoa 
tiveram um aumento maior em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, mas, neste ano, o 
que chama a atenção, mais que o 
aumento de consumo depois do 
advento da crise, é a alternativa 
encontrada para driblar o preço 
dos produtos. “Nós notamos 
um aumento considerável na 
quantidade de pessoas que nos 
procuram para comprar choco-
late para confeccionar os ovos 
em casa. Como o preço dos 
ovos prontos aumentou muito 
do ano passado para cá, essa é 
uma alternativa bem interessan-
te”, conta.

Cleide explica que a variação 
no preço do chocolate a granel 
foi menor em relação ao produ-
to pronto para o consumo, o que 
fez com que, ainda mais, as pes-
soas optassem pelo velho hábito 
de fazer os ovos em casa.

A Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de Santa 
Catarina (FCDL/SC) está oti-
mista com as vendas e estima 
um crescimento de 2 a 3% no 
volume de vendas no varejo do 
Estado.

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - CANOINHAS - CEP 

89460-000, Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
PROCESSO Nº AT 01030-2005-021-12-00-1
Exeqüente : Hercilio Leffer da Cruz 
Executados : Milpinus Madeiras Ltda e outros(3)
PRAÇA: 11/05/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 25/05/2009, às 14:00 horas. 
Bem: 1)uma caminhonete Toyota HILUX CD SR5, placas AKA8303, código do 
RENAVAM sob o nº 764648500, fabricação/modelo-2001, combustível diesel, 
cor verde, carroceria aberta/cabine dupla, constando como propriedade de 
Abrão Acir Adur, em razoável estado de conservação e funcionamento, ava-
liada em R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos 
re-ais).

PROCESSO Nº  RT 00187-2008-021-12-00-2
Exeqüente : João Rodrigo Naisser Barbosa 
Executado : Valdecir Moreira de Lima
PRAÇA: 11/05/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 25/05/2009, às 14:00 horas. 
Bem: 1)um veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, placas MCB1636, código do 
RENA-VAM sob o nº 787900990, fabricação/modelo-2002/2003, combustível 
gaso-lina, cor preta, quatro portas, constando como propriedade de Banco 
Itauleasing S.A., com arrendamento mercantil em favor de Marilda Rita Lader, 
em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 16.000,00 
(dezesseis  mil reais) - Ônus: multa, no valor de R$ 191,53 (cento e noventa 
e um reais e cinquenta e três centavos).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Obs: Os bens serão arrematados à vista ou mediante sinal de 20% (vinte por 
cento) no ato da arrematação e o saldo em 24 (vinte e quatro) ho-ras. Na 
ocasião do leilão, os bens serão vendidos pela melhor oferta, desde que não 
seja caracterizado preço vil. Havendo a suspensão ou ex-tinção da execução 
em virtude de acordo antes da hasta pública, esta somente será suspensa 
após o pagamento das custas e demais despesas processuais. Eventuais 
ônus existentes sobre os bens levados a pra-ça/leilão deverão ser verificados 
pelos próprios interessados junto aos órgãos competentes. Ficam desde já as 
partes, seus cônjuges, se casados forem, credor hipotecário, usufrutuários ou 
senhorio direto, havendo, INTIMADAS pelo presente EDITAL, para todos os 
atos aqui mencionados, caso encontrem-se em lugar incerto e não sabido, 
ou não venham a ser localizados pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim, 
a exigência contida no art. 687, §5º do CPC. 

  Canoinhas/SC, 30 de março de 2009

DR. LAURO STANKIEWICZ
Juiz do Trabalho

COM preçOs altOs, consumidores têm optado em comprar barras de chocolate para derreter e transformar em ovos
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Ontem, Caroline SawinSki 
completou idade nova. 

Felicidades!

Na quarta-feira, 8, edith 
Souza estará completando 

mais um ano de vida. Parabéns 
e muitas felicidades!

Felicidades a  Monyque que completou seu primeiro ano no domingo, 
29.  Ela recebeu os muitos beijos de toda a família e amigos em sua 
festinha que foi realizada no salão social da ADC Rigesa.

O ex-sargento da Polícia Militar de Três Barras, Joel CardoSo, foi 
homenageado  pelo prefeito Elói Quege com uma placa de agradeci-
mento pelos 28 anos de serviços prestados a comunidade. Andréa rumo aos EUA

Aprontando as malas para embarcar para os Estados Unidos, a gerente 
de Saúde da SDR Canoinhas, Andréa Spitzner de Paula e Silva (foto), para 
um intercâmbio Turístico Cultural (GFE 2009 – Distrito 4740), pelo período 
de 30 dias no Estado do Arkansas. Andréa foi indicada pelo Rotary Club de 
Canoinhas, presidido por Leonardo Knopp, Ela apresentou seu currículo e 
participou com candidatos de todos os municípios que integram o Distrito 
4740, ficando entre 10 pessoas selecionadas. No processo seletivo, Andréa 
ficou entre os quatro participantes do Distrito que irão aos Estados Unidos. 
Pelo intercâmbio Turístico Cultural, cada um dos selecionados visitará várias 
cidades do Estado do Arkansas, cada um dentro de sua especialidade.  An-
dréa atuará especificamente na área da saúde em geral. Além de aprimorar 
o seu inglês, trará para Canoinhas as novidades do avanço dos programas 
de saúde preventiva dos americanos do Norte. 

Conselheiros deliberaram e aprovaram cerca de R$ 3 milhões em projetos de cinco municípios

CDR aprova projetos de Irineópolis
“Estou feliz em constatar que não apenas quase a totalidade dos conselheiros compareceram à reunião, 

mas também pessoas da comunidade e lideranças de entidades representativas da sociedade civil”, disse o 
secretário regional, Edmilson Verka, na abertura dos trabalhos da 1.ª Assembleia Geral Ordinária de 2009, 
realizada dia 26 na Câmara Municipal de Major Vieira. Os conselheiros aprovaram 24 projetos de cinco dos 
seis municípios pertencentes à SDR Canoinhas. Apenas o município de Porto União não apresentou projetos. 
Na oportunidade, o secretário executivo do CDR, Hilário Damaso da Silveira, gerente do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável da SDR, entregou aos 14 conselheiros o calendário das assembleias, já com datas 
agendadas para todos os meses de 2009. Pelo calendário, a próxima reunião, em sistema de rodízio, será no 
município de Porto União, dia 30 de abril, às 19 horas, no Centro Empresarial. 

Prazo para protocolar projetos
O presidente do CDR, Edmilson Verka, explicou 

aos conselheiros que, a partir da próxima reunião, 
em Porto União, os prefeitos e entidades deverão 
protocolar os projetos com 10 dias de antecedência 
da data da assembleia. “Com essa medida, haverá 
tempo hábil para que cada gerente analise os projetos 

e dê o seu parecer favorável à aprovação ou não. Se 
ocorrer algum erro na elaboração do projeto, o prefeito 
ou a diretoria da entidade proponente poderão ser 
comunicados para que seja refeito ou devolvido sem 
necessidade de entrar na pauta de discussões do 
conselho”, observou. 

Recursos
Para o município de Irineópolis foram aprovados os seguintes projetos: Aquisição de quatro equipos odon-

tológicos no valor de R$ 60 mil; Ampliação da sede do Esporte Clube Iguaçu no valor de R$ 110 mil; Aquisição 
de um Equipo odontológico no valor de R$ 14mil;  Ampliação da  Unidade de Saúde da sede do município 
Pronto Atendimento (PA), no valor de R$ 300 mil; Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde, no valor de R$ 
92 mil;  e recuperação da malha viária do município,  no valor de R$ 150 mil.

Três conselheiros de Irineópolis participaram pela primeira vez da assembleia do CDR: Ademir Galle (E), Geraldo 
Orlonski (C) e Vanderlei Schaikoski (D)
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Alesc aprova Código 
Ambiental Estadual
Nova Lei protege agricultura e diminui extensão de APPs

Na terça-feira, 31, o Projeto 
de Lei  (PL) nº 0238/2008 
foi aprovado na Assembleia 
Legislativa do Estado com 31 
votos a favor e sete absten-
ções. Polêmico, o projeto que 
institui o Código Estadual de 
Meio Ambiente coloca lenha 
na fogueira entre ambientalis-
tas e ruralistas no Estado ao 
alterar a Legislação nacional 
que versa sobre as áreas de 
proteção ambiental.  

O Código Florestal Brasi-
leiro (CFB), criado em 1965 e 
ainda hoje regente em todos 
os Estados brasileiros deter-
mina, entre outras medidas, a 
preservação de 30 metros de 
mata ciliar, com a intenção de 
manutenção sustentável dos 
recursos hídricos. Em Santa 
Catarina, assim que oficializa-
da a nova Legislação, a exten-
são de mata ciliar respeitada 
será de cinco metros para 
propriedades menores de 50 
hectares e de dez metros para 
propriedades maiores. 

De acordo com o gerente 
de desenvolvimento ambiental 
da Fundação do Meio Ambien-
te (Fatma) de Canoinhas, João 
Sampaio, cautela é a palavra de 
ordem neste momento. Sam-
paio explica que a aprovação 
do projeto é o primeiro passo 
para a alteração da legislação, 
que depende ainda da sanção 
governamental, assim como da 
publicação oficial para entrar 
em vigor. “Depois disso nós 
teremos de estudar o Código 
Estadual e cumprir as reso-
luções ali presentes, mas, à 
princípio, ele vai servir para 
quem hoje não cumpre a Lei 
ambiental. A supressão de ve-
getação nativa continuará sen-
do punida, então novos cortes 
não poderão ser realizados à 
vontade dos proprietários”, 
explica Sampaio.

NO CAMPO E NA CIDADE
Na prática, de acordo com 

a Fatma, muitas propriedades 
hoje ilegais seriam legaliza-
das.  Hoje, de acordo com 
informações do Levantamento 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Agropecuár io Catar inense 
(LAC), 89% das propriedades 
agrícolas catarinenses são mi-
nifúndios de até 50 hectares, 
o que representa aproximada-
mente 167 mil propriedades 
rurais distribuídas em solo 
catarinense. 

Na área urbana, muitas das 
construções ribeirinhas tam-
bém estariam adequadas de 
acordo com as novas regras. 
Segundo Sampaio, a existência 
de propriedades construídas a 

menos de 30 metros das mar-
gens dos rios hoje se justifica 
pelo direito adquirido antes 
de 1989, ano em que este tipo 
de construção passou a ser 
regulamentado. 

A expectativa com a apro-
vação do Código Estadual do 
Meio Ambiente é de que, com a 
regulamentação mais favorável 
aos proprietários, a fiscalização 
seja mais eficiente e a conscien-
tização para a preservação do 
meio ambiente maior.

 PRINCIPAL PONTO DO CÓDIGO
AMBIENTAL DE SANTA CATARINA:

- NACIONAl: o Código Florestal 
Brasileiro determina o recuo mínimo 
de 30 metros a partir das margens, 
sem distinção entre pequenas e 
grandes propriedades. 

- COM O CóDIGO EstADuAl: fica 
determinado que a largura de APP 
ao longo dos rios ou de qualquer 
curso de água tenha o limite de 5 

metros para propriedades de até 50 
hectares. Acima desse patamar, o 
menor recuo será de 10 metros, po-
dendo variar de acordo com estudos 
técnicos elaborados pela Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Exten-
são Rural e Santa Catarina (Epagri) 
que justifiquem a adoção de novos 
parâmetros. A matéria não autoriza 
a supressão de vegetação.

ÀS MARGENS do rio Canoinhas, casas nunca respeitaram o limite de 30 metros

“Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas 
mãos para cultivá-las” (Augusto Cury)

Feliz Aniversário!
30/03 Maurem Pereira Camargo Karvat       

31/03 Valdecí Massaneiro                             
01/04 Mariane Lessak Massaneiro 
02/04 Eliâne Mariãn Koch Sabatke               

03/04 Ellen Taís Krull
03/04 Géssica do Prado 

03/04 Marlos Cezar Batista                                
04/04 Adriano de Paula Gomes dos Santos 

ElIâNE MArIãN KOCh 
sAbAtKE comemorou seu 

aniversário, ontem.
Suas filhas, Daya e Dani, e seu 
esposo, Waldecir, desejam um 
feliz aniversário para a melhor 
mãe, mulher e amiga. “Nós te 

amamos!”

Hoje é dia de festa 
para MArlOs 
CEzAr bAtIstA.
“Que a esperança 
ilumine seu sorriso, 
trazendo em seu rosto 
o brilho da felicidade 
e transforme seus 
sonhos de alegria em 
realidade por toda sua 
vida. Feliz Aniversá-
rio!”, é o que deseja 
Jaqueline!

Felicidades!
A 4ª fase do curso de Gestão Pública da UnC deseja muitas 
felicidades para AlExsANDrA bAuEr, que comemora seu 

aniversário amanhã. Parabéns!

Parabéns especial
Para o grande amigo Nano. 

Grande abraço e feliz aniversário!

Na terça-feira, 31, comemorou 
seu aniversário a querida 
VAlDECí MAssANEIrO. 

Muitas felicidades!
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Mais 25 setores obrigados a 
emitir NF-e a partir de abril
Desde quarta-feira, 1º de abril, 
a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
passou a ser obrigatória em todo 
o Brasil para mais 25 setores da 
economia, entre eles autopeças, 
derivados de petróleo, aço, alu-
mínio, tinta, bebida alcoólica, 
refrigerante e fumo.

Atualmente em Santa Catari-
na existem 1.330 estabelecimen-
tos utilizando a NF-e, e no mês 
de março foram autorizadas 1,35 
milhões de notas eletrônicas. Des-
de dezembro de 2007 já foram 
emitidas 6,35 milhões NF-e.

De acordo com o coordena-
dor da NF-e em Santa Catarina, 
Marcilino Figueiredo, da Secre-
taria da Fazenda, uma legislação 
recentemente publicada dispensa 
o uso da nota eletrônica para em-
presas com faturamento anual até 
R$ 360 mil no ano de 2007, desde 
que só tenham estabelecimentos 
e operações em Santa Catarina. 
“A empresa deverá solicitar essa 
dispensa através da Internet e 
receberá um Termo de Acordo 

CANOINHAS fixando condições, que incluem a 
continuidade de uso da nota fis-
cal modelo 1/A (convencional), 
na qual deverá ser informado o 
número desse termo, para co-
nhecimento do destinatário da 
mercadoria e da fiscalização de 
trânsito”, explica.

As empresas pertencentes 
às categorias descritas ao lado 
devem ficar atentas aos prazos. 
Na página da Fazenda (www.
sef.sc.gov.br), no link “Portal da 
NF-e” ou o plantão fiscal da sua 
jurisdição há uma série de orien-
tações disponíveis.

