
1VARIEDADES

  
 






Vagas em 14 especialidades 
são para a área da Saúde. Ins-
crições vão até hoje.        P. 7






Pré-candidato é tratado como 
prioridade para o partido, inclu-
sive por Angela Amin.       P. 3






Ocorrência destes males é 
mais comum nesta estação, 
alertam médicos.    P. 9 a 11






Diovane Meleck e Robson 
Gregório vão cumprir mais de 
dez anos de prisão.        P. 13






Em entrevista exclusiva ao CN 
o presidente do PMDB-SC  fala 
sobre a polêmica.    Página 18
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As dúvidas da 
nova gripe











Comunidade e democracia



MARLON MERCHIOR THEODOROVITZ


    












   
   

  
   
   

   




 

     

     



    
       




    
     
      
   

















     


   

   
   

    









     



     


 





       





Refl exões de um aposentado



JOÃO BAPTISTA HERKENHOFF
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Bornholdt 

palestra para 

acadêmicos
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POLÍTICA
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 Pesquisa com oliveira 

no Planalto Norte
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Jornada 

excessiva de 

motorista é causa 

de acidentes 
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Fitoquímicos
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REGIÃO











Pai querido, esposo muito amado! 
  

Uma dor aguda e pro-

funda invadiu nossos cora-

ções, com sua tão trágica 

partida. Alguém que na vida 

só soube fazer o bem e amar 

aos seus. Marido afetuoso 

cuidou até o último minuto 

do bem-estar de sua esposa. 

Pai querido deixou o legado 

honrado de bons e hones-

tos exemplos. Sogro e avô 

inesquecível acolheu a cada 

um em seus braços, aben-

çoando-os com sua ternura. 

Militar exemplar elevou 

a dignidade e o exercício 

perfeito de sua profissão. 

Amigo estimado deixou sau-

dades e laços indissolúveis 

de lindas lembranças. Tantos 

o adotaram como “segundo pai” todos tiveram nele, um ícone de vir-

tudes! Saudades nosso pai... que nossa dor se converta em descanso 

e paz eternos para você. Te amaremos para sempre, olhe por nós ao 

lado de Deus. 

  

Outrossim os familiares ainda consternados com o seu faleci-

mento, agradecem aos parentes e amigos que os confortaram nessa 

hora difícil. 
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Justiça 

garante 

indenização 

para senhora 

atropelada



 

 

   
   
  


  



     
  

  
    
 
    

   



   

    
   

    

   








 


   
   












    








  





  







 

















     
  
   



   

    

     
    
   



  
    


   




  


  
   
   




    


Júri condena homicida a nove anos de prisão
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Força Quadrangular é campeã do Municipal de Futebol em Três Barras
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15VARIEDADES GERAL

A vez e 
a voz do 

povo!
Participe enviando um e-mail 

para o endereço 

cnorte@newage.com.br ou 

telefonando para o número (47) 

3622-1571. 

Não é necessário se identifi car.

Peneira
    
    




     

    


Telefones 
públicos








Lixo

 



Som alto
    


   














Galinhas 




Alunos da 
Apae fazem 
curso de 
auxiliar de 
pedreiro
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DE COLONOS a empreendedores rurais







“Não tem 
explicação o quanto 

era diferente do que é 
hoje.  Essa nossa luta 
na lavoura era muito 

custosa”
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20 VARIEDADES ESPECIAL

25 de julho - Dia do Colono e do Motorista
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Programação




Parabéns Colonos e Motoristas
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22 VARIEDADES ESPECIAL

25 de julho - Dia do Colono e do Motorista
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23VARIEDADES ESPECIAL

25 de julho - Dia do Colono e do Motorista
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24 VARIEDADES VEÍCULOS
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    Filmes de ação, com raras 
exceções, são previsíveis. O moci-
nho bate a arrebenta senão para 
fazer justiça com as próprias mãos, 
para vingar a morte de sua família 
em uma explosão criminosa ou 
algo do gênero. Subdividindo o 
filão, mais previsíveis ainda são os 
filmes de guerra, que acompanham 
o drama de soldados que têm suas 
vidas transformadas pelo horror 
dos campos de batalha. Na década 
de 1990, Charlie Sheen resolveu 
brincar com este tipo de dramalhão 
recheado de cenas de ação com a 
série Top Gang e se deu bem.

Quase duas décadas depois 
surge Trovão Tropical. Não que 
não tenham aparecido outros 
filmes da mesma linha no meio 
do caminho, mas o comparativo 
não é por acaso. Trovão Tropical é 
tão bom quanto a série Top Gang. 
Reunindo um elenco hilário por 
si só – Ben Stiller, Jack Black, 
Robert Downey Jr., Nick Nolte 
e Steve Coogan – a história é um 
filme dentro do filme. Astros em 
decadência, Stiller, Black, Downey 
e Coogan estão no elenco de uma 
superprodução sobre a guerra do 
Vietnã que não consegue ser con-
cluída por causa do estrelismo de 
seus protagonistas.

O filme satiriza todas as extra-
vagâncias dos astros como a trans-

formação de Downey que depois 
de um rigoroso processo químico 
escurece a pele para viver um oficial 
negro duro na queda.

O problema é que a situação 
está cada vez mais crítica para o 
lado do diretor que resolve seguir 
os conselhos do autor do livro 
no qual o roteiro foi baseado e 
coloca os atores em um cenário 
real. Despeja os quatro em uma 
selva e espalha câmeras por todos 
os lados. A licença permissível às 
comédias aqui é usada a exaustão, 
com o surgimento de uma qua-
drilha de traficantes liderada por 
um menino de 12 anos que passa 
a perseguir o grupo e tiroteios 
nos quais nenhuma bala atinge os 
protagonistas.

