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2 VARIEDADES OPINIÃO





















































































   
     
   





    
     










    
    


      

    
     
     










     
  






      
     


     









      

     
  


    
      
      
    





      
 
  





  

        
    

    




 




PEC anacrônica
















  
        



 









   




       


      


     
     
       
      









    


    
    




   












Crise! Que crise?



ARMINDO JOSÉ LONGHI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3VARIEDADES PAÍS
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4 VARIEDADES POLÍTICA








 





     
     
    


     
  

    



   



    














    
   




  
  
   



    



      










    




    














 





      
     
     
    











    
  
    
   
     
    
   
    

      
    



Lula veta restrição e libera web 

para debates eleitorais em 2010
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5VARIEDADES POLÍTICA
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6VARIEDADES POLÍTICA








     
    
   
    




     
    
    
   
     

 


    










    


    
     






    
   
   







    







     











    
    


















  




   
    
     


  



     

   

 
    
     



    







     
    

    
  
   
    
      

    

   


  
    
     
    

     
   



      
    



Canoinhas não vai receber 

recurso das Cidades

      
    
    
    

    








TSE sugere a juízes eleitorais não 

dar posse a suplentes de vereador
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7VARIEDADES REGIÃO

 













   

    
   
  

 


  
 



   




 
     

  
   
  
  






  
    
   

    



    




  
  

  
    
 
 






 






 




















 














    

    
    
   






  




    


  


Mafra sedia Fórum de 

Desenvolvimento Econômico
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8 VARIEDADES REGIÃO









 

  








   




  




 




   




  
 
    
   





  


    




   
   
      

     


    
   
   
    
 




   

   


    
   


    


    

   
    
   












































Litocentro inaugura credenciado pelo SUS
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9VARIEDADES SAÚDE
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10 VARIEDADES SAÚDE
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11VARIEDADES SAÚDE









   
    
    

      
   

   


     
    

    

  
     
    



    
   

     

    
   



    

     



    






      


    
   
    
   
   
     



   










     
   

   

    
    
    



     

    



 
   
   

  


SC ultrapassa 

meta da 

campanha 

de vacinação 

contra a pólio



    

    

   
   


 








Sipat 2009
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12 VARIEDADES REGIÃO
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13VARIEDADES LOCAL
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14VARIEDADES RURAL








Integração lavoura-pecuária
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15VARIEDADES RURAL










    
  
     

  
   

    


   
   





    

    
   
   

    
 


    


 







    
  
  
   
   

  








    

  
     
  
    
  
  
 
    
    


Secretários 

Municipais de 

Agricultura 

em Irineópolis


   
   
   
   


   
     


   


    
 
    
  
   
    
   


  



Declaração de 

ITR somente 

pela internet
    

   




Estradas rurais 

sem condições
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16 VARIEDADES GERAL
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17VARIEDADES ESPECIAL




O futuro delas está nos



    
   
  

     

    

   
    


 



     












   
    
     








  

    
    



    
    


      Vocação 
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18 VARIEDADES 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.




































     

 












Ruas mal conservadas

       



Ruas intransitáveis
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19VARIEDADES POLÍCIA
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20 VARIEDADES EMPREGOS











SANTA CATARINA

 Prefeitura de Itapema

Prazo: até 9 de outubro
Cargos: vários
Vagas: 314
Salário: até R$ 6.001,33
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 70 ou R$ 60 para 
Nível Superior, R$ 50 ou R$ 40 para 
Nível Médio e R$ 30 ou R$ 20 para 
Nível Fundamental
Inscrições:  www.ibam-concursos.
org.br

 Udesc - Universidade do Estado 

de Santa Catarina

Prazo: até 15 de outubro
Cargos: técnicos universitários
Vagas: 171
Salário: até R$ 2679,79
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: para Nível Su-
perior será de R$ 120, para cargos 
de Nível Médio será de R$ 90 e para 
cargos de Nível Fundamental será 
de R$ 60
Inscrições:  www.ibcpconcursos.
com.br

 Tribunal Regional Eleitoral

Prazo: até 14 de outubro
Cargos: analista e técnico judiciário
Vagas: 159
Salário: até R$ 6.611,39
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 60 para o car-
go de técnico judiciário e R$ 80 para 
o cargo de analista judiciário
Inscrições:  www.msconcursos.
com.br

Prefeitura de Lages

Prazo: até 6 de outubro
Cargos: vários
Vagas: 519
Salário: até R$ R$ 5.777,37
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 70 para Nível 
Superior, R$ 50 para Nível Médio e R$ 
30 para Nível Fundamental
Inscrições:  www.ibam-concursos.
org.br
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21 VARIEDADES GERAL
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22 VARIEDADES LOCAL










     
    

   
    


   





   
    
   







   



     
      





   
   
   
   
    
     



   
   
    


    

     

  






   



      
    
     

  

   




    






   
    



    
    

   

     
    
     
      






    

Estacionamento rotativo 

já está funcionando no centro


     





    
  





    
  




Juiz palestra para pais e 

alunos da escola Cabral
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23VARIEDADES ESPORTES









Voleibol na praça
 




  
   
    


Festival de 

corridas de 

velocidade

 
    
    
  


   













Tênis de mesa
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24 VARIEDADES 

Noite de Gala






N
o sábado, 26, o 

Canoinhas Tênis 

Clube realizou 

o Baile Branco, o mais 

tradicional evento social 

da cidade. Noite memo-

rável para quatro jovens, 

belíssimas em seus vesti-

dos brancos, juntamente 

com pais, padrinhos e 

familiares elegantemente 

trajados, mais uma vez 

a festa foi um sucesso e 

agradou a todos.

O belíssimo evento 

foi organizado pela dire-

toria do Canoinhas Tênis 

Clube, bastante elogiada 

pela festa. O salão foi 

decorado pela talento-

sa Margareth Ziemann 

Wendt , da A Florista, en-

quanto a apresentação foi 

feita por Mário Schaefer. 

Confi ra os cliques feitos 

pelo estúdio fotográfi co 

Moisés.
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