Além dos setores do box, 
devem emitir notas fiscais eletrô-
nicas os setores de produtores, 
importadores e distribuidores 
de gás liquefeito de petróleo, 
gás natural, gás natural veicular; 
atacadistas de produtos siderúr-
gicos e ferro gusa; fabricantes de 
alumínio, laminados e ligas de alu-
mínio; fabricantes de vasilhames 
de vidro, garrafas PET e latas para 
bebidas alcoólicas e refrigerantes; 
e fabricantes e importadores de 
tintas, vernizes, esmaltes e lacas.

Balsa de Santa 
Leocádia está 
desativada
A Secretaria de Obras de Canoinhas 
comunica os usuários da balsa de 
Santa Leocádia que não está sendo 
feita a travessia porque o rio Iguaçu 
está com as águas bem abaixo do 
nível normal, podendo ocasionar 
algum acidente.

A prefeitura informa ainda que 
tão logo a situação normalize a balsa 
estará em pleno funcionamento.

CREA-SC realiza 
posse dos inspetores 
em Canoinhas
O presidente do CREA-SC, en-
genheiro agrônomo Raul Zucatto 
empossou na noite de terça-feira, 31, 
o colegiado de inspetores de Canoi-
nhas no escritório do Conselho. Após 
a posse foi realizado treinamento do 
planejamento estratégico para tratar 
do projeto de fiscalização avançada 
regionalizada, implantado em 2008 
na inspetoria de Blumenau. 

São diversos os resultados já al-
cançados com o Planejamento Estra-
tégico no CREA-SC: A implantação 
do projeto de fiscalização avançada, 
a estruturação de novos convênios e 
parcerias de fiscalização com órgãos 
públicos, a análise da condição do 
ambiente interno das inspetorias bus-
cando sua reestruturação, a redução 
do tempo de tramitação de proces-
sos, o aumento do número de Anota-
ção de Responsabilidade Técnica via 
internet (ARTs), a descentralização 
do registro de pessoa física que hoje 
pode ser feito nas inspetorias, entre 
outras conquistas. 

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Queda do preço do boi gordo gera 
crise no setor pecuário da região
Gracieli Polak
CANOINHAS

Cotação em queda desde dezembro atrapalha setor que já reduziu expectativa de produção

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

Próximo a Prefeitura Municipal

Quem procura pela carne bovi-
na nos açougues e mercados da 
região se assusta com os preços 
cobrados por uma grande varie-
dade de cortes do produto sem 
imaginar o momento de crise 
pela qual passam os criadores de 
gado de corte em Santa Catarina. 
Desde dezembro do ano passa-
do, graças a abertura do mercado 
do Estado para o produto in 
natura vindo de outras regiões do 
Brasil a desvalorização da carne 
bovina catarinense é latente, em 
contraste com o aumento no 
preço do produto final registrado 
pelo consumidor. Nesta semana, 
a cotação da arroba do produto 
variou entre R$ 77 e 80. Em 
dezembro, o preço médio pela 
arroba era superior a R$ 90.

A queda no preço do boi 
gordo, de acordo com negocian-
tes e criadores da região acontece 
em função da entrada de carne 
bovina de outros Estados em 
Santa Catarina, o que provocou 
uma redução nos abates realiza-
dos na região e a movimentação 
fraca nos frigoríficos. Movimen-
to baixo, preço menor, motivado 
ainda por outros fatores.

Segundo o comerciante Ine-
reu Blaka, responsável pela 
negociação de animais de corte 
na região, o motivo para a queda 
do preço se pauta na abertura 
do comércio no Estado, mas vai 
mais além. “Em regiões com 
vocação para a pecuária, agora 
é momento de safra, enquanto 
aqui no Estado a oferta nesta 
época é menor. A abertura 
no mercado catarinense pos-
sibilitou a entrada de carne de 
outras regiões e como lá fora 
tem bastante oferta, o preço cai. 
Também é importante ressaltar 

Sadia diz que 
negociações 
com Perdigão 
continuam
O presidente do Conselho de Admi-
nistração da Sadia, Luiz Fernando 
Furlan, afirmou na segunda-feira, 
30, que as negociações a respeito 
de uma possível associação com 
a Perdigão estão sendo levadas 
adiante pelos bancos contratados, 
por ambas as empresas. 

Após participar de reunião com 
analistas na sede da companhia, 
Furlan afirmou a jornalistas que o 
principal entrave às transações não 
é o preço das ações, “pois ninguém 
está vendendo nada”. 

Questionado sobre uma partici-
pação do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BN-
DES) no processo de capitalização 
da companhia, Furlan afirmou apenas 
que o BNDES é o maior parceiro da 
Sadia e que não sabe de nenhuma 
imposição do banco de fomento para 
que este participe das negociações. 

Ele disse que até junho deste 
ano haverá uma definição a respeito 
das negociações com a Perdigão, 
assim como para as alternativas que 
a Sadia estuda para se capitalizar. 
A empresa anunciou há dois anos 
investimentos de R$ 600 milhões 
em Mafra, mas recuou depois da 
crise iniciada em setembro do ano 
passado no mercado financeiro.

que o mercado está desaquecido, 
os volumes altos e a queda nas 
exportações são reais. Há excesso 
de ofertas em outras praças, o 
que, evidentemente, faz com que 
o preço caia”, explica.

MENOS BOI NO PASTO
Para a pecuarista Neidi-

mara Moraes, que assumiu o 
plantel do pai em uma fazenda 
no interior de Major Vieira, na 
localidade de Palmital, e há apro-
ximadamente um ano se dedica 
à criação de animais de corte, a 
situação não se mostra muito 
favorável. A criadora explica que 
vendeu o rebanho de matrizes 
da fazenda e resolveu se dedicar 
à criação dos animais de alta 
tecnologia para que houvesse 
uma entrada mensal de capital 
na fazenda. Trabalhando com 
uma rotina de aproximadamente 
80 animais, desde dezembro do 

ano passado a produção enfren-
ta uma crise sem perspectiva 
de melhora. “Em dezembro a 
situação começou a ficar ruim, 
mas foi em janeiro que o preço 
despencou. O mercado hoje está 
muito instável, o que é muito 
preocupante. Eu tenho medo de 
vender o rebanho por R$ 2,80 (o 
quilo) e não conseguir comprar 
novo lote pelo mesmo preço”, 
afirma.

Segundo o presidente da 
Associação dos Pecuaristas de 
Canoinhas e Região (Apecare), 
Edejalme Schnaider, o momen-
to não é bom, mas também não 
é tão grave para os pecuaristas 
porque, segundo ele, o valor 
oferecido pelo produto ainda 
não é superior ao custo, mas 
vai contra a onda de otimismo 
causada pelas sucessivas altas 
do produto durante 2008. Sch-
naider, que hoje se dedica à cria-

ção de bezerros, acredita que 
o momento de baixa no preço 
do boi gordo se justifica pelas 
condições em que o mercado 
como um todo se comporta. 
“Houve um ajuste no mercado 
que fez com que o preço caísse. 
O horizonte está sombrio por 
causa da crise, mas eu acredito 
que para quem produz com 
qualidade isso não será muito 
prejudicial”, afirma. 

A opinião de Schaider é 
compartilhada com Neidimara, 
que agora investe na qualidade 
do rebanho como diferencial no 
mercado. “ É complicada a con-
corrência com a carne produzida 
em Rondônia, por exemplo, por-
que ela chega aqui custando R$ 
2,40 o quilograma, produzida em 
uma realidade completamente 
diferente da nossa. O diferencial 
da carne daqui é a aparência e a 
qualidade”, ressalta.
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EXCESSO de oferta em outras praças derrubou o preço da carne de boi in natura nos mercados da região
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Canoinhas produz 25 t de lixo por dia

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Deste total, 22,6% seriam potencialmente recicláveis, mas de fato nem 2% ganham este destino na cidade

Aos 13 anos, Carlos Alberto já 
consegue ter uma renda, que em-
bora seja bem magra, lhe garante 
poder ajudar a mãe e comprar 
“umas coisinhas”, como ele 
mesmo descreve. Estudante da 
Escola Básica Municipal Dr. 
Aroldo Carneiro de Carvalho, foi 
lá que ele aprendeu que juntar o 
que as pessoas encaram somente 
como “lixo”, pode render dinhei-
ro, além de garantir equilíbrio ao 
planeta. Ele já perdeu a conta 
de quando começou a catar lati-
nhas, papelão e plástico, tempo 
suficiente, no entanto, para 
convencer um revendedor de 

material reciclável a passar pelo 
menos uma vez por mês em sua 
casa a fim de comprar o que ele 
e os irmãos juntaram.

Carlos Alberto pode vislum-
brar apenas o que pode comprar 
com o R$ 1 que ganha por quilo 
de lixo reciclável vendido, mas 
muito mais que isso, ele e o ain-
da pequeno grupo de catadores 
de lixo reciclável de Canoinhas 
estão contribuindo para um 
mundo melhor. Os benefícios 
da reciclagem do lixo são imen-
suráveis. Se depositado em um 
aterro sanitário ou pior, jogado 
em qualquer lugar, uma garrafa 
PET, por exemplo, levará cerca 
de 200 anos para se decompor. 
Se destinada a reciclagem, no 
entanto, pode ajudar a produzir 
tecidos, óleos lubrificantes, bal-
des, canos, pufes e sofás.

Para se ter uma ideia da im-
portância do trabalho desenvol-
vido por catadores como Carlos 
Alberto, hoje, no Brasil, apenas 
2% do lixo produzido é desti-
nado para a reciclagem. A título 
de comparação, o percentual de 
lixo urbano reciclado na Europa 
e nos EUA é de 40%. 

A quantidade de lixo produ-
zida semanalmente por um ser 
humano é de aproximadamente 
cinco quilos. Se somarmos toda 
a produção mundial, os números 
são assustadores. Só o Brasil 
produz 240 mil toneladas de lixo 
por dia. O aumento excessivo 
da quantidade de lixo se deve ao 
aumento do poder aquisitivo e ao 

perfil de consumo da população. 
Além disso, quanto mais produ-
tos industrializados existir, mais 
lixo é produzido, como embala-
gens, garrafas, etc.

Em torno de 88% do lixo 
doméstico brasileiro vai para o 
aterro sanitário. A fermentação 
gera dois produtos: o chorume 
e o gás metano.

Embasada em dados que 
colocam Canoinhas e região 
em posição tímida em relação a 
outras regiões do País em termos 
de reciclagem de lixo, a série de 
reportagens que o CN começa a 
publicar hoje visa conscientizar 
e mobilizar a população regional 
em torno da importância e neces-
sidade da reciclagem do lixo.

EXEMPLO DE MÃE 
PARA FILHO

Orientada por uma empresa 
de cosméticos, da qual é repre-
sentante, há cinco anos a dona de 
casa de Três Barras Sônia Maria 
Moreira não deixa uma garrafa 
ou papel ir para o lixo comum. 
Ela separa tudo em um saco que 
é recolhido semanalmente por 
um catador. A cada 15 dias, a Ser-
rana, empresa responsável pela 
coleta do lixo em Canoinhas e 
Três Barras, manda um caminhão 
coletar o material. “Aqui em casa 
até o meu menino de três anos 
pergunta se o lixo é reciclável 
antes de jogar”, conta.

Segundo Joel Alves, gerente 
da Serrana para Canoinhas e Três 
Barras, cerca de 50% dos lares tres-

barrenses separa o lixo reciclável.
Hoje, a coleta seletiva é uma 

realidade somente em Três Bar-
ras e no interior de Canoinhas, 
onde cerca de 20% da população 
aderiu a separação do lixo. O 
material coletado pela Serrana 
é destinado a uma empresa que 
vende o material para indústrias 
de reciclagem de várias cidades.

LIXO TERCEIRIZADO
Hoje, tanto a coleta do lixo 

de Canoinhas quanto a de Três 
Barras, é terceirizada para a Ser-
rana Engenharia Ltda. A empresa, 
sediada em Joinville, mas com 
aterro em Mafra, venceu licita-
ção aberta em 2001, depois que 
o aterro mantido pela prefeitura 
de Canoinhas na localidade da 
Pedra Branca foi embargado por 
órgãos fiscalizadores. O custo 
para implementação de um aterro 
chega a R$ 1 milhão, o que forçou 
a terceirização. O custo de manu-
tenção gira em torno de R$ 1,5 mil 
por dia. Isso que um aterro ainda 
tem vida útil, que não passa dos 
20 anos, segundo o professor da 
UnC Canoinhas, mestre em ges-
tão ambiental, Reinhardt Sievers.

Diariamente, dois caminhões 
da Serrana coletam o lixo dos 
canoinhenses, alternando entre 
bairros. No fim do dia, uma car-
reta com cerca de 25 toneladas 
de lixo viaja para Mafra, com 
destino ao aterro Seluma.

Não por culpa da Serrana, mas 
por falta de informação, 22,6% 
do lixo coletado por aqui poderia 
ser perfeitamente reciclado. No 
entanto, conforme explica Alves, a 
partir do momento em que o lixo 
reciclável entra em contato com 
lixo orgânico, perde a validade.
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COMO DEVERIA SER: latas de lixo mostrando os tipos de materiais recicláveis existem, mas há poucas na cidade 
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Editorial
contato: salad@cni.unc.br
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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 

Toda a concepção de Estado 
em Hobbes tem por medida sua 
dimensão antropológica, ou seja, 
o modo que Hobbes concebe o 
homem. Neste sentido, é de suma 
importância tratarmos da sua 
dimensão antropológica antes de 
tratarmos de sua concepção de 
Estado.

Para Hobbes, em estado de na-
tureza, não há desigualdade entre 
os homens, todos são relativamen-
te iguais no que diz respeito à ca-
pacidade, tanto em vigor corpóreo 
quanto em força de espírito. En-
tretanto, por vezes, é de se notar, 
que um homem se apresente com 
maior força corpórea que outro ou 
com mais vontade de poder, mas, 
uma vez considerado isso não à 
parte, mas em conjunto, ou seja, 
do ponto de vista da totalidade das 
coisas, “a diferença entre um e 
outro homem não é suficientemente 
considerável”, pois que, “quanto à 
força corporal o mais fraco tem for-
ça para matar o mais forte, quer por 
secreta maquinação, quer aliando-
se com outros que se encontrem 
ameaçados pelo mesmo perigo”. 
Por conseguinte, todos os homens 
em estado de natureza, gozam 
de uma liberdade plena. Daí, da 
consideração de uma igualdade de 
capacidades e, por conseguinte, de 
uma liberdade plena. Os homens 
quando não submetidos às injun-
ções de um poder que os excede, 
vivem em constante conflito. De 
modo que, na natureza do homem 
encontramos três causas principais 
de discórdia: primeiro - a competi-
ção; segundo - a desconfiança; e 
terceiro - o amor a glória.