Apesar dos furos, dá pra rir 
bastante, especialmente com as 
caretas de Downey (indicado ao 
Oscar de coadjuvante) e a ma-
quiagem de Tom Cruise, no papel 
de um executivo de um grande 
estúdio de Hollywood caricato até 
a medula.

Stiller, como sempre, está 
impagável. As cenas finais são as 
melhores.

Bem sacada também a ideia de 
iniciar com trailers de filmes estre-
lados pelo elenco principal.

Enfim, diversão descompro-
missada que faz rir.                (EW)

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

3.
2.

4. 
5.

Paga Pau                                       Fernando & Sorocaba
Terremoto                                      João Bosco & Vinícius
Ely (Part Já Rule)                               Wanessa Camargo
Tô de Cara                                                 Luan Santana
Tarde Demais                            César Menotti & Fabiano

Mande um 
e-mail para a coluna:

dropscn@terra.com.br

EXTRAS: Cenas excluídas, making of, entrevistas e um hilário vídeo 
viral (que tenta se aproximar ao máximo do realismo). 

Avaliaçăo CN: Filme:               ***

> Trovão Tropical (Tropic Thunder)

Extra: **

João Bosco e Vinícius

Ritmo Brasil
Para quem curte sertanejo (e em 
Canoinhas e região muita gente 
gosta), um prato cheio a gravação ao 
vivo dos sucessos da dupla que está 
emergindo com rapidez no cenário 
musical, especialmente no circuito de 
rodeios e festas country universitário. 
Animadíssimo, o CD traz ainda as 
‘dores de cotovelo’ “Vou doar meu 
coração” e “Coração idiota”.                                             

(EW)

Slumdog Milionaire

Trilha sonora
Fantástico! Este é o adjetivo perfeito 
para classificar a trilha sonora do 
grande vencedor do Oscar deste 
ano (incluindo trilha sonora). Você 
pode até não gostar do filme, mas 
impossível ficar indiferente à trilha, 
especialmente na cena final, quando 
o elenco dança Jai Ho (Oscar de 
melhor canção). Vale experimentar, 
por ser diferente e, especialmente, 
contagiante.                               (EW)
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25VARIEDADESSexta-feira, 17 de abril de 2009 VARIEDADESSOCIALEnfoque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

 Aniversariantes
17/04 - Luiz Castrus
17/04 - Odirlei de Oliveira
18/04 - Julio Alessio Gadotti
18/04 - Rute Padilha
18/04 - Roseli Lisboa Lima
19/04 - Nivaldo Cardoso
20/04 - Sara Cristina Thien
20/04 - Ivanete Grosskopf
21/04 - Vadecir Silveira
21/04 - Osmar Lessa
21/04 - Inês Lenz Bayerl
22/04 - Luis Henrique Babirescki
22/04 - Claudia de Deus Valtris
23/04 - Juarez Burgath
23/04 - Marcos Aurelio Budant
23/04 - João Francisco Canani
23/04 - Simone Ap. Schoroeder

- José CArvAlho comemora 
idade nova na segunda-feira, 20. 
Felicidades!

- PAtríCiA reginA CArvAlho
apagou velinha ontem. Parabéns!

- hertA noemberg Ziese
completou idade nova na quarta-
feira, 15. Felicidades!

- soeli Chiomento comemora 
seu aniversário na quinta-feira, 23. 
Parabéns!

gabrielle vailate completou 11 
anos, ontem. “seu sorriso, beleza e 
simpatia chamam a atenção, mas é 
sua alegria que conquista a todos. 
Parabéns e muitas felicidades”, são 
os desejos de seu padrinho e de sua 
madrinha.

Camila Justino de souza come-
mora idade nova hoje. seus pais, 
ronaldo e Andréia, e sua irmã, 
Carol, dão os parabéns!

Poliana bandurka completa seis 
aninhos, hoje. seus pais, Janei 
e Cristina, e seus avós, Pedro e 
Cecília, desejam toda felicidade do 
mundo para a garotinha!

ricardo murilo de miranda lima 
cola grau, amanhã, em engenharia 
industrial elétrica, pela Universi-
dade tecnológica Federal do Pa-
raná (UtFPr), em Curitiba. seus 
pais, luiz Alberto e marlene, e sua 
irmã, tatiana, desejam felicidades e 
muito sucesso em sua carreira!

hoje é dia de festa para Aderbal 
Guesser. Seus filhos, que têm 
muito orgulho de tê-lo como pai, 
juntamente com sua esposa, Au-
rora, desejam muitas felicidades. 
Parabéns!

gabriel tischler completou idade 
nova na quarta-feira, 15. seus 
familiares desejam saúde, paz e 
felicidade. Parabéns!

rafael de souza raab comemo-
rou aniversário na terça-feira, 14. 
Parabéns!

nicolau e maria de lurdes trisnoski 
comemoraram suas bodas de ouro! 
Todos os seus filhos, genros, netos e 
bisnetos dão os parabéns e desejam 
ainda mais felicidade para o casal!

o renomado dentista canoinhense márcio tokarski, ao lado de Karl 
Kahnberg, referência mundial na área de implantodontia, durante evento 
realizado em Curitiba, na quarta-feira, 1.º de abril.