A primeira leva os homens a 
atacar os outros tendo em vista 
o lucro; a segunda, a segurança; 
e a terceira, a reputação. Os pri-
meiros usam a violência para se 
tornarem senhores das pessoas, 
mulheres, filhos e rebanhos dos 
outros homens; os segundos, 
para defendê-los; e os terceiros 
por ninharias, como uma palavra, 
um sorriso, uma diferença de 

opinião, e qualquer outro sinal de 
desprezo, quer seja diretamente 
dirigido a suas pessoas, quer seja 
indiretamente (...).

Diante deste cenário de guer-
ra, na qual o homem é o lobo do 
próprio homem, percebe-se no 
homem um amor imensurável a 
vida, amor este que supera as três 
causas da guerra, porque é com 
base neste amor a vida e sabedor 
que em estado de guerra a vida 
está em eminente possibilidade 
de morte, que o homem vai delibe-
rar de sua liberdade natural para 
construir o ‘Pacto Social’. 

Deliberando de sua liberdade 
natural o homem faz um pacto 
com os outros homens, no qual 
todos deliberam de sua liberdade, 
construindo assim, por extensão o 
Estado, que surge para garantir a 
vida de seus súditos e para que os 
pactos feitos pelos súditos sejam 
cumpridos. Dito também, a garan-
tia do cumprimento do pacto social 
está no Estado, porque é preciso 
de uma força superior que coaja 
e obrigue os contratantes sobre 

o temor de um mal maior que os 
benefícios que o mesmo poderia 
receber no descumprimento do 
pacto. Esta força maior é o Esta-
do, sendo o qual personificado na 
imagem do rei. 

Para Hobbes o poder do so-
berano antecede o pacto social, 
por isso ele não responde ao 
pacto, o Estado é sempre um 
Estado de exceção, vale também 
dizer, o Estado é soberano e a 
soberania neste sentido consiste 
na ausência de forças internas 
que lhe podem vetar as suas 
decisões, ou seja, o Estado não 
precisa responder a ninguém e 
por extensão nem mesmo a uma 
constituição.

O Estado hobbesiano perpas-
sa a história e chega ao Estado 
brasileiro que em certa medida 
é influenciado pelo Estado de 
Hobbes. Podemos sobre esta 
afirmação levantar alguns aconte-
cimentos sintomáticos que denun-
ciam a presença da concepção do 
mesmo. Quais são elas: 

1º Poder no Estado brasileiro 

Concepção de Estado em Hobbes e o seu 
desdobramento no Estado brasileiro

é centralizado, percebam que as 
federações são sempre uma ex-
tensão do poder central, não pos-
suem autonomia, dito de melhor 
forma, a autonomia está muito 
restringida, o que é diferente no 
EUA, onde as federações são 
autônomas; 

2º Historicamente, no Brasil, 
quando acontecia alguma revolta 
nas federações, o Estado chegava 
e arrebentava essas revoltas. Se 
na Europa os movimentos sociais 
modificavam o Estado, no Brasil, 
o Estado arrebenta e modifica as 
federações;

3º O poder executivo no Brasil 
sempre teve prerrogativas em re-
lação aos outros poderes, dito de 
melhor forma, quando o legislativo 
e/ou o judiciário se apresentavam 
contrár ios ao execut ivo, este 
fechava os mesmos. Este fato 
revela que o Estado é um Estado 
de exceção, ele faz as leis, cuida 
para que elas não sejam descum-
pridas, mas estas nunca se aplicam 
a ele, este está à margem de cum-
primento das leis; 

4º O poder central é deter-
minante na vida dos cidadãos, 
percebam que historicamente, o 
povo brasileiro espera sempre que 
o poder central chegue e resolva 
os seus problemas, em tal situação 
é difícil pensar-se por sua própria 
conta e risco.

O Estado brasileiro tem em 
sua gênese o Estado hobbesiano, 
ainda que podemos falar em outras 
concepções de Estado presentes 
no mesmo, mas nos parece que 
podemos falar com tranqüilidade 
e por extensão, com honestidade, 
que o Estado brasileiro tem como 
veia mestra a concepção de Estado 
de Hobbes.

Autores: Paulo Flavio Andrade e 
Diogo Reinert
Alunos do segundo ano de 
Ciências Sociais - Universidade do 
Contestado Campus Canoinhas

Na obra O Príncipe, de Nicolau 
Maquiavel, escrito por volta de 
1512, cujo período o Estado era 
governado pelos principados, Ma-
quiavel faz uma análise política de 
como os príncipes devem agir para 
manter e se manter no poder.

No pr imeiro capítulo de O 
Príncipe, sintetizam-se modelos 
de Estado que existiram e existem 
entre os homens -“Todos os Es-
tados que existem e já existiram 
são e foram sempre repúblicas ou 
principados”. Mas independente 
do tipo de Estado, todos os gover-
nantes almejam manter a ordem 
e buscam o bem para si e para o 
Estado. 

Maquiavel questiona quais as 
atitudes que um príncipe deve ter, 
visando manter a ordem e instaurar 
um Estado estável. Sendo que a or-
dem deve ser construída para evitar 
a barbárie, uma vez alcançada, não 
é definitiva.

Para Maquiavel o verdadeiro 
Estado é aquele que é capaz de 

impor a ordem, e não um Estado 
imaginário. Com isso, para um 
governante ter sucesso, é neces-
sário que ele observe e examine a 
realidade como ela é e não como se 
gostaria que fosse. 

Nesta obra, embora tenha sido 
escrita para os príncipes que regiam 
as atividades dos principados, hoje 
ao lermos podemos dizer que foi 
escrita para o amanhã, destacando-
se duas qualidades que um gover-
nante deve ter: Virtude e Fortuna. A 
virtude de Maquiavel não é ligada a 
virtude cristã, é a virtude em busca 
do poder, vontade dirigida para 
alcançar um objetivo. A fortuna é 
sorte (propícia ou desfavorável), 
podemos dizer que é os bens que 
o homem deseja possuir: honra, ri-
queza, glória e poder. Sendo assim, 
homem que possuísse uma virtude 
no mais alto grau seria agraciado 
com a fortuna.

Leandro Schiessl, acadêmico da 9ª 
fase do curso de Ciências Sociais 
da UnC - Canoinhas

Conceito de Estado em Maquiavel

Quando nos lançamos ao es-
forço de buscar compreender a 
modernidade nas suas concepções 
políticas, cosmológicas e antropo-
lógicas encontraremos sem dúvida 
as contribuições   propostas por 
Thomas Hobbes (1588 – 1679).  
Nesse texto vamos nos ater a algu-
mas considerações propostas por 
Hobbes – delimitações em poucas 
linhas são sempre cruéis com os 
pensadores - e que caracterizam 
uma das principais bases de seu 
pensamento: a antropologia.

Assim, para compreendermos 
seu pensamento antropológico é 
importante que possamos entender 
seu contexto. O tempo de Hobbes 
é profundamente marcado pelo 
choque das propostas liberais e das 
propostas monárquicas de governo, 
Estado e sociedade. É um tempo de 
transformações políticas e culturais 
profundas no contexto europeu. 
Hobbes está nesse contexto, que 
é um contexto sobretudo de medo. 
Hobbes nasce num contexto de 
medo.  Sua filosofia política será 
em defesa dos monarcas. Mas não 
como um teocentrista -  mas dentro 
de suas concepções antropológicas 
e políticas – será uma defesa do 
monarca como pessoa natural e 
como uma necessidade da monar-
quia por uma necessidade natural 
do homem. Portanto, não dentro de 
uma justificativa teológica. 

Dessa forma, Hobbes parte do 
pressuposto de que a realidade é 
composta puramente de corpos. 
Somos reduzidos a corpos e nada 
mais.  O real é aquilo que é corpó-
reo. O corpo, é primeira realidade 
e aquilo a partir da qual eu somo 
e subtraio propriedades e atributos 
para chegar ao conhecimento. O 
corpo é a única coisa real, o movi-
mento é a única explicação para os 
fenômenos. Os corpos – realidade 
última do mundo -, são divididos 
nesse contexto em naturais (nosso 
próprio corpo) e artificiais (Estado,  
família etc)

Assim, somos uma realidade 
corpórea e, enquanto corpo e na-
turais, somos iguais. A natureza 
nos criou de maneira igualitária. 
Contudo, se corporeamente somos 
iguais e naturalmente dotados de 
corpo, espiritualmente não somos. 
Para Hobbes, anteriormente as leis, 
nossa natureza é egoísta. Anterior 
as leis e a organização social, o 
homem em estado de natureza é 
selvagem e individualista. Assim 
como na natureza não há leis 
convencionais, mas a lei dos mais 
fortes, assim na natureza humana. 
Para Hobbes, o homem tem de se 
organizar para defender os seus 
bens. E naturalmente, entramos 
em discórdia contínua pela com-
petição, desconfiança e busca da 
glória. Essas causas podem ser 
resumidas como a vontade do 
dominar os outros que temos. E, 
essas características do homem o 
colocam em constante estado de 
guerra. Portanto, em estado natural 
não somos bons. Somos egoístas. 
Estamos em contínua situação de 
guerra e não há garantia de paz. 
Daí se justifica a necessidade do 
soberano que esteja acima de nós e 
que nos force a cumprir um contrato 
social e pactos para a garantia da 
convivência.

Portanto, em Hobbes, encon-
tramos uma árida antropologia. Na 
concepção hobbesiana o homem 
está entregue ao homem. Na sua 
sentença “O homem é lobo do ho-
mem”. O homem em Hobbes não é  
o homem como criatura divina e boa  
por natureza. Mas o homem dotado 
de corpo e em uma condição natural 
miserável e egoísta que luta pela 
sua sobrevivência, manutenção e 
domínio frente aos demais. Nas 
palavras do próprio Hobbes: “(...)
ter de lutar sempre pela sua auto-
conservação, devendo para tanto 
lutar com todos os outros.” 

Prof MsC André Bazzanella - UnC 
- Canoinhas

Considerações Sobre a Antropologia 
Hobbesiana

 A lôba - (Rômulo e Remo) - Sec XIV

A filosofia política não é uma 
ciência. Mas tampouco é (como 
se imagina frequentemente) um 
simples corpo de doutrinas díspares 
e distantes da realidade – e ainda 
menos uma maneira pretensiosa 
de designar nossas conversas 
cotidianas. Trata-se de uma verda-
deira ferramenta. Uma ferramenta 
de análise conceitual, de reflexão 
crítica, de perspectiva histórica. 
Uma ferramenta para pensar o 
real de maneira diferente, aberta 

às mudanças e seus impactos em 
nosso cotidiano.

Partindo de um inventário dos 
principais debates que agitam na 
atualidade o campo político, o au-
tor da obra que ora se apresenta 
faz uma volta no tempo para des-
cobrir suas raízes históricas. Quer 
se trate da “liberdade”, da “justiça” 
ou da “nova ordem mundial”, 
nossas preocupações imediatas, 
assim como nossas ideias mais 
problemáticas, vêem-se assim es-
clarecidas por sua história. E essa 
história, por sua vez nos permite 
compreender melhor o contexto 
de nossas escolhas. 

É um belo livro, na medida em 
que sua beleza se estabelece atra-
vés do debate que potencializa, 
nos permitindo uma compreensão 
sintonizada com o Real.

DELACAMPAGNE, Christian. 
A filosofia política hoje: ideias, 
debates, questões. Tradução Lucy 
Magalhães; revisão técnica Danilo 
Marcandes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001. 

Sandro Luiz Bazzanella 
– Professor de Filosofia, 
Vice-coordenador do curso 
de Ciências Sociais da UnC-
Canoinhas, doutorando no 
Programa Interdisciplinar em 
Ciências Humanas da UFSC.

Pensar a modernidade se tor-
nou uma das manias nas Ciências 
Sociais dos últimos anos. Para 
alguns sociólogos já nem estaría-

mos mais na modernidade, mas 
sim numa pós-modernidade. Para 
outros a modernidade estaria num 
novo momento de sua condição. 
Este é o caso de Anthony Giddens 
no seu livro As Consequências da 
Modernidade (1991). Neste livro o 
autor também reconhece este de-
bate sobre modernidade, que para 
ele “refere-se a estilo, costume 
de vida e organização social que 
emergiram na Europa a partir do 
século 17 e que ulteriormente se 
tornaram mais ou menos mundiais 
em sua influência” (p. 11). Mas 
para Giddens a modernidade 
ainda se mantém com suas ins-
tituições, porém estas sofreram 
alterações nos últimos anos. 
Para o autor estaríamos vivendo 
as consequências da moderni-
dade com mais intensidade e de 
maneira mais universalizada. Ele 
faz esta análise desde os siste-
mas abstratos da sociedade até 
relações interpessoais no mundo 
social em que vivemos.

Alunos de Direito, Ciências 
Sociais, Gestão Pública e ... quem 
mais? Do Serviço Social, de Ad-
ministração? Incógnita. Ah! E do 
Mestrado em Desenvolvimento. Ah! 
E professores destes cursos:  Este 
é um espaço de leitura e debate 
em torno de questões que, se não 
forem do interesse dos senhores e 
senhoras, considere-se perdido o 
Planalto Norte. Igual advertência 
terrorista vale para todos os políti-
cos e a pretensa massa crítica do 
território das araucárias. O Sala D, 
que fez um ano em março,  fala das 
perspectivas de desenvolvimento 
e, em 2009, resolveu dedicar-se 
ao mais robusto tema da política: 
o Estado.

Mas quando se fala em Estado, 
pode-se fazê-lo nas dimensões 
federal, estadual ou municipal – e 
por que não regional, territorial? 
É que o conceito é íntimo da ideia 
de governo, que também existe 
nessas dimensões. E governantes 
são alvos naturais de muitas ava-
liações, análises e julgamentos. E 
benditos todos os cidadãos que o 
fazem, porque é da preocupação 
deles que nascem boas decisões e 
bons governos. 

Por óbvio, podemos afirmar que 
maus governos são o resultado do 
desinteresse do cidadão. Noutros 
termos, lembremos do dramaturgo 
Bertold Brecht, que disse mais ou 
menos assim: que o pior analfabeto 
numa sociedade é o “analfabeto 
político”. Não sabe, o idiota, que é 
do seu desinteresse que surge um 
monte de problemas, sobretudo o 
maior de todos: o político ladrão e 
corrupto. Sociedade desenvolvida 
é sociedade politizada, que avalia, 
analisa e julga seus governos. Não 

tem escapatória.
E, para tal procedimento, a 

“tiuria” tem boa contribuição. Saber 
identificar um filósofo político na 
atitude, na ação ou na postura de 
um governante, é boa parte do 
que precisa um observador para 
compreendê-lo. E tanto quanto isto, 
perceber em que um governante 
deveria seguir os conselhos de Ma-
chiavel, Hobbes, Rousseau [Russô], 
Montesquieu, Locke ou Tocqueville, 
promove boas análises e julgamen-
tos consistentes.   

Quando uma comunidade zela 
pela sua cidade, Tocqueville nos 
ajuda a analisá-la.

Quando o capim está no lugar 
da calçada, é John Locke quem se 
revira no túmulo. E quando o Monte 
resolve queimar o seu monte de lixo 
pra agradar o vizinho, não é Freud, 
é Hobbes quem explica. E é de Ho-
bbes que fala o nosso artigo central, 
também um dos nossos verbetes, 
enquanto outro fala de Machiavel. Os 
dois filósofos estavam preocupados 
em descrever o ser humano e a partir 
daí sugerir como um governante age 
para manter o bem-estar de uma ci-
dade. Um bom governo hobbesiano 
daria um ultimato: corta o capim, faz 
a calçada, ou multa! Imagina o rapaz 
acordando de manhã e a “Prefeitiu-
ra” fazendo a calçada e cobrando 
a conta depois. Ah!, mais aí vem 
a tal da propriedade privada, que 
aqui ninguém mexe, ah! Rousseau 
explica; ah! Mas e onde fica o inte-
resse público? Ajuda aí ô “tiurma” da 
“tiuria”; vamos pro Debate. 

Quando os corredores e as sa-
las da UnC almejarem a utopia de 
Thomas Morus, a nossa Universida-
de será a melhor escola de políticos 
do Planalto Norte.    
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Participe enviando um e-mail para o endereço cnorte@
newage.com.br ou telefonando para o número (47) 

3622-1571. Não é necessário se identificar.

A vez e 
a voz do 

povo!

RIC Record
Novamente, leitor liga para re-
clamar do sinal da RIC Record 
em Canoinhas que, segundo ele, 
está fora do ar há mais de uma 
semana.

Valeta no 
asfalto

Morador da avenida Expedicio-
nários reclama da valeta aberta 
pela empreiteira responsável 
pela obra de revitalização da 
avenida, em frente a panificadora 
Arco-íris e Agronaldo. Os clientes 
do comércio local têm dificulda-
des em chegar nos locais por 
conta do obstáculo criado pela 
valeta.

Promessa, 
enfim, 

cumprida
Enfim, a prefeitura começou 
a fechar os inúmeros buracos 
abertos em asfaltos pela Casan. 
Esta semana a situação mais 
crítica, da rua Roberto Ehlke 
foi, enfim, solucionada.

Moradores da rua 
Victor Soares de Car-
valho estão impressio-
nados com o tamanho 
da valeta que se abriu 
no cruzamento com a 
rua Gustavo Brandes. 

O buraco aumenta 
a cada dia, tornando 
impossível o trânsito 

de veículos, tanto que 
até mato está criando 
logo adiante. Há me-
ses uma máquina da 

prefeitura não aparece 
no bairro.

Entristecida com a resposta da prefeitura 
sobre as ruas do bairro Alto da Tijuca, 
relevando não menos importante a 
restauração das diversas localidades 
enumeradas no Correio do Norte de 
29/03/2009 quando a prefeitura nos 
respondeu sobre as fotos mandadas 
na edição anterior, leitora escreve para 
protestar: “Então teremos de aguentar 
os buracos, a falta de lombadas e tantos 
outros problemas enfrentados no nosso 
bairro, até que as equipes concluam 
as obras nas demais localidades?”, 
questiona. “Sem contar que passarão 
quatro anos e nos últimos seis meses, 
quando “ELES” precisarem de nossos 
votos, lembrarão do nosso bairro. Penso 
que como eles estiveram patrolando e 
colocando aquele material que segundo 

a prefeitura não gera barro e nem pó nas 
ruas Jornalista A. Budant, e uma rua que 
sai bem em frente ao portão do Cesc, 
poderiam ter dado continuidade nas ruas 
seguintes, ou seja, nas ruas do bairro 
Jardim Esperança e Alto da Tijuca, que 
ficam nas imediações”, sugere.  

“Assim, a promessa de que o 
bairro Jardim Esperança e Alto da 
Tijuca,  dois bairros importantes com 
empresas, moradores, e a rua Ber-
nardo Olsen sendo um dos principais 
caminhos de ônibus  de estudantes 
para a Universidade, estão por último 
na lista de restaurações.Caberá a nós 
moradores pensarmos duas vezes  
também antes de votar nas próximas 
eleições, e colocá-los por último na 
nossa lista”, conclui.

Réplica

Protesto
Notícia veiculado 
pelo CN na semana 
passada, sobre os 
tubos que estão 
depositados na rua 
Florindes (e não 
Florine, conforme o 
CN erroneamente pu-
blicou) encorajou os 
moradores a um pro-
testo. Eles planejam 
usar os tubos para 
plantar flores, como 
forma de protestar 
contra a morosidade 
da prefeitura.

Cada vez 
pior
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BR- 280 registra quatro 
mortes em uma semana
Tentativa de ultrapassagem teria causado o acidente próximo do 
trevo de Mafra, que vitimou um servidor da Justiça do Trabalho

A BR-280, que liga Canoinhas a 
Mafra, ficou especialmente mais 
perigosa na semana passada. 
Dois motociclistas morreram 
na rodovia em um intervalo de 
quatro dias.

Na sexta-feira, 27, por vol-
ta das 15 horas, o funcionário 
da Justiça do Trabalho de Ca-
noinhas, Sanderson Sardá, 48 
anos, morreu a cerca de 300 
metros do trevo de entrada a 
Mafra, ao tentar ultrapassar um 
caminhão. Um bitrem vinha no 
sentido contrário. O motorista 
do segundo caminhão, placas de 
Tubarão, Ricardo Freccia, tentou 
sair da pista, mas Sardá acabou 
batendo contra o rodado traseiro 
do caminhão. Com o impacto da 
batida, ele foi arremessado para 
fora da pista. Ele viajava com um 
grupo de outros 11 motoqueiros 
para um encontro de amantes 
das motocicletas que aconteceria 
em Presidente Getúlio, a 170 qui-
lômetros de Canoinhas. Segundo 
Jacson Padilha, que viajava em 
uma motocicleta logo atrás de 
Sardá e que testemunhou o 
acidente, foi uma fatalidade lasti-
mável. “Ele não viu que o bitrem 
estava vindo, tentou ultrapassar e 
não conseguiu”, conta. Ao cor-

rer para tentar socorrer o amigo, 
Padilha ainda o viu agonizando. 
Quando o Corpo de Bombeiros 
chegou, ele já estava morto.

A motocicleta Suzuki mil 
cilindradas, que travou em 140 
km por hora, ficou bastante dani-
ficada. Antes de sair da pista, ela 
atingiu uma segunda motocicleta, 
mas o motorista teve apenas feri-
mentos leves.

Freccia nada sofreu.

MAIS UMA MORTE
A segunda morte foi registra-

da na terça-feira, 31, na localidade 
de Rio dos Pardos, em Três Bar-
ras. Paulo Ediberto da Silva, 52 
anos, conduzia uma motocicleta 

CG-125, placa de Canoinhas, no 
sentido a Mafra, quando teria 
acidentalmente atingido o ro-
dado traseiro de um caminhão 
Scânia, placas de Pinhalzinho, 
que viajava no mesmo sentido, 
sendo arremessado para baixo do 
caminhão. O motorista da Scânia, 
de 24 anos, parou o veículo e 
chamou o Corpo de Bombeiros, 
mas já não havia mais chances de 
salvar o motociclista, que morreu 
na hora. Segundo o motorista 
do caminhão, “a motocicleta 
fez uma manobra brusca, o que 
levou a colidir contra o rodado 
traseiro da carreta”.

O acidente aconteceu perto 
da ponte do Rio dos Pardos.

DICC e GRT 
prendem 
assaltante 
de alta 
periculosidade

 

Policiais da Divisão de Investi-
gação Criminal de Canoinhas 
(DICC), formada por policiais ci-
vis e militares, em uma operação 
conjunta com o GRT, prendeu na 
tarde de terça-feira, 31, no inte-
rior de Bela Vista do Toldo, José 
Ivo Bialéski (foto), 32 anos.

Nos anos de 2005 e 2006, 
Bialéski e outros comparsas 
foram responsáveis por di-
versos assaltos ocorridos no 
interior de Canoinhas. Com sua 
prisão preventiva decretada 
desde 2006, foram realizadas 
diversas operações policiais 
objetivando sua prisão, mas 
sem sucesso. 

Considerado de alta peri-
culosidade, Bialéski agia com 
violência durante os assaltos, 
além de ter cometido um homi-
cídio anteriormente.

Temido pela população da 
pequena localidade da Gralha, 
interior de Bela Vista do Toldo, 
Bialéski mandava recados a 
polícia dizendo que “só se entre-
garia morto, e que levaria mais 
alguns com ele”.

O foragido foi preso sem 
poder esboçar reação ou fuga 
em uma operação policial que 
envolveu nove policiais entre 
civis e militares, coordenada 
pelo delegado Rui Orestes 
Kuchnir.

Homem de 
30 anos teria 
violentado 
irmão de 13
Um homem de 30 anos foi de-
tido pela Polícia na madrugada 
de segunda-feira, 30, na rua 
Adão Tiszka, no bairro Industrial 
número 1. Uma mulher de 20 
anos chamou os policiais depois 
de, segundo ela, ter flagrado o 
acusado molestando sexual-
mente o irmão, de apenas 13 
anos. O homem foi preso e a 
criança conduzida ao Hospital 
Santa Cruz. Segundo a Polícia, 
a agressão deixou o menino em 
estado de choque. 

Ladrões 
rendem 
motorista 
e levam 
camioneta
Ao parar para trocar um pneu 
furado de sua camioneta GM/
D20, placas de Realeza-PR, 
um homem foi abordado por 
três assaltantes que, armados 
com revólver, o renderam e o 
amarraram em uma árvore às 
margens da BR-280, início do 
trecho entre Canoinhas e Mafra. 
O assalto aconteceu por volta 
das 19 horas de quinta-feira, 26, 
mas somente de madrugada o 
homem conseguiu se livrar das 
cordas e correr até um hotel, de 
onde telefonou para a Polícia. 
O caso está sendo investigado, 
mas não se tem nenhuma pista 
dos ladrões.

Motociclista 
desafia a Polícia
Um motociclista de 40 anos deu 
trabalho a Polícia na manhã de 
sábado, 28. Durante rondas na 
avenida Senador Ivo d’Aquino, 
policiais desconfiaram do homem 
que conduzia a motocicleta em 
baixa velocidade. Como a placa 
estava ilegível, os policiais pedi-
ram que o motociclista parasse. 
Como ele não obedeceu, atiraram 
contra o pneu da motocicleta, 
mas mesmo assim ele conseguiu 
escapar. O motociclista só parou 
na entrada para a localidade de 
Taunay, depois de frear brus-
camente colidindo contra uma 
viatura. Ele ainda tentou fugir a 
pé, mas acabou se entregando 
depois que um tiro de alerta foi 
disparado pelos policiais. O Samu 
foi chamado para levar o homem 
para o Hospital Santa Cruz, 
onde foi internado por conta de 
ferimentos decorrentes do tombo 
e da bala não-letal que o atingiu 
em uma das pernas. Segundo 
os policiais, o motociclista não 
estava bêbado, mas não possuía 
carteira de habilitação.

Grávida 
denuncia 
amásio
Na noite de sábado, 28, na rua 
Francisco de Assis Costa, no 
bairro Campo d’Água Verde, uma 
mulher de 25 anos denunciou seu 
amásio de 21 anos por agressão. 
Segundo ela, ele teria quebrado 
objetos, ameaçado atear fogo 
na casa e a ameaçou de morte 
caso ela o denunciasse. Ele foi 
levado para a Delegacia a fim de 
esclarecer a questão. A mulher 
está grávida de oito meses.

Sem licença 
para pilotar
Na tarde de sábado, 28, na rua 10 de Julho, 
no bairro São Cristóvão, em Três Barras, 
um jovem de 25 anos tentou fugir em uma 
motocicleta ao ver uma viatura da Polícia. 
Ao abordá-lo, os policiais descobriram que 
ele não possuía carteira de habilitação e a 
moto não está licenciada. O veículo foi para 
o pátio municipal e o rapaz foi autuado.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Estanislau Czadotz Filho, 80 anos, 
e sua mulher Ana Czadotz, 78 
anos, morreram em um acidente 
no km 295 da SC-280 (trecho es-
tadual da rodovia), que liga Canoi-
nhas a Porto União, por volta do 

meio-dia de segunda-feira, 30. 
De acordo com a Polícia 

Militar Rodoviária, Estanislau 
dirigia um veículo Gol e teria ba-
tido de frente a uma Ecosport ao 
tentar ultrapassar um caminhão 

Mercerdes-Benz, com placas de 
União da Vitória-PR. O homem 
morreu no local do acidente. A 
esposa chegou a ser socorrida 
e levada ao hospital, mas não 
resistiu.