KArl eriK KAhnberg no brAsil

os alunos do Colégio de ensino médio realização, da Universidade do 
Contestado (UnC), presentearam crianças da Casa espírita Jesus de 
nazareh em Canoinhas, com caixas de bombons. A ação, que faz parte do 
Projeto Cidadania - Ação solidariedade aconteceu pela 5.ª vez.

na terça-feira, 7, a socie-
dade Assistencial vale do 
Canoinhas e os funcioná-

rios do hsbC entregaram 
ovos de Páscoa e con-

taram histórias para as 
crianças e adolescentes do 

programa Promoção da 
saúde mental: Abrindo 

Janelas de oportunidade 
para a infância e Adoles-

cência.

marinara Carvalho comemorou 
seu aniversário, ontem. muitas 
felicidades!

Kellyane bayerl completa idade nova 
na quarta-feira, 22. seus familiares 
lhe desejam muitas felicidades!

João batista da Cruz comemora 
hoje seus 77 anos junto com seus 
filhos, netos e demais familiares 
e amigos, que lhe desejam toda a 
felicidade do mundo.
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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

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 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 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 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. 

VENDE-SE ou TROCA-SE casa em Lages, 
no bairro Santa Helena. Ótima localização, 
mista, com 2 salas, cozinha, 2 quartos, 
banheiro, garagem e lavanderia. Valor: R$ 
45 mil. Fone: 3622-5092 ou 9934-9575.

VENDE-SE terreno de 800m com casa 
de madeira. Localizado na rua Zilá Gar-
cindo, próximo ao supermercado Bom 
Dia 1. Fone: 3622-2410. VENDE-SE um terreno no bairro Campo 

d’Água Verde, com 712m² próximo ao 
supermercado Bruda, na rua Otávio Ta-
balipa. Fone: 3624-1058 ou 9627-0262.

ALUGA-SE apartamento imobiliário a 
700 metros da UnC com sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e um quarto. 
Fone: 3622-5092.VENDO terreno com 11 alqueires a 7km 

do centro, próximo a Pedreirinha, no 
Parado. Ótimo para recreativa/clube de 
campo. Fone: 9126-7915.

VENDE-SE um sofá de 3 lugares, uma 
geladeira, uma bicicleta ergométrica e 
uma mesa plástica com cadeira. Fone: 
3622-6959 ou 9621-8889.
VENDE-SE uma cadeira de bebê para 
carro Galzerano, um sofá de canto com 
duas partes, um suporte para TV regu-
lável para parede, um carrinho de bebê, 
berço e colchão. Fone: 3623-0386.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



27VARIEDADESSexta-feira, 17 de abril de 2009 NEGÓCIOS

VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

VENDE-SE Bis 100/2002, partida 
elétrica, preta, com 7 mil km. Fone: 
3622-2714 ou 9903-5060.

VENDO uma F4000 com baú. Ótimo 
estado. Aceita-se utilitário de menor 
valor. Fone: 3622-2337 ou (42) 8802-
0865.

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

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 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.

VENDE-SE uma carroceria, grade bai-
xa, com 8m de comprimento em ótimo 
estado de conservação. Preço a combi-
nar. Fones: 9105-2926 e 3627-3008.

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.

VENDE-SE Corsa Sedan branco, 
ar-condicionado, ar quente, ano 2002. 
Valor: R$ 18 mil. Fone: 3622-8722.

VENDO Safira 2002 completa, branca e 
Corsa Classic 2007, branco, ar-condi-
cionado e 5 mil km. Fone: 9654-5321.

VENDE-SE Passat 73, em ótimo estado 
de conservação. Valor: R$ 4 mil. Fone: 
3622-2254.
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 > VAGAS P/
AmboS oS SexoS

- Apontador (a) de produção (com 
prática em Excel)
- Auxiliar administrativo (com expe-
riência em exportação, idade: 18 a 40 
anos, inglês básico)
- Barman/ barwoman (idade: 18 a 30 
anos, horário das 17 às 3 horas)
- Free lancer – fotográfico (acima 
de 17 anos)
- Representante comercial (idade: 
18 a 35 anos, com veículo e experi-
ência, área: materiais de construção, 
farmácias e supermercados)
- Representante comercial (com ex-
periência e veículo, área industrial)
- Representante comercial (acima 
de 18 anos, cursando ensino superior, 
área: convite de formatura)
- Técnico de segurança no tra-
balho (idade: 18 a 40 anos, com 
experiência)
- Vendedor (a) externo (a) (acima de 
25 anos, área: materiais de constru-
ção, com experiência)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
embalagens, com experiência e 
veículo)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
higiene e limpeza, com veiculo)
- Vendedor (a) interno (a) (área: fer-
ragens/peças, com experiência)
- Vendedor (a) interno (a) (área: 
motos, com experiência)
- Vendedor pracista (com experiên-
cia, acima de 21 anos, casado, com 
veiculo)

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

PRECISA-SE VAGAS 
FemININAS:

- Auxiliar de cozinha (somente 
fins de semana, com experiên-
cia)
- Babá (com experiência, horário 
das 8 às 18 horas)
- Balconista (acima de 30 anos, 
com experiência, noções de cos-
tura ou bordado)
- Cozinheira (acima de 18 anos, 
com experiência, horário das 
16h30min a 1 hora)
- Confeiteira (acima de 20 anos, 
com experiência)
- Diarista (idade: 30 a 45 anos, 
com experiência, fins de sema-
na)
- Empregada doméstica (residir 
com senhora idosa, centro de 
Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (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 
pernoitar (centro de Canoi-
nhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio Bo-
nito – Major Vieira)
- Inspetora de qualidade da ma-
deira (com experiência, acima de 
18 anos, prática em informática)
- Manicure (com experiência, 
acima de 18 anos)
- Secretária (com experiência, 
acima de 20 anos)