Em Porto União, casal de idosos 
morre em trecho estadual da rodovia

SARDÁ (detalhe) foi arremessado com sua motocicleta para fora da pista
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VAGAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.
br – F:(47) 3621-5600 – CEP 89.460-000, 
Canoinhas-SC – E-mail: cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Alessandra Meneghetti
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS 
INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVEN-
TUAIS INTERESSADOS – COM PRAZO DE 
20 DIAS
Usucapião nº 015.08.002148-9
Autor: Deucelio Mário Dolinski e outro

Citando(a)(s): Réus inscritos e eventuais 
interessados

Descrição do(s) Bem(ns): Terreno rural com a 
área de 60.192,92 m² ou 6,0 Ha. Localizado 
em Felipe Schmidt, Canoinhas-SC., confron-
tando: ao NORTE com terras de Francisco 
Silva e Lea Wasmen em 150,00 m; ao SUL 
com terras de Sandra Uzinski em 150,00 m; 
ao LESTE com terras de Domingo Pavarin 
em 192,98 m; Também com terras de Romão 

Tonvyk em 247,55 m; ao OESTE com terras 
de Francisco da Silva em 251,57 m. Também 
com terras de Delcelio Mario Dolinski em 
138,15 m. Ainda com terras do INCRA – res. 
legal em 68,00 m.
Prazo Fixado para a Resposta: 15 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. ADVER-
TÊNCIA: 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 1 vez(es), com intervalo de 0 dias 
na forma da lei.
Canoinhas (SC), 19 de dezembro de 2008.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.
br – F:(47) 3621-5600 – CEP 89.460-000, 
Canoinhas-SC – E-mail: cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS 
INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVEN-
TUAIS INTERESSADOS – COM PRAZO DE 
20 DIAS
Usucapião nº 015.08.004520-5
Autor: Deucelio Mário Dolinski e outro
Requerido: Tereza Rincon

Citando(a)(s): Confrontantes e terceiros 
interessados
Descrição do(s) Bem(ns): Terreno rural com 
área de 40.155,73 m² ou 4,02 Há., situado na 
localidade de Felipe Schmidt, Município de 
Canoinhas/SC., com as seguintes confron-
tações: Ao Norte com a Estrada Municipal, 
com 136,44 m.; Ao Sul com terras de Nivaldo 
Crestani, com 136,51 m.; ao Leste com terras 

de José Ozani Castro, com 291,96 m.; ao 
Oeste com terras de Deucelio Mário Dolinski 
com 296,44 m.
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) 
acima identi f icada(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. ADVER-
TÊNCIA: 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 1 vez(es), com intervalo 
de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 26 de fevereiro de 2009.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br 
– F:(47) 3621-5600 – CEP 89.460-000, Canoi-
nhas-SC – E-mail: cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS 
INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVEN-
TUAIS INTERESSADOS – COM PRAZO DE 
20 DIAS
Usucapião nº 015.08.002147-0
Autor: Izaura Castanho Froguel

Citando(a)(s): Confrontantes e terceiros inte-
ressados.
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno rural com 
a área de 201.531,86 m² ou 20,15 Ha., situado 
na localidade de Represo, Campo dos Buenos, 
Município de Canoinhas/SC., confrontando: ao 
Norte por uma cerca com terras de João Batista 
Correa em 1.021,31 m.; ao Sul por uma cerca 
com terras de Rigesa S.A., com 301,42 m.; 
Também confronta-se por marco com terras 
de Sebastião Lorena em 460,09 m.; ao Leste 

por uma cerca com terras de Rigesa S.A., com 
345,45 m.; ao Oeste por marco com terras de 
ZM-4 em 284,91 m.; Também confronta-se 
por marco com terras de Augusto Mendes em 
308,40 m..
Prazo Fixado para a Resposta: 15 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, que-
rendo, 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 1 vez(es), com intervalo 
de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 25 de fevereiro de 2009.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CORAL EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 82.899.352/0001-95

Convidamos os acionistas da Coral Empreendimentos e Participações S/A para comparece-
rem à Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária da sociedade, a serem 
realizadas cumulativamente, como faculta o § 1º do artigo 131 da Lei 6404/76 e artigo 44 da 
Resolução nº. 01/03 da Jucesc, no dia 30 de Abril de 2009, as 18:00hs, em primeira convo-
cação com 2/3 dos acionistas com direito a voto e às 18:30 hs em segunda convocação, com 
qualquer numero de acionistas com direito a voto, em sua sede social à Rua Felipe Schmidt, 
550, em Canoinhas, SC, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) – Em Assembléia Geral Ordinária: 1) Tomada das contas da Diretoria, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008;  2) Fixação dos horários dos Diretores; 3) Deliberação sobre os lucros 
apurados no exercício de 2008; 4) Outros assuntos de interesse social. b) – Em Assembléia 
Geral Extraordinária: 1) Reforma do Capitulo VII, artigo 44 do Estatuto Social, para deliberarem 
sobre transformação, incorporação, fusão e cisão da sociedade, e o seu quorum necessário, 
nos termos do artigo 136 da Lei 6404/76; 2) Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 23 de março de 2009.
A Diretoria.

Câmara Municipal de Irineópolis
Rua Paraná, 147 – Fone / fax - 0xx 47 3625.1260 / 3625.1619 -  e-mail: cmirineopolis@yahoo.com.br    site: www.camaradeirineopolis.com.br  - 89440-000  -  IRINEÓPOLIS - SC

 PORTARIA Nº 009 DE 24 
DE MARÇO DE 2009.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Irineópolis, Santa Cata-
rina, no uso de suas atribuições legais que 
lhes são conferidas pelo artigo 16, inciso 
I, letra “d”, e inciso III letra “a” também 
do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, 
inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder a Servidora PATRICIA FABIANE 
FRONCZAK, Agente Administrativo, o 
gozo das férias pelo período de 20 dias, 
iniciando em 24(vinte e quatro) de março 
de 2009 até 12 (doze) de abril de 2009.

Autorizar de acordo com o Art. 102, da 
Lei Complementar n° 001/97, de 30 de 
dezembro de 1997, converter um terço 

das férias em abono pecuniário.

Gabinete da Presidência, em 24 de março 
de 2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

PRESIDENTE
____________________________________

CONTRATO Nº 003/09

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRINEÓPOLIS

Contratado: ROGÉRIO JOSÉ FLEITH

Objeto do Contrato: LOCAÇÃO DE UM 
IMÓVEL

Valor Total: R$ 39.950,00 (TRINTA E 
NOVENTA MIL, NOVECENTOS E CIN-
QUENTA REAIS) EQUIVALENTES A 47 

MESES DE LOCAÇÃO AO CUSTO DE 
R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA 
REAIS) POR MÊS. 

Vigência :  01 DE FEVEREIRO DE 2009 
À 31 DE DEZEMBRO DE 2012.
____________________________________

CONTRATO Nº 004/09

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRINEÓPOLIS

Contratado: ROGÉRIO JOSÉ FLEITH

Objeto do Contrato: LOCAÇÃO DE UM 
IMÓVEL DESTINADO À GARAGEM DO 
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMA-
RA MUNICIPAL. 

Valor Total: R$ 9.400,00 (NOVE MIL, QUA-
TROCENTOS REAIS) EQUIVALENTES 
A 47 MESES DE LOCAÇÃO AO CUSTO 
DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) POR 
MÊS. 

Vigência:  01 DE FEVEREIRO DE 2009 À 
31 DE DEZEMBRO DE 2012.
____________________________________

CONTRATO Nº 005/09

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
IRINEÓPOLIS

Contratado: ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL 
SENHOR BOM JESUS DE AMPARO SO-
CIAL E CRISTÃO

Objeto do Contrato:  DIVULGAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ATOS E AÇÕES DE 
INTERESSE PÚBLICO DA CÂMARA 
MUNICIPAL. 

Valor Total: R$ 5.400,00 (CINCO MIL, 
QUATROCENTOS REAIS) DIVIDIDOS 
EM 09 PARCELAS MENSAIS AO CUSTO 
DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) 
POR MÊS. 

Vigência:  14 DE MARÇO DE 2009 À 12 
DE DEZEMBRO DE 2009.
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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.

PRECISA-SE 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

Prefeitura de 
Monte Castelo 
abre teste seletivo

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

Empregos

MONTE CASTELO

TRABALHE EM CASA. Ambos os se-
xos; sem experiência; acima de 18 anos; 
trabalho todo feito pelo Correio; você 
estabelece seus próprios horários; ótima 
oportunidade para estudantes, aposen-
tados e pessoas que não podem traba-
lhar fora; ganhos por produção. Ajuda de 
custo de R$ 1,2 mil mediante pequena 
produtividade; ganhe um notebook sem 
sorteios, apenas por cumprir metas; 
empresa nacional no segmento há mais 
de 4 anos. Acesse: www.trabalheemca-
saoverdadeiro.com.br/997141.

A prefeitura de Monte Castelo 
abriu, na segunda-feira, 30, um 
teste seletivo simplificado para 
contratação de profissionais em 
caráter temporário para atuar em 
diversas áreas. No total, 22 vagas 
são ofertadas para profissões 
que exigem Ensino Fundamen-
tal, Médio ou Superior. Dentre 
elas há vagas em Nível Superior 
para engenheiro florestal, en-
genheiro agrônomo e médico 
veterinário. De nível médio, as 
vagas disponibilizadas são para 
técnicos agrícolas, em um total 
de três. A maior parte das vagas 
exige apenas que o candidato 

seja alfabetizado. São 16 vagas 
para motoristas, operadores 
de retroescavadeira, operador 
de trator agrícola, operador de 
moto-niveladora e operador de 
carregadeira.

As inscrições acontecem até 
a terça-feira, 7, e custam R$ 80 
para os cargos de Nível Superior, 
R$ 50 para as vagas de Ensino 
Médio e R$ 30 para as profissões 
que exigem alfabetização. Podem 
ser realizadas na sede da prefeitu-
ra ou no site da Associação dos 
Municípios do Planalto Norte 
(Amplanorte) ou da prefeitura. 
Para outras informações, acesse 
www.amplanorte.org.br ou www.
montecastelo.sc.gov.br

Inscrições para o concurso que contratará 
profissionais de diversas áreas vão até o dia 7

VAGAS 
DISPoNÍVeIS: 

MÊCANICO SOLDADOR:
Experiência na função.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: Com experiência na 
função. Desejável nível técnico. Para 
empresa do ramo Papeleiro.

TORNEIRO MECÂNICO:
Com experiência na função. 

MÊCANICO DIESEL:
Com experiência na função.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CASEIRO: Com carteira de habilita-
ção categoria C.

REPRESENTANTE COMERCIAL:
Com experiência em vendas externas. 
Possuir veículo, para vendas em Ca-
noinhas e região.

Interessados entrar em contato pelo 
fone: 3622-0500, ou comparecer a 
Rua: Paula Pereira, 250 – 1º andar. 
Próximo a Casas Bahia.
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Taça Planalto é 
reativada na região
Nove equipes se confrontam durante três meses

Gracieli Polak
CANOINHAS
Um dos mais tradicionais campe-
onatos de futebol profissional da 
região está de volta, de cara nova. 
A Taça Planalto, antigamente co-
nhecida como Copa Norte, teve 
sua última edição realizada em 
2005, mas com pouca participação 
dos clubes regionais. Neste ano, 
a competição volta a ser realizada 
nos municípios da região e resgata 
a tradição dos antigos campeonatos 
que movimentavam os amantes do 
futebol em Canoinhas e nas demais 
cidades.

Segundo Gérson Dobros-
chinskei, da Fundação Municipal 
de Esportes (FME), que juntamente 
com a Liga Esportiva Canoinhense 
(LEC) organiza a competição, expli-
ca que nove equipes se confrontam 
desde o domingo, 22, para con-
quistar a taça, que nesta edição se 
chamará Antonio Mauro de Aguiar 
Filho, em homenagem ao filho do 
deputado estadual Antonio Aguiar, 
morto em um acidente de trânsito 
em 2007.

A competição, que se estende 
até o final de junho com jogos rea-
lizados durante os finais de semana, 
alternadamente nas cidades que 
possuem clubes inscritos, se dedica 
a preparação de jovens atletas, que, 
em alguns casos, participam de com-
petições maiores dentro do Estado. 
“O campeonato começou animado 
e os times estão motivados. O time 
de Porto União, por exemplo, pre-
para seus atletas para participar da 
2.ª divisão dentro do Catarinense” 
explica Dobroschinskei.

CLUBES
Duas equipes representam Ca-

noinhas na edição deste ano: o Bo-
tafogo e o Ouro Verde. Três Barras 
também terá dois representantes, o 
JUBC e o São Cristóvão. Bela Vista 
do Toldo participa com o Tradição, 
Irineópolis com o Iguaçu. O Gepu 
é o representante de Porto União e 
Monte Castelo leva o nome da cidade 
no clube. A novidade é o clube Inde-
pendente, de São Mateus do Sul-PR, 
que fez com que o campeonato ultra-
passasse as barreiras estaduais.

Os jogos já começaram a ser 
disputados (confira resultados no 
tabelão ao lado) e deverão acontecer 
durante os finais de semanas, nos 
estádios ou campos indicados pelas 
equipes participantes.
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Brasil na 2.ª colocação 
nas Eliminatórias
Seleção vence Peru e chega perto da ponta da tabela

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
O Beira-Rio, estádio com muitos 
espaços vazios foi a casa da Seleção 
brasileira de futebol, que na noite 
da quarta-feira, 1.º, passou fácil 
pelo Peru depois de um empate 
suado com o Equador, no domin-
go, 29. Atuando razoavelmente 
bem, a seleção não deu chance para 
que o Peru conquistasse espaço 
em campo, e, logo no começo da 
partida, marcou o primeiro gol em 
um chute espetacular do atacante 
Luis Fabiano. Sem diminuir o 
ritmo, ainda no primeiro tempo, 
Luis Fabiano balançou a rede mais 
uma vez confirmando o jogo fácil. 
Sem grandes lances, o terceiro 
gol veio no segundo tempo, pelos 
pés do volante Felipe Melo, em 
uma jogada de muita raça, com 
direito à dividida no meio-campo 
e uma arrancada até o gol adver-
sário. Depois de anos de partidas 
mornas com a seleção peruana, o 
Brasil venceu por 3 a 0, em uma 
rodada agitada pela Eliminatórias 
da Copa.

Com a vitória, além dos trope-
ços de Argentina e Chile, o Brasil 
recuperou o segundo lugar na 
classificação e está com 21 pontos. 
A diferença para o líder Paraguai 
caiu para três pontos. Logo atrás 
estão os chilenos, com 20, e os Ar-
gentinos, que seguem com 19 após 
levarem a goleada da Bolívia.

ARGENTINA TOMA
 CHOCOLATE

Também na quarta-feira, 1.º, 
uma derrota histórica da Argentina 
a colocou no centro das atenções 
dentro das Eliminatórias. Os 
hermanos perderam de 6 a 1 para 
uma Bolívia ainda inexpressiva na 
competição e o técnico Diego Ma-
radona teve de amargar as reações 
inflamadas da torcida. Nos jornais 
de ontem, a imprensa do País vi-
zinho tratou a derrota como uma 
“humilhação histórica”. A torcida 
brasileira, no entanto, viu com 
bons olhos o tropeço dos maiores 
rivais e, durante o jogo no Beira-
Rio, fez questão de homenagear 
os hermanos com canções bem 
humoradas.

A próxima rodada do campeo-
nato acontece somente em junho, 
no sábado, 6, quando o Brasil 
receberá em casa o Uruguai.

Luis Fabiano: ‘A gente sempre fica feliz de ver a Argentina perder feio’

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 
Consoante ao que dispõe a letra “A” do artigo 32º e do artigo 41º do 

Estatuto Social, ficam convidados os senhores associados da Sociedade 
Beneficente Operária, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  a realizar-
se no dia 27 de abril de 2009, em sua sede social, na rua Vidal Ramos, nº 
560, às 19:00 horas em primeira convocação com a maioria dos associados 
e, trinta minutos após com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição da Diretoria Executiva;
b) Eleição 02 membros efetivos para o Conselho Deliberativo;
c) Eleição de 05 membros efetivos a 03 membros suplentes para o 

Conselho Fiscal; 
d) Discussão, rejeição ou aprovação do Balanço Anual;
e) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
OBSERVAÇÃO 1 – As nominatas dos candidatos ao Conselho Delibe-

rativo e do Conselho Fiscal, bem como as chapas dos candidatos a Diretoria 
Executiva, deverão ser registradas na Secretaria da Sociedade, quarenta e 
oito horas antes das eleições, devendo os mesmos estarem presentes na 
Assembléia Geral Ordinária e estarem quites com a Tesouraria. A eleição 
será encerrada às 20:00 horas.

OBSERVAÇÃO 2 – O Conselho Deliberativo bem como o Conselho 
Fiscal eleitos, em sua primeira reunião, deverão eleger entre si, seu Presi-
dente e Secretário.

Canoinhas, 01 de abril de 2009

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
Conselho Deliberativo
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    Ensaio sobre a Cegueira 
é um filme indigesto. Isto é fato. 
Gostar dele ou não, muito mais que 
uma questão de estômago, é uma 
questão de estética.

Fernando Meireles (diretor de 
Cidade de Deus) poderia optar por 
um ambiente menos sombrio, me-
nos insalubre e nojento, mas não, 
quis passar ao espectador a agonia 
de quem perde a visão aos poucos. 
É sobre isso que trata o filme.

Mark Ruffalo (de E Se Fosse 
Verdade) é um oftalmologista que 
estranha ao atender um paciente que 
está perdendo a visão aos poucos, 
aparentemente sem motivo. Mal 
sabe ele que a cegueira virou uma 
epidemia mundial. No dia seguinte 
ele acorda vendo o mundo progressi-
vamente mais embaçado, até perder 
de vez a visão. Julliane Moore (de 
As Horas) vive a esposa dedicada 
que, inexplicavelmente, é a única a 
não perder a visão. Acompanhando 
o marido, ela acaba em uma espécie 
de asilo, junto com outras dezenas de 
cegos. O asilo nada mais é que um 
depósito humano. Os mais espertos 
usam máscaras para proteger os 
olhos e mantém os cegos presos no 
local sob ameaça.

A condição do asilo é tão de-
gradante quanto à dos depósitos 
de leprosos que funcionavam 
no Brasil no período da ditadura 
militar. Como é a única que enxer-
ga, Julliane ajuda como pode. A 
situação, claro, se torna cada vez 
mais degradante e insustentável, 
especialmente quando alguns 
começam a reivindicar o comando 
do grupo. Gael García Bernal (de O 
Crime do Padre Amaro) representa 
o cego mal. Liderando um motim, 
ele se apossa da comida e cria 
uma situação ainda mais tensa. A 
cena em que ele e seus comparsas 
estupram um grupo de mulheres é 
aterradora.

Todos estes ingredientes fa-
zem de Ensaio Sobre a Cegueira 
um filme tão difícil quanto a obra 
que o inspirou, do mestre português 
José Saramago. Pensava até que 
Meireles, mais simpático a produ-
ções de visual impecável, não daria 
conta da empreitada. Enganei-me. 
Meireles prova mais uma vez o 
gênio que é ao dar a uma obra 
reflexiva o tom adequado em uma 
produção cinematográfica das mais 
fundamentais para entender o cine-
ma que faz pensar.                 (EW)

Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:
1.

3.
2.

4. 
5.

Não Tente Me Impedir                            Bruno & Marrone
Chora Me Liga                               João Bosco & Vinícius
Universitário Apaixonado                        Garotos de Ouro
Oba, Oba                                               Papas da Língua
Cinderela                                               Bruno e Maurício

Avaliaçăo CN: Filme:               ***

   E.R. (ou Plantão Médico
mesmo), a série protagonizada 
por George Clooney na época da 
Porta da Esperança chegou ao fim 
ontem, depois de 15 anos no ar, 
quando o episódio final (de duas 
horas de duração) foi exibido nos 
EUA. Enquanto isso, a novela de 
Grey’s Anatomy (outra série médi-
ca americana) está longe de termi-
nar: na sexta-feira passada, a atriz 
Katherine Heigl (foto), intérprete da 
dra. Izzie Stevens, declarou que 
sim, tem vontade de continuar no 
elenco da produção. O fato é que, 
há pouco mais de um mês, o ator 

> ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA (Blindness) > PLANTÃO MÉDICO
James Pickens Jr, também mem-
bro do elenco da série, declarou 
que não só Katherine como tam-
bém o ator T. R. Knight estariam 
de saída. Uma semana depois, a 
criadora e roteirista do programa, 
Shonda Rhimes, desmentiu a 
declaração anterior dizendo que 
ninguém estava de saída e que a 
série estava em sua melhor fase. 
Agora, Katherine disse à imprensa 
americana que apesar de estar 
confiante de que sua personagem 
ainda possa render boas histórias 
por mais algum tempo, vem re-
cebendo sinais de que sua saída 
pode não ser apenas um simples 
rumor. 

Porém, ela ainda confirmou 
que, até agora, ninguém da equipe 
oficial deu-lhe qualquer informação 
ou posicionamento à respeito de 
sua personagem (ativa na série 
até esta quinta e atual temporada). 
Enquanto o entra e sai continua, 
Shonda Rhimes (a autora) decla-
rou que os planos para a sexta tem-
porada são de um céu mais aberto 
para os personagens do hospital 
de Seattle, que ultimamente pas-
saram por turbilhões e perdas em 
enredos que incluíram mortes e 
infidelidade. Shonda promete um 
retorno aos bons tempos e novos 
conflitos pessoais para a turma - 
além de gente nova nos corredores 
do Seattle Grace. Os fãs agrade-
cem!                                           (GM)

CN retoma 
publicações 
mensais
A partir desta edição o CN retoma o 
rodízio das páginas nobres do jornal 
(16 e 17), mas com nova distribuição. 
A primeira semana do mês continua 
privilegiando o meio acadêmico com 
as reflexões do Sala D. Na segunda 
semana passa a ser publicada a 
festejada seção Nosso Povo Nossa 
História. Na terceira semana, o CN 
Educar vem com uma nova proposta, 
apresentando o que de mais impor-
tante o meio estudantil de Canoinhas 
e região está produzindo dentro das 
escolas. Fechando o rodízio, a quarta 
semana do mês traz o CN Mulher. 

Aurora fecha 
frigorífico em 
Joaçaba
O frigorífico de Copercentral Au-
rora, em Joaçaba, no Meio-Oeste 
catarinense, vai fechar as portas a 
partir da próxima semana. A medida 
foi anunciada ontem pela diretoria 
aos cerca de 200 funcionários que 
perderão seus empregos. 

Segundo o presidente da Aurora, 
Mário Lanznaster, o fechamento da 
unidade é irreversível. Em entrevista 
à Rádio Catarinense, Lanznaster disse 
que as atividades serão paralisadas em 
função da queda das exportações de 
carne suína e pela falta de infraestru-
tura da unidade. O frigorífico enfrenta 
problemas com a falta de água. 

A Aurora adiou para 2010 o anúncio 
de um possível investimento de R$ 400 
milhões em uma unidade frigorífica e 
uma fábrica de ração em Canoinhas.

Páscoa Solidária 
2009 dos 
funcionários 
do HSBC
Os funcionários da agência de 
Canoinhas do HSBC estão arre-
cadando OVOS DE PÁSCOA (n° 
12) ou contribuições em dinheiro, 
para na semana da Páscoa fazer 
a entrega de chocolates às 52 
crianças e adolescentes que fa-
zem parte do Programa de Saúde 
Mental da SAVC, do qual o Institu-
to HSBC Solidariedade é um dos 
patrocinadores.

Unidade de arrecadação: 
Agência HSBC - Rua Major Vieira 
289 - Fone: 3622 3633.

As doações deverão ser feitas 
no máximo até hoje. O custo de cada 
ovo é R$ 11.

GERAL
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 Aniversariantes
03/04 - Sergio Pedro Moraes
03/04 - Suzana Sorg
04/04 - Micheli Adriana Fernandes
05/04 - Valdir Willi Neto
05/04 - Erli Finta
05/04 - Antonio Adir Suchara
07/04 - Erli Finta
07/04 - Gerson Orlando Langer
07/04 - Taís da Cunha
07/04 - Gisele Sabatke da Cunha
07/04 - Amadeus Poloninski
07/04 - Terezinha Vicznevski
08/04 - Siomara Voigt Machado
08/04 - Marcelo Iendras
08/04 - Pedro Iendras
08/04 - Liomara Voigt Machado
08/04 - Rejeane PadilhaNa segunda-feira, 30,  Almiro e Roseli completaram 

35 anos de casados. Para eles, seus filhos, netos, 
noras e genro desejam toda felicidade do mundo!

“Não é um evento tão conhecido, 
nem algo tão anormal, mas é espe-
cial. Feliz aniversário Junior.”

Gustavo Lisboa completou seus três 
aninhos no sábado, 28. Seus pais, Sônia 
e Alvacir, desejam muita 
felicidade para o garotinho! - Amanhã a Fundação Cultural de 

Canoinhas e a Artecriação, realizam 
uma Feira de Artesanato. O evento 
irá acontecer no calçadão da Felipe 
Schimidt, em frente ao Banco do Bra-
sil, das 9 às 14h. Participe!

 - Toda felicidade do mundo aos ani-
versariantes Wélinton e Kauan 
nunes.A mãe, Ilda Vielevski, e o 
irmão, Willian, dão os parabéns e 
desejam muitas felicidades.

- Felicidades para Karin Doroty 
Krüger Melo, Marlene Pe-
charca corrêa e eloá ste-
Mclair pelos seus aniversários! A 
amiga Ilda Vielevski deseja saúde, 
felicidade e sucesso!

- rosane Pangratz steilen 
completa idade nova amanhã! Pa-
rabéns!

Stéfani Demikoski 
completou seus 
15 anos, ontem. 
Muita paz, saúde, 
realizações e con-
quistas são os de-
sejos de seus pais, 
Édila e Roberto. 
Parabéns!

Débora e Crislei comemoram um ano de namoro. 
Muitas felicidades para o casal!

Os papais-coruja Cleonice e Wilmar dos Anjos comemora-
ram com a filhota Larissa, seus 5 aninhos no domingo, 29
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Publicação de classificados  
será aceita somente até às 

18 horas de terça-feira. 

IMÓVEIS

DIVERSOS

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

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

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

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 constru-
ção c/ 189m², 2 quartos, 1 suíte, 2 banhei-
ros, 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 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 2,33 alqueires de terra de plan-
ta 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 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, churrasqueira, 
lavanderia fechada, garagem para 2 
carros, terreno 13x30 na rua Antonio Ni-
colazzi, 661. Valor: R$ 98 mil ou R$ 23 
mil + financiamento. Fone: 8854-5262.

VENDE-SE uma casa de alvenaria em 
Curitiba, próxima ao supermercado Con-
dor, no bairro Boqueirão. Fone: 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.

VENDE-SE uma panificadora em pleno 
funcionamento, ótima clientela, bom 
faturamento e ótima localização. Motivo: 
mudança para o exterior, preço de oca-
sião. Ligar somente interessados. Fone: 
9210-0947 ou 9210-9242.

VENDE-SE uma vídeolocadora com 
aproximadamente 1500 filmes, no 
centro da cidade, toda equipada, ótima 
clientela. Fone: 3622-6864, das 13 às 
22 horas.

VENDE-SE lote de esquina, medindo 
360m², no bairro Aparecida no valor de R$ 
5 mil ou troco por moto. Fone: 9128-1265.

ALUGA-SE uma casa de alvenaria, 2 
quartos, banheiro, sala, copa, cozinha, 
conjugados, varanda, churrasqueira e 
área de serviço, fundos, sem garagem. 
Rua: Álvaro Soares Machado, 454. 
Fone: 3622-1119 e 3622-4216.

VENDE-SE estante para vídeolocadora 
e maleta em couro. Fone: 9131-8130.

VENDO poste de 7 metros, 2 meses de 
uso, completo com padrão mono provisório 
e toda fiação instalada. Entrego no local. 
Motivo: cancelamento da construção. Valor 
R$ 400. Fone: 8851-7253 ou 9115-6401.

VENDE-SE casa de alvenaria  com 116 
m² com 3 quartos, sala, copa, churras-
queira, garagem, lavanderia. Terreno 
com 600 m², todo murado. Rua Reinal-
do Krüger, 828, próx. ao Portal. Valor: 
R$ 110 mil. Fone: 3624-0901.

COMPRO casa no valor de até R$ 
65 mil, que possa ser financiada 
pela Caixa. Fone: 3622-5171, falar c/ 
Marcia.

VENDE-SE um terreno no Parado. 3 al-
queires, com 10.000 mudas de eucalipto 
plantada. Fone: 3624-1247.

VENDE-SE um terreno de esquina com 
600m², próximo ao Bruda. Fone: 3622-
8380 ou 9628-9338.

COMERCIAIS
VENDE-SE depósito de gás, bandeira 
Liquigás com clientela formada há 
mais de 3 anos. Valor: R$ 23 mil. Fone: 
3622-4891 ou 8845-5262.

VENDE-SE academia de ginástica e 
musculação completa. Fone: 9986-
0080.

VENDE-SE um berço tubular. 
Fone: 3624-1224.

VENDE-SE caneco de chope da marca 
Ceramarte. Fone: 3622-3448.

VENDE-SE 1 fogão quatro bocas; 1 
botijão de gás; 1 cama de solteiro nova; 
1 colchão densidade 33; 1,88 m comp. x 
0,88 cm larg. Fone: 9111-5375.

VENDE-SE uma lixadeira elétrica para 
parquê ou madeira, motor 3 hp monofá-
sico. Valor: R$ 1,8 mil. Fone: 9142-3904.

ALUGA-SE apartamento com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 
garagem com portão eletrônico, no 
bairro Sossego. Fone: 3622-2099 ou 
9623-7216.

NEGÓCIO de ocasião. Área rural com 
171 alqueires, Alto Vale do Ribeira-SP. 
Linda e excelente área para plantio de 
pinus e eucaliptos com nascentes e 
aguadas em abundância, de fácil acesso 
e boa documentação. Preço a combinar. 
Fone: (15) 3522-1603 com Evaldo Leite.

VENDE-SE estantes para locadora. 
Valor: R$ 40. Fone: 9131-8130. 

VENDE-SE TV 20 polegadas por R$ 80. 
Fone: 9157-1887. 

VENDE-SE 1 geladeira com 3 portas: 
freezer, geladeira e porta-frutas por R$ 
280. Fone: 9157-1887. 
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VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

VENDE-SE Twister 2008, cor amare-
la. Entrada de R$ 1 mil + 44 parce-
las. Fone: 3622-8120 ou 9983-5863.

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.

VENDE-SE Chevy 88, em bom estado 
de conservação. Valor: R$ 2 mil de en-
trada + financiamento. Fone: 3623-5141.

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

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 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.