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

VAGAS 
mASCULINAS:

- Atendente (idade: 18 a 25 anos, 
horário das 13 às 20 horas)
- Eletricista predial (idade: acima de 
18 anos, com experiência)
- Garçom (idade: 18 a 30 anos, horário 
das 17 horas à 1 hora)
- Garçom (idade: 16 a 18 anos)
- 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 experiência)
- Vendedor (a) externo (área: motos, 
com experiência)

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

CONCURSOS
l Prefeitura de 
        Garopaba
Prazo: até 27 de abril
Cargos: vários 
Vagas: 155
Salário: até R$ 3832,87
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 10 para 
Nível Fundamental, R$ 15 para 
Nível Médio e R$ 20 para Nível 
Superior
Mais informações: 
www.garopaba.sc.gov.br

l Tribunal de Justiça 
         do Paraná
Prazo: até 8 de maio
Cargos: Técnico, Oficial e 
Estatístico   
Vagas: 26
Salário: até R$ 5.192,95 
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 70 para os 
cargos de Oficial e Técnico e R$ 
120  para cargo de Estatístico
Informações: através do site 
www.tjpr.jus.br

Canoinhas abre
concurso para 
Farmácia Popular

CONTRATAMOS motorista com expe-
riência, para dirigir furgão até 3.500 kg, 
salário compatível com a categoria. Inte-
ressados enviar currículo para rua Anto-
nio Burgardt, 46, centro, Canoinhas-SC, 
praça da Igreja Matriz.

Empregos

Nove vagas são ofertadas em diferentes cargos
VAGAS 

mASCULINAS: 
MÊCANICO SOLDADOR:
Experiência na função.

ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL: Com experi-
ência 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 habi-
litação categoria C.

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

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

VOCÊ é DINÂMICA (O) e gosta de 
vender perfumes e cosméticos? Então 
ligue para o telefone 3622-5137 e tenha 
uma renda extra.

CANOINHAS
Aprefe i tura  de Canoinhas 
acaba de abrir teste seletivo 
para contratação de nove pro-
fissionais a fim de trabalharem 
na Farmácia Popular do Brasil. 
As inscrições vão até sexta-
feira, 24, e podem ser feitas na 
Secretaria de Saúde (2.º piso 
da prefeitura). A prova escrita 
será aplicada em 4 de maio, na 
Universidade do Contestado 
(UnC).
   Os cargos ofertados são os 
seguintes: Farmacêutico geren-
te, com salário de R$ 1,57 mil; 
Farmacêutico co-responsável, 
com salário de R$ 1,46 mil; 
assistente de gestão, com re-

muneração mensal de R$ 628; e 
auxiliar de serviços gerais, com 
salário de R$ 502. Todos estes 
cargos oferecem uma só vaga.
São ofertados ainda cinco car-
gos de auxiliares de gestão com 
remuneração de R$ 502.
   Somente os cargos de far-
macêutico exigem diploma de 
curso superior em Farmácia, 
além de registro no Conselho 
Profissional do setor. Os de-
mais cargos pedem somente 
Ensino Médio completo, mais 
experiência em carteira.
    Os farmacêuticos terão de 
trabalhar 30 horas por semana. 
Os demais contratados terão 
de trabalhar 40 horas por se-
mana.

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

Cine POP DanCe
Quando? Amanhã
O que? Woman’s Essence

Clube PaláCiO – MajOr Vieira
Quando? Amanhã
O que? Bailão da Band FM com Ca-
nhoto do Brasil e Banda Vanerejo

DragOOn bar
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e porções

SbO
Quando? Amanhã
O que? Baile do Rotary – com as 
Garotinhas de Ouro
Quando? Domingo
O que? Bailão com o grupo Repon-
taço

V12 MuSiC bar
Quando? Hoje
O que? Kaia nas Ondas do Pagode 
com a banda Zero Hora

5ª FeSta Da COlheita eM 
bela ViSta DO tOlDO
hoje: Baile com a Banda Limite Zero 
no CTG Bela Vista
amanhã: Baile com o grupo Portal 
Gaúcho e o grupo Marcação no CTG 
Bela Vista
Domingo: Encerramento da festa 
com Os Monarcas na localidade de 
Arroio Fundo

CerritO
Quando? Domingo
O que? Festa do padroeiro na igreja 
do Cerrito, em Canoinhas

PróxiMOS eVentOS:

:: 21, 22 e 23/04 – 9º Festival Estudan-
til na Canção, no Cine Pop Dance
:: 24/04 – Bailão da Krill no Cine Pop 
Dance com o grupo Redomão
:: 24/04 – Private Vibe – White Party 
no V12 Music Bar
:: 25/04 - Tony Marcos e Gabriel na 
Sociedade Irineópolis, em Irineópolis
:: 25/04 – Baile da Cerveja com o gru-
po Corpo e Alma no Salão de Molas, 
em Major Vieira
:: 25/04 – 1º Skol Fest Canoinhas com 
o grupo Dama da Vaneira e Batida 
Brasileira no Galpão Missioneiro
:: 26/04 – Grupo Repontaço na festa 
em Paiol Velho, em Major Vieira
:: 26/04 – Tchê Chalera na SBO
26/04 – Os 4 Gaudérios na festa da 
Igreja Santa Bárbara, no Rio dos 
Pardos, em Canoinhas
30/04 - Show nacional com Eric & Ma-
teus, show com Gustavo e Adriano e 
Performer Angel’s na Channel 311
02/05 – 1º Baile do Trabalhador com 
o grupo Fogo de Chão no Galpão 
Missioneiro
03/05 – GDO do Forró na SBO
03/05 – Festa de Santa Cruz na Igreja 
Matriz Cristo Rei de Canoinhas
09/05 e 10/05 – Cerritão, baile no sá-
bado com o grupo Kanoa no Cerrito
09/05 - Bailão do Chevetão, no Galpão 
Missioneiro, com o grupo Vaneiraço e 
Impacto de Galpão
09/05 – 4 atrações internacionais no 
Cine Pop Dance: Kasino, Mister Jam, 
Ramada e Lorena Simpson
09/05 – Baile com o grupo Marcação, 
no pavilhão da igreja do Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas
10/05 – Grupo Renascença na festa 
em Rio Novo de Cima, em Major 
Vieira
15/05 – Grupo Rodeio no aniversá-
rio de Monte Castelo, no pavilhão 
da Igreja

Programação
Fim de semanaAUTOSHOW inaugura 

loja em Canoinhas

gracieli Polak
CANOINHAS

Rede investe 
em serviços 
especializados 
para atrair 
clientes

Com pompa e recepção im-
pecável, na terça-feira, 14, a 
nova concessionária da Rede 
Super Auto, a Autoshow, foi 
inaugurada no trevo da SC 
477, em Canoinhas. O evento, 
que contou com  participação 
dos executivos e diversos 
setores da sociedade, marcou 
oficialmente a chegada da 
rede a cidade e ofereceu aos 
convidados uma prévia dos 
serviços oferecidos pela nova 
unidade.

Um dos sócios do in-
vestimento, o empresário 
Édio Füchter revela que o 
investimento realizado em 
Canoinhas se pauta na aber-

tura mercadológica vivida pela 
cidade e que o objetivo agora 
é fortalecer a GM no Planalto 
Norte. “Nós queremos trabalhar 
com boas lojas para que nosso 
consumidor seja bem atendido e 
conquistar ainda mais mercado. 
Conseguir a liderança aqui na 
região”, afirma.

O diretor geral da rede, 
João Gomes, afirma que por 
a Autoshow ser uma revenda 
credenciada, seus clientes en-
contram vantagens que podem 
ser fundamentais para definir a 
escolha do carro novo. “Nosso 
cliente terá diversas vantagens 
em relação às outras concessio-
nárias, mas, a mais fundamental 
delas é o pós-venda, a assis-
tência profissional que quem 
adquire um carro novo gostaria 

de ter”, explica.
Gomes afirma que o inves-

timento em Canoinhas obedece 
os padrões da GM e que a ex-
pectativa é de que, em média, 
sejam vendidos 50 carros novos 
e 40 usados mensalmente na 
unidade.

atenDiMentO eM 
CanOinhaS

Segundo o  gerente geral 
da Autoshow de Canoinhas, 
Juliano Grahl, 26 funcionários 
já estão trabalhando na nova 
unidade, em funcionamento 
desde o mês passado, para 
garantir que os novos clientes 
recebam o melhor atendimento 
e assistência técnica da GM. 
“Além da linha mais completa 
de automóveis novos e usados, 

temos instalações confortáveis e 
serviço impecável”, ressalta.

Grahl explica que, atuan-
do com financiamento dos 
veículos, a Autoshow dá ao 
cliente a opção de escolher o 
melhor banco ou financeira 
para tornar real o sonho do 
carro zero quilômetro, dei-
xando a escolha por conta do 
consumidor. “Esta é a melhor 
opção”, defende. 

A rede Autoshow hoje é 
composta por 19 concessio-
nárias, divididas entre Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
A unidade de Canoinhas foi 
a última a ser inaugurada e se 
junta às outras três da rede no 
Planalto Norte, localizadas em 
Mafra, São Bento do Sul e Rio 
Negrinho.

Veículos expostos durante festa de inauguração da loja foram atrações na festa
João Gomes, diretor geral da rede e 

Juliano Grahl, gerente geral de Canoinhas

Juliano Grahl, Frederico Temoteo, Édio Füchter, Leoberto Weinert e João Gomes Parte da equipe de funcionários da nova concessionária Autoshow
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>> Globo prepara telejornal 
só para celular

Segundo a coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo, a Globo 
vai testar no segundo semestre a produção 
e transmissão de telejornais exclusivos 
para telefones celulares.

As novas mídias estão na lista de 
prioridades da emissora. Recentemente, 
a Globo reformulou seu site, tornando-o 
mais informativo. Reportagens de telejor-
nais da casa ganham complementos na 
internet. Blogueiros são chamados para a 
apresentação de novas atrações. Foram 
criados perfis no Twitter e em outras redes 
sociais.

“A evolução tecnológica da indústria 
de comunicação está criando novas opor-
tunidades de participação, interatividade e 
de escolha do público sobre que conteúdos 
consumir, como e quando fazê-lo”, afirmou Roberto Irineu Marinho, 
presidente das Organizações Globo, em comunicado.

QUADRINHOS

Inauguração da Hípica 
Julio Budant

Conforme divulgação-convite, foi inaugurada do-
mingo último a pista hípica Julio Budant. 

Canoinhas conta com mais um atrativo esportivo 
que por certo vem trazer muitos afeiçoados a nossa 
cidade, haja visto a numerosa assistência que afluiu a 
pista de corridas.