VENDE-SE Palio Fire 2008, com 
alarme, ar quente, vidros e travas elet., 
desemb. e limpador traseiro, rodas de 
liga R15, flex, cinza metálico. Valor: R$ 
23,9 mil. Troco e financio até 60 meses. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Besta ano 96, no valor de 
R$ 17 mil ou troco por carro de menor 
valor. Fone: 9128-1265.

VENDE-SE Corsa Super Weekend, ano 
2000, modelo 2001. Valor: R$ 18 mil. 
Fone: 3622-3433 ou 9141-0787.

VENDE-SE Fiorino 1.5 IE Treking, 
ano 97, excelente estado, com rodas 
de liga, farol auxiliar, capota marítima. 
Valor: R$ 10,5 mil. Fone: 9975-1799.

VENDE-SE moto Yamaha YBR 125-ED, 
ano 2005, completa, freio a disco e 
partida elétrica, cor vermelha, quitada. 
Valor: R$ 3,5 mil. Fone: (48) 9928-3877, 
(47) 3624-0619 ou (47) 9105-7448, falar 
com Gean ou Ilário.

VENDE-SE Corsa GLS ano 2000, 
prata, 4 portas, ar condicionado, 
direção hidráulica, completo. Fone: 
3623-4050.

VENDE-SE Pálio Fire, mod. EX 2002, 
excelente, 5 pneus novos, IPVA 2009 
pago, revisado a qualquer prova. Troco 
menor valor. Fone: 9975-1799.

VENDE-SE Celta 2003, motor VHC, com 
ar quente, alarme, trava, vidro elétrico. 
Ótimo estado. Aceito carro de menor 
valor. IPVA 2009 pago. Fone: 9975-1799.

VENDE-SE Corsa Sedan 2002, com ar-
condicionado, desembaçador traseiro, 
ar quente, a álcool, original. Valor: R$ 
18 mil à vista. Fone: 9944-6755.

VENDE-SE Ford Pampa 1.6, ano 89, 
gasolina, lindona. Valor: R$ 8 mil. Fone: 
3624-1273.

OfERTA. Scania T-112 H 320 4x2 
1983. À vista R$ 82 mil ou entrada 
de R$ 42 mil + 30x de R$ 2,174 mil 
(consórcio). Troco ou financio. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDO Fiat Prêmio CSL 1.6 ano 90, 
4 portas, vidros elétricos, ar quente, 
desembaçador traseiro, todo original.
Preço: R$ 6,5 mil. Fone: 9966-5406, ou 
3622 4372 após às 18h30min.

VENDE-SE Honda Civic LXS 2009, 
zero quilômetro, manual, preto. Troco 
ou financio até 60 meses. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Ecosport XLS 04 e Ecos-
port XLT05, ótimo estado, revisadas. 
Troco ou financio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Gol 1.0 Trend 2008, branco, 
flex. Financio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Stilo 1.8, 8v, Connect 4 
portas, 2007, flex, vermelho, completo, 
revisado. Troco e financio até 60 me-
ses. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

OfERTÃO. Caminhão Volvo, FH112, 
380 6x2, 1999 (teto alto). À vista R$ 
190 mil ou entrada de R$ 131 mil + 31x 
de R$ 2,675 mil (consórcio). Troco ou 
financio até 60 meses. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950 c/ Emiliano.
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Francisco Raphael Di Lascio, 
homem de espírito público e 

empreendedor
Passa o Brasil por uma fase de intensiva indus-

trialização e são tão grandes as nossas perspectivas 
que os capitais estrangeiros estão acorrendo em 
massa para cá. Mas em compensação, a nossa 
agricultura ainda é rudimentar embora possamos 
apresentar manchas de relativo progresso. No geral, 
tudo que tiramos da terra, ainda é com a ajuda, na 
sua maior parte, de instrumento primário.

O assunto do dia em nossa cidade, é o atual 
preço das sementes de trigo para plantio do corrente 
ano, já comentado pela Associação Rural de Canoi-
nhas através da sua Presidência. Se como disse 
Rockefeller, sem pão e petróleo nenhuma nação 
conseguirá sua independência econômica, o trigo 
deve merecer de todos os canoinhenses, especial 
atenção. Nesse assunto, vem se destacando um 
homem, completamente afastado dos órgãos rurais. 
Gerente de um Banco que apenas tem uma Carteira 
Agrícola a disposição de todos os homens que vivem 
do amaino da terra. Francisco Raphael di Láscio, 
tornou a agência do Banco do Brasil, acessível ao 
homem de mãos calejadas e pele queimada pelo 
sol – o heróico lavrador. Hoje este homem entra na 
gerência sem constrangimento – e se porta como 
estivesse em sua própria propriedade. Apresenta 
sua escritura – diz o que quer e troca ideias sobre 
agricultura com o gerente.

Ninguém há de negar, que Canoinhas já está 
ingressando na vanguarda de município produtor 

de cereais de todas as espécies. A carteira agrícola 
do Banco do Brasil que em toda a época de safra 
e plantio está a disposição dos lavradores e cria-
dores, está contribuindo de forma magnífica para a 
nossa emancipação econômica Raphael Di Lascio, 
o homem que corre para todos os lados, em busca 
de uma solução para todos os casos, é dotado de 
extraordinária capacidade de interesse pela causa 
rural. Bem podemos dizer que tem ascendrado 
espírito público e um excelente empreendedor das 
causas nobres e elevadas.

Bodas de Prata
Comemora suas Bodas de Prata a 7 de abril 

próximo, o casal dna. Anita sr. Olimpio Murara. Por 
este feliz acontecimento seus filhos têm o prazer 
de convidar os parentes e amigos da família para a 
cerimônia religiosa às 17,30 horas na Igreja Matriz, 
e logo após para a recepção na chácara do sr. Al-
merindo Alves Nunes.

Cine Teatro Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos
DAVY CROCKETT, ENFRENTA OS CORSÁRIOS

Com Fess Parker, Buddy Ebsen – Joff York
“Grandioso filme de aventuras de Walt Disney’s”

E como complemento: 
HOMEM NO ESPAÇO – um short

Publicado em  4 de abRil de 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

CN
BOLO DE PÁSCOA

ingRedientes
massa
• 250 g de açúcar mascavo
• 175 g de manteiga
• 2 colheres (sopa) de melado
• 3 ovos
• 60 g de chocolate em pó
• 1 xícara (chá) de água morna
• 1/2 pote de iogurte natural
• 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha
de trigo
• 3 colheres (chá) de fermento em 
pó

Recheio
• 250 g de uvas passas bem bi-
cadas
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 2/3 de xícara (chá) de água
• 1 colher (sopa) de suco de limão
• 200 ml de creme de leite

cobertura
• 500 g de chocolate meio amargo 
picado
• 250 g de Nutella (pasta de amên-
doa com chocolate)
• 1/2 xícara (chá) de creme de leite 
sem soro

modo de PRePaRo
massa - Bata o açúcar mascavo 
com a manteiga até ficar um creme 
macio. Continue batendo, acrescen-
te o melado, os ovos, o chocolate 
em pó, a água e o iogurte. Junte a 
farinha de trigo e misture o fermento. 
Coloque em uma fôrma de 23 cm 
de diâmetro untada com manteiga. 
Asse no forno preaquecido a 200ºC 
por aproximadamente 1 hora ou até 
que espetando um palito saia seco. 
Deixe esfriar e desenforme.

Recheio - Em uma panela, coloque 

a uva passa, o açúcar, a água e o 
suco de limão. Leve ao fogo brando e 
cozinhe por 5 minutos. Deixe esfriar e 
bata no liquidificador até formar uma 
pasta. Bata o creme de leite em ponto 
de chantilly e leve a geladeira.

cobertura - Derreta o chocolate em 
banho-maria. Retire do fogo, misture 
bem a Nutella e o creme de leite. Leve 
a geladeira até começar a endurecer. 
Na batedeira, bata até formar um 
creme liso.

montagem - Corte o bolo em duas 
partes. Recheie com o creme de 
passas e por cima espalhe o chantilly 
gelado. Coloque sobre o chantilly a 
outra metade do bolo e cubra com 
a cobertura. Decore com raspas de 
chocolate, bombons e ovinhos de 
chocolate.

dica: O bolo, o recheio e a cobertura, 
podem ser feitos na véspera. Deixe 
para rechear, cobrir e decorar o bolo 
só no dia de servir.

Nos anos 1960 em Canoinhas, o estádio “Alinor Vieira Côrte” tomado pelas águas das sucessivas 
enchentes dos rios Canoinhas e Água Verde. A foto é do acervo do professor Fernando Tokarski. 
Informações e fotos podem ser enviadas para o e-mail: fernandotokarski@yahoo.com.br

IMAGEM | Registro da mudança do Cartório de Registro 
Civil de Canoinhas, feito em uma carroça na 

sexta-feira, 27. O órgão foi para a rua José Boiteux, em frente ao Valetão
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Dragoon Bar
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

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

V12 MusiC Bar
Quando? Hoje
O que? Mulheres Convidam

roDeio na Fartura
Quando? Hoje, amanhã e do-
mingo

PrÓXiMos

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

:: 11/04 – Balada de Páscoa na 
reabertura do Cine Pop Dance

:: 11/04 – Baile de Páscoa com 
Walter Morais, no Galpão Mis-
sioneiro

:: 11/04 – Anjos do Hanngar e 
banda Vitrine Viva, na Firma

:: 11/04 – Balada Achocolatada no 
V12 Music Bar

:: 15 à 19/04 – 5ª Festa da Colheita 
em Bela Vista do Toldo, comemo-
ração dos 15 anos do município. 
15/04: escolha da rainha e show 
com a banda By Brasil. 16/04: 
abertura do Rodeio Country com 
a equipe César Paraná no CTG 
Bela Vista. 17/04: Banda Limite 
Zero. 18/04: Grupo Portal Gaúcho 
+ Grupo Marcação no CTG Bela 
Vista. Apenas no sábado será 
cobrado ingresso.

:: 25/04 – Baile da Cerveja com o 
grupo Corpo e Alma, no Salão de 
Molas de Major Vieira

:: 26/04 – Festa na Igreja de Santa 
Bárbara, no Rio dos Pardos, em 
Canoinhas, com Os 4 Gaudérios

:: 03/05 – Festa de Santa Cruz na 
Igreja Matriz Cristo Rei de Canoi-
nhas com animação da Banda San-
ta Cruz, do Rio Grande do Sul

:: 09/05 – 4 atrações internacio-
nais no Cine Pop Dance: Kasino, 
Mister Jam, Ramada e Lorena 
Simpson

:: 24/05 – Festa no pavilhão da 
igreja do Lageado, no distrito 
de Felipe Schmidt, com o grupo 
Marcação

Programação
Fim de semana

1.º de abril: dia livre 
para contar mentirinhas

sesc ler comemora um ano

Educação
O Sesc Ler promoveu na sexta-

feira, 27, evento envolvendo alunos e 
familiares para comemorar um ano de 
inauguração da Unidade Educacional 
em Canoinhas.

Um projeto desenvolvido pela 
professoras Andrea, Ana Maria e 
Élcia que teve como título Família, 
Escola e Comunidade - Uma Parceria 
que faz diferença, trouxe familiares 
dos alunos até seu espaço escolar 
a fim de mostrar a importância do 

estudo e a melhora que aconteceu 
na vida deles no decorrer do ano 
passado, por meio do Sesc Ler. 

O evento foi abrilhantado por 
apresentações artísticas de cantoras 
gospel, grupo de dança Projeto Ado-
lescente Empreendedor da Fundação 
Dama e grupos musicais da comuni-
dade, além dos próprios alunos.

A partir desde ano, o Sesc Ler 
está sob a coordenação de Rejane 
Mara Fuck de Borba.

Destaques da TV
O AUTO DA COMPADECIDA
Hoje * 15h45 * Globo
Uma das mais divertidas produções do 
cinema nacional recente, o filme agra-
da tanto que é campeão de reprises na 
Globo. Matheus Nachtergaele e Selton 
Mello estão inspirados como João 
Grilo e Chicó respectivamente. PARA 
QUEM GOSTA DE COMÉDIAS.

CÍRCULO DE FOGO
Amanhã * 23 horas * SBT
Durante a 2ª Guerra Mundial, Jude 
Law resplandece como um russo 
comum usado pelo Governo para 
se tornar símbolo da resistência de 
Stalingrado. Produção caprichada. 
PARA QUEM GOSTA DE FILMES DE 
GUERRA.

MÁQUINA MORTÍFERA 4
Domingo * 22h30 *SBT
Quantas sequências o público supor-
ta? Depende. No caso de Máquina 
Mortífera, que começou muito bem, a 
quarta aventura dos policiais machões 
interpretados por Mel Gibson e Danny 
Glover é tão boa quanto a primeira. 
PARA QUEM GOSTA DE AÇÃO.

CRUZ E SOUZA – O POETA DO 
DESTERRO
Amanhã * 23h40 *Cultura
Vale a pena como curiosidade (re)ver 
um dos filmes mais recentes dirigidos 
por Sylvio Back, que está filmando um 
documentário sobre o Contestado, 
com locações em Canoinhas. PARA 
QUEM GOSTA DE ROMANCES.

PROCURANDO ENCRENCA
Domingo * 1 hora * Band
Ben Stiller está impagável como um 
homem em busca de sua identidade 
ao tentar localizar seus pais biológi-
cos. Comédia bem adaptada, com 
falhas irrelevantes de roteiro. PARA 
QUEM GOSTA DE COMÉDIA DRA-
MÁTICA.

Filmes e programas que irão ao ar neste fim de semana

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Dia oficial da mentira teria surgido na França em 1564, por conta do Ano Novo

Quem nunca caiu em uma peça 
pregada no dia 1.º de abril que 
conte a primeira mentira. Enga-
nações à parte, o Dia da Mentira é 
comemorado em diversas partes 
do mundo e inclui em inúmeros 
países o ritual de espalhar pistas 
e notícias falsas. Mas, entre uma 
brincadeira ou outra, a dúvida é 
geral em relação ao surgimento 
da comemoração.

Sem enganação, de acordo 
com a Enciclopédia Livre (Wi-
kipédia) a origem do surgimento 
da data tem muitas versões. 
Uma das mais famosas sugere 
que o dia da mentira surgiu 
quando a França resolveu usar 
o calendário gregoriano e mu-
dou a comemoração do Ano 
Novo, celebrado com festas que 
duravam mais de uma semana, 
entre 25 de março e 1º de abril, 
ou seja, começo da primavera 
na Europa. 

De acordo com o calendá-
rio gregoriano, a comemoração 
deveria acontecer no dia 1º de 
janeiro a partir do ano de 1564. 