Presidida pelo entusiasta sr. Ubaldo Ricardo da Sil-
va, estamos certos que a referida sociedade vai trazer a 
Canoinhas mais um surto de desenvolvimento esportivo, 
atraindo maior número de turistas fãs de corridas.

Felicitamos o seu presidente sr. Ubaldo Ricardo 
da Silva e auguramos um futuro promissor a sociedade 
que dirige.

A BIC agradece
DOAÇÃO DE LIVROS – Ao dr. Osvaldo Segundo 

de Oliveira a Biblioteca agradece a doação do novíssimo 
Dicionário Moderno da Língua Portuguesa, de Afonso 
Telles Alves, em dois tomos encadernados.

À Indústria de Madeiras Zaniolo S/A, igualmente, 
os nossos comovidos agradecimentos pela doação 
dos 5 primeiros volumes da Enciclopédia Ilustrada em 
cores Trópico.

SELOS USADOS – Após a primeira safra de apro-
ximadamente 6.000 selos usados, coletados nas caixas 
da BIC e do Correio, a Biblioteca vem agradecer aos 
bondosos amigos que encontrou no Banco do Brasil, no 
Inco e no Banco Nacional do Comércio, assim como a 
várias firmas da cidade e aos numerosas particulares, 
que resolveram dar um destino útil aos selos de sua cor-
respondência que entra, auxiliando, com essa atenção 
valiosa, uma obra de cultura em sua cidade.

Estamos, no ensejo, renovando nossos apelos, no 

sentido de não se inutilizarem aos selos usados, principal-
mente os comemorativos, mas de enviá-los às caixas de 
coleta. Num trabalho exaustivo de formiga, as crianças da 
BIC ajudam a selecionar, limpar e separar em lotes de cem 
as pequenas figuras aparentemente inúteis, para serem 
enviadas a firmas do Rio e de São Paulo, que as pagam a 
bom preço, embora inferior ao trabalho que dão, tudo para 
o desenvolvimento da BIC, que se fez de migalhas e de 
migalhas continua vivendo.

Em Santa Catarina e talvez em 
Canoinhas, o Ministro da Agricultura

O ministro Mario Meneghetti, da Pasta da Agricultura, 
está percorrendo as zonas agrícolas do Estado de Santa 
Catarina e assistindo exposições agropecuárias. Canoi-
nhas que não havia sido incluído no roteio de s. Excia, por 
solicitação do sr. prefeito municipal e Associações Rural e 
Comercial, segundo tudo indica, receberá também a visita 
do ministro Meneghetti. Se isso vier a ser confirmado, 
serão convocados os srs. lavradores e industriais, para 
uma reunião, onde serão abordados os assuntos mais 
necessários e que carecem de urgente solução.

DIA 25 – Grande baile no Salão Tomporoski, 
em benefício da Escola Municipal, de Alto das 

Palmeiras. A comissão convida a todos.

Cine Teatro Vera Cruz apresenta
Quarta-feira às 20 horas – Impróprio até 14 anos

A SAIA DE FERRO
Com Bob Hope e Katharine Hepburn

“Uma sensacional comédia da Metro Goldwin Mayer”

PublIcADo EM  18 DE AbRIl DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA
Num registro de 1924, o agricul-
tor Julio Twardoski e sua carroça 
de tolda. Ele e diversos outros de 
descendência polaca, oriundos 
de canoinhas, estão entre os 
pioneiros da fundação da cidade 
paranaense de cascavel, hoje 
uma das mais prósperas do País. 
A foto é do arquivo do professor 
Fernando Tokarski, que também 
forneceu as informações. con-
tribuições em fotos e subsídios 
históricos podem ser enviadas 
para o endereço fernandotokar-
ski@yahoo.com.br

>> Nova casa do Big Brother 
A residência em que ficam confinados os participantes do reality show 
será demolida, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Uma outra casa 
será construída no lugar, com planta diferente, para a décima edição 
de Big Brother Brasil.

>> Angelina Jolie grávida de novo?

É o que conta a revista norte-americada Star. Segundo a publicação, 
Angelina está grávida de dois meses e meio. “Eles têm tentado um bebê 
há meses. Eles têm brigado muito nos últimos tempos, então a gravidez 
foi uma surpresa maior ainda. Foi na hora certa, porque as coisas esta-
vam se complicando entre eles”, contou um familiar próximo à atriz. Se 
esse boato for confirmado, ela seria mãe pela sétima vez. Pitt e Jolie já 
têm seis filhos: três adotivos - Maddox, Zahara e Pax - e três biológicos: 
Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne Marcheline. 

CN Correção
A reportagem de capa do CN da 
semana passada intitulada “Ra-
paz é queimado vivo no Apare-
cida”, errou ao citar um bairro 
que oficialmente não existe, 
sendo assim chamado somente 
por conta da igreja bastante 
popular no bairro que, oficial-
mente, se chama Piedade.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Bar Zito Ltda, cadastrada no CNPJ 03.766.550/0001-

04, situada a Avenida 22 de Julho, 214, no centro da cidade de 
Irineópolis /SC; avisa ESTERLINA RAIMUNDO, portadora 
da carteira de trabalho n° 72.870 Série-8 e cadastrada no PIS nº 
1230360745-2, para comparecer em seu escritório no prazo de 48 
horas, para regularizar sua situação trabalhista.

O não comparecimento implicará na rescisão de contrato de tra-
balho, de acordo com o Artigo 482 da CLT, por abandono de serviço.

Canoinhas, 16 de abril de 2007.
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:: ALERTA. Se quero melhorar o 
mundo, o melhor é começar comigo 

mesmo. 

:: DICAS PARA O USO RACIONAL DA 
ÁGUA. Por exemplo: se cada município 
se preocupasse em fazer (construir) cis-
ternas em vários pontos, já pensou que 
economia de água sobre muitos pontos 
de vista? Portanto, vale a pena pensar e 
por em prática. Vamos memorizar essa 
reflexão: economize água para a vida. 
Imagine que, em vez de simplesmente 
abrir a torneira, você tivesse de andar 
alguns quilômetros todos os dias para 
coletar água para sua casa. E ao en-
contrar a fonte, no lugar de água pura, 
tivesse lama no leito de um rio seco. E 
essa água seria usada para fazer a co-
mida, a higiene pessoal, lavar roupas e 
matar a sede. Imaginou? Pois para mais 
de um bilhão e meio de pessoas isso 
não é imaginação, é realidade. Portanto, 
senhores vereadores, prefeitos, deputa-
dos, senadores, governadores, ministros 
e presidente, está na hora de acabar com 
essa história de legislar e governar só na 

base da espuma; sabemos que espuma 
não se aproveita pra nada a não para se 
esconder. Que tal em vez de espuma uma 
orientação bem adequada como pessoas 
preocupadas com o dia de amanhã? E 
não preocupadas com a distribuição de 
riquezas entre poucos neste País, imenso 
que é o nosso Brasil? Mas vamos fazer 
nossa parte. Comece olhando como 
você age em sua casa. Cada um de nós 
gasta, em média, 250 litros de água por 
dia! Coisas simples vão ajudar a reduzir o 
consumo e sua conta no final do mês. 
Dicas: Feche a torneira quando for 
escovar os dentes ou fazer a barba, 
se deixá-la aberta, estará consumindo 
20 litros a mais de água. Tente tomar 
banhos de cinco minutos e, se possível, 
feche a torneira enquanto se ensaboa. 
A cada minuto, mais 20 litros de água 
vão embora. 
Comparação para refletir: Muitas pes-
soas se parecem com o tanque de um 
carro. Quanto mais o carro corre, mais 
o tanque se esvazia. Concluindo: a vida 
é uma obra de arte que não permite 
ensaios.

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

Prepare-se para dar o próximo passo, ariano. Está 
na hora de olhar para o passado e aprender com 
velhos erros, para poder seguir adiante de forma 
mais confiante. O entusiasmo e a empolgação estão 

presentes ao longo da semana, assim como a autoconfiança e o desejo 
de mudanças. Mas é importante pensar a longo prazo e agir sempre 
com prudência e organização.

A ordem da semana é prudência, geminiano. Seja 
cauteloso e organizado, dando um passo de cada 
vez. A vontade de mudar está presente, mas é pre-
ciso se organizar para isso. O momento pede que 

escolha prioridades e avalie o que deve ser mantido e o que pode 
ser descartado. A organização e a priorização de algumas coisas 
ajudará a conquistar o que deseja.

Confie na sua intuição, leonino. Ela estará aflorada, 
assim como sua natural criatividade. O momento 
tende a ser produtivo e é uma boa fase para pensar 
a respeito de suas crenças e valores pessoais. Mas 

lembre-se de dar atenção aos assuntos cotidianos, à organização do 
dia a dia e principalmente à sua saúde. Por sinal, é um bom momento 
para consultas e exames de rotina.

Dê mais atenção para sua família, libriano. Cuide das 
pessoas mais próximas e dos assuntos pessoais. Dê 
atenção aos detalhes e organize melhor seu dia a 
dia. É hora de perceber o que pode ser mudado em 

sua rotina para que ela se torne mais produtiva, permitindo inclusive 
que você tenha mais tempo para fazer o que gosta e, principalmente, 
estar com quem gosta.

Cuide-se, sagitariano. A semana é positiva para cui-
dar de você, percebendo suas qualidades e valores 
pessoais. Com o aumento da sua auto-estima e com 
a maior convicção em relação ao que gosta e ao que 

quer, seus relacionamentos tendem a melhorar, ganhando estrutura 
e mais comprometimento. Por sinal, a fase é boa para a diversão, o 
amor e o lazer.

Questione alguns valores, aquariano. O foco do mo-
mento são suas crenças e valores, que pedem alguns 
ajustes. Não tema mudar o foco, mudar aquilo que 
acredita, rever seus conceitos. Ainda que seja para 

fortalecê-los e ter mais certeza que é isso que deseja, é fundamental 
que possa questioná-los, verificando o que ainda é bom para você e 
o que em sua vida precisa mudar.

A sensibilidade está no ar, taurino. A semana promete 
romantismo e esperança, sendo um bom momento 
para o lazer, o prazer e a diversão. Esteja com ami-
gos e pessoas de quem gosta. Aproveite para fazer 

coisas agradáveis e agradar acima de tudo a si mesmo. É também 
um bom momento para cuidar de sua saúde e questões pessoais, 
com a possibilidade de encontrar soluções.

O amor está em evidência, canceriano. A semana é 
positiva para estar junto de quem você gosta e viver 
bons momentos em boas companhias. Fale sobre 
seus sentimentos, ouça o que o outro tem a dizer 

e viva os próximos dias de forma tranquila, buscando o prazer e a 
felicidade. Priorize suas relações e questões pessoais. Fique de olho 
nos bons contatos que poderá fazer.

A semana pede prudência, virginiano. Especialmente 
em relação ao amor e seus relacionamentos. Seja 
cauteloso ao expressar seus sentimentos, mas apro-
veite a fase para resolver pendências nesta área. Fica 

mais fácil perceber o que sente e principalmente o que quer, o que 
facilita dar passos mais sólidos em direção ao seu futuro afetivo. As 
relações ganham seriedade.