A decisão, tomada pelo rei Carlos 
9.º, da França, depois foi seguida 
por outros países da Europa, mas 
alguns franceses ficaram tão revol-
tados com a mudança de data que 
continuaram comemorando a virada 
do ano em abril. 

Para ridicularizar estas pessoas, 
outros franceses começaram a enviar 
presentes estranhos e convites para 
festas que não existiam. Deste então, 

o 1.º de abril ficou conhecida como 
o Dia da Mentira na França e, 200 
anos depois, o costume se espalhou 
para a Inglaterra e ganhou  o mundo, 
de  acordo com a Enciclopédia. 

No Brasil, ainda segundo a Wi-
kipédia, o dia da mentira começou 
a ser difundido em Minas Gerais, 
onde em 1.º de abril de 1948, um 
jornal chamado A Mentira começou a 
circular com a notícia do falecimento 

de Dom Pedro, desmentida no 
dia seguinte. O novo jornal durou 
apenas alguns meses, mas, em sua 
última edição, convocou todos 
os credores para um acerto de 
contas no dia 1º de abril do ano 
seguinte. 

MENTIRA DO ANO
Na quarta-feira, 1.º de 

abril, o piloto brasileiro de 
Fórmula 1 Rubens Barrichello 
foi “demitido” de sua equipe 
na categoria, a Brawn GP. 
Diversos sites internacionais 
especializados em automobi-
lismo anunciaram falsamente 
a notícia de que Barrichello 
havia sido afastado da equipe 
e que o inglês Lewis Hamilton 
largaria a McLaren e assumiria 
seu posto na nova escuderia. 

A novidade do ano na mais 
famosa categoria do automo-
bilismo mundial, a Brawn, foi 
assunto também em diversos 
sites e blogs especializados no 
assunto e as condições em que 
a equipe estreante conseguiu 
destaque foram “desmistifi-
cadas” e “desvendadas” pelos 
mentirosos.  

PRESENTES estranhos e convites para festas foram as primeiras mentiras
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PARA DESCONTRAIR UM POUCO!
Futebol no céu | Era uma vez, dois amigos. 
Um estava prestes a morrer, então o outro disse:
- Quando você chegar no céu veja se lá tem 
futebol e me diga através de um sonho.

Três dias depois ele morreu, veio em sonho 
e disse:
- Tenho uma notícia boa e uma ruim.
- Qual é a boa?

- Tem futebol no céu.
- E a ruim?
- Você foi escalado para a ala esquerda se-
mana que vem.

O ex-BBB Ralf Krause é o mais novo 
piloto da Ferrari 430, na primeira etapa 
do campeonato GT3 Brasil 2009, que 
será realizado no dia 26 de abril, no 
Autódromo de Interlagos, em São 
Paulo. Entretanto, o novo integrante da 
equipe Sul Racing, do Rio Grande do 
Sul, não é novato em competições. Ele 
já participou do Campeonato Paulista 
de Turismo N (2003) e Campeonato 
Paulista de Marcas e Pilotos (2004 
2005 e 2006).  O ex-brother poderá 
participar de toda a temporada de 
2009, dependendo de propostas de 
novos patrocinadores. O grande desa-
fio do piloto é atuar em uma categoria 
de abrangência internacional.

PÁSCOA | O alemão Volker Kraft decorou uma árvore com 
cerca de 9.200 ovos de Páscoa, no jardim de 

sua casa, em Saalfeld, na Alemanha. O casal Christa e Volker Kraft decora a 
árvore com os ovos de Páscoa há mais de 40 anos.

>> Nas pistas

Anda circulando na inter-
net este e-mail em forma 
de corrente: Mulheres, 

alegrai-vos! Não se 
sintam inferiorizadas por 
mulheres como Claudia 
Leitte, Juliana Paes ou 

Ana Hickmann. Elas são 
simples mortais! Mas aí 
você pensa: mas como, 
elas são lindas, pele per-
feita, corpo esculpido... 
Não, não, não, caro lei-

tor! Elas já foram... feias! 
Afinal, como já diz a 

máxima: não existe mu-
lher feia, existe mulher 

pobre! De morenas a loi-
ras, de gordinhas a top 
models, de esquisitas a 

ícones fashion. Veja com 
seus próprios olhos o 

poder de transformação 
das verdinhas notas de 
dinheiro. E homens, fica 

o recado para vocês 
também! Não subestime 
uma mulher. Você pode 

estar perdendo uma 
futura Juliana Paes. 

Nunca se sabe.

>> Não sou feia, só sou pobre!

Juliana Paes Angélica
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Quem são os campeões da mentira? 
Ano que vem tem eleições e aí o povo 
cordeirinho vai escutar a mesma coisa 
de sempre. Saúde, esperança, educa-
ção e honestidade. Por favor povo brasi-
leiro, vamos deixar de ser cordeirinhos. 
Quanta coisa que se acabam.  Por que 
não dar fim a essas mentiras? Não está 
na hora de reduzir os políticos? Uma 
coisa é certa. Se continuar aumentando 
os cargos de políticos no Congresso, 
o verdadeiro local de distribuição de 
riquezas do Brasil, sempre vai ser um 
caos. Porque lá a coisa está assim. Não 
é comigo! É uma história sobre quatro 
pessoas: um deputado, um senador, 
um ministro e presidente. A coisa está 
mais ou menos assim: todo mundo, 
alguém, qualquer um e ninguém. Havia 
um importante trabalho a ser feito e todo 
mundo tinha certeza de que alguém o 
faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, 
mas ninguém o fez... Alguém se zangou 
porque era um trabalho de todo mundo. 

Todo mundo pensou que qualquer um 
poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou 
que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao 
final todo mundo culpou alguém quando 
ninguém fez o que qualquer um poderia 
ter feito.
 É assim mesmo, o povo para eles é 
um deserto, salvem-se quem puder; 
menos em época de eleição. Está na 
hora de cobrar com vaias os discursos 
e responder: promessa não é comigo!. 
Por isso convido mais uma vez a fazer 
esta oração para criarmos forças contra 
certos canalhas, caras-de-pau que para 
a pele seria bom um lustra móveis (óleo 
de peroba). Senhor; recebe o nosso so-
frimento e transforma-o em crescimento. 
Recebe o nosso silêncio e transforma-o 
em adoração. Recebe as nossas crises 
e transforma em maturidade. Recebe 
as nossas lágrimas e transforma em 
intimidade. Concluindo: Chegamos mais 
perto da grandeza quando somos gran-
des na humildade. Paz e bem.

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

Tenha paciência, ariano. A sensação de travamento 
é por conta da necessidade de se organizar melhor e 
pensar mais no futuro antes de agir. Com organização 
e responsabilidade fica mais fácil seguir adiante. A 

cobrança que o momento promete trará amadurecimento e persis-
tência. Aproveite para avaliar suas necessidades emocionais, está 
mais fácil percebê-las.

Cuidado com as palavras, geminiano. Pondere antes 
de falar e perceba se o que diz tem coerência com 
o que deseja. Você estará mais ligado aos grupos 
e amigos, sendo um bom momento para trocar 

informações e conselhos. É uma boa semana para fazer propostas, 
estudar coisas novas e falar sobre o que pensa, mas sempre com 
reflexão, ponderação e cautela.

Você estará especialmente romântico e sonha-
dor nos próximos dias, leonino. Aproveite para 
colocar estes projetos no papel, fica mais fácil 
ter clareza e conseguir conquistá-los. Você pode 

contar com o apoio de pessoas mais velhas, como amigos, 
parentes ou professores. Os estudos estão especialmente 
favorecidos, aproveite.

Você estará especialmente preocupado com o futuro, 
libriano. Principalmente no que diz respeito a sua 
carreira e questões profissionais. Mas é fundamental 
não abandonar as questões afetivas, que demanda-

rão alguma atenção. É importante conciliar as diversas áreas de sua 
vida e se organizar para buscar satisfação no afetivo, no familiar e 
no profissional.

Em destaque o amor, sagitariano. Esta semana 
favorece o romantismo, o namoro e a sexualidade. 
Fale de seus sentimentos, aproveite bons momentos 
com quem gosta e abra-se para a felicidade e o amor. 

Mas não se esqueça da família, pois a cobrança em relação a sua 
atenção e participação estará mais intensa, pedindo que reserve um 
tempo para seus parentes.

Organizar a rotina é fundamental, aquariano. Ainda 
que os assuntos burocráticos sejam mais cansativos 
para você, é importante resolver todas as pendências 
ligadas a papéis, contratos, documentos. Faça uma 

boa arrumação em suas gavetas e organize melhor seus horários. 
Isto ajudará a dar conta de tudo que precisa ser feito, até incluindo 
mais coisas em seu dia a dia.

Antes de dar o próximo passa reflita sobre seu 
passado, taurino. Veja se está na hora de eliminar 
algumas coisas, para tornar sua bagagem mais 
leve e garantir uma melhor viagem rumo ao futuro. 

Cuidado com o extremismo e atitudes muito radicais. Melhor ponderar 
e avaliar antigos erros para evitar repeti-los no futuro. Fase boa para 
introspecção e autoconhecimento.

A semana promete harmonia entre sensibilidade 
e iniciativa, canceriano. É um bom momento para 
começar coisas novas e incluir novidades em sua 
vida. Semana positiva para cuidar de si mesmo, do 

seu corpo e de sua saúde. Se dê mais atenção e perceba mais suas 
ações, sentimentos e motivações. E não deixe de planejar e agir em 
direção ao futuro e às novidades.

Compartilhe suas angústias com os amigos, virginia-
no. Ficará mais fácil seguir adiante e você se sentirá 
mais leve e tranquilo fazendo isso. Permita-se viver 
com intensidade, fazendo as mudanças que forem 

necessárias. Prefira as atividades em grupo, pois ajudam a relaxar 
e não pensar tanto nos seus problemas. Mas, se sentir vontade de 
ficar sozinho, respeite isso.

Vá com calma, escorpiano. O momento pede pla-
nejamento e organização. Faça tudo conforme um 
plano de ação, com estratégia e cautela. Os relacio-
namentos afetivos estão especialmente favorecidos, 

sendo um bom momento para dar mais atenção a esta área de sua 
vida. Se estiver pensando em viajar, este é um bom momento para 
isso, pelo menos para os planos.

Seja persistente, capricorniano. Seu esforço vale a 
pena. Apesar das cobranças e da vontade de fazer 
diferente, ainda é importante avaliar os riscos e en-
tender o porquê de algumas coisas do passado não 

terem saído conforme o planejado. Assim, você pode mudar suas 
estratégias e buscar mais ativamente a felicidade e a realização. 
Cuide de sua vida pessoal.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana promete amor e diversão, pisciano. O 
romantismo está no ar e os próximos dias prometem 
bons momentos com quem você gosta. As festas 
são positivas, assim como qualquer evento social. 

Mas contenha-se em relação aos gastos, não fazendo mais do que 
pode ser feito. É hora de dar mais valor aos seus talentos e projetos, 
mostrando-os ao mundo.

HORÓSCOPO DA SEMANA

1.º DE ABRIL – DIA DA MENTIRA

Fonte: Climatempo

Manhã nublada. Tarde de sol com diminuição 
de nuvens. Noite com pouca nebulosidade.

HOJE:

26ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
16ºC

DOMINGO:

32ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

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

SEGUNDA:

33ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

30ºC

ALMANAQUE

Sol com algumas nuvens. Não chove.

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

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Rosinha reclama com 
Zefa da visita de Antero. Tobi 
vê Zé das Mortes entrando na 
fazenda e corre para chamar 
Eleutério. Padre Bento não 
gosta quando Vadinho, Capita 
e Zé do Correio ameaçam 
falar mal de Maria Rosa.

AMANHÃ - Antero conta so-
bre sua visita a Zeca para Maria Rita e Mariana 
e pede que a filha reze por ele. Tobi acha que 
Terêncio está apaixonado por Rosinha. Zeca diz 
a Eleutério que não crê num tratamento para ele, 
deixando o pai arrasado.

HOJE - Dora é recebida pelas crianças e nota a 
presença de Bento. Alcides pede a Violeta para 
conversarem a sós e propõe que eles sejam ami-
gos. Alma tenta provocar ciúmes em Gregg, que se 
controla. Dora vai para a casa de Virgínia e Bento 
se isola no consultório. Gregg conta a Soninha que 
viu Alma com Sávio e não consegue disfarçar seu 
desagrado. Xande foge da cadeia. Violeta manda 
servir um vinho envenenado a Glauco, mas Waldete 
impede que ele beba. Pacífico traça seu plano para 
os surfistas. Dora diz a Liginha que sua gravidez é 
de altíssimo risco e recebe o apoio da amiga. Alma 
se despede de Sávio e Gregg surge. Suzana se 
prepara para sair de casa quando Eros chega com 
Sandro e Rios. Sueli é atacada por Xande.

HOJE - Yvone joga Silvia contra Ramiro. Júlia ga-
rante a Cadore que gostaria de assumir a empresa 
da família. Maya conta a Deva que Bahuan é o pai 
do bebê que espera. Raul sente saudade da família. 
Yvone pede a Silvia que lhe dê uma procuração.

AMANHÃ - Duda e Chiara chegam à Índia. Norma 
e Indra ficam no maior amasso. Anusha conta a 
Karan que Ravi ama uma estrangeira. Dario canta 
Aída. Melissa descobre que Tarso se mudou. Indira, 
Maya, Duda e Chiara se encaminham para a loja 
de Opash.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Lucas deixa Beatriz sozinha no shop-
ping. Victória quer ajudar Fausto em seus negócios. 
Lucas rebate as críticas de George. Nick, Felipão e 
Denis passam no vestibular, mas Cássio, não. Sofia 
pede a Bia que mostre o teste de gravidez.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

PROMESSAS DE AMOR - RECORD

MAIS IRMÃOS

O sangue é o plasma...
E no solo, não podemos explorar.
É conscientizando...
Que se pode precisar.
Sem o sangue nós não vivemos,
Sua falta, pode nos eliminar.

Sou doador de sangue,
Dou à vida aquele que precisar,
Líquido que sai do coração
Do humano que sabe amar.
O maior amor do mundo, é a vida
Que devemos preservar.

Esta poesia é à população
Que deve se conscientizar,
Somos uns pelos outros
Sem a necessidade de implorar.

Seríamos mais humanos, mais 
gente, mais irmãos
Doando o líquido dividendo
Que jorra do coração;
Assim muitas vidas mais,
Estariam conosco, ouvindo 
esta canção.

AMANHÃ - Isabel dá uma dura em Nestor, mas 
ele se faz de desentendido. Bianca briga com Lino 
por causa de Juno. Amadeus diz 
a Tonho que irá embora da pou-
sada com Sofia, já 
que ele não a quer 
lá. Armanda transa 
com Nestor. Ama-
deus beija Sofia.
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