Fale o que quer, escorpiano. Senão não há como 
as pessoas agirem de acordo com teus desejos. 
É importante se colocar, mas lembrando-se de ser 
gentil e ponderado com suas palavras. E isto vale es-

pecialmente nos relacionamentos afetivos. Muito cuidado com ações 
impensadas e decisões definitivas. Melhor aguardar um momento 
mais propício, evitando possíveis arrependimentos.

Dê mais atenção a você, capricorniano. Cuide de seu 
corpo, de sua saúde, de sua vida pessoal. sua família 
também pede mais atenção, sendo importante estar 
próximo das pessoas mais próximas, cuidando de sua 

casa e das pessoas que te querem bem. Tente descansar, aliviando 
a tensão e o cansaço causados pelo excesso de responsabilidade, 
trabalho e preocupação.

Peixes de 22/2 a 20/3
O contato com os amigos será muito agradável, pis-
ciano. Estar com amigos e pessoas com quem tem 
afinidade trará momentos de diversão e também a 
possibilidade de ouvir coisas interessantes que te farão 

pensar sobre o que quer para o futuro. Fique atento aos possíveis 
contatos que pode fazer nesta fase. Mas lembre-se de ficar algum 
tempo sozinho, pensando em seus sonhos.

HORÓSCOPO DA SEMANA

COISA MAIS PRECIOSA DO MUNDO: ÁGUA

Fonte: Climatempo

Dia de sol com algumas nuvens e névoa 
ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
14ºC

DOMINGO:

28ºC

Manhã Tarde Noite
11ºC

Céu nublado de dia e de noite.

SEGUNDA:

22ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

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 - Antero gosta das notícias sobre a visita que 
Mariana e Maria Rita fizeram à fazenda. Eleutério 
pede a Zefa que não vá embora da fazenda e a 
deixa mais envergonhada com seus comentários. 
Otávio se desculpa com Aninha pelo beijo.

AMANHÃ - Otávio se surpreende ao ver Ricardo ar-
rumando as malas e deduz que ele está apaixonado 
por Aninha. Mariana fala com Antero sobre a ado-
ração que ela acredita que Zeca tem por Santinha. 
Rosinha se queixa da presença de Maria Rita.

HOJE - Vicente é salvo e Dafne chora a morte do 
avô. Léa, Judith, Nicholas e Pelópidas vão à leitura 
do testamento. Dafne fica com a maior parte das 
ações da empresa, mas terá que se casar para 
assumir a presidência.

AMANHÃ - Frederico alerta Dafne que Judith ficará 
com a empresa. Gabriel diz à mãe que seria capaz 
de se casar com Dafne só para se vingar de Laís. 
Bianca descobre o nome do pai. Judith manda 
Nicholas conquistar Dafne.

HOJE - Surya liga para 
Duda sem falar nada. 
Castanho incentiva Ci-
dinha a namorar Cado-
re. Duda liga para Raj. 
Chiara conta a Duda 
que Opash vai lhe dar 
apartamento, carro e 
pensão. Pandit des-
confia da gravidez de 
Maya.

AMANHÃ - Silvia se 
sente sozinha e liga para Murilo, que pergunta 
por Yvone e comenta sobre o caso que ela tem 
na Espanha, deixando Silvia surpresa. Tarso tem 
um delírio. Manu passa a mão carinhosamente na 
barriga de Maya e sente o neto mexer.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Fernanda e Michelle sugerem que Vicky 
deixe Fausto. Paulo diz a Lucas que George tentou 
persuadi-lo a ficar ao lado de Fausto. George vai 
conversar com Ermírio. Lucas segue para o escri-
tório de George e se assusta com o que vê.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

PROMESSAS DE AMOR - RECORD

21 de abril
O céu ficou cinzento

O sol esqueceu de brilhar
Homens andavam apressados

Instigando o tempo para não parar
Curiosos aglomeravam-se

Sem muito assunto pra dialogar
Espreitavam o laço ao vento

Balançando sob seu peso no ar
Soldados sacudiam o tablado
Testando-o para não quebrar
A forca aguardava intrépida

A mostra para todo lugar
Reis e príncipes julgavam

A maior crueldade pra condenar
Criando um fantástico exemplo

Que fizesse o povo parar de lutar
Trouxeram amarrado o condenado
Impedindo que ele pudesse falar
Mostraram maculando-o ao povo

Que nada fez para aplacar
O mártir entregou-se a Deus

Que o recebeu no mesmo lugar
Seu corpo caiu suspenso

E o seu sol parou de brilhar
Dali esquartejaram o seu corpo

Com medo que ele pudesse voltar
Prenderam sua cabeça numa gaiola

Para as suas ideias não propagar
Seus braços enviaram distante

Onde as mãos não conseguissem alcançar
Suas pernas pregaram em postes

Pra não poderem caminhar
Com isto nasceu a democracia

A morte fez nascer pra perpetuar
O seu exemplo nos fez livres

Com uma nova maneira de pensar
Seu corpo jamais descansou

O rei não soube perdoar.

AMANHÃ - Armanda aceita seduzir Amadeus para 
ajudar Nestor. Nati e cia. vão para o Depecom do 
Rio. Leonor e Melquior trocam olhares. Armanda e 
Nestor mexem no cofre de Camargo. Nestor ouve 
Sofia dizer que ela nunca terá nada com ele.